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Förord 

Denna uppsats är resultatet av ett två år långt samarbete. Vi vill tacka alla som har bidragit till 

arbetet med studien. Framför allt till de respondenter som bidragit med sin tid och ställt upp på 

intervju för vår studie. Det har varit intressant och lärorikt att få inblick om hur ni som ledare 

upplever er situation och omgivning. Arbetet har varit otroligt lärorikt men vissa stunder har 

varit kämpigare än andra. Vi har haft härliga skrivdagar då allt bara flutit på men även lidit av 

idétorka och skrivkramp. Ett stort tack också till vår handledare Christina Saint German 

Bergqvist som hjälpte oss med värdefulla synpunkter, tips och vägledning. Sist men inte minst 

ett tack till våra nära och kära som tålmodigt väntat på att vi skall bli klara vid datorn. 

 

Alingsås/Herrljunga våren 2010 

Sara Kamperin och Kerstin Källström 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka påverkansprocessen i medarbetarskapet. Studien fokuserade 

endast på chefernas uppfattning. De övergripande frågeställningarna handlar om vilka faktorer 

som påverkar ledarskapet i påverkansprocessen och i medarbetarskapet. Vi har valt att utgå 

från en modell om påverkan av Dent & Brent (2009). Vår undersökning har en kvalitativ ansats 

med semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet är baserad på fyra intervjuer av 

chefer från små eller mellanstora företag i Västsverige.  Materialet från intervjuerna 

analyserades med utgångspunkt från det teoretiska ramverket.  

 

Studien konstaterar att cheferna gjorde ingen skillnad på vem de ska påverka men vi kunde se 

att det var viktigt att involvera medarbetarna i vad som händer på organisationen, att använda 

medledarskap, vara synlig och föra en kontinuerlig dialog med medarbetarna. Flera av cheferna 

anger att de ger sina medarbetare stort eget ansvar, genom eget ansvar växer engagemanget 

för arbetet.  De företag vi undersökte som var förhållandevis små hade olika arbetsområden 

uppdelade mellan sig men ändå ett samarbete som genomsyrade organisationen. De arbetade 

självständigt men stöttade varandra mot gemensamma mål. 

 

De olika cheferna fick bedöma sina egna färdigheter med varierande resultat på skala 1‐5 men 

generellt bedömde cheferna med akademisk utbildning sina färdigheter högre. Detta skulle 

kunna tyda på att utbildning i kombination med ledarskapserfarenhet stärker uppfattningen om 

ens egna styrkor, men då intervjuobjekten är för få är det svårt att generalisera. Utfallet kan 

bero på ledarens personlighet eller kanske vilken branschinriktning de verkar inom. 

 

På de företag som vi var ute på var expertmakten den mest förekommande makten. Här är 

sakkunskap, erfarenhet och kompetens viktiga egenskaper vilket skapar en ledare som inte blir 

betvivlad av sina medarbetare. Alla chefer vi pratade med var demokratiska ledare vilket kan ses 

som en faktor som styr påverkansprocessen. Dessa ledare är öppna för diskussioner, de lyssnar 

på sina medarbetare och får sina medarbetare att arbeta åt ett gemensamt mål. 

Studien visar att det är viktigt att prata med sina anställda om problem uppstår samt att ge 

positiv feedback och konstruktiv kritik till sina anställda för att få ett bra arbetsklimat. En viktig 

bit för att stärka sammanhållningen för medarbetare, chefer och företaget är att anordna 

aktiviteter eller personalresa utanför arbetstid, på så sätt lär alla känna varandra bättre. 

 

Avslutningsvis konstaterar vi att omgivningen styr ledarskapet i stor utsträckning. En ledare bör 

använda flera olika ledarstilar för att kunna påverka effektivt. Detta påverkas av situationen som 

råder vid varje tillfälle och hur individen är som person samt hur de reagerar när man 

kommunicerar med dem. 
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1. Inledning 
Förmågan att kommunicera och påverka effektivt med både kollegor och externa parter blir allt 

mer viktigt. Vi lever i en värld där informationsflödet ständigt ökar och förändringarna avlöser 

varandra. Det räcker inte längre med teknisk kompetens och yrkeskunskaper för att lyckas i 

dagens komplexa arbetsliv, det krävs andra mindre märkbara färdigheter. Förmågan att påverka 

och samarbeta med andra människor är nödvändig och borde ingå i varje chefs verktygslåda. 

Chefskap handlar i grunden om att uppnå resultat genom andra och det mest lämpliga sättet att 

göra det är att använda sin förmåga att påverka människor. Vår miljö är allt mer komplex och 

vår tekniska tidsålder kräver att vi agerar snabbare på saker, vilket medför att vår förmåga och 

inställning till att påverka har förändrats över tiden. Det kan handla om att påverka människor 

som inte är våra underställda eller att vinna människors engagemang utan att använda sig av 

makt eller auktoritet för att påverka framgångsrikt. Dagens arbetsklimat har lett fram till en 

ökad medvetenhet om behovet av mjukare färdigheter som emotionell intelligens och social 

förmåga när man vill påverka (Dent & Brent, 2009, 9‐20).  

Det är viktigt att skilja på påverkan och manipulation. Enligt Dent & Brent finns det tre viktiga 

skillnader: 

 Syftet eller målet – vi talar om ren manipulation om syftet bara är att få som du vill 

oberoende av andras åsikter. 

 Det är också fråga om manipulation om målet är att åstadkomma ett negativt resultat 

för den andra personen. 

 Om någon ljuger är det också fråga om manipulation. 

1.1 Bakgrund och problemställning 
Anledningen till att vi vill undersöka vilka erfarenheter chefer har och hur de ser på sin ledarroll 

och sina möjligheter att påverka beror på att vi endast betraktat ledarskap från en 

medarbetares synvinkel. Det är intressant och lärorikt att se det ur chefers synvinkel. Vi tror att 

påverkan är mer en process än en händelse. Maria Bergengren (2003) definierar ledarskap som 

”En påverkansprocess med syfte att motivera andra människor att arbeta för att uppnå ett 

uppsatt mål.”  Ledarna måste vara medvetna om vilken inverkan de har på medarbetare i sitt 

samspel med dem eftersom den alltid påverkar deras uppfattningar av dig och därmed 

villigheten att bli påverkade av dig. Vi tror att om ledarna förstår vilken påverkan de har i sitt 

sätt att leda och utifrån det anpassar sig efter olika faktorer som spelar in så kan det skapa mer 

motiverade och engagerade medarbetare samt effektivare och positivare arbetsklimat. 

Fokus i vår undersökning kommer vara att få fram en grundläggande förståelse om hur några 

chefer ser på sin ledarroll och möjligheter att påverka inom sin organisation.  
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1.2 Problemformulering 
Vilka faktorer styr en ledares påverkansprocess i medarbetarskapet? 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att redogöra för chefers syn på sin ledarroll och sina möjligheter att påverka 

framgångsrikt inom sin arbetsplats. Vi kommer även undersöka och förklara vilken betydelse 

påverkan har i olika sammanhang och hur en chef med rätt verktyg kan använda 

påverkanstaktik framgångsrikt inom ett företag.  

1.4 Perspektiv och avgränsningar 
Studien avgränsas empiriskt till chefer inom den privata företagsmarknaden och teoretiskt 

avgränsas studien till ledarskap, medarbetarskap, påverkanstaktik och modellen för påverkan av 

Dent & Brent. 

1.5 Undersökningen 
Vi har valt att inrikta oss mot chefer inom den privata sektorn. De företag vi har valt att 

undersöka är små och medelstora företag. Vi har valt att göra semi‐ strukturerade intervjuer 

med avsikten att få en djupare förståelse om vad som skiljer olika ledarstilar och dess 

möjligheter att påverka. Vi utgår från en intervjuguide men är öppna för frågor som kan komma 

fram under arbetets gång. Som teoretisk grund inhämtas sekundärdata utifrån läroböcker och 

annan relevant litteratur inom ämnet. Undersökningen bygger på en grundmodell från Dent & 

Brent ur boken Positiv påverkan. Att valet föll på just denna modell beror på att den tar upp de 

faktorer som påverkar en ledares sätt att vara och agera. Den är relevant till det vi har velat 

undersöka då den inte enbart fokuserar på ledarskap utan även vilka faktorer som påverkar en 

ledare. 

1.6 Uppsatsens disposition 
Teori 

I teoridelen beskriver vi vilka faktorer som kan vara viktiga för påverkansprocessen i 

medarbetarskapet. Dessa faktorer beskrivs i följande underrubriker som vi sedan utgått från i 

vår undersökning: 

Förstå miljön där du påverkar 

För att kunna påverka måste man vara medveten om vilken miljö man agerar inom. Samtidigt 

måste en chef vara medveten om vilka tillvägagångssätt och beteende som är acceptabla och 

oacceptabla inom den arbetsplats man arbetar inom.  
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Stärk din medvetenhet om dig själv 

I detta kapitel beskrivs hur man kan stärka sin medvetenhet om sig själv. Vi kommer beskriva 

olika nyckelfärdigheter för påverkan och beskriva de beteenden och kompetenser som bidrar till 

dessa färdigheter. Fokus kommer vara på de färdigheter som bidrar till den emotionella 

beståndsdelen i påverkan, som att reflektera över sina styrkor, svagheter och sidor som behöver 

utvecklas. Här diskuterar vi olika påverkansstilar och dess egenskaper och användningsområden. 

Vi kommer även presentera olika ledarskapsroller och vikten av att kunna anpassa sig efter 

situationen.  

Medvetenhet om andra 

I detta kapitel belyser vi vikten av att förstå människor du påverkar i din omgivning. Det handlar 

om att bli mer medveten om andras behov, önskemål och stilar. För att kunna påverka sin 

omgivning är planering och förberedelser viktiga och vi kommer belysa några olika tekniker för 

detta. 

Tillvägagångssätt och tekniker 

Här beskriver vi flertalet olika redskap och tekniker som kan vara lämpliga att använda när du 

vill påverka. Det kan handla om flera olika tillvägagångssätt för olika personer i olika situationer. 

Fastställ och implementera påverkansstrategin 

En påverkansstrategi handlar om hur du genomför din plan för att påverka. Hur du läser av 

andra i din omgivning, din egen stil, de färdigheter, tekniker och redskap du vill använda. Att 

välja rätt tillvägagångssätt för en specifik situation kan vara avgörande för om du lyckas påverka 

effektivt.  

Medarbetarskapet 

I denna del redogör vi för begreppet medarbetarskap och beskriver dimensionerna i en 

medarbetarskapsmodell av Wanja Irfaeja och Liangyu Liu. Medarbetarskap beskrivs i denna 

modell som att medarbetare har en mer aktiv roll som innefattar att ta ett förhållandevis stort 

ansvar. 

Metod 

I denna del av arbetet redogör vi för vilken metod vi har valt för att samla in empirisk data. Vi 

beskriver varför vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer.  

Vi förklarar hur vi tagit fram våra intervjuobjekt, hur undersökningen gått till och materialet 

hanterats. 
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Empiri 

I empiridelen presenteras cheferna vi valt till vår undersökning. Resultaten beskrivs med våra 

egna ord och respondenternas ord som illustreras med citat från intervjuerna. Av 

anonymitetsskäl kallas de fyra cheferna för Chef 1, Chef 2, Chef 3 och Chef 4 samtidigt som vi i 

texten använder oss av ordet ”han” oavsett kön. Vi har valt att följa samma rubriker som i 

teoridelen med utgångspunkt från Dent & Brents modell om påverkan. 

Analys 

Här kopplar vi samman teorin med empirin och tittar på vilka likheter som finns mellan 

litteraturen och vad de fyra cheferna vi intervjuat har svarat. Vi har kompletterat vår modell om 

påverkan med underrubriken kulturella skillnader då detta har en stor inverkan på hur 

påverkansprocessen genomförs. 

Slutsats 

I denna del beskrivs de slutsatser som vi dragit efter att läst in oss i ämnet samt genomfört 

intervjuerna. Vi redogör för de svar vi har fått till vår problemformulering. Vi konstaterar att 

företagens storlek kan påverka sättet en ledare styr på samtidigt som ledarens personlighet, 

utbildning och intresse spelar in. Vi konstaterar att omgivningen kan forma ledaren likaväl som 

en ledare kan forma sin omgivning han verkar inom. 
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2. Teoretisk referensram 
Påverkan handlar om att förmågan att påverka andras attityder, föreställningar och beteenden 

utan att utöva tvång eller formell makt. Det är en naturlig process som pågår hela tiden både 

medvetet och omedvetet. Vi kommer i vår undersökning använda en modell för påverkan som 

beskriver omgivningsfaktorer som påverkar påverkansprocessen och styr valen som görs (Dent 

& Brent, 2009, 20‐21). 

 
Figur 1 Dent & Brent 2009(s25) 

2.1 Förstå miljön där du påverkar 
Att förstå och vara medveten om miljön där vi försöker påverka är nödvändigt. Företag och 

organisationer ser olika ut och påverkan är beroende av situation och sammanhang.  Det finns 

olika situationsbetingande sammanhang att granska när man undersöker sin omgivning. Det kan 

vara kulturella olikheter inom landet, organisationen, avdelningen eller yrkeskategorierna men 

även den nuvarande affärsmässiga och sociala miljön spelar in. Det handlar om att vara 

medveten om vad som fungerar bäst i just ett sammanhang och situation (Dent & Brent, 2009, 

s28‐29). 

Ledare av företag och offentliga organisationer är allt mer medvetna om att kulturen inte bara 

speglar organisationens liv utan också påverkar dess framgång. Framgångsrika företag har ofta 

en stark kultur och att bygga och forma en organisations kultur kan vara ett kraftfullt sätt att 

påverka ett företags vitalitet, effektivitet och innovationsförmåga (Bruzelius & Skärvad, 2004, 

s309). 
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I detta avsnitt kommer vi fokusera på den kultur som handlar om organisations‐ och yrkeskultur. 

Det handlar om normer, värderingar och vanliga beteendemönster som vi människor ansluter 

oss till. Olika organisationskulturer gynnar olika påverkansstilar och vissa är mer framgångsrika 

än andra (Dent & Brent, 2009, s32‐33, 36). 

Maktkulturen 

Ofta återfinns maktkulturen hos små entreprenörsorganisationer där den verkställande 

direktören också är ägare. Inom stora företag är det oftast företagsledningen snarare än 

styrelsen och aktieägare som kontrollerar och styr verksamheten. De som mest framgångsrikt 

tar till sig och använder makten blir spelets vinnare (Bolman & Deal 2003, s248‐249). 

Bruzelius & Skärvad (2004, s312) menar att kulturen kännetecknas av obyråkratisk ledning, 

kommunikation, snabbt beslutsfattande samt centralstyrning. Det är personer med resurser 

som har makt och kulturen är hård och resultatinriktad. 

Eftersom makten och skapandet av en kulturell norm utgår från en central individ eller stark 

central grupp kan det bli problem när en organisation växer. Här krävs en hög nivå av empati 

och tillit mellan individer och i dessa kulturer sätter man särskilt stor tillit till starka 

personligheter som är framgångsrika inom organisationen. Människor i en sådan organisation är 

vanligtvis lojala mot dessa individer och påverkas därför sannolikt av deras entusiasm, tilltro och 

vision (Dent & Brent, 2009, s36). 

Rollkulturen 

Rollkulturen beskrivs vanligtvis som byråkratiska processer där saker och ting görs enligt 

bestämda procedurer och regler.  Ofta har organisationen starka och hyllade värderingar där 

det råder rollkultur. Individer inom organisationer med en rollkultur påverkas troligen av logik 

och rationalitet och det är viktigt att framföra information på ett övertygande sätt. De är i regel 

ganska förutsägbara eftersom de är konsekventa i synsätt och tillvägagångssätt om hur de skall 

få saker och ting gjorda (Dent & Brent, 2009, s37). I denna organisationskultur ger position 

större makt än kunskap (Bruzelius & Skärvad, 2004, s313). 

Enligt Bolman & Deal (2003, s75) förespråkar det strukturella perspektivet ett mönster av väl 

utvalda roller och relationer. Om den formella ordningen inom en organisation utformas på ett 

visst sätt finns det plats för både kollektiva målsättningar och individuella skillnader.  

Teamkulturen 

Teamkulturen finns där organisationerna framhåller team, projekt och prestationer. Det som 

kännetecknar teamkulturen är den flexibilitet som finns i tillvägagångssättet när team bildas och 

upplöses och detta styrs av vilka affärsmässiga behov som finns för tillfället. Individer inom 
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dessa organisationer är mer villiga att bli påverkade av experter som kan påvisa tidigare 

framgångar och som är uppgiftsorienterade och motiveras av att få arbetet utfört. 

Enligt Bolman & Deal (2003, s141, 146) består team av ett litet antal individer vars färdigheter 

kompletterar varandra. De arbetar gemensamt mot målen och känner ömsesidigt ansvar för 

teamets prestationer.  När team bildas är det viktigt att strukturen anpassas efter förändringar i 

teamets uppgifter och yttre omständigheter. Det är väldigt sällsynt med felfria 

gruppmedlemmar och när team ställs inför problem med konflikter, förvirring och 

kommunikationssvårigheter är det betydligt lättare att omstrukturera teamet än att 

omstrukturera varje teammedlems personlighet. 

Personkulturen 

Personkulturen finns där organisationer värderar relationerna mellan individer samtidigt som 

det finns utrymme för harmoni och stöd för varandra. Att kunna påverka i denna kultur kräver 

ett deltagande och gemensamt engagemang där man tar till sig och erkänner experters specifika 

kunskapsområde (Dent & Brent 2009, s37). Kulturen kännetecknas av starka individer som delar 

på olika bördor under samma tak men ändå är inriktade på sin egen verksamhet. Här är det 

individen och inte gruppen som är i fokus (Bruzelius & Skärvad, 2004, s313). 

Bolman & Deal (2003, s151) menar att organisationer finns till för att uppfylla människors 

behov, inte tvärtom. Människor och organisationer behöver varandra och genom att vi bidrar 

med nya idéer, kunskaper och färdigheter belönas vi med lön och möjligheter att utvecklas och 

göra karriär. När samarbetet mellan organisation och anställd är bra tjänar båda parter på det. 

Den anställde får ett meningsfullt arbete som ger dem tillfredställelse och organisationen får 

den energi och kunskap som krävs för att lyckas.  

Det finns olika sätt att stärka banden mellan individ och organisation genom exempelvis bra 

löner, anställningstrygghet, internrekrytering, kompetensutveckling och vinstdelning. Andra 

strategier kan vara att öka anställdas makt och ge arbetet mening genom ökat 

medbestämmande, varierande arbetsuppgifter, teamarbete och underlättande av demokrati 

och jämlikhet. För att lyckas med dessa strategier krävs en sammanhållen långsiktig 

personalfilosofi (Bolman & Deal 2003, s203). 

2.2 Stärk din medvetenhet om dig själv 
För att kunna påverka framgångsrikt i dagens komplexa organisationsmiljöer är det nödvändigt 

att vi har insikt om vissa nyckelfärdigheter och nyckelattityder samt din egen förmåga på de här 

områdena.  Enligt Dent & Brent (2009, s44, 80‐81) finns det elva viktiga färdigheter som är till 

nytta för alla som vill kunna påverka. 
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 Anpassningsförmåga – flexibiliteten att anpassa ditt språk, dina synpunkter och ditt 

tillvägagångssätt efter olika situationer där du påverkar. 

 Medvetenhet om andras behov – medvetenhet om andra människor, deras stil, 

drivkrafter, behov och reaktioner. Genom att visa andra att du förstår deras perspektiv 

visar du empati. 

 Kommunikationsfärdigheter – förmågan att på ett klart och tydligt sätt förmedla idéer 

och information på ett sätt som passar din publik. Detta kan göras genom att ställa 

frågor, gå på djupet, lyssna, vara medveten om kroppsspråk, språk, paraspråk och verbal 

förmåga. 

 Konflikthantering – på ett bra sätt hantera svåra situationer i mellanmänskliga 

relationer. 

 Göra intryck – för att få saker att hända visa engagemang och energi, utstråla 

självförtroende och uppvisa en attityd av att du får saker gjorda samtidigt som du 

utforskar nya möjligheter för företaget och utmanar det nuvarande sättet att arbeta på. 

 Nätverkande – bygga nätverk på ett effektivt sätt genom att skapa goda kontakter och 

relationer. 

 Personligt sätt – dina personliga egenskaper som tålamod, trovärdighet, tillit, mod och 

entusiasm är viktiga att använda i rätt sammanhang när man skall påverka. 

 Övertalningsförmåga – att kunna anpassa tillvägagångssättet efter situationen och att 

kunna övertyga och påverka på ett sätt som gör att du vinner andras intressen. 

 Politisk känslighet – att förstå andras perspektiv och dagordning och att som helhet 

uppfatta och balansera de behov som finns i gruppen och i organisationen. 

 Medvetenhet om dig själv – att vara medveten om dina drivkrafter, färdigheter och 

temperament och om deras inverkan på dina egna och andras insatser. 

 Skapa visioner – förmågan att inspirera andra genom att visualisera framtiden och de 

framtida möjligheterna med hjälp av bilder och liknelser.  

2.2.1 Påverkansstilar 

Det är viktigt att välja rätt tillvägagångssätt när vi skall försöka påverka någon samtidigt måste 

det vara en stil som känns bekväm, ger självförtroende och som vi är trygga med. Att hålla fast 

vid ett beprövat tillvägagångssätt eller en viss stil fungerar inte i alla situationer eftersom vi 

måste anpassa stilen efter situationen och dem vi vill nå fram till (Dent & Brent, 2009, s83). 
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Det finns olika sätt att beskriva påverkansstilar men här kommer vi beskriva dem som aktiva 

eller passiva. Den aktiva stilen används vid ledning på ett starkt och kraftfullt sätt samtidigt som 

förslagen är klara och tydliga. Användare av denna stil är målmedvetna och tydliga med de 

resultat de vill uppnå.  Stilen används av personer som är framgångsrika inom ett visst område 

och har expertkunskap. Stilen brukar beskrivas som snabb, tydlig och mycket fokuserad men det 

finns svagheter som att den kan verka utmanande och arrogant samtidigt som den inte 

engagerar andra människor. Det passiva tillvägagångssättet handlar om att använda beteenden 

där andra engageras i syfte att nå fram till en ömsesidig överenskommelse. Denna stil är raka 

motsatsen till den aktiva stilen eftersom här handlar det om att genom diskussion och 

delaktighet identifiera gemensamma ståndpunkter samt att berätta om synpunkter för att 

gemensamt nå fram till en lösning av problemet. I denna stil skapas utrymme för allas tankar, 

synpunkter och idéer som leder till engagemang och känslan av delaktighet. Nackdelen är att 

den kan verka otydlig och är relativt tidskrävande (Dent & Brent, 2009, s86‐87). 

Styrande 

I denna stil framhåller den som vill påverka sina egna åsikter och perspektiv och förväntar sig att 

andra ska följa dem. Det är en egencentrerad driven stil och människor som använder denna stil 

är tydliga med vilka förväntningar de har, ofta med hjälp av styrande och diktatoriskt språk. 

Människor som använder denna stil är ofta experter inom sitt område med hög trovärdighet. 

Den här stilen är mycket rak och direkt vilket gör att de inblandade personerna lätt kan förstå 

sin roll och vad som förväntas av dem (Dent & Brent, 2009, s89‐90). 

Övertygande argumentering 

Här är målet att få andra att ta till sig dina idéer och det är en problemdriven stil. Människor 

som är framgångsrika inom denna stil uppfattas ofta som analytiska, logiska och objektiva. De är 

väl förberedda och i diskussioner är de villiga argumentera och försvara sin ståndpunkt. En 

nackdel kan vara att människor som använder denna stil kan uppfattas som arroganta eller 

påstridiga. De har en förställning om att just deras förslag är korrekt och deras överdrivet 

logiska och rationella inställning kan sakna känslomässiga ingredienser som behövs för att 

påverka. De glömmer att sätta sig in i andras perspektiv och idéer vilket kan leda till bristande 

stöd och intresse från andra. Den här stilen fungerar bäst vid samtal med människor i liknande 

position eller som har kunskap och erfarenhet inom samma ämnesområde (Dent & Brent, 2009, 

s91‐92). 

Samarbetsinriktad 

Här handlar det om att engagera andra i hela processen och det är en teamorienterad stil där 

framgången nås genom att samråda och samarbeta med andra. Det här tillvägagångssättet 

lämpar sig då ett långsiktigt engagemang krävs. Denna stil är svår att använda när snabba beslut 
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skall fattas eftersom den bygger på att engagera och involvera många. Den lämpar sig att 

använda vid förändringsprocesser då det ökar delaktigheten vid beslutsfattandet. Denna stil 

skapar stort engagemang och är förmodligen den mest populära i dagens samhälle då den 

bygger på samarbete vilket gör att alla parter känner att de bidragit till resultatet genom 

delaktighet (Dent & Brent, 2009, s93‐94).  

Visionsskapande 

Denna stil bygger på att ledaren vädjar till medarbetarnas känslor för att få dem intresserade i 

den fråga där han/hon vill påverka. Det handlar om att väcka människors sympati och kan vara 

framgångsrikt när en person vill engagera många människor vid ett och samma tillfälle. För att 

lyckas med denna stil är vältalighet viktigt och att använda rösten och kroppsspråket på ett 

lämpligt sätt. Denna stil används ofta för att starta igång ett projekt eller en förändring då den 

skapar intresse hos en stor och bred grupp med människor (Dent & Brent, 2009, s94‐95). 

Dent & Brent (2009, s106) menar att det är viktigt att förstå vilken påverkansstil man brukar 

använda för att kunna utvecklas och bli mer effektiv i fler typer av situationer. En ledare som 

kan skifta mellan olika stilar beroende på frågeställningar och situationer har lättare att påverka 

och få med sig andras engagemang. 

2.2.2 Ledarskap 

Ledarskap kan uttryckas som en påverkansprocess där syftet är att motivera sina medmänniskor 

att arbeta för att nå uppsatta mål. Vilket sätt en ledare utövar sitt ledarskap på varierar med 

vilka egenskaper ledaren själv har. Det finns ingen mall för hur en ledare ska vara för att lyckas 

med sitt ledarskap, det varierar med organisationen och vad olika situationer kräver. Det är 

viktigt att ha social kompetens och kunna lyssna på, samarbeta med, uppmuntra och 

entusiasmera sina medarbetare och ta till vara på det engagemang de har för att nå de bästa 

resultaten (Bergengren, 2003, s129). 

Det finns olika typer av ledare; Informella och formella ledare. Den formella ledaren har sin 

position genom att ha blivit utsedd till den posten av överordnade personer (högre chef eller 

styrelse). För en formell ledare finns dokumentation i form av anställningsbevis, löneavtal och 

liknande. En formell ledare går oftast även att finna i ett företags organisationsschema som 

visar vilken ledare som är ansvarig för företagets respektive enhet (Bergengren, 2003, s130). 

Den formella ledaren kan utnyttja sina resurser och styra organisationen och på så sätt få en viss 

status som ofta efterföljs av statussymboler. En formell ledare har förväntan att arbeta enligt 

företagets linje med övergripande mål och samarbeta med högsta ledningen (Malten, 2000, 

s66). Den informella ledaren har inte officiellt blivit utsedd till chef men har förmåga och 

inflytande att påverka sina medarbetares beteenden. Det informella ledarskapet kan utövas 

med överlägsna sakkunskaper eller personliga egenskaper (Bergengren, 2003, s130). 
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2.2.3 Ledarstilar  

Laissez faire eller låt gå ledare har en passiv hållning vad gäller ansvar och beslutsfattande. 

Ledaren bryr sig inte om sina medarbetare och satsar inte på resultat och effektivitet 

(Bergengren, 2003, s135). Låt gå ledaren ger råd endast om någon frågar och håller sig utanför 

gruppen som lämnas att göra vad den vill, när den vill och på det sätt som passar gruppen 

(Malten, 2000, s63). 

Demokratiska ledare lyssnar på sina medarbetares synpunkter och är öppen för dialoger innan 

beslut fattas. Tillit till sina medarbetare är viktigt, när det finns kan ledaren delegera ett visst 

ansvar och beslutsfattande till dem (Bergengren, 2003, s135). Ledaren låter sina medarbetare 

ha en aktiv roll vid planering, genomförande och beslutsfattande. En demokratisk ledare 

förväntar sig att gruppen tar eget ansvar men finns nära till hands när någon behöver stöd, råd 

och hjälp. Ledaren främjar samförståndslösningar och är mån om att stimulera 

kommunikationen inom gruppen (Malten, 2000, s63).   

Auktoritära ledare ger order och fattar besluten själv och tar inte med i beaktning vad de 

underställda har för synpunkter. Den autoritära ledaren har svårt att ta motsägelser och 

delegerar inget ansvar till sina underställda. Det blir ofta en envägskommunikation när en 

auktoritär ledare kommunicerar med sina medarbetare (Bergengren, 2003, s135). 

Situationsanpassat ledarskap kommer i från forskarna och författarna Paul Hersey och Ken 

Blanchard som i slutet av 1980‐talet tog fram en modell som visar på att det inte finns en 

enskild ledarstil som fungerar i alla situationer. Modellen ska visa på vilka krav som ställs på 

ledarskapet vid olika tillfällen. Den ska guida ledaren i hur mycket styrning (uppgiftsrelaterat 

beteende) samt känslomässigt stöd (personrelaterat beteende) som ledaren behöver använda i 

en viss situation (Bergengren, 2003, s138).  

Blanchard och Hersey menar att ledaren bör anpassa sin avvägning mellan uppgifts‐ och 

personinriktningen efter följande situationsfaktorer: 

 Ledaren och dennes förhållningssätt och erfarenhet till ledaruppgifterna. Vid 

situationsanpassar ledarskap krävs en bred beteenderepertoar, hög flexibilitet, god 

stilanpassning och balanseringsförmåga. 

 Medarbetarnas mognadsnivå och kompetens som kommer av bland annat ålder, 

erfarenheter och motivation. Är mognadsnivån låg behövs hårdare direktstyrning krävs 

från ledaren. Vid en mognare grupp vad gäller medansvar och självständigt agerande är 

ledarskapet mer indirekt och personrelaterat. 

 Miljön där gruppen befinner sig, alltså den företagskultur som råder på arbetsplatsen. 
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 Uppgiftens slag, om uppgiften är kognitiv eller emotionell till sin natur.   

 Tiden som finns att disponera, om tiden är knapp frestas ledaren mer av att gå in och 

styra. 

Utifrån dessa faktorer väljer ledaren vilken ledarstil som är relevant att använda i den aktuella 

situationen (Malten, 2000, s72). 

Medledarskap beskrivs i boken Medarbetarskap i praktiken (Hällsten, Tengblad 2006, s278‐280). 

Begreppet medledarskap innebär att medarbetarna har stor delaktighet och ett nära samarbete 

med chefen. Chefen behöver då dela med sig av befogenheter och tillsammans med sina 

medarbetare ha ett konstruktivt medledarskap. För att det ska vara möjligt måste en ömsesidig 

anpassning med grund i att både chefer och medarbetare kan vara kompetenta och myndiga. 

Vid ett medledarskap är medarbetarna med i beslut som rör gruppen och tar ansvar för att de 

gemensamma besluten efterföljs. På ledaren ligger att involvera medarbetarna i diskussioner 

och att ta med medarbetarnas åsikter vid beslutsfattande. Det är bra med god insikt i 

medarbetarnas vardag och i hur arbetet genomförs samt att vara tillgänglig för sina 

medarbetare. Genom att vara såpass delaktig och involverad i arbetsgången kan ledaren hjälpa 

till med arbetsuppgifter som medarbetarna inte klarar av själva. Det är dock viktigt att dela med 

sig av befogenheter och ansvar för att hinna med uppgifter som ligger på i chefsrollen. För att 

medledarskapet ska fungera är det viktigt att medarbetarna känner en vilja att ta ansvar utifrån 

sin förmåga vilket ger ett myndigt medarbetarskap där alla i gruppen känner ansvar för att agera 

för ett bra arbetsklimat. 

2.3 Medvetenhet om andra  
Att vara medveten om andra handlar om att planera och förbereda sig. Det kan vara att ta reda 

på så mycket som möjligt om de andra intressenterna samtidigt som man förstår sin egen styrka 

i förhållande till de andra (Dent & Brent, 2009, s136). 

2.3.1 Makt och inflytande 

Makt och inflytande hör ihop och gränsen mellan dessa kan vara otydlig. Den mest självklara 

makten i en organisation är positionsmakt eller hierarkisk makt. Vi har valt att fokusera på 

formell makt samt personlig makt och förklarar dem nedan.  Det är viktigt att förstå sin egen 

makt och den makt gruppen eller den person du vill påverka har. Det kan vara svårt att påverka 

en VD med hjälp av hierarkisk makt, i en sådan situation kan expertmakt eller relationsmakt 

vara lämplig att använda om den som vill påverka har den typen av makt.  Det finns olika sätt att 

använda sina maktbaser eller påverkanstaktik på. Enligt Dent & Brent (2009, s127) är 

förnuftsresonemang den taktik som används mest oavsett om avsikten är att påveraka 
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underlydande eller chefer. Men vilken väg man väljer beror även på vilken företagskultur och 

maktkultur som råder inom organisationen. 

 Expertmakten kommer av den sakkunskap, erfarenhet och kompetens som ledaren har 

vilket gör ledaren till en auktoritet som inte blir ifrågasatt. Makten kan komma av den 

yrkesskicklighet och erfarenhet ledaren har (Malten, 2000, s44).  

 I referensmakten som också kallas personlig makt fungerar ledaren som en modell eller 

identifikationsobjekt för de som denne leder. Makten kommer av den respekt och de 

egenskaper som omgivningen ger sin ledare (Malten, 2000, s44). Personer som är 

karismatiska, energiska, är starka och har en politisk och verbal förmåga kan ofta 

använda denna typ av makt (Bolman och Deal, 2003, s241). Den personliga makten 

uppnås då ledaren har förmåga att skapa förtroende och är engagerad och får med sina 

medarbetare som ser upp till sin ledare (Bergengren, 2003, s133). 

 Informationsmakt tillfaller den som innehar information och kompetens för att lösa ett 

problem. Informationsmakten kan missbrukas om den som innehar information inte 

delar med sig av informationen eller håller inne med en del av informationen (Bolman 

och Deal, 2003, s241).   

2.4 Utforska färdigheter och tillvägagångssätt 
I detta avsnitt kommer vi beskriva ett antal redskap och tekniker som kan vara till hjälp när man 

vill kunna påverka framgångsrikt. 

2.4.1 Koppla samman, bygga vidare eller omformulera av olika slag 

Ett av de viktigaste perspektiven för effektiv påverkan är att knyta samman ens egna och den 

andra personens perspektiv. Vi måste veta vad de andra har för åsikter kring en fråga och 

försöka hitta någon gemensam nämnare som det går att bygga vidare på. Genom att koppla 

samman varandras åsikter bildas en bra kontakt det visar andra att du lyssnar och tar dem på 

allvar och vill samarbeta (Dent & Brent, 2009, s138‐139). 

Att använda omformulering av innehållet när man påverkar andra kan vara effektivt. Det 

handlar om att se det positiva i varje situation, att se till möjligheterna i stället för 

svårigheterna.  När det gäller feedback är människor mer öppna för förändring när man 

formulerar feedback på ett positivt sätt (Dent & Brent, 2009, s143, 150). Feedback är 

återkoppling eller respons på ett beteende eller en utförd uppgift. Den positiva feedbacken 

handlar om en respons i ett välment syfte samt att förstärka sådant som är bra. Det handlar 

även om att ändra något så det kan bli bättre, att ge konstruktiv kritik. Genom konstruktiv kritik 

ges ett konkret och handlingsinriktat förslag på hur något kan göras bättre (Bergengren, 2003, 

s63). 
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2.4.2 Uppskattande undersökning 

Uppskattande undersökning (Appreciative Inquiry) är en teori och tankesätt, en metod för 

ledare att hantera anställda och sin organisation på ett framgångsrikt sätt genom att använda 

människors egen tankekraft, motivation och energi. I stället för den traditionella metoden där 

man går på djupet med alla problem fokuserar man på det som fungerar och är effektivt i en 

organisation. Grundfilosofin är att vi får det vi fokuserar på det vi riktar uppmärksamhet mot 

förstärks. Genom att studera det vi uppskattar i en grupp eller en organisation och utveckla 

detta vidare skapar vi motivation, engagemang, och energi vilket i sin tur leder till ökad 

inlärningstakt. De flesta människor går i försvar när vi blir kritiserade men genom att använda 

tekniken att bekräfta det som fungerar för att sedan ge konstruktiv feedback på problemet kan 

negativ energi undvikas. En person blir på bättre humör och mer benägen att lyssna på det du 

har att säga och ta emot feedback om man får bekräftelse (Dent & Brent, 2009, s151‐153). 

2.4.3 Skapa en övertygande argumentation 

Det räcker inte att bara presentera fakta för att lyckas påverka andra. Det gäller att 

argumentera för sin sak på ett övertygande sätt. Det handlar om att hitta källor som bekräftar 

dina påståenden på ett trovärdigt sätt och att det finns relevans bakom påståendet (Rienecker 

2009, s319‐320). 

Det gäller att skilja sig från mängden, våga sticka ut och vara annorlunda och att använda bilder, 

metaforer och symboler kan vara till stor hjälp. Kreativitet krävs för att kunna påverka effektivt 

och symboler har stor kraft och dessa kan användas för att vinkla situationen till någonting 

positivt eller negativt (Dent & Brent, 2009, s158,161). 

Ett annat tillvägagångssätt för att föra en övertygande argumentation kan vara att berätta en 

historia. Historier kan förmedla information, värderingar och etik på ett levande och 

övertygande sätt. I effektiva organisationer finns det många bra historier och fokus är på 

legender om företagets hjältar och deras gärningar. Historier utgör ett viktigt redskap för att 

sprida en organisation eller företags myter. De förmedlar företagets identitet och värderingar 

både internt och externt och bidrar på så sätt att skapa förtroende och stöd (Bolman & Deal 

2003, s314‐315). Bra historier målar upp en bild eller vision om en positiv framtid. Historien om 

det förflutna kan användas som ett språngbräde till den framtid som önskas uppnå (Dent & 

Brent, 2009, s174‐175). 

2.5 Fatta beslut om din strategi för att påverka 
Det är viktigt att använda rätt påverkansstrategi i den situation där påverkan ska ske. 

Omgivningen spelar in likaså de andra som är inblandade, den egna stilen och de färdigheter, 

tekniker och redskap som avses att använda. Tillvägagångssätten kommer vara olika beroende 
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på om det handlar om ett möte, ett föredrag eller en rapport. En implementeringsprocess kan 

innehålla några av följande tillvägagångssätt (Dent & Brent, 2009, s187). 

2.5.1 Att använda informella nätverk 

Det informella nätverket finns runtomkring varje människa i en organisation. I samtliga grupper 

finns ett nätverk av informella kontakter som innehåller personliga relationer utanför rent 

formella kanalerna. Enligt Kotter (1982) är chefer som ägnar tid till att bygga upp och vårda sina 

relationer mer framgångsrika (Bolman och Deal, 2003, s242, 359). En informell grupp uppstår 

när några personer som har gemensamma intressen slår sig samman och personkemin 

stämmer. Aktiviteten i gruppen styrs av att gruppmedlemmarna vill göra saker tillsammans och 

det gruppen gör saknar grund i formella beslut. Informella relationer är viktiga för trivseln på 

arbetsplatsen och kan ge stöd och trygghet (Bergengren, 2003, s47). Här handlar det om att 

sprida information eller så frön av intresse för dina idéer hos de människor du möter i ditt 

arbete på ett mer informellt sätt. Det gäller att använda dina informella nätverk för att hitta 

vem som har ett engagemang och intresse för de frågor du driver. Nätverken kan fungera som 

en ömsesidig informationsbas om de utvecklas bra samtidigt som de ger dig idéer och fler 

allierade på din lista av intressenter (Dent & Brent, 2009, s189). 

2.5.2 Ett korridorsamtal 

Ett korridorsamtal är ett informellt samtal där den som försöker påverka tar vara på ögonblicket 

när det dyker upp och gör det bästa av situationen. Men för att det skall vara givande är det 

viktigt att vara förberedd och insatt i frågan du vill driva. Det är bra att ta ut tre till fem 

argument och hålla dessa i minnet samt vilka personer du vill tala med så att du kan använda dig 

av situationen när den uppstår (Dent & Brent, 2009, s189‐190). 

2.5.3 Epost 

Det är allt vanligare att e‐post används som kommunikationsverktyg, framför allt som första 

kontakt i en påverkanssituation. Tonen och innehållet i buskapet är avgörande för hur det tas 

emot.  De budskap som sänds förmedlar någon form av innebörd till läsarna och de kommer 

reagera på olika sätt. Det är också viktigt att tänka över hur många och vilka som får 

meddelandet, om de skall skickas separat eller som gruppmejl. Det är lätt att e‐

postmeddelanden misstolkas och därför måste tid läggas på struktur, ton, ordval och vilken 

detaljnivå meddelandet skall ha (Dent & Brent, 2009, s191). 

2.5.4 Samtal med enskilda personer 

Vid ett samtal med enskilda personer är det bra att vara väl förberedd och planera målet med 

samtalet. Om mötet är välplanerat och förberett är det större chans att målet uppnås (Dent & 

Brent, 2009, s192). Berätta i början avsikten med samtalet för motparten och lyssna aktivt samt 

bekräfta att du förstått genom att upprepa innebörden av det som motparten sagt. Var försiktig 
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med att dra förhastade slutsatser och sammanfatta det viktigaste av vad som framkommit vid 

samtalets slut (Maltén, 2000, s217). 

2.6 Medarbetarskapet 
”Medarbetarskap, det vill säga hur medarbetare hanterar relationen till arbetsgivaren och till 

övriga medarbetare.” Ur boken Medarbetarskap i praktiken av Stefan Tengblad och Freddy 

Hällstén (2006).    

Begreppet medarbetarskap är av nordiskt ursprung och används mest i Sverige. Det saknas en 

motsvarighet i engelska språket. Tengblad och Hällstén skriver i sin bok om författarna Wajda 

Irfaeja och Liangyu Liu som under 2003 skrev en magisteruppsats där de undersökte begreppet 

medarbetarskap med bakgrund av den starka svenska förankringen av begreppet. Författarna 

själva kommer från Kina och Palestina där organisationer är mer auktoritära och inte främjar 

medarbetarnas egna initiativ och ansvarstagande. Irfaeja och Liu anser att medarbetarskap står i 

relation till viljan att utveckla organisationer genom att decentralisera ansvar och 

bemyndigande av medarbetarna. Det blir även vanligare på svenska företag att traditionella 

ledarbefattningar tas bort och istället har företagen mer självstyrande arbetsgrupper. Liu och 

Irfaeja anser att medarbetarskap innebär att medarbetare har en mer aktiv roll som innefattar 

att ta ett förhållandevis stort ansvar. Genom sina studier utformade de följande modell: 

    

Figur 2, av L. Liu, W. Irfaeja  

Med engagemang menas en känslomässig relation till det egna arbetet, kollegorna och till 

organisationen i stort. Att ha medarbetare som är engagerade i organisationen är värdefullt då 

det ofta innebär att sådana medarbetare är mer fokuserade och känner en högre tillfredställelse 

i arbetet (Hällsten, Tengblad 2006). 

I begreppet ansvarstagande ingår förmågan att initiativ. Det betraktas alltså som något positivt 

när en medarbetare agerar utan att ha fått direktiv samt när en medarbetare inom sitt 

ansvarsområde kan finna nya möjligheter eller problem. En medarbetare som tillåts och har 

förmågan att ta ansvar får en känsla av tillhörighet och entusiasm för sitt arbete. Det kan i sin 
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tur göra att svårighetsgraden på arbetsuppgifterna kan växa i takt med att medarbetaren 

utvecklar nya kunskaper och färdigheter (Hällsten, Tengblad 2006).   

Ett välfungerande samarbete mellan medarbetare är viktigt vid införande av grupporganisering 

och självstyrande team. Det handlar om förmågan att utföra arbetsuppgifter tillsammans på ett 

professionellt sätt samt att det är ett positivt arbetsklimat och en bra gemenskap på 

arbetsplatsen (Hällsten, Tengblad 2006). 

3. Metod 
Metodkunskap behövs för att kritiskt kunna avgöra i hur hög grad resultatet av en undersökning 

orsakas av metoden. Eller om resultatet är en riktig bild av verkligheten. Metoden tvingar oss att 

genomföra vissa steg för att kunna genomföra en undersökning och samla information till 

empiri. Empirin måste vara giltig och relevant samtidigt som den är tillförlitlig och trovärdig 

(Jacobsen, 2002). Vårt arbete har en kvalitativ metod. Vi kommer här redogöra för vår 

undersökningsinriktning och förklara de metoder vi valt och varför vi valt dessa metoder. 

3.1 Valet mellan kvalitativ och kvantitativ undersökningsinriktning 
Vi har valt en intensiv utformning med hjälp av en kvalitativ metod som genomförs med öppna 

individuella intervjuer för att samla in primärdata. Genom en kvalitativ metod ges möjlighet att 

vara mer flexibla och ställa följdfrågor under intervjuerna. Med denna metod hoppas vi kunna 

förstå och skapa klarhet i hur chefer ser på sina möjligheter att påverka i olika situationer och 

sammanhang. Vi har valt att fokusera på fyra olika chefer från fyra olika små eller mellanstora 

företag, några med många anställda några med färre för att få en bredd och spridning. Vi har 

valt en mer ändamålsinriktad urvalsmetod vilket innebär att vi medvetet valt ut några chefer för 

att ge oss information snarare än att försöka få representanter som speglar hela bredden i hela 

urvalspopulationen. Möjlighet att generalisera på en större population avses inte i 

undersökningen vilket gör att en kvantitativ metod valts bort. Intresset var att förstå och 

redogöra för påverkansprocessen i medarbetarskapet. Eftersom en kvalitativ ansats lämpade sig 

bäst har valet av metod styrts av syftet. 

3.2 Intervjustruktur 
Intervjuguiden bestod av fem områden med frågor av en relativt öppen karaktär kring varje 

kapitel i Dent & Brents modell för påverkan som vi använder oss av. Valet av modell av Dent och 

Brent kommer av att den var relevant för det vi avsåg att undersöka. Modellen gav möjlighet att 

få en bredd i vår undersökning. Ett standardiserat frågeformulär användes också som beskriver 

elva viktiga färdigheter som är till nytta för alla som vill kunna påverka. Intervjuerna 

genomfördes personligen och spelades in. Frågor vi utformat i förväg har sänts till respektive 

chef i förväg tillsammans med en förklaring av vad vår avsikt är med intervjun och vårt arbete.  
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Samtliga intervjuer är genomförda av författarna och utskrivna i direkt anslutning till intervjun. 

Intervjuerna tog mellan 45 minuter till 1,5 timmar i anspråk. Intervjun spelades in under tre av 

fyra tillfällen samtidigt som informationen noterades ner under intervjuerna. Vid presentation 

av resultat har material som inte varit relevant för studien sorterats bort. Att tolka och bearbeta 

materialet är svårt efter en genomförd intervju. För att tolka informationen har vi lyssnat på de 

inspelade intervjuerna samt läst igenom det som skrevs ner under intervjuerna. För att frågorna 

skulle vara lätta att tyda har vi följt strukturen i modellen när intervjuguiden utformades. På så 

kunde vi föra över varje del från intervjun till de olika kapitlen i empirin. Det är svårt att 

analysera upplevelser och uppfattningar men vi har ändå valt att inte låta respondenterna läsa 

igenom renskrivna data från intervjutillfällena innan bearbetning och beskrivning i 

undersökningen. Tolkningar och analyser ligger helt och hållet på oss som författare av denna 

studie. 

3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata som användes har hämtats från kurslitteratur som varit relevant för det vi avsett 

att undersöka samt annan väsentlig litteratur inom ämnesområdet. Vi har även sökt oss vidare i 

referenslistor från litteratur inom ämnesområdet samt litteraturförslag från andra studenters 

referenslista inom närliggande uppsatser.  

4. Empiri 
Resultatet redogörs efter påverkansmodellen vi valt att använda från Dent & Brents bok Positiv 

Påverkan men vi har lagt till delar vi ansett vara relevanta för ett helhetsperspektiv. Modellen 

har delats upp kapitel och redovisar under varje del de aspekter som framkommit under 

intervjuerna. Resultaten beskrivs med egna ord och respondenternas ord som illustreras med 

citat från intervjuerna. Vi har av anonymitetsskäl valt att kalla de fyra cheferna för Chef 1, Chef 

2, Chef 3 och Chef 4 samt har vi valt att kalla alla för han, oavsett kön. Cheferna arbetar inom 

små och mellanstora företag i Västsverige. Vid intervjuerna har en förarbetad intervjuguide 

(bilaga 1) använts. 

4.1 Presentation av chefer vi intervjuat 
Chef 1 är en av tre delägare i företaget sedan 1988. Har gymnasial utbildning samt 

universitetskurser inom företagsekonomi, sociologi och ledarskap. Arbetslivserfarenhet inom 

detaljhandeln, varuhuschef, arbetat med marknadsföring och butiksplanering inom ICA Special, 

olika VD‐poster samt arbetat med företagsrekonstruktioner. 

Chef 2 arbetar idag som verkstadschef. Har en Master of Science från Edinburgh i Skottland med 

inriktning mot maskin, kvalitet och ledarskap. Chef 1 påbörjade nuvarande anställning 2005 och 

har tidigare jobbat som projektledare på Ericsson men även på Chalmers Universitet. 
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Chef 3 är VD och ägare av företaget sedan 2002. Har Ingenjörsexamen och arbetade tidigare 

som arbetsledare på Strängbetong.  

Chef 4 äger företaget. Chef 4 har grundskoleutbildning och anger att arbetslivserfarenheten 

kommer från ”livets hårda skola”. 

4.2 Förstå miljön där du påverkar  
Organisationsstrukturen hos företag 1 är förhållandevis platt med totalt fjorton personer där 

det sitter tre personer på kontoret med fördelningen att en sköter inköp, en har hand om 

administration och ekonomi och en sköter marknadsföring och försäljning och resterande elva 

personer jobbar i produktionen.  Kulturen genomsyrar att var och en tar ansvar om vad som 

skall göras. ”Frihet under ansvar” som Chef 1 uttryckte det. Det är dock chefen som fattar de 

yttersta besluten i fall där det behövs. För att motivera personalen och hålla en god stämning 

har de sedan fem år tillbaka hittat på olika sociala aktiviteter med hela gruppen, det kan vara 

allt från bowling till att åka iväg några dagar tillsammans.  

Företag 2 har en funktionsorienterad struktur med en öppen och informell kultur där det är okej 

att kommentera och diskutera det mesta. Företagets ägare sitter i Schweiz och därifrån är det 

hierarkiskt styrt men det är inget som märks tydligt på företaget i Sverige. Det som upplevs som 

en svårighet med den informella kulturen är när beslut fattas och det inte är tydligt vem som 

fattat besluten och vem som har ansvar på grund av de diskussioner som förs och den öppenhet 

som råder. Företaget är personorienterat med mycket relationer och faktabaserade beslut. Det 

råder en öppenhet med vad som sker och som chef 2 uttryckte det ska det ”finnas en synlig röd 

tråd”. Han tar upp att de anställdas sätt att vara och arbeta påverkar hur han är som ledare. För 

att motivera personalen och få dem att känna sig delaktiga är han delaktig och synlig och för en 

dialog samt går runt i fabriken och pratar med sina medarbetare. De återkopplar även vad som 

är bra och mindre bra till de grupper som arbetarna är indelade i. En nackdel vid återkopplingen 

är att det ofta blir på gruppnivå och inte på individnivå men det är något som de sakta börjat 

arbeta bort. I varje grupp som är mellan tre och sjutton personer finns en gruppledare, en 

kvalitetssamordnare, en tekniker samt en planeringssamordnare.  

Chef 3 upplever att han arbetar i en ganska tillplattad organisation som ibland borde vara lite 

mer hierarkisk. Alla är väldigt jämställda och det är ett öppet arbetsklimat både på kontoret och 

bland de som arbetar borta under veckorna. Ibland kan det bli diskussioner om struntsaker då 

alla vill vara med och bestämma. För att motivera personalen och få dem att känna sig delaktiga 

låter han dem medverka i många beslut. Företaget använder sig av resultatlön som också kan 

motivera personalen. Hela företaget har varit på resor i Tyskland, Italien och Finland.  

Chef 4 säger att den företagskultur och struktur som råder är som på de flesta småföretag, en 

platt organisation. För att motivera sina anställda och få dem att känna sig delaktiga ger han 
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dem ganska fria tyglar och försöker dela ut positiv kritik. Chef 4 säger att ”delaktighet är något 

man skapar själv likaså en stor del av motivationen, det är ju vuxna människor vi pratar om och 

är man inte motiverad har man fel jobb”. 

4.3 Stärk din medvetenhet om dig själv 
Chef 1 beskriver sin ledarstil som coachande och drar paralleller till idrottsledares sätt att 

arbeta, han coachar sina medarbetare. Ser till att de som de är bra på gör de ännu bättre istället 

för att fokusera på deras svaga punkter. Förmågan att lyssna är viktigt och vara medveten om 

att man inte alltid sitter inne på de bästa idéerna om vad som ska göras utan att man måste ta 

till sig det som människor runt omkring säger. Han tycker även att det är viktigt att uppmuntra 

personen som kommer med idéer att det var deras idé som man byggt vidare på. Chef 1 starka 

sidor är att våga ge medarbetarna ansvar och lita på att uppgiften blir utförd. De gånger han har 

misslyckats att påverka andra är när han är för dåligt förberedd och inte riktigt tänkt igenom det 

han vill få igenom och missat att ta med i beräkningen saker som kan inträffa vid förändringar 

eller andra situationer. Chef 1 tror att andra tycker att han försöker påverka mycket. Han anser 

att styrning krävs i vissa situationer som till exempel när han arbetade med rekonstruktion där 

det krävdes av honom att fatta beslut och bestämma. I detta företag vet de anställda sina roller 

och han behöver inte styra så mycket.      

Chef 2 beskriver sig som en ledare som diskuterar, är närvarande, positiv och tydlig. Han tycker 

att öppenhet och att vara öppen för diskussioner är viktiga färdigheter för framgångsrik 

påverkan. Starka sidor vid påverkan är att han är diskuterbar och tillgänglig och håller inte inne 

på sådan information som är okej att delge. Situationer där han misslyckats att påverka är när 

det råder tidsbrist eller när han underskattat frågan och missar hur ett beslut kan påverka hans 

medarbetare. Chef 2 tror att andra uppfattar honom som en dominant, stark och tydlig 

påverkare. En nackdel med att uppfattas så är att andra kanske inte vågar ta en diskussion med 

honom utan bara gör som han sagt även om han hade varit öppen för att diskutera. 

Chef 3 beskriver sig som en ödmjuk och rättvis ledare men ändå är bestämd. Som ledare 

försöker han övertyga och bevisa att en viss riktning är rätt väg att gå men han vill fatta det 

slutgiltiga beslutet. Han anser att empati och att vara rättvis och snäll är viktiga färdigheter för 

att kunna påverka framgångsrikt. Chef 3 starka sidor när det gäller att påverka är att han har en 

stark övertygelseförmåga, är rättvis och inte småaktig. Situationer som han misslyckats med att 

påverka beror oftast på missförstånd eller att parterna uppfattat saken olika. Chef 3 tror att 

andra uppfattar honom som skicklig, rättvis och sakkunnig inom sitt område. 

Chef 4 beskriver sin ledarstil som enkel. De färdigheter han anser är viktiga för att kunna 

påverka framgångsrikt är att vara saklig, positiv och kunnig. Han beskriver sina starka sidor vid 

påverkan som positiv och att han försöker komma med nya infallsvinklar. De gånger som chef 4 
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misslyckats att påverka har varit när andra vetat bättre. Chef 4 funderar inte på hur andra 

personer i hans omgivning uppfattar honom som påverkare. 

Testinstrument för påverkansstilar 

Vi bad de fyra cheferna tänka igenom ett antal påstående och markera vilket alternativ som var 

mest troligt att de använde sig av samt vilket som var minst troligt att de skulle använda (bilaga 

3). Testet är direkt taget ut Dent & Brents bok Positiv Påverkan och går ut på att få en allmän 

uppfattning om vilken stil som cheferna är mest respektive minst bekväma med att använda. 

Resultatet räknas samman till påverkansstilarna styrande, övertygande argumentering, 

samarbetsinriktad eller visionär. 

 

Figur 3, av S. Kamperin och K. Källström 

Diagramet visar hur cheferna fördelat sina svar för de olika påståendena. Figuren beskriver 

endast den stil det är mest troligt att de skulle använda sig av. 

Chef 1 föredrog stilen övertygande argumentering som är en problemdriven stil. Målet är att få 

andra att ta till sig dina idéer genom att redogöra för skälen bakom förslagen. Den styrande 

stilen är den som minst skulle användas och denna går ut på att man hävdar sina egna 

synpunkter och perspektiv och förväntar sig att andra skall följa dem. 

Chef 2 föredrog också han stilen med övertygande argumentering där man redogör för saker på 

ett fokuserat och koncist sätt och lägger fram idéer med övertygelse. Den visionära stilen är den 

som chef 2 minst skulle använda sig av. Han ansåg sig inte måla upp bilder av framtiden eller 

vara den som motiverar med hjälp av inspirerade budskap. 
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Chef 3 föredrog även han stilen med övertygande argumentering där man använder logiska 

argument som stöd för sin ståndpunkt. Den visionära stilen där man förmedlar en känsla av iver 

och engagemang är den stil som chef 3 minst skulle använda. 

Chef 4 föredrog den visionära stilen där han kan beskriva en vision om en möjlig framtid med 

hjälp av bilder och inspirerande budskap. Den styrande stilen är den påverkansstil han minst 

skulle använda sig av. 

4.4 Medvetenhet om andra 
Chef 1 använder inte någon genomtänkt makt för påverkan. Han vill att alla ska känna sig 

delaktiga i vad som sker inom organisationen och främjar att fatta gemensamma beslut, det är 

en stark ”Vi”‐känsla genom hela företaget. Företaget har individuell lönesättning. Det är ingen 

skillnad när det gäller att påverka chefer eller kollegor, tillvägagångssättet är det samma uppger 

han. 

Den makt som chef 2 använder är informationsmakt då det är han som sitter på fakta och ser 

ett större perspektiv han förespråkar diskussioner framför den formella beslutanderätten. 

Oavsett vem han vill påverka, chef eller medarbetare så är det ungefär samma tillvägagångssätt 

då det är faktabaserade beslut och diskussioner. 

När det gäller att få igenom sin åsikt använder chef 3 inte någon speciell makt. Han brukar så ett 

litet frö hos motparten för att få dem att tro att det är de som har kommit på idén när det i 

själva verket är just den iden han vill driva igenom. När det gäller att tillvägagångssättet med att 

påverka är det ingen skillnad på om det är kollega eller chef utan det handlar mer om hur 

personen är som individ. 

Den makt chef 4 använder är att talar om hur han vill att det ska vara direkt när han vill påverka 

få igenom sin åsikt. Han använder samma sätt för att påverka oavsett vem han vill påverka. 

4.5 Tillvägagångssätt och tekniker 
Chef 1 beskriver att om det uppstår problem inom organisationen resonerar han med 

vederbörande för att komma fram till hur situationen ska lösas och ber personen att komma 

med ett förslag själv på hur man kan förändra det som uppstått. Han vill inte att man ska be 

honom att lösa en situation som uppstått utan ser hellre att man i samråd med honom löser 

problemet med uppbackning av honom. ”Det är viktigt att personen själv får chans att göra om 

det igen och på ett bättre sätt”. För att visa uppskattning till sin personal talar han om att han 

tycker att de gör ett bra jobb och anser att det är mycket viktigt för att medarbetarna ska trivas. 

Att vara synlig och prata med sina medarbetare är också viktigt. Chef 1 har fått ta del av positiv 

feedback tack vare en doktorsavhandling som gjort av en student på Göteborgs Universitet . 

Avhandlingen handlade om medarbetarnöjdhet där cheferna fått positiv beröm från både före 



28 
 

detta och nuvarande anställda. Han tror att det beror på den öppenhet som råder på företaget 

där alla vet deras affärsidé, miljöpolicy och vad som händer på företaget. När Chef 1 vill 

förmedla och påverka använder han sig av sportreferenser och ser arbetsgruppen som ett lag 

där all måste dra åt samma håll och veta vilket målet är. 

Chef 2 beskriver att problem som uppstår tar man en diskussion om hur det ska lösas och hur 

man har löst saker tidigare och för en dialog. För att visa uppskattning ger man återkoppling och 

säger det till dem, bjuder dem på fika, ger biobiljetter mm. Det finns även möjligheter ibland för 

de anställda att sträva mot mål och få något extra om de når målet. Chef 2 får återkoppling när 

han gör ett bra eller mindre bra jobb från både chefer och medarbetare genom personalsamtal 

och vartannat år får de anställda fylla i en medarbetarenkät. Chef 2 använder sig inte av 

symboler eller dylikt när han vill påverka, han har provat men anser att det inte är rätt sätt för 

honom.  

Chef 3 uppger att när problem uppstår med hur en kollega utför sin arbetsuppgift tar han upp 

problemet med personen i fråga och visar hur arbetet skall göras. För att visa uppskattning eller 

feedback brukar han tala om för personen att denne gjort ett bra arbete. På frågan om Chef 3 

får feedback för bra eller dåligt arbete svarar han ”ja, genom en aktieutdelning en gång om 

året” men det händer att arbetskamrater berömmer när någonting gjorts bra. Chef 3 använder 

sig vanligtvis inte av symboler eller metaforer vid diskussioner men det förekommer ibland. 

Om chef 4 ställs inför ett problem med en kollega pratar chef 4 med personen i fråga för att lösa 

problemet. För att visa uppskattning till sina kollegor om ett bra utfört arbete säger han det till 

dem. Han säger att han själv inte får någon feedback. Chef 4 använder inga metaforer eller 

symboler i diskussioner där han vill påverka. 

4.6 Fatta beslut om din strategi för din påverkan 
Chef 1 berättar att på företaget har produktionschefen möte med produktionspersonalen varje 

morgon samt ett möte med utökad information varje måndagsmorgon där de går igenom inför 

kommande vecka samt hur föregående vecka har varit. De som sitter på kontoret har ofta inga 

formella möten utan tar upp sådant som behöver diskuteras vid kafferasterna. Chef 1 säger ”vi 

pratar med varandra och inte om varandra”. På detta sätt blir det mer informellt. Chef 1 

använder sig av en öppen kommunikation och information till sina medarbetare. Den mesta 

kommunikationen med andra intressenter sker via mejl och han betonar att det är viktigt att 

tänka på hur informationen uppfattas av mottagaren och att det är viktigt att läsa igenom det 

som ska skickas både en och två gånger för att vara säker på att det inte kan missuppfattas.   

Chef 2 menar att den formella informationen sker genom intranät med veckoinformation som 

uppdateras varje måndag samt intranät för den lokala fabriken som uppdateras varje onsdag. 

Chef 2 har möten med gruppledarna varje dag om vad som gjorts och vad som skall göras. Alla 
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chefer på fabriken har möte dagligen. ”Vår informella kommunikation sker genom att vi går runt 

och pratar med varandra”. Chef 2 berättar att information till medarbetare når ut via intranät, 

möten och diskussioner. Cheferna delar rum och så information ges och tas emot regelbundet. 

När e‐post skickas skrivs de neutralt med liknande avslut på alla och ofta genomförs en 

uppföljning med den som han har skickat till så att personen uppfattat det på samma sätt som 

var tänkt. Chef 2 tar på slutet av intervjun upp något som är viktigt att tänka på vid 

ledarsituationer. Hur är de man leder, hur reagerar de och påverkas av vad som händer inom 

organisationen. Han menar att här kommer ett situationsanpassat ledarskap väl till pass.  

Chef 3 uppger att den formella informationen sker skriftligt via mejl eller arbetsorder men även 

muntligen vid möten. Den mer informella kommunikationen sker vid fredagsmötena. Han 

uppger att han mestadels använder sig av telefon för att informera bland personalen men de på 

kontoret pratar han direkt med. När det gäller mejl läser han igenom det någon extra gång. Chef 

3 ansåg att ”det skall vara så tydligt så att den dummaste skall förstå”. 

Chef 4 uppger att den formella informationen sker på fikarasten där alla är samlade varje 

morgon. Den informella informationen sker genom att de skickar sms. Chef 4 använder inte e‐

mejl för att skicka viktig information så han tänker inget speciellt kring det i detta avseende. 

4.7 Medarbetarskapet 
Chef 1 låter medarbetarna ta ansvar och litar på att arbetet blir utfört utan att han behöver styra. Han 

ser arbetsgruppen som ett lag som arbetar för samma mål. Han är en öppen person utan 

hemligheter eller stängda dörrar. Han anser att det inte finns så många saker som är så hemliga 

i ett bolag så att man inte kan delge sina anställda det. Det han skulle avstå från att berätta är 

om företaget står inför avveckling eller avyttring av bolaget på grund av sekretesskäl som det 

kan innebära. Chef 1 ansåg att ju mer involverad och informerad medarbetarna är desto bättre 

jobb gör man. 

Chef 2 ansåg att det är viktigt att låta medarbetarna vara med och delta när beslut ska fattas 

och på så sätt få en mer motiverad personal. Chef 2 har främst kontakt med gruppledaren vilket 

skapar en viss distans till de andra i gruppen.  

Chef 3 sa att han gärna ville höra medarbetarnas tankar och åsikter och hade med dem i åtanke 

innan beslut skulle tas men att han fattade de slutgiltiga besluten.  

Chef 4 vill främja medarbetarnas förmåga att ta eget ansvar och undviker att styra så långt det 

går. Ha vill ha engagerad och motiverad personal för att arbetet ska flyta på och han ska slippa 

leda för mycket. Han ansåg att om de anställda är engagerade blir de mer motiverade men att 

engagemanget kommer från de anställda själva.  
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5. Analys 
Här redogör vi för vår analys efter att vi har kopplat samman empirin med teorin. Vi har även 

lagt till en ruta till modellen som vi utgått från då vi anser att kulturella skillnader har en stor 

inverkan på hur påverkansprocessen genomförs.  

 

Figur 4 av S. Kamperin och K. Källström 

Förstå miljön du påverkar 

Tre av de fyra företagen som vi intervjuade angav att de har en platt organisationsstruktur där 

det finns en chef som sedan delegerar ut till medarbetare under honom. Det andra företaget 

har en funktionsbaserad struktur där ledningen sitter i Schweiz och delegerar nedåt till chefer i 

Sverige som i sin tur delegerar vidare till personer under sig. Gemensamt för de olika cheferna 

är att de inte gör någon skillnad på sitt tillvägagångssätt när de vill påverka oavsett om det är en 

chef, kollega eller underställd.  

”…jag gör ingen skillnad på vem jag påverkar, det handlar mer om hur  

personen är som individ…” 

 

På frågan vad de för att motivera personalen och få dem att känna sig delaktiga beskriver flera 

chefer att de försöker få personalen att medverka i många beslut. Någon använder sig av 

resultatlön och flera uppger att de anordnar aktiviteter för de anställda. En av cheferna 

framhåller vikten av att vara tillgänglig och synlig, att ständigt föra en dialog med arbetarna. 

Dessa tankar om ledarskap kan kopplas till Bolman & Deal (2003,203) som anser att det krävs en 

sammanhållen långsiktig personalfilosofi för att lyckas med dessa strategier om 
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medbestämmande och vinstdelning. När samarbetet mellan organisation och anställd är bra 

tjänar båda parter på det.  

 

”… delaktighet är något man skapar själv likaså en stor del av motivationen det är ju vuxna 

människor vi pratar om och är man inte motiverad har man fel jobb…” 

Kulturella skillnader 

Vi vill utöka modellen med kulturella skillnader då vi anser att kulturen som råder inom en 

organisation spelar stor i hur påverkansprocessen går till. En ledare agerar olika beroende på 

vilka den leder och hur de är i sitt sätt att vara, arbeta och vad de har med sig i sitt liv. Beroende 

på hur ledaren är, sättet han arbetar och vad han har med sig kommer han att påverka på olika 

sätt. I intervjun med Chef 2 tog han upp att på huvudkontoret i Schweiz råder en kultur där det 

är hierarkiskt styrt vilket det inte är på företaget i Sverige där man mer är för att låta de 

anställda säga vad de tycker. Dent & Brent (2009, s37) menar att personkulturen finns där 

organisationer värderar relationerna mellan individer samtidigt som det ges utrymme för stöd 

och harmoni för varandra. Företag 2 är ett personorienterat företag med mycket relationer och 

faktabaserade beslut medans dess huvudkontor mer passar in inom en organisationskultur där 

position ger större makt än kunskap (Bruzelius & Skärvad, 2004, s313). Enligt chef 1 råder det en 

kultur där alla tar ansvar för sitt arbete och personalen vet vad som skall göras men samtidigt 

råder det inga oklarheter om vem som fattar det slutliga beslutet vid tveksamheter. Enligt 

Hällsten och Tengblad (2006, s278‐280) är det viktigt att medarbetarna känner en vilja att ta 

ansvar utifrån sin förmåga vilket ger ett myndigt medarbetarskap där alla i gruppen känner 

ansvar för att agera för ett bra arbetsklimat. 

”…här råder frihet under ansvar…” 

Medvetenhet om andra 

Cheferna 1 och 3 ansåg inte att de använde någon speciell makt vid påverkan samtidigt som 

chef 3 trodde att han uppfattas som skicklig och sakkunnig inom sitt område eftersom han har 

lång branscherfarenhet. Enligt Arne Malten (2000, 44) handlar expertmakten om just detta. 

Någon som har sakkunskap, erfarenhet och kompetens som ledare vilket gör att ledaren till en 

auktoritet som inte blir ifrågasatt. Makten kan komma av den yrkesskicklighet och erfarenhet 

ledaren har. Samtidigt menar chef 3 att hans organisation är lite för tillplattad där de egentligen 

är lite för jämställda och detta kan påverka sättet att arbeta då alla vill vara med och bestämma 

allt. I chef 4:s beskrivning tolkar vi att den makt han använder är expertmakt då han vet hur han 

vill ha det och säger till de anställda hur de ska agera. Chef 2 använder information som 

maktmedel då det är han som har informationen som de anställda vill få del av. Detta kan 

kopplas till Bolman & Deal (2003, s241) som bekräftar att informationsmakt tillfaller den som 
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innehar information och kompetens för att lösa ett problem. Genom att välja vilken information 

och hur mycket information som han vill delge har han makt över sina medarbetare. Han ansåg 

dock att han var öppen med information som inte var konfidentiell. Enligt Bolman & Deal 

(2003,241) kan informationsmakten missbrukas om någon medvetet väljer att inte dela med sig 

av informationen. Chef 3 uppger att han kan så ett litet hos motparten för att sen återknyta till 

idén när det är någonting som skall drivas igenom. Dent & Brent skriver att ett av de viktigaste 

perspektiven för effektiv påverkan är att knyta samman ens egna och den andra personens 

perspektiv.  

”…vi pratar med varandra och inte om varandra…” 

Stärk din medvetenhet om dig själv 

Alla chefer som vi pratade med utgick från en demokratisk ledarstil men med lite olika sätt på 

hur de leder. Maria Bergengren skriver att demokratiska ledare lyssnar på sina medarbetares 

synpunkter och är öppen för dialoger innan beslut fattas. Chef 1 hämtade sin inspiration från 

idrotten och likt en coach ville locka fram det som är bra hos sina medarbetare samtidigt anger 

han att medarbetarna har stor delaktighet och ett nära samarbete med honom. Han ser 

arbetsgruppen som ett lag som arbetar för samma mål. Hällsten och Tengblad (2006, s278‐280) 

menar att i medledarskap är medarbetarna med i beslut som rör gruppen och tar ansvar för att 

de gemensamma besluten efterföljs. Chef 2 var närvarande, positiv, tydlig och pratade mycket 

om vikten av diskussioner med varandra. Han nämnde även att han ansåg att ett 

situationsanpassat ledarskap är bra så att man kan leda efter hur individerna är som person. 

Detta kan kopplas till Hersey och Blanchard modell som ska visa ledaren i hur mycket styrning 

samt känslomässigt stöd som ledaren behöver använda i en viss situation. Chef 4 har en ledarstil 

som styr åt medledarskap där han vill att hans anställda ska vilja ta eget initiativ och slippa att 

gå in och påverka så mycket själv. Han ansåg att det är viktigt att vara saklig, kunnig och positiv 

när man vill påverka. Anledningar som gjort att cheferna har misslyckats är tidbrist, 

missförstånd, andra har haft ett bättre alternativ.   

”…lyssna, ta till sig det andra säger och ta tillvara på möjligheterna det ger…” 

”…våga ge ansvar, det växer personalen med…” 

Beskrivning av färdigheter 

Vi lät de fyra cheferna bedöma sina egna färdigheter på en skala 1‐5 där fem är bäst (bilaga 2). 

Vi är medvetna om att många av färdigheterna påverkar varandra och hänger ihop. De elva olika 

färdigheterna var: 

1. Kommunikationsfärdigheter. Förmedlar idéer och information klart och tydligt på ett sätt 

som passar publiken i fråga. 
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2. Medvetenhet om andras behov. Medvetenhet om andra människor, deras reaktioner, behov, 

drivkrafter och stilar. 

3. Anpassningsförmåga. Att vara tillräckligt flexibel för att anpassa ditt tillvägagångssätt, ditt 

språk och dina synpunkter så att de passar för de olika situationer där du påverkar. 

4. Nätverkande. Skapar och odlar relationer för att bygga nätverk på ett effektivt sätt. 

5. Konflikter. Hanterar personlig missämja på ett effektivt sätt. 

6. Personlig kraft. Utstrålar självförtroende och visar energi och engagemang samt utmanar det 

nuvarande sättet att göra saker på. 

7. Personlig inställning. Har rätt attityd för att påverka effektivt så som tillit, trovärdighet, 

risktagande, entusiasm och tålamod. 

8. Övertygande. Övertygar och påverkar på ett sätt som vinner andras engagemang, anpassar 

tillvägagångssättet när det behövs.  

9. Politisk känslighet. Förstår andras agenda och perspektiv, erkänner och balanserar gruppens 

och organisationens behov.  

10. Medvetenhet om sig själv. Är medveten om sitt eget temperament och sina egna 

färdigheter och drivkrafter och deras inverkan på egna och andras prestationer. 

11. Visionärt tänkande. Har förmågan att inspirera andra genom att fokusera på de stora 

perspektiven och på framtida möjligheter. 

 

   
Figur 5 av S. Kamperin och K. Källström 

 

Diagrammet visar hur de olika cheferna betygsatt sina färdigheter på skala 1‐5. 

 

Chef 1 starka sidor (5 poäng på skala 1‐5) var hans anpassningsförmåga som handlar om att 

förändra och reagera på ett lämpligt sätt beroende på situationen som uppkommer. Andra 
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starka sidor var att vara övertygande på så sätt att han anpassar tillvägagångssättet där det 

behövs. Har ett visionärt tänkande som att använda liknelser och bildspråk samt en 

medvetenhet om sig själv. Område som han ansåg sig ha sämst färdigheter var inom 

nätverkande som handlar om att skapa och odla relationer för att bygga nätverk på ett effektivt 

sätt (2 poäng på skala 1‐5). 

Chef 2 starka sidor (4 poäng på skala 1‐5) var hans kommunikationsfärdigheter som handlar om 

att förmedla idéer och information klart och tydligt samt hans personliga inställning. Det är 

viktigt att ha rätt attityd för att kunna påverka effektivt. Områden som han ansåg sig ha sämst 

färdigheter var inom nätverkande, visionärt tänkande samt politisk känslighet som innebär en 

skarpsinnighet och medvetenhet i den miljö man verkar inom. 

Chef 3 starkaste sida (5 poäng på skala 1‐5) var hans medvetenhet om andras behov. Hans 

medvetenhet om andra människor, deras drivkrafter, behov, reaktioner och stilar. Områden där 

han ansåg sig ha sämst färdigheter var inom konflikter och om hur man hanterar personlig 

missämja på ett effektivt sätt. Men även hans förmåga att ha ett visionärt tänkande kan 

förbättras. 

Chef 4 starka sidor (3 poäng på skala 1‐5) var hans medvetenhet om andras behov. Hans 

anpassningsförmåga, övertygande sätt, visionärt tänkande och slutligen sin medvetenhet om sig 

själv som handlar om hur medveten man är om sitt eget temperament och färdigheter och hur 

de påverkar andras prestationer. Område som han ansåg sig ha sämst färdighet inom är 

konflikter och hur man hanterar personlig missämja på ett effektivt sätt. 

Testinstrument om påverkansstilar  

När det gäller testinstrumentet om påverkansstilar konstateras att tre av fyra chefer använder 

sig av påverkansstilen övertygande argumentering. Dent & Brent menar att denna stil används 

av personer som har logiska argument som stöd för sin ståndpunkt och redogör för saker på ett 

fokuserat och koncist sätt. De har lätt att uttrycka sig, erkända som experter, lägger fram idéer 

med övertygelse och är villiga att ta ställning. En av cheferna använde en mer visionär ledarstil. 

Stilen speglar enligt Dent & Brent en ledare som inspirerar andra, förmedlar en känsla av iver 

och engagemang och beskriver en vision av framtiden med hjälp av bilder och inspirerade 

budskap. Dessa stilar kan enligt Dent & Brent antingen vara aktiva eller passiva och de chefer vi 

intervjuat stämmer överens med en mer passiv roll som beskrivs. Här handlar det om att genom 

diskussion och delaktighet hitta gemensamma ståndpunkter för att nå fram till en lösning. 

Utrymme skapas för andras åsikter och synpunkter vilket leder till engagemang och känsla av 

delaktighet.   

Två av cheferna upplevde att den styrande påverkansstilen var den stil de minst skulle använda 

sig av. Denna stil beskriver Dent & Brent som en stil där man framhåller sina egna perspektiv 
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och synpunkter och förväntar sig att andra ska följa dem. Den är tävlingsinriktad, rättfram och 

mycket direkt och rakt på sak och gör att de inblandande medarbetarna har lätt att förstå vad 

som förväntas av dem.  Två av cheferna angav att den visionära ledarstilen var den stil de minst 

skulle använda. Enligt Dent & Brent är ett av de främsta syftena med stilen att vädja till andra 

människors känslor för att få dem engagerade genom att motivera med hjälp av inspirerade 

budskap. 

Utforska färdigheter och tillvägagångssätt 

Gemensamt för alla chefer är att då det uppstår ett problem med någon av de anställda så tar 

de en diskussion med personen det gäller. De använder uppskattande undersökning och genom 

konstruktiv kritik ökas motivationen och engagemanget hos de anställda. Dent & Brent 

beskriver uppskattande undersökning som en metod att få människor att använda sin egen 

tankekraft, motivation och energi. Grundfilosofin bygger på att vi får det vi fokuserar på, det vi 

riktar uppmärksamhet på förstärks. Chef 1 ser till att de anställda gör det som de är bra på i 

stället för att fokusera på deras svaga punkter. För att ge positiv feedback till sina anställda 

säger de det till sina medarbetare. På företagen hittade man även på roliga saker tillsammans 

utanför arbetsplatsen men hade även uppmuntran genom att bjuda på t.ex. tårta eller 

biobiljetter. Som ägare av företaget verkar det vara mer ovanligt att få feedback efter vad 

cheferna sa men det förekommer. När det gäller tillvägagångssättet vid att påverka skiljer 

cheferna sig åt. Chef 1 använder sig gärna av sportreferenser och ser arbetsgruppen som ett lag 

där alla måste dra åt samma håll och veta vilket målet är. Dent & Brent anser att metaforer och 

symboler kan vara till stor hjälp. Kreativitet krävs för att kunna påverka effektivt och symboler 

har stor kraft för att vinkla situationen till någonting positivt eller negativt. Chef 2 uppger att 

han har en stark övertygelseförmåga samtidigt som andra uppfattar honom som kunnig inom 

sitt område. Denna beskrivning tas upp av Rienecker (2009, s319‐320) som uppger att det inte 

räcker att bara prestera fakta för att lyckas påverka andra. Det gäller att argumentera för sin sak 

på ett övertygande sätt.  

”…feedback!, ja, genom en aktieutdelning en gång om året…” 

”…ge feedback, tala om för dem när de gör ett bra jobb och visa att man lyssnar…” 

Fatta beslut om din strategi för påverkan 

På företagen som chef 1 och chef 2 verkar är det mer vanligt med formella möten än på de 

andra två företag vi intervjuat. På kontoret på chef 1:s företag förmedlas dock informationen 

precis som för chef 4 vid fikabordet. På chef 3:s företag går den formella informationen ut via 

mejl. Alla cheferna ansåg att det var viktigt att tänka på hur ett mejl utformas och hur 

mottagaren av mejlet skulle ta emot det. Dent & Brent menar att tonen och innehållet i 
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budskapet är avgörande för hur det tas emot. Det är viktigt att lägga tid på struktur, ton och 

ordval i meddelandet. 

”…det skall vara så tydligt så att den dummaste skall förstå…” 

Medarbetarskapet 

Flera av cheferna anger att de ger sina medarbetare stort eget ansvar, genom eget ansvar växer 

engagemanget för arbetet.  De företag vi undersökte som var förhållandevis små hade olika 

arbetsområden uppdelade mellan sig men ändå ett samarbete som genomsyrade 

organisationen. De arbetade självständigt men stöttade varandra mot gemensamma mål. Det 

cheferna beskriver om sitt sätt att leda passar in på det Hällsten och Tengblad tar upp i boken 

”Medarbetarskap i praktiken”.  En medarbetare som är engagerade i organisationen är 

värdefullt då dessa medarbetare är mer fokuserade och känner en högre tillfredställelse i 

arbetet. En medarbetare som tillåts och har förmågan att ta ansvar får en känsla av tillhörighet 

och entusiasm för sitt arbete. Det kan i sin tur göra att svårighetsgraden på arbetsuppgifterna 

kan växa i takt med att medarbetaren utvecklar nya kunskaper och färdigheter. Vi kan se en 

koppling mellan chefernas sätt att leda och fördela arbete med medarbetarskapsmodellen från 

Liu och Irfaeija som beskrivs av Hällsten och Tengblad (2006) där faktorerna samarbete, 

engagemang och ansvarstagande påverkar medarbetarskapet. 

6. Slutsats 
Vilka är då faktorerna som styr en ledares påverkansprocess i medarbetarskapet? 

De slutsatser vi har dragit efter att ha genomfört fyra intervjuer med fyra olika chefer är att 

företagens storlek påverkar sättet en ledare styr på samtidigt som ledarens personlighet och 

intresse spelar en avgörande roll. I denna undersökning visar det att chefer med akademisk 

bakgrund poängsätter sina färdigheter när det gäller att påverka något högre än de utan 

akademisk utbildning. Cheferna fick poängsätta elva olika färdigheter på skalan 1‐5. Vad som är 

intressant är att det skiljer sig mellan tre av respondenterna om hur de uppfattar sina 

färdigheter. De är alla tre delägare i sina företag men de med akademisk bakgrund bedömer sin 

nuvarande prestationsnivå betydligt högre än den delägaren som saknar akademisk utbildning. 

Han anger tre poäng som bästa prestationsnivå inom flera färdigheter. Givetvis är det svårt att 

generalisera eftersom underlaget är för lite men här tolkar vi det som utbildning kan ge en 

styrka i hur man uppfattar sig själv men självfallet påverkar även individens personlighet svaret. 

Att svaren blir olika kan bero på ledarens egna erfarenheter och personlighet men även 

påverkas av vilken verksamhet och branschinriktning som de verkar inom. Vi anser att 

omgivningen kan forma ledaren likaväl som en ledare kan forma sin omgivning han verkar inom.  
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Vi konstaterar att tre av fyra chefer använder sig av påverkansstilen övertygande argumentering 

och även på detta test var det cheferna med akademisk bakgrund som använde detta 

tillvägagångssätt. Det kan givetvis vara flera faktorer som spelar in, vilka medarbetare man har 

och vilket slags arbete som skall utföras. Stilen speglar personer som använder logiska argument 

som stöd för sin ståndpunkt och redogör för saker på ett fokuserat och koncist sätt.  Cheferna 2 

och 3 angav båda övertygande argumentering som påverkansstil de föredrog och visionär 

ledarstil som den stil de minst föredrog. Det visar att de föredrar en viss stil även om deras 

arbeten, antal anställda och branschinriktning ser helt olika ut. 

Vi anser att det är viktigt att använda flera olika ledarstilar för att kunna påverka effektivt. Detta 

påverkas sedan av vilken situation som råder vid varje tillfälle och hur individen är som person, 

hur de reagerar när man kommunicerar med dem. Cheferna gjorde ingen skillnad på vem de ska 

påverka men vi kunde se att det var viktigt att involvera medarbetarna i vad som händer på 

organisationen, vara synlig och föra en dialog med dem. Medarbetarnas förmåga att ta ansvar 

är en faktor som spelar in i hur ledaren kommer agera i sin påverkan. Att använda medledarskap 

är bra sätt att när man vill involvera sina medarbetare i processen och få medarbetare som tar 

ansvar. Det situationsanpassade ledarskapet är bra då man leder olika typer av människor och 

olika situationer uppstår och ledaren måste byta ledarstil.   

På de företag som vi var ute på var expertmakten den mest förekommande makten. Det som är 

viktiga egenskaper är sakkunskap, erfarenhet och kompetens vilket gör ledaren till en auktoritet 

som inte blir ifrågasatt av sina medarbetare. Alla chefer vi pratade med var demokratiska ledare 

vilket kan ses som en faktor som styr påverkansprocessen. Dessa ledare är öppna för 

diskussioner och lyssnar på sina medarbetare och får med sina medarbetare. 

Vi har sett att det är viktigt att prata med sina anställda om problem uppstår och att ge positiv 

feedback och konstruktiv kritik till sina anställda. På företagen vi var på hittade de på aktiviteter 

utanför arbetet vilket är en viktig del för att få samman gruppen. 

Efter genomförd studie finner vi att cheferna genomgående ser fördelar med att ge 

medarbetarna eget ansvar då detta stärker eller ökar engagemanget för sitt arbete. 
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8. Bilagor 
 
Intervjuguide (Bilaga 1) 
Bakgrundsfakta 

1. Kön: 
2. Ålder: 
3. Befattning:  
4. Utbildning: 
5. Arbetslivserfarenhet:  

 
Förstå miljön där du påverkar 

Att förstå och vara medveten om vilken miljö man agerar inom är viktigt för att kunna påverka. 
Det är viktigt att vara medveten om vilka tillvägagångssätt och beteende som är acceptabla och 
oacceptabla inom den arbetsplats man arbetar inom. 
 

6. Hur skulle du beskriva din organisation i fråga av organisationsstruktur och 
organisationskultur? 

7. Påverkar strukturen och företagskulturen ditt sätt att arbeta? 
8. Vad gör ni för att motivera personalen och få dem att känna sig delaktiga? 
9. Vilken slags makt använder du när du vill påverka/få igenom din åsikt? 
10. Är det olika tillvägagångssätt om det är en kollega/chef. 

 
Stärk din medvetenhet om dig själv 

Det finns olika nyckelfärdigheter för påverkan samt beteenden och kompetenser som bidrar till 

dessa färdigheter. Vår inriktning är på de färdigheter som bidrar till den emotionella 

beståndsdelen i påverkan, som att reflektera över sina styrkor, svagheter och sidor som behöver 

utvecklas. 

11. Hur skulle du beskriva din ledarstil? 
12. Vilka färdigheter anser du är viktiga för att kunna påverka framgångsrikt? 
13. Vilka är dina starka sidor när det gäller att påverka? 
14. Tänk på en situation där du misslyckades med att påverka andra – varför tror du att du 

misslyckades? 
15. Hur tror du personer i din omgivning uppfattar dig som påverkare? 

 
Medvetenhet om andra 

Det är viktigt att förstå de människor du påverkar i din omgivning. Det handlar om att bli mer 

medveten om andras behov, önskemål och stilar. För att kunna påverka sin omgivning är 

planering och förberedelser viktiga. 

16. Hur sker er formella kommunikation? 
17. Hur sker er informella kommunikation? 
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Tillvägagångssätt och tekniker 

Det finns ett flertal olika redskap och tekniker kan vara lämpliga att använda när du vill påverka. 
Det kan handla om flera olika tillvägagångssätt för olika personer i olika situationer. 
Med uppskattade undersökning ser man tillbaka på det som har fungerat i det förflutna i syfte 
att sedan titta framåt på vad som är möjligt. 
 

18. Om du ställs inför ett problem med hur en kollega utför en arbetsuppgift.  Hur går du 
tillväga för att lösa detta?  

19. Hur visar du uppskattning till kollegor/anställda om de utför ett bra arbete? 
20. Får du feedback/återkoppling när du gör ett bra/dåligt arbete? 
21. Använder du dig av symboler, metaforer, bilder i diskussioner/presentationer där du vill 

påverka? 
 
Fatta beslut om din strategi för din påverkan 

En påverkansstrategi handlar om hur du genomför din plan för att påverka, hur du läser av 
andra i din omgivning, din egen stil och de färdigheter, tekniker och redskap du vill använda. Att 
välja rätt tillvägagångssätt för en specifik situation kan vara avgörande för om du lyckas påverka 
effektivt. 
 

22. Hur går du helst tillväga för att informera kollegor? Vilka metoder använder du? 
23. Hur tänker du när du formulerar e‐mail med viktig information? 

 
24. Är det något annat du skulle vilja ta upp som du tycker saknas i det här samtalet? 

 
 
 

 
 
 
 

Tack för att du tagit dig tid och svarat på våra frågor. 
 

Kerstin Källström & Sara Kamperin 
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Beskrivning av färdigheter (Bilaga 2) 
Poängsätt dina färdigheter på skala 1‐5 där 1 är lägst, 5 är högst. 
 
1. Kommunikationsfärdigheter. Förmedlar idéer och information klart och tydligt på ett sätt 
som passar publiken i fråga. 
 
2. Medvetenhet om andras behov. Medvetenhet om andra människor, deras reaktioner, behov, 
drivkrafter och stilar. 
 
3. Anpassningsförmåga. Att vara tillräckligt flexibel för att anpassa ditt tillvägagångssätt, ditt 
språk och dina synpunkter så att de passar för de olika situationer där du påverkar. 
 
4. Nätverkande. Skapar och odlar relationer för att bygga nätverk på ett effektivt sätt. 
 
5. Konflikter. Hanterar personlig missämja på ett effektivt sätt. 
 
6. Personlig kraft. Utstrålar självförtroende och visar energi och engagemang för att få saker att 
hända. Utmanar det nuvarande sättet att göra saker på. 
 
7. Personlig inställning. Har rätt attityd för att påverka effektivt så som tillit, trovärdighet, 
risktagande, entusiasm och tålamod. 
 
8. Övertygande. Övertygar och påverkar på ett sätt som vinner andras engagemang, anpassar 
tillvägagångssättet när det behövs.  
 
9. Politisk känslighet. Förstår andras agenda och perspektiv, erkänner och balanserar gruppens 
och organisationens behov.  
 
10. Medvetenhet om sig själv. Är medveten om sitt eget temperament och sina egna 
färdigheter och drivkrafter och deras inverkan på egna och andras prestationer. 
 
11. Visionärt tänkande. Har förmågan att inspirera andra genom att fokusera på de stora 
perspektiven och på framtida möjligheter. 
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Testinstrument om påverkansstilar (Bilaga 3) 
Tänk igenom påståendena nedan och ange på varje horisontell rad vilket tillvägagångssätt som det är 
mest troligt att du skulle använda när du påverkar andra samt det tillvägagångssätt som det är minst 
sannolikt att du skulle använda genom att sätta antingen ett + eller ett – vid det aktuella påståendet. 
 
Utövar 
påtryckningar 
 
_______________ 
Tävlingsinriktad 
 
_______________ 
Trygg i att fatta 
impopulära beslut 
 
_______________ 
Ställer krav 
 
 
 
_______________ 
Motiverad av 
behovet att uppnå 
mål 
 
_______________ 
Rättfram 
 
 
 
_______________ 
Tappar snabbt 
tålamodet 
 
 
_______________ 
Går rakt på sak 
 
 
_______________ 
Tycker om att få 
sista ordet 
 
 
_______________ 
Förespråkar den 
egna åsikten med 
kraft 

Redogör för skälen 
bakom ditt förslag 
 
______________ 
Ger rekommen‐ 
dationer 
_______________ 
Villig att ta ställning 
 
 
_______________ 
Rekommenderar ett 
sätt att gå vidare 
 
 
_______________ 
Erkänd som expert 
 
 
 
_______________ 
Har lätt att uttrycka 
dig 
 
 
_______________ 
Lägger fram idéer 
med övertygelse 
 
 
_______________ 
Redogör för saker 
på ett fokuserat och 
koncist sätt 
_______________ 
Använder logiska 
argument som stöd 
för ståndpunkt 
 
_______________ 
Talför i en debatt 
 
 

Uppmuntrar 
samarbete 
 
_______________ 
Tänker i termer av 
samarbete 
_______________ 
Motiverar genom 
att skapa 
samförstånd 
_______________ 
Skaffar dig stöd från 
andra 
 
 
_______________ 
Skapar god kontakt 
med andra 
 
 
_______________ 
Tar upp alla idéer 
som presenteras 
och använder ”vi‐
budskap” 
_______________ 
Värdesätter andras 
insatser  
 
 
_______________ 
Söker efter de saker 
alla är överens om  
 
_______________ 
Erkänner andras 
insatser 
 
 
_______________ 
Skapar en miljö av 
tillit och öppenhet 
 

Hjälper människor 
att förstå vad ni kan 
åstadkomma 
_______________ 
Inspirerar andra 
 
_______________ 
Målar upp bilder av 
framtiden 
 
_______________ 
Motiverar med 
hjälp av 
inspirerande buskap 
 
_______________ 
Letar efter 
möjligheter och nya 
stimulerande idéer  
 
_______________ 
Presenterar saker 
på ett uttrycksfullt 
sätt 
 
_______________ 
Använder 
entusiasm när du 
presenterar saker 
för andra 
_______________ 
Beskriver det stora 
sammanhanget  
 
_______________ 
Beskriver en vision 
en möjlig framtid 
 
 
_______________ 
Förmedlar en känsla 
av iver och 
engagemang



 


