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Sammanfattning: I dagens samhälle talas det mycket om vad bra ledarskap är, 
vilka positiva följder det för med sig och vad man kan lära 
av dessa ledare. Dock förekommer det i många fall även 
dåligt ledarskap. På senare tid har fenomenet destruktivt 
ledarskap uppmärksammats mer. Ett fenomen som dock
ännu inte utforskats i så stor utsträckning. Denna uppsats 
har till syfte att analysera hur ett antal faktorer kan skapa 
förutsättningar för destruktivt ledarskap. Detta gjordes med 
hjälp utav en teoristudie. Uppsatsen presenterar ett antal 
utvalda områden som i slutet analyseras och sätts i relation 
till destruktivt ledarskap. De fem områdena är ledarstilar,
ledarutveckling, makt, handlingsutrymme och handlande.
Uppsatsen är uppbyggd på ett sätt som gör det svårt att ge 
ett kort svar på syftet. Dock anser jag att uppsatsen visar på 
att destruktivt ledarskap handlar om så mycket mer än 
medvetna handlingar som skapar destruktiva konsekvenser. 
Istället har det ofta visat sig handla om omedvetna 
handlingar som berott på inkompetens eller oförmåga kring 
områdena ledarskap och management. Uppsatsen har inte 
testats i praktiken men jag tror ändå att den kan vara till 
hjälp för såväl ledare som organisationer. Om ledare blir 
mer medvetna om vilka konsekvenser ett visst beteende 
eller en viss påverkan för med sig, tror jag att de kan uppnå 
ett bättre ledarskap. Exempel på vidareforskning är mer
empirisk forskning kring området.

Nyckelord: destruktivt ledarskap, ledarskap, ledarstilar, makt, 
handlingsutrymme, proaktivt och reaktivt handlande
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Del I Inledning, syfte och metod

1 Inledning
Det finns en konstant som möter företag över hela världen och denna konstant är 

förändring. Genom världshistorien har förändring ständigt ställt nya krav på såväl 

civilisationer som företag. För att lyckas på både kort och lång sikt måste företag vara 

flexibla. Den person som ansvarar för utarbeta strategin för förändringen och driva 

genomförandefasen är företagets ledare. Oavsett titel är det ledarens förmåga att utöva 

ledarskap som i stor utsträckning är den förklarande variabeln till ett företags framgång 

eller fall.

I dagens samhälle talas det mycket om vad bra ledarskap är, vilka positiva följder det 

för med sig och vad man kan lära av dessa ledare. Det skrivs ständigt nya böcker om 

detta men det skrivs däremot i begränsad utsträckning om det motsatta nämligen,

ineffektivt och dåligt ledarskap. Lika mycket som man kan lära sig av ledare som 

lyckats, bör man kunna lära sig av de ledare som misslyckats. 

Det har på senare tid, visat sig vara populärt att tala om exempelvis psykopatiska ledare, 

hälsoskadliga ledare, mobbare och så vidare. De är alla begrepp som fokuserar på 

destruktiva handlingar i en organisation. Trots att det talas mycket om destruktivt 

ledarskap i media, så är det ännu ett ganska outforskat område. Vad är det egentligen? 

Vilka konsekvenser för det med sig och hur kan det ens uppkomma? 

1.1 Problemprecisering och syfte
Då det ännu inte existerar mycket forskning kring ämnet destruktivt ledarskap valde jag 

att vidareutforska detta område. Det är ett område med många frågetecken och mitt mål 

är att ytterligare försöka finna förklaringar till varför fenomenet kan uppstå. 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur ett antal faktorer kan skapa 

förutsättningar för destruktivt ledarskap.

Uppsatsen fokuserar på områdena; ledarstilar, ledarutveckling, makt, handlingsutrymme

och handlande. Fokus läggs på huruvida vissa beteenden och handlingar kan leda till 

destruktiva konsekvenser. 
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1.2 Pedagogisk relevans
Jag kommer att analysera vilka konsekvenser som en viss påverkan eller handling för 

med sig för ledare och medarbetare, och hur de i sin tur kan skapa förutsättningar för 

destruktivt ledarskap.   

1.3 Uppsatsens utformning
Uppsatsen grundas helt på en teoristudie. Hur uppsatsen skulle struktureras och 

utformas var länge ett problem då en teoristudie skiljer sig avsevärt från det mer 

traditionella upplägget. Det var framförallt teori- och analysdel som skapade 

svårigheterna. Efter mycket funderande fann jag till slut en lämplig lösning. 

Uppsatsens teoridel inleds med att relativt kortfattat beskriva fenomenet destruktivt 

ledarskap. Därefter ligger fokus på att beskriva de områden som jag valt att fokusera på

och sätta i relation till destruktivt ledarskap. Till en början belyses några olika 

ledarstilar som exemplifierar hur en ledare kan arbeta samt vad den väljer att fokusera

på. Vidare upplyses vikten av en ledares utveckling och lärande samt vilka 

konsekvenser det kan föra med sig för ledaren, organisationen och medarbetarna. Nästa 

kapitel beskriver olika områden som fokuserar på en ledares medvetna eller omedvetna 

handlingar och vilka konsekvenser de kan föra med sig. Här beskrivs makt, 

handlingsutrymme samt proaktivt- och reaktivt handlande. Därefter följer analys och 

diskussion som knyter samman, och sätter de valda områdena i relation till destruktivt 

ledarskap. Analysen avslutas med en enkel men sammanfattande modell för att 

ytterligare förtydliga hur områdena kan kopplas till destruktivt ledarskap.  

1.3.1 Disposition
Uppsatsen är indelad i tre delar. Del I beskriver inledning, syfte och metod, del II består 

av kapitlen; destruktivt ledarskap, ledarstilar, ledarutveckling, makt, handlingsutrymme 

och handlande. Uppsatsen avslutas med del III som består av analys, diskussion, 

sammanfattande modell och avslutande reflektion.
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2 Metod

2.1 Utgångspunkter
En lämplig metod kan endast väljas om avsikten med uppsatsen preciserats (Bell 2000).

Syftet har på så vis en stor och grundläggande inverkan på vilken metod som jag valde. 

2.1.1 Forskningsstrategi
Jag valde att genomföra en teoristudie. Detta eftersom området var nytt för mig och 

kände inte att jag hade tillräckligt med kunskap för att genomföra en empirisk studie. 

Jag valde istället att utgå ifrån befintlig litteratur och försöka finna nya, intressanta och 

spännande områden som kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Jag ville 

finna kopplingar som förhoppningsvis kan uppmärksamma begreppet ytterligare, samt 

komma till användning vid framtida forskning. 

2.1.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Hur en forskare ser på sin omvärld är av stor betydelse då det i slutändan påverkar 

uppsatsens resultat. Därmed bör varje forskare, till en början, identifiera sin syn på 

omvärlden. Inom den pedagogiska forskningen talar man om tre olika paradigm. Dessa 

paradigm skiljer sig på tre områden; ontologi (verklighetsuppfattning), epistemologi 

(kunskapsuppfattning) och metodologi (huvudsaklig undersökningsansats). Det 

positivistiska/postpositivistiska paradigmet förknippas ofta med kvantitativa studier, det 

interpretativa/konstruktivistiska associeras ofta till kvalitativa, hermeneutiska studier 

och slutligen förknippas det emancipatoriska med kritisk teori (Mertens, 1997). Denna 

uppsats präglas till största del av det interpretativa/konstruktivistiska paradigmet. Detta 

paradigm ser verkligheten som socialt konstruerad och den skapas genom möten i 

sociala och gemensamma situationer. Arbetet präglas inte av endast en sanning som 

består genom hela arbetet utan det kan tillkomma fler. Synen kan också förändras under 

tiden. Paradigmets kunskapsuppfattning har sitt ursprung i den länk som finns mellan 

forskare och det som undersöks. Både forskaren och det utvalda materialet påverkar 

varandra (Lindén, 1999). 
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2.2 Genomförande

2.2.1 Sökstrategi 
En inledande litteratursökning hjälper forskaren att få ett så kallat helikopterperspektiv

över vilken litteratur som finns till förfogande inom det valda området (Friberg, 2006). 

Här var det viktigt att jag inte snävade in området alltför mycket, eftersom man då kan 

förbise intressanta och annorlunda perspektiv på ämnet. Efter en brainstorming kunde 

jag med hjälp av en mindmap kartlägga tänkbara och intressanta områden kring 

destruktivt ledarskap. Tillslut blev jag tvungen att begränsa mig, detta till största delen 

på grund av uppsatsens storlek och tidsram. Hur jag skulle begränsa mig och vilken 

struktur som skulle vara mest logisk var länge en svår fråga. En del områden var enklare 

att ta bort på grund av de inte var tillräckligt arbetslivspedagogiska. Andra fick jag 

arbeta med längre. Efterhand som jag läste uppkom många frågor och tankar. Det var 

tillslut de frågor som intresserade mig mest som jag valde att skriva om. Områdena 

blev: ledarstilar, ledarutveckling, makt, handlingsutrymme och handlande. Nedan 

presenteras frågorna. De återkommer även i den slutliga analysen och diskussionen där 

jag försöker att besvara dem. 

 På vilka sätt kan en viss ledarstil skapa destruktiva konsekvenser?

 Hur kan ledarutveckling påverka förutsättningarna för att destruktiva 
konsekvenser uppstår? 

 Hur kan användandet av makt resultera i destruktivt ledarskap?

 På vilka sätt kan storleken på en ledares handlingsutrymme skapa förutsättningar 
för destruktivt ledarskap?

 Hur kan en ledares proaktiva respektive reaktiva handlingar resultera i 
destruktiva konsekvenser?

När områdena hade valts gjordes den egentliga litteratursökningen. En sökning som är 

mycket mer specifik och precis (Friberg, 2006). På detta sätt fann jag väsentlig och 

relevant litteratur. Vid samtliga litteratursökningar användes bibliotekskatalogerna 

LOVISA och LIBRIS. Innan jag hade valt mina områden så sökte jag information på 

många olika ord såsom; destruktiv ledare, hälsofarligt ledarskap, karismatisk ledare, 

mobbing, kränkande handlingar, psykopatisk ledare med flera. Till en början fokuserade 

jag framförallt på en ledares medvetna destruktiva handlingar. Efterhand som jag läste 
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mer väcktes även ett stort intresse för en ledares omedvetna handlingar. Till slut hade 

jag valt mina områden och kunde då vara mer specifik i mitt sökande. Mina främsta 

sökord var; destruktivt ledarskap, ledarskap, relationsorienterat ledarskap, 

uppgiftsorienterat ledarskap, situationsanpassat ledarskap, individuellt lärande,

ledarutveckling, makt, handlingsutrymme, proaktivt och reaktivt handlande. Även 

synonymer och engelska ord söktes. 

Vid sökandet av artiklar och tidskrifter användes databaser som ELIN, ERIC och 

Emerald insight. För att en sökning ska bli så effektiv som möjligt kan man använda sig 

av diverse strategier för att öka antalet framgångsrika träffar. Det finns bland annat två 

strategier; trunkering och Booleska operatorer. Trunkering innebär att ordets ändelse 

tas bort och ersätts med ett tecken, exempelvis (?). Detta resulterar i en bredare sökning 

och på så vis fler träffar. Booleska operatorer används när ett sökord vill kombineras 

med ett annat. Med hjälp av tillägg som AND, OR och NOT hjälper Booleska 

operatorer forskaren att finna lämpligt material (Mertens, 1998).

2.2.2 Urval och bearbetning av litteratur
Urvalet av litteratur var ytterst avgörande för denna uppsats kvalitet då den inte 

innefattar någon empirisk studie. Det är därför viktigt att källorna granskas noggrant. En 

litteraturgranskning kan delas in i fyra delar. Delarna är observation, ursprung, tolkning

och användbarhet (Holme och Solvang, 2001). När jag läste litteraturen observerade jag 

huruvida litteraturen hade en saklig bild av det som beskrevs. Vidare spårades 

litteraturens ursprung, det vill säga, jag kollade vem eller vilka upphovsmännen var, när 

källan publicerades samt källans syfte. Genom detta steg fick jag reda på om 

författaren/författarna refererade till tidigare forskning eller beskrev sin egen forskning. 

När och i vilket sammanhang källan var skriven påverkar författarens tolkningar och 

slutsatser i ämnet. Sista kriteriet är användbarheten för det studien avser. Här handlade 

det om att välja litteratur som verkligen var relevant för uppsatsen 

De källor som använts har inte nödvändigtvis handlat om pedagogik utan även material 

från exempelvis psykologi och ekonomi har varit av intresse. Information ifrån 

förstahandskällor är givetvis lämpligast att använda. Detta kunde dock ibland vara 

problematiskt att hitta och jag har på så vis även använt mig mycket utav 

andrahandskällor. I sådana fall var det dock ännu viktigare att studera referenslistor och 

kontrollera deras grad av tillförlitlighet (Holme och Solvang, 2001).



9

För att undvika feltolkningar är det viktigt att uppmärksamma; språklig förståelse och 

textens tidsmässiga förankring (Nylén, 1999).

Texter som uppfattades invecklade och svårbegripliga valde jag att inte använda. Detta 

på grund av att feltolkningar lätt uppstår då. Tidvis valde jag därför att citera texter. Vid 

användandet av litteratur på engelska kan det ibland uppstå tolkningsproblem. Här tog 

jag ofta hjälp utav ett lexikon. Dessutom sökte jag källor på svenska, som berörde 

samma ämne, och sedan jämförde och komparerade jag dem. Emellanåt stötte jag på 

böcker som inte tillhörde pedagogikens forskningsområde. Där kunde det förekomma 

begrepp som inte tidigare studerats. Om de valdes, undersöktes dess innebörd noggrant 

för att inte leda till missuppfattning.

Vidare har jag under uppsatsens gång försökt finna material som är så ny som möjligt. 

Dock har jag, ett flertal gånger, använt mig av äldre forskning då den har varit likaså 

intressant att studera. En hel del teorier är fortfarande grundläggande och mycket 

användbara.

2.2.3 Iterativt tillvägagångssätt
Jag fann tidigt att mitt sätt att arbeta kunde jämföras med ett iterativt tillvägagångssätt. 

Detta på grund av att jag ständigt växlade mellan att samla in material och analysera den 

(Bryman, 2002). De kontinuerliga analyserna hjälpte mig att finna nya spännande 

faktorer och områden kring ämnet. De olika faktorerna har sedan placerats under 

diverse teman/områden. Under var område har teorier och resonemang studerats och 

utifrån dessa har jag funnit intressanta kopplingar. Kopplingar som inte nödvändigtvis 

framgått utav texten. De valda områdena studerades och materialet bearbetades.

2.3 Kvalitet och källkritik 
En bra uppsats använder sig endast av vetenskaplig litteratur. Synen på om texter är 

vetenskapliga kan dock variera mellan olika vetenskapliga traditioner och handlar till 

största del om värderingar och tolkningar (Friberg, 2006). Denna uppsats består av 

litteratur som ansågs uppfylla kraven för att kallas vetenskaplig. Vissa källor var mer 

eller mindre användbara och lämpliga då det exempelvis inte bara är resultatet av en 

artikel som ska granskas utan även forskarens tillvägagångssätt för att nå fram till 

resultatet (Friberg, 2006).
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Jag valde att använda mig av bland annat vetenskapliga artiklar eftersom de oftast 

redovisar den senaste forskningen kring ett ämne. För att få kallas vetenskaplig artikel 

skall den uppfylla vissa kriterier, vara utformad på ett visst sätt och vara ett resultat från 

empirisk forskning. Artiklarna redovisar ny kunskap som inte tidigare presenterats och 

författarna skapar vanligtvis modeller och teorier som man tidigare inte sett (Friberg,

2006). Jag valde, trots detta att kontrollera källan utifrån de krav jag tidigare redovisat.

Vidare har fackböcker använts. Fackböcker skrivs i syfte att förmedla en viss kunskap

och har ett innehåll som i allra högsta grad har påverkats av vad författaren finner 

lämpligt att uppmärksamma i sammanhanget. Författarens kunskap inom området, 

dennes åsikter kring hur ämnet ska förmedlas samt vilken förmåga författaren har att 

förmedla kunskap, är andra aspekter som också påverkar bokens innehåll (Friberg, 

2006). 

Likt rapporter och artiklar studerade jag trovärdigheten och författarens eventuella 

försök till att påverka mig åt det ena eller andra hållet. Uppfyller boken kraven kring 

tydlighet om vem som har skrivit den, när den är skriven, är det en förstahandskälla 

samt har den en bra referenslista. Problemet med att använda sig av böcker är att det 

inte är den senaste forskningen, då det tar flera år från det att boken är skriven till att 

den blir tryckt (Friberg, 2006). Jag valde att kombinera både fackböcker och 

vetenskapliga artiklar för att skapa hög trovärdighet. 

2.3.1 Trovärdighet och äkthet
I en litteraturstudie är det inte lämpligt att använda sig av de traditionella begreppen 

validitet, reliabilitet och precision. Istället fokuserade jag på kvalitetskraven rimlighet, 

trovärdighet och samvetsgrannhet. Är mina tolkningar rimliga? Har jag använt mig av 

tillräckligt med material för att kalla det rimligt? Trovärdighet uppnås genom att hela 

tiden ge läsaren en tydlig bild av utgångspunkter och tillvägagångssätt. Slutligen uppnår 

man god samvetsgrannhet genom att hela tiden vara ärlig mot läsaren. Det är viktigt att 

man inte medvetet förvränger material samt utesluter de som inte överensstämmer med 

mina egna tankegångar (Patel och Tebelius, 1987).
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2.4 Definitioner

Destruktivt ledarskap

Destruktivt ledarskap är ett fenomen som dels uppstår när en ledare utför medvetna 

destruktiva handlingar mot organisation och/eller medarbetare. Det sker också när en 

ledares omedvetna eller medvetna handlingar, som i sig inte är destruktiva, skapar 

destruktiva konsekvenser för organisation och/eller medarbetare. På så vis kommer jag 

genom hela uppsatsen tala om såväl destruktivt ledarskap som destruktiva handlingar 

och destruktiva konsekvenser. 

Management

Begreppet management inkluderar i denna uppsats handlingar som att sätta upp mål,

utarbeta handlingsplaner, planera för framtiden, organisera samt strukturera en 

verksamhet (Yukl, 2006).

Chef/Ledare

I denna uppsats är det inte väsentligt att skilja på begreppen chef och ledare. När jag 

talar om en ”ledare” så syftar jag då till den formella ledaren. Denna uppsats är inriktad 

på ledare/chef på mellannivå och uppåt i ett företag. 
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Del II Teoridel

3 Destruktivt ledarskap
Ledarskap har alltid varit ett intressant och populärt ämne att forska om. På senare tid 

har det vuxit fram ett större intresse för de icke avsedda varianterna av detta fenomen, 

som här kallas för destruktivt ledarskap. Denna negativa sida av ledarskap har ännu inte 

studerats i så stor utsträckning utan fokus har oftast riktats mot den mer konstruktiva 

sidan av ledarskapet (Tierney, 2007). Detta då forskare ofta har intresserat sig för 

positiva effekter av ledarskap samt framgångsrika och effektiva ledare (Einarsen, 2007).

På senare tid har dock intresset och behovet av att utforska det destruktiva fenomenet

börjat att öka. Utifrån den forskning som finns kring destruktivt ledarskap har det 

konstaterats att det är ett fenomen som inkluderar många olika beteende. Liksom 

ledarskap är det ett svårdefinierat begrepp och det finns fortfarande många frågor kring 

vad som egentligen kan definieras som destruktivt ledarskap (Tierney, 2007). 

Ett stort problem vid definiering av destruktivt ledarskap är att forskarna inkluderar och 

exkluderar olika beteende. Vissa forskare inkluderar en ledares avsiktliga beteende att 

göra någon illa, andra exkluderar dem. Vissa anser att destruktivt ledarskap har mindre 

att göra med en ledares avsikter än resultaten av ledarens beteende. Destruktivt 

ledarskap omfattar beteende som inte har för avsikt att göra någon illa utan det är 

snarare ett resultat av tanklöshet, oförsiktighet samt inkompetens mot medarbetare och 

organisationer. Det är dock svårt att avgöra huruvida en handling är o/avsiktlig

(Einarsen, 2007).

”The systematic and repeated behaviour by a leader, supervisor or manager that 

violates the legitimate interest of the organisation by undermining and/or sabotaging 

the organisations goals, tasks, resources and effectiveness and/or the motivation, well-

being or job satisfaction of subordinates” (S Einarsen et al/ the leadership Quarterly 18 

(2007) s. 208)

Definitionen fokuserar framförallt på när en ledare eller chef systematiskt och 

upprepade gånger kränker eller överträder organisationens och medarbetarnas intressen. 

Destruktiva handlingar kan vara exempelvis maktmissbruk, eller att inte föra fram 
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viktig information och feedback till sina medarbetare. Detta kan tyckas hända ofta ute i 

arbetslivet men som ovan nämnts måste det ske systematiskt och upprepade gånger för 

att kunna klassas som destruktivt ledarskap. En ledare blir alltså inte destruktiv bara för 

att personen har en dålig dag (Einarsen, 2007). 

3.1 Destruktiva ledarstilar
För att närmare beskriva destruktivt ledarskap kan det delas in i tre kategorier; 

tyranniskt (tyrannical), urspårad (derailed) och stödjande-förrädisk/illojal (supportive-

disloyal). Modellen nedan visar framförallt på att det går att vara destruktiv mot sina

underställda samtidigt som man arbetar efter organisationens mål och vice versa, vilket 

alltså innebär att destruktiva ledare kan arbeta såväl destruktivt som konstruktivt

(Einarsen, 2007). 

           (Einarsen, 2007 s 211)

Tyranniskt beteende utmärker sig då det påverkar medarbetarna negativt genom att 

försvaga motivationen, välmåendet och arbetstillfredsställelsen, samtidigt som den 

Pro-organisation

Anti-subordinate

Anti-organisation

Pro-subordinate

Supportive-Disloyal Constructive

Derailed Tyrannical

Modell 1
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arbetar för organisationens utveckling. Ledaren arbetar ständigt för att organisationens 

mål, visioner, strategier med mera, ska följas och uppnås utan att egentligen tänka på 

vilka konsekvenser det kan föra med sig. Man kan med andra ord säga att ledaren 

uppnår organisatorisk framgång på medarbetarnas bekostnad. Tyranniska ledare trivs 

med att skämma ut sina medarbetare, få dem att känna sig små samt manipulera dem för 

att på så vis få arbetet klart.  Det är inte ovanligt att en ledare som trakasserar sina 

medarbetare arbetar och presterar utmärkt med andra uppgifter. Det poängteras även att

en ledare kan vara destruktiv mot sina underlydande men bete sig utmärkt mot kunder, 

högre ledningen och arbetskompanjoner. Detta kan då leda till att ledaren uppfattas 

väldigt olika utav personal och kompanjoner, vilket i sig kan försvåra processen att ”få

bort” en sådan ledare. Ledaren kan nämligen å ena sidan ses som en mobbare och andra 

sidan ses som en framgångsrik ledare (Einarsen, 2007).

Urspårat beteende visar sig då ledaren är destruktiv mot såväl organisationens mål som 

sina medarbetare. Denna ledare kränker, mobbar, trakasserar samtidigt som den 

saboterar för organisationen. Här kan man finna personer som tidigare har misslyckats i 

sin arbetsposition, saknar vissa viktiga ledaregenskaper eller helt enkelt har 

anpassningssvårigheter. Ledaren är ofta okänslig, kall och arrogant. Den mobbar gärna, 

har delegeringssvårigheter samt problem att bygga upp team. Personen lägger alldeles 

för mycket tid på att tillfredställa den högre ledningen och lär sig sällan av sina misstag

(Einarsen, 2007). 

En stödjande/förrädisk ledare visar stor omtanke för medarbetarnas hälsa men har inget 

intresse av att vidareutveckla organisationen. En sådan ledare kan dels stjäla saker som 

inte tillhör dem, ge fler bonusar än organisationen räknat med, och så vidare. Det har 

gjorts färre studier där destruktiva handlingar riktats emot organisationen. Detta tror 

vissa forskare kan bero på att det till största del rör sig om problem med lagar och 

regler, och inte med management. Dock menar andra att det visst handlar om 

managementproblem, då många ledare exempelvis har stora problem att ta viktiga 

strategiska beslut. Utan dessa beslut kan inte organisationen fortsätta utvecklas

(Einarsen, 2007). 

En konstruktiv ledare behandlar såväl medarbetarna som organisationen väl. De agerar i 

linje med organisationens intresse samtidigt som de motiverar, involverar och stöttar 
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personalen. Ledaren lägger stort fokus på mål och effektivitet men glömmer aldrig att se 

till medarbetarnas välmående (Einarsen, 2007). 

För att förstå destruktivt ledarskap bör man se till vilken situation personen befinner sig 

i. Genom att studera såväl ledaren som arbetssituationen, gruppens karaktär med mera,

kan man förhoppningsvis förstå och kontrollera dess framträdande. Det är alltså viktigt 

att inte endast fokusera på ledaren, då det kan ge en fel bild. Slutligen kan det finnas 

tillfällen då en ledare är destruktiv men resultatet ändå blir konstruktivt (Tierney, 2007). 

Exempel på sådana situationer diskuteras i nästkommande stycke.

3.1.1 Positiva aspekter
Trots alla negativa aspekter som destruktivt ledarskap kan föra med sig så menar vissa 

forskare att det ibland kan vara positivt. De talar om strategisk mobbing, som till viss 

del, kan föra med sig positiva konsekvenser för den mobbade individen. De menar att 

det finns personer, speciellt de med låg mognadsnivå, som mår bra av lite destruktiva 

handlingar. Det råder dock en hårfin gräns mellan de tillfällen där destruktivt beteende 

är bra och när det är dåligt. Forskarna tror på sin idé men de vet också att det behövs 

mer empirisk forskning kring ämnet (Stanley, 2007). Som det beskrivs ovan är ämnet 

svårdefinierat och begreppet kommer inte att vidaredefinieras och förklaras.

4 Ledarstilar och ledarutveckling
Idag är det många företag som drabbas av nedskärningar, stora förändringar samt hög 

grad av arbetsbelastning. Dessa faktorer skapar tillsammans en grogrund för konflikter 

mellan människor i företagen. Här spelar ledarskap en stor och avgörande roll

(Bergengren, 2003). Många forskare har genom åren försökt sig på att definiera detta 

intressanta och betydelsefulla begrepp men aldrig riktigt lyckats finna en gemensam 

definition. Det går dock att finna vissa punkter där forskarna är någorlunda överens. 

Tillsammans anser de att ledarskap är en process, där en person medvetet påverkar 

andra personer genom att strukturera, vägleda samt underlätta relationer och aktiviteter i 

en grupp eller i organisation (Yukl, 2006).
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“Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what 

need to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and 

collective efforts to accomplish shared objectives”  ( Yukl, 2006, s 8)

Denna definition är bra då den inte begränsar sig till att endast se positiva konsekvenser 

utav ledarskap, utan ser även till mindre framgångsrika handlingar. Vidare är ledarskap 

ett begrepp som kan ses, och bör ses utifrån många olika perspektiv. Som tidigare 

nämnts är forskarna inte överens om vad ledarskap är och när man egentligen kan kalla 

sig en ledare. En intressant aspekt att studera är vilken typ av påverkan som sker (Yukl, 

2006). Det finns teoretiker som påstår att en person som använder ”kontroll istället för 

belöning och bestraffning för att manipulera eller undertrycka, leder inte sina 

medarbetare utan är oetisk med hjälp av sin makt” (Yukl, 2006, s 4). Det finns såklart 

även teoretiker som anser att det tidigare påståendet är alldeles för begränsat. Detta 

eftersom vissa handlingar som en ledare utför i en viss situation kan bidra till såväl 

organisationens effektivitet som ineffektivitet. Tillfällen finns då personer som tvingas 

eller manipuleras till att utföra något blir väldigt engagerade då de inser att det är för 

personens eller organisationens bästa. Det är viktigt att se till vilken avsikt personen i 

fråga hade vid en viss påverkan. Det finns dem som påstår att ledarskap endast uppstår 

då personer påverkas att göra vad som är etiskt rätt samt bäst för organisationen och 

dem själva (Yukl, 2006). Ledarskap bör givetvis beskriva processen att få saker och ting

gjorda men det är också viktigt att fråga sig om varför, eller hur någonting sker. Vems 

intressen uppfylls samt på vems bekostnad sker det? (Lloyd,1996). Nedan följer ett 

antal olika ledarstilar.

4.1 Situationsanpassat ledarskap
Situationsanpassat ledarskap utmärker sig då de fokuserar på ledare, anhängare och 

situation. Ledarskap är svårdefinierat på grund av att det är just situationsanpassat. 

Ledare, anhängare och situation ter sig alltid annorlunda vilket innebär att en ledare 

måste vara mycket anpassningsbar. Det vore helt orealistiskt om det skulle finnas en 

ensam ideal ledartyp (Blanchard och Hersey, 1970). 
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”The more a manager adapts his style of leader behaviour to meet the particular 

situation and the needs of his followers, the more effective he will tend to be in reaching 

personal and organizational goals” (Blanchard och Hersey, 1970 s 72)

Situationsanpassat ledarskap handlar om att finna det mest effektiva ledarskapet för en 

viss situation. Om en ledare är ineffektiv kan det bero på tre situationsanpassade 

variabler. För det första är det viktigt att se hur den personliga relationen med de 

anställda är, vidare bör man studera uppgiftens struktur och avslutningsvis är det av 

intresse att beakta vilken grad av positionsmakt ledaren har. Positionsmakt kommer att 

beskrivas närmare senare. Var situation varierar i graderna av de olika variablerna. Den 

mest eftertraktade situationen sker då en ledare är omtyckt av dem som personen 

påverkar, har genom sin arbetsposition hög grad av formell makt, samt leder en 

väldefinierad uppgift. Genom att definiera sin situation kan man använda det mest 

lämpliga och effektiva ledarskapet (Blanchard och Hersey, 1970).

Detta kan ledaren göra genom att bland annat förändra sitt beteende utefter 

medarbetarnas mognadsnivå (Blanchard och Hersey, 1970). En ledare tar reda på 

mogenhetsnivån genom att se till tre frågor: 

1) Vilken förmåga en medarbetare har att sätta upp höga men uppnåeliga mål?

2) Huruvida en medarbetare har villighet och förmåga att ta ansvar?

3) Vilken typ av utbildning och/ eller erfarenhet medarbetaren har? (Bergengren, 

2006). 

Dessa frågor hjälper ledaren att ändra och anpassa sin ledarstil efter medarbetarnas 

utveckling. Personer med låg mognadsnivå behöver oftast mer styrning än de med hög 

mognad (Blanchard och Hersey, 1970). Det finns inte en ledarstil som är bättre än

någon annan, istället skall det lämpligaste ledarskapet väljas utifrån en viss situation. 

Handlingar och beteende som tidigare använts och varit lyckade kan en annan gång vara 

ineffektiva, vilket innebär att man antingen måste förändra stilen helt, eller endast 

modifiera den (Lind Nilsson, 2006).

”Situationssynsättet innebär i allmänna ordalag en medvetenhet om att organisationer 

är olika, arbetar under olika betingelser med olikartad typ av verksamhet, har olika 

tradition och olika framtidsutsikter etc. Varje organisationssituation är unik, liksom de 
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för organisationen strategiska utvecklingsproblemen. Dessutom: det finns inga 

standardlösningar ens på likartade problemtyper.” (Lind Nilsson, 2006 s 105)

4.2 Person- och uppgiftsorienterat ledarskap
Det finns ett flertal ledarstilar som delar in ledarskap i de två dimensionerna; person och 

uppgift. Ohio State Studies menar att en ledare antingen fokuserar på att initiera 

struktur eller på omtanke. Genom att initiera struktur arbetar ledaren med att strukturera 

organisationen med välfungerande kommunikationskanaler, effektiva arbetsmetoder

med mera. Omtanke innebär att ledaren söker en bra relation till sina medarbetare med 

hjälp utav vänskap, respekt och tillit. Michigan Leadership Studies benämner istället att 

en ledare antingen är medarbetarorienterad eller produktionsorienterad. Liksom Ohio 

State Studies vill en medarbetarorienterad ledare ha en nära relation till sina 

medarbetare. Varje anställd ses som viktig och betydelsefull och ledaren tar hänsyn till 

sina anställdas personliga behov. Däremot fokuserar en produktionsorienterad ledare

bara på produktion och teknik samt ser sina anställda som verktyg för att uppnå 

organisatoriska mål (Blanchard och Hersey, 1970). 

4.2.1 The basic leader behaviour styles

  

(Blanchard och Hersey, 1970, s 74 fig 4.8)
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Figuren ovan är en vidareutveckling utav Ohio State Studies men beskriver istället hur 

task-oriented behaviour (uppgiftsorienterad) och relationship-oriented behaviour 

(relationsorienterad) kan kombineras (Blanchard och Hersey, 1970). En person behöver 

inte vara antingen eller utan kan både intressera sig för relationer och uppgifter. 

1) Hög nivå utav uppgiftsorienterat ledarskap och låg nivå utav relationsorienterat 

ledarskap innebär att ledaren tänker mer på själva uppgiften än på de anställdas 

välmående. Ledaren ser snarare de anställda som verktyg för att uppnå 

personliga eller organisatoriska mål.

2) Hög nivå utav uppgift och relationer beskriver en ledare som ser till att en 

uppgift genomförs, dock inte på någons bekostnad. Ledaren sätter höga mål 

samtidigt som den tar hänsyn till personliga behov. Det finns ett stort intresse för 

individen och tillvaratagandet på dess kreativitet.

3) Hög nivå utav relationsorienterat ledarskap innebär att ledaren fokuserar väldigt 

mycket på sina medarbetare. Ledaren lägger all sin tid på att tillfredställa 

individernas personliga behov och lägger nästan ingen tid på att utföra uppgifter. 

Produktivitet främjas inte utan ledaren skall utveckla och stödja sina 

medarbetare. 

4) Låg nivå utav uppgift och relationer är en ledare som varken intresserar sig för 

sina medarbetare eller organisationens utveckling (Blanchard och Hersey, 1970).

4.4 Ledarens utveckling
I dagens föränderliga samhälle har det visat sig vara viktigare än någonsin att ha en god 

förhållning till lärande. De ständiga utmaningarna kräver att organisationer hela tiden 

fortsätter att utvecklas och anpassas. Detta har dock visat sig vara en av de största 

organisatoriska utmaningarna (Lloyd, 1996). 

”Learning is the heart of the productive activity: Learning is the new form of labour”

(Lloyd, 1996, s 6)

En ledare arbetar ofta för att medarbetarna och organisationen ska vidareutvecklas och 

kan emellanåt glömma att utveckla sitt eget lärande. Om inte ledaren själv utvecklas 

kan, i det långa loppet, inte heller organisationen vidareutvecklas. Ledaren och dess 

relation med sig själv glöms tyvärr ofta bort eller tas helt enkelt inte på allvar. När man 
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har en god relation till sig själv innebär det att individen har en hög grad av 

självkännedom och självförtroende. Detta kräver att ledaren verkligen rannsakar sig 

själv och gör en omfattande self-study. Med hjälp utav en sådan studie kan man urskilja

ens intressen, svagheter samt styrkor, vad som är motiverande, mål etc. Dessutom lär 

man känna sina egna beteende och vilka konsekvenser de kan föra med sig. Lite 

eftertanke och reflektion kan på så vis skapa ett bättre och mer konsekvent beteende. 

Det är dock inte tillräckligt att göra en self-study endast en gång utan detta bör ses som 

en kontinuerlig process. Personen i fråga är inte arrogant utan snarare väldigt jordnära 

och realistisk. Den sätter höga mål men är väl medveten om sina begränsningar. För att 

nå målen arbetar den hårt men finner ändå tid att ta en paus samt hantera stress med 

mera (Cangemi, 1992). 

För att ledare ska bli framgångsrika krävs det att de tar ansvar för sitt eget lärande. En 

organisation ska inte ständigt behöva säga till ledaren vad den ska göra och lära sig. 

Personen ska själv ta initiativ till lärandet. En ledare måste lägga ner mycket energi på 

att fortsätta att utvecklas. Utan snabb inlärning kan ledaren inte få ut det maximala ur 

sin organisation. För att klara av en sådan här process måste ledaren utveckla ett 

tankesätt som kan kallas för ”self-directed learning”. Framgångsrika ledare måste, i 

dagens samhälle, fokusera på såväl nutida problem och processer, som att lära sig nya 

saker som kan vara av stor nytta för organisationens framtid. En organisation måste 

nämligen kunna lita på att ledaren ständigt gör sitt yttersta för att hålla organisationen 

på rätt bana. Detta kräver en stor öppenhet gentemot förändring och lärande. Self-

directed learning är ytterst nödvändigt för att en organisation ska fortsätta att utvecklas. 

För att detta ska vara genomförbart krävs det, förutom öppenhet, ett stort åtagande från 

ledarens sida. En organisation måste ses som en för alltid föränderlig arbetsplats. 

Drivkraften bör ligga i chefens ständiga längtan att förbättra sin organisation. Om self-

directed learning genomsyrar en organisation kommer den att positivt påverka alla 

genom snabbare och effektivare processer, hög grad av motivation och vilja, samt ett 

stort ansvarstagande (Stanley, 2007), vilket Stanley belyser med hjälp av följande citat. 

”Each individual needs to function as a self-directed learner to meet the demands of the 

rapidly changing workplace” (Stanley, 2007, s 3)
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4.4.1 Positivt och negativt lärande
Det förekommer både positivt och negativt lärande. Detta kan förklaras genom att det 

finns situationer då lärande kan resultera i negativa konsekvenser. För att det skall 

kunna definieras som positivt lärande måste det bidra till individers utveckling. 

Dessutom måste individen ha tillräckligt med handlingsutrymme för att kunna påverka 

sina livs- och arbetsvillkor. Finns detta inte, kan det resultera i negativt lärande

(Ellström, 1992). 

En chefs beteende kan bero på om individen arbetat väldigt länge inom samma position 

och med samma arbetsuppgifter. Detta kan leda till väldigt invanda beteende och 

handlingar som är svåra att förändra (Yukl, 2006). Detta anpassningsinriktade lärande 

löper stor risk att utveckla negativa konsekvenser. Individens eget tänkande försvinner 

och denne arbetar endast efter rutiner och mönster vilket på så sätt kan resultera i så

kallat negativt lärande. Det negativa lärandet är oftast omedvetet och kan leda till 

passivisering och underordning. En studie om vardagsinlärning visade att individer ofta 

accepterar att underordna sig och anpassa sig till repetitiva arbetsprocesser, som kräver 

ett minimum av intellektuella insatser. Inlärd hjälplöshet är ett fenomen som kan uppstå 

på grund av negativt lärande (Ellström, 1992). Konsekvenserna av inlärd hjälplöshet 

yttrar sig i arbetslivet genom oförmåga att ta initiativ, ha anpassningssvårigheter, 

försämrad problemlösningsförmåga, sänkt självvärdering etc. (Granberg, 2004).

5 Makt, handlingsutrymme och handlande

5.1 Makt 
Makt är ett viktigt och intressant ämne för att förstå hur individer i en organisation har 

möjligheten att påverka varandra. Huruvida en ledare arbetar effektivt beror på hur 

mycket personen kan påverka sina medarbetare. Makt är en dynamisk variabel som är 

oerhört situationsbaserat och under ständig förändring (Yukl, 2006). Det är viktigt att 

veta att makt är endast av betydelse då en person/grupp har en relation till en annan 

individ eller grupp. Alltså kan det inte ske ensamt (Hall, 1987). Makt beskrivs som den 

förmågan en person har att påverka någon/några i en viss given situation. Det finns 

många olika typer av makt beroende på vem och vad som påverkas (Yukl, 2006).
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” Power involves the capacity of one party (the agent) to influence another party (the 

target)” (Yukl, 2006, s 146)

5.1.1 Maktformer
Makt brukar ofta delas in i personlig makt respektive positionsmakt. De olika 

makttyperna kan ses som verktyg en ledare har, och kan använda sig av, gentemot 

organisation och medarbetare för att uppnå en viss påverkan. Positionsmakt uppstår när 

en individ i samband med sin arbetsposition får makt genom att besitta vissa rättigheter, 

privilegier, plikter och uppgifter. En ledare har genom sin position många möjligheter 

till påverkan och kan exempelvis fatta viktiga beslut, delegera arbetsuppgifter samt

kontrollera sina medarbetare. Personlig makt härstammar från den möjligheten en 

person har att påverka andra på grund av sina expertkunskaper eller genom vänskap och 

lojalitet (Yukl, 2006). 

Legitim makt innebär att en ledare erhåller sin makt genom en viss arbetsposition. En 

arbetsposition kan medföra mer eller mindre ansvar och befogenheter. Här kan 

exempelvis både personal- och budgetansvar ingå samt ledarens möjligheter att påverka 

organisationen i viktiga strategiska frågor (Lind Nilsson, 2006). Denna makttyp är en 

form av auktoritet som i vanliga fall, inte ifrågasätts utan helt enkelt accepteras utav 

medarbetarna (Yukl, 2006).

Belönings/Bestraffningsmakt syftar till ledarens resurser samt möjlighet att dela ut 

belöningar och bestraffningar. Här har ledaren, med hjälp utav olika verktyg, möjlighet 

att göra omplaceringar, ge bonusar, löneförhöjning, löneavdrag med mera. Ledaren har 

kontroll över specifika förmåner såsom befordringar, bättre arbetsschema och 

arbetsuppgifter, större kontor och så vidare (Yukl, 2006). 

Informationsmakt innebär att individen har kontroll över information. Detta betyder att 

personen själv bestämmer när, hur, och om medarbetarna skall få ta del av den. Ledaren 

har möjlighet att bland annat selektivt redigera dokument för att exempelvis undangöra

egna misstag som skulle kunna påverkat synen på ledaren. Vidare kan ledaren välja att 

presentera falsk information (Yukl, 2006).

Referensmakt uppstår då medarbetarna känner stort förtroende, beundran och lojalitet 

gentemot sin ledare. De arbetar mer än gärna med att och tillfredsställa ledarens behov. 

Referensmakt är oftast större hos personer som är vänliga, charmerande, attraktiva och 
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förtroendeingivande. Genom att visa intresse och respekt för medarbetarna och deras 

behov kan denna makttyp öka. En ledares referensmakt beror helt och hållet på 

personens integritet och karaktär. En person kan således förlora sin referensmakt genom 

att verka vänlig men egentligen vara manipulativ (Yukl, 2006).

Expert makt får en ledare genom att besitta vissa expertkunskaper. Dessa kunskaper 

måste dock vara uppmärksammade av såväl ledaren som medarbetarna. Vidare kan 

kunskaperna endast utvecklas till expertmakt om andra, på något sätt, är beroende av 

den. En framgångsrik ledare måste ständigt vidareutveckla och upprätthålla sina 

kunskaper för att bibehålla en hög nivå av expert makt. Genom att lösa svåra och viktiga 

problem, göra bra val och tillgodose sina medarbetare lämpliga råd, ökar ledaren sin 

makt (Yukl, 2006). 

5.1.2 Hur man får samt förlorar sin makt
Makt är som tidigare nämnts en dynamisk variabel som ständigt förändras. Social 

exchange theory är en teori som beskriver en makts uppkomst samt hur och varför man 

kan förlora den (Yukl, 2006).

5.1.2.1 Social Exchange Theory

Social exchange theory beskriver att den mest grundläggande formen av social 

interaktion är när det sker någon form av utbyte emellan personer. Utbyte kan vara såväl 

materiella ting men även psykologiska förmåner så som respekt och tillgivenhet (Yukl, 

2006).

I arbetslivet kan denna teori förekomma då en ledare exempelvis framför ett nytt 

innovativt förslag. Om detta förslag blir lyckat kommer medarbetarnas förtroende för 

ledaren att öka och därmed kommer hans/hennes status och påverkan också att öka. 

Däremot kan även det motsatta ske. Om en ledares förslag misslyckas kommer 

medarbetarna att omvärdera sin syn på ledaren. Vidare beror omvärderingen på om 

misslyckandet baserades på inkompetens och dåliga val eller om det helt enkelt berodde 

på omständigheter som var utanför ledarens kontroll. De mest negativa effekterna sker 

om ledaren varit illojal mot sina medarbetare och organisation och endast handlat

utifrån själviska motiv (Yukl, 2006). 

Vidare anser social exchange theory att innovation och kreativitet bör vara något som 

alltid förväntas utav en ledare när det sker allvarliga problem och hinder. En ledares 
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förtroende kommer att minska om han/hon inte kan ta initiativ eller hantera jobbiga 

situationer. Ledare kan på så vis förlora både status och expertmakt och i längden även 

legitim makt om de visar sig vara inkompetenta (Yukl, 2006).

5.1.3 Konsekvenser av makt
Negativa konsekvenser av makt kan uppstå då personer endast är drivna av ett 

maktbehov, vilket i många fall kan resultera i korruption. Att vara korrupt betyder i

detta sammanhang, maktmissbruk (Lloyd, 1996).

”I maktens väsen ligger också missbruket av den” (Immanuel Kant i Bergengren, 2003 

s 134)

Brian Lloyd talar om vikten av att tänka långsiktigt, vilket inte kan göras om en ledare 

är för maktfixerad. Han skriver om ett ledarskap som inriktar sig på ansvar. Genom att 

tänka ansvarsfullt fokuserar en ledare snarare på framtiden än på att göra snabba vinster. 

Detta är en av nycklarna till organisatorisk framgång och hållbarhet (Lloyd, 1996). En 

maktdriven ledare har en viss tendens att endast handla kortsiktigt vilket resulterar i 

minskad effektivitet. Den ansvarsfulle har större möjlighet att ta hänsyn till samtliga 

inblandade och blir på så vis effektivare. Givetvis kan maktdrivna individer och 

organisationer lyckas, men det varar oftast inte så länge. Makt är något en person kan få 

men lika lätt också bli av med. Om personen inte använder den ansvarsfullt, eller inte 

uppfattas som ansvarsfull, kommer makten förr eller senare att försvinna. Ansvar är en 

oerhört viktig faktor för att skapa fungerande organisationer och bör därför inte ses som 

en börda (Lloyd, 1996). En ledare bör alltid fråga sig ”… vem man är till för, vilken 

nytta man skall bidra till i sin position” (Lind Nilsson, 2006 s 62) för att undvika att 

använda sin makt felaktigt. Det sägs att positiv och konstruktiv makt grundas på 

ömsesidig respekt. Om respekten försvinner, kommer ledaren ha svårt att leda individer 

eller grupper. Därför gäller det att ledaren hela tiden försöker upprätthålla en stor 

respekt hos sina medarbetare. Oetiska beteende, som till exempel, att uppnå mål på 

medarbetarnas bekostnad, förstör makten hos en person (Cangemi, 1992).

Avslutningsvis visar många studier om makt att effektiva ledare förlitar sig snarare på 

expert- och referensmakt än på legitim- samt belöning/bestraffningsmakt. Detta då 

medarbetares välmående och prestationer framförallt har visat sig öka vid expert- och 

referensmakt. Dock menar vissa forskare att om belönings- och bestraffningsmakt sköts 
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på ett lämpligt sätt kan det vara av stor relevans och betydelse för medarbetarnas och 

organisationens prestationer. Detta då bestraffningar i kombination med belöningar kan 

resultera i positiva effekter för medarbetarna. (Yukl, 2006) 

”Makt är viktigt. Utan makt kan inget uträttas. Men makten måste vila på 

legimitet…Maktens utövande måste, för att dess utövare skall överleva, alltid tjäna ett 

vidare intresse än det egna och privata. Makten i ett företag måste tjäna mål och 

intressen som är vidare än de rent ekonomiska…Handling är maktens viktigaste 

redskap, inte minst i företag. Att vara handlingskraftig, beslutsför eller drivande är 

viktiga egenskaper för en ledare. Men handling utan moral och handling utan visioner 

gröper ur legitimiteten…När en ledare börjar tro på en symbios mellan sin egen person 

och den institution han eller hon är utsedd att sköta, uppstår problem.” (Lind Nilsson, 

2006 s 67)

5.1.4 Hur mycket makt bör en ledare ha?
För att ledare skall kunna handla effektivt krävs det att personen har makt. Frågan är 

vilken mängd som är optimalt? Det har visat sig vara lika förödande att en ledare haft 

för lite som för mycket makt. Den optimala blandningen utav olika makttyper har dock 

ännu inte fastställts. Däremot är man överens om att maktnivån bör vara 

situationsanpassad med fokus på uppgiftens karaktär samt ledarens egen förmåga att 

utnyttja sin makt. Vissa situationer kräver mer eller mindre makt än andra. Det krävs 

även mindre makt av personer som kan hantera det effektivt (Yukl, 2006).

Vad händer om en ledare får för mycket makt? För mycket positionsmakt kan leda till 

att ledaren, istället för att utveckla sin personliga makt, endast förlitar sig på sin 

positionsmakt vid påverkan av medarbetare. Positionsmakt har visat sig, ganska enkelt, 

kunna resultera i korrupta ledare. Positionsmakt kan exempelvis ge ledaren möjlighet att 

mörklägga misstag. Effektiva organisationer har snarare ledare som fokuserar på att 

skapa bra relationer med medarbetarna. Därav har de stor möjlighet att påverka dem, 

men samtidigt är dessa ledare receptiva för att själva påverkas. För att undvika 

maktmissbruk kan organisationer använda sig av mer regler och policies (Yukl, 2006).

“A has power over B to the extent that he can get B to do something B would not 

otherwise do” (Hall, 1987 s 124)
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5.2 Handlingsutrymme

”away from deciding how to act in this situation towards deciding what kind of 

situation this is; treatment becomes routine, diagnosis becomes the key.”(Ellström, 

1992 s 70)

I arbetslivspedagogik talar man om något som kan kallas handlingsutrymme. En ledares 

handlingsutrymme kan vara till stor hjälp då man vill förklara varför en chef handlar 

proaktivt respektive reaktivt. Hur mycket handlingsutrymme en chef har bestäms utifrån 

vilka val och prioriteringar personen gör. Bilden nedan visar hur faktorer och situationer 

utifrån påverkar ledaren. Den visar även hur ledarens personlighet, omdöme och 

kompetens inverkar på handlingsutrymmet (Agneta Flinck, föreläsning feb 06). 

En ledare ställs inför vissa krav, begränsningar och valmöjligheter. Dessa tre faktorer, 

som gemensamt kallas för handlingsutrymme, styr vilket ledarskap som sedan utförs. 

Tidsbrist, kapitalbrist, osäkerhet samt hierarkisk position är exempel på faktorer som 

kan påverka handlingsutrymmet (Müllern, Stein, 1999). 

Ledaren
- Personlighet
- Omdöme
- KompetensBudget

Omvärlden Medarbetare

Organisation

Företagskultur
Regler, avtal, lagar

Modell 4
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 Krav

Krav är handlingar, aktiviteter som en chef måste genomföra på grund av sitt ansvar.  

Detta är arbete som varken kan undvikas eller bordläggas som exempelvis 

budgetarbete och viktiga möten (Yukl, 2006). 

 Begränsningar

En chefs arbete begränsas ständigt utav diverse faktorer. Som bilden ovan visar, 

påverkas en chef av: regler, lagar, företagskultur, omvärlden, medarbetare,

företagskultur och organisation (Yukl, 2006). 

 Valmöjligheter

En chef har diverse valmöjligheter som den inte tvunget måste göra men den 

tilldelas möjligheten. En chefs organisationsposition avgör graden av 

valmöjligheter. Dessa möjligheter berör främst långsiktiga beslut och kan beröra 

ämnen som strategi, delegering, vem chefen vill spendera tid med och hur chefen 

väljer att påverka sin organisation (Yukl, 2006). 

Krav från såväl medarbetare och organisation bestämmer som sagt en chefs 

handlingsutrymme och på så vis bestämmer det också hur en chef kan planera sin tid. 

Det är dock inte självklart att chefer med liknande arbetsuppgifter, i slutändan, visar på 

samma beteenden. Olika beteenden kan bero på hur en chef väljer att definiera sin 

arbetssituation, sitt handlingsutrymme. Här styrs och påverkas individen mycket utav 

intressen, förmågor och värderingar (Yukl, 2006).

5.3 Proaktivt och reaktivt handlande
Ledarskap är, som tidigare nämnts, en viktig faktor för chefsyrket och organisatorisk 

framgång (Yukl, 2006). Genom att vara uppmärksam på förändringar samt handla

proaktivt har företaget större möjlighet att klara sig på den hårda och föränderliga 

marknaden (Stanley, 2007). Proaktivt handlande innebär att en ledare arbetar med de 

långsiktiga och strategiska tankarna. Personen reflekterar över verksamheten och 

planerar för företagets framtid. Det rör sig ofta om tankar som är väldigt abstrakta, icke 

gripbara och svårdiagnostiserade (Yukl, 2006).
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Chefskapet för med sig ett stort ansvar gentemot medarbetare, organisation, kunder med 

flera. Om detta ansvar inte sköts på rätt sätt kan det få allvarliga konsekvenser för de 

inblandade. Trots vikten av proaktivt arbete spenderar många chefer inte tillräckligt med 

tid på att tänka långsiktigt. Istället fokuserar personen på reaktiva handlingar såsom att 

hantera specifika, redan uppkomna problem. Alla dessa reaktiva handlingar resulterar i 

att chefen inte har tid med de proaktiva handlingarna. Det krävs nämligen mycket tid för 

att klara av att tänka mer långsiktigt. Huruvida en ledare handlar proaktivt respektive 

reaktivt kan förklaras genom att studera en ledares handlingsutrymme och se till hur den 

disponerar sin arbetstid. Hur mycket tid lägger personen på möte, mailkontakt, 

telefonkontakt, egen tid och så vidare. Det är tyvärr ganska naturligt att en person, i 

första hand, hanterar situationer som kräver direkthantering. Problem som inte har 

extern press kan enkelt läggas åt sidan? (Yukl, 2006). 

Individuella faktorer som kan påverka graden av proaktiva/reaktiva handlingar är den 

personliga uppfattningen om möjligheten att påverka sin omgivning. Den personliga 

uppfattningen kan förklaras med hjälp begreppen intern- eller extern kontrollokus. 

Internt kontrollokus innebär att ledaren tror sig kunna påverka sin situation och på så vis 

tenderar man att arbeta mer proaktivt. Organisationer med proaktiva ledare har även, i 

många fall, visat på proaktiva medarbetare. Detta har visats genom att medarbetare 

vågat ta fler risker, ökat det innovativa tänkandet samt haft en vilja att följa visioner. 

Externt kontrollokus däremot innebär att individen inte tror sig kunna påverka sin 

omgivning och situation. Här blir istället konsekvenserna att många medarbetare tänker 

i reaktiva tankebanor.  Det är även en fråga om tolkning. Om en person ständigt ser 

hinder istället för möjligheter kommer den öka sitt externa kontrollokus (Müllern, Stein, 

1999). 
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Del III Analys och diskussion

6 Analys och diskussion
Min avslutande analys och diskussion kommer att utgå ifrån de frågor som togs upp i 

början av uppsatsen. Utifrån dessa frågor kommer jag att diskutera hur de utvalda 

ämnesområdena kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Respektive fråga 

kommer att sättas i relation till de destruktiva ledarstilarna. Uppsatsen avslutas med en 

avslutande reflektion samt tankar kring vidare forskning.

 På vilka sätt kan en viss ledarstil skapa destruktiva konsekvenser?

 Hur kan ledarutveckling påverka förutsättningarna för att destruktiva 
konsekvenser uppstår? 

 Hur kan användandet av makt resultera i destruktivt ledarskap?

 På vilka sätt kan storleken på en ledares handlingsutrymme skapa förutsättningar 
för destruktivt ledarskap?

 Hur kan en ledares proaktiva respektive reaktiva handlingar resultera i 
destruktiva konsekvenser?

6.1 Ledarstil

6.1.1 Situationsanpassat ledarskap
Olika ledarstilar har visat sig fokusera på olika saker. Frågan är hur dessa kan kopplas

till destruktivt ledarskap? Det situationsanpassade ledarskapet talar om att en ledare 

ständigt måste vara anpassningsbar och bör förändra sitt beteende utifrån vilken 

situation personen befinner sig i. De menar att en ledare blir som mest effektiv, för att 

uppnå såväl personliga som organisatoriska mål, om personen kan anpassa sitt beteende 

och sin ledarstil till var enskild situation (Blanchard och Hersey, 1970). Vad händer då 

om en ledare inte förändrar sitt beteende på ett lämpligt sätt? Kan det leda till att någon 

av de destruktiva ledarstilarna utvecklas? Huruvida en ledare handlar destruktivt kan, 

enligt Tierney, beskrivas genom att studera vilken situation personen befinner sig i. Det 
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krävs att såväl ledaren som arbetssituationen och gruppens karaktär granskas för att 

vidare kunna förstå dess uppkomst (Tierney, 2007). Alltså kan en viss situation förklara 

varför vissa destruktiva konsekvenser uppstår. Denna situation, anser jag, kan ge 

upphov till såväl destruktiva konsekvenser mot medarbetarna som organisationen. En

ledare bör verkligen förstå vikten av att anpassa sig efter var situation. En hög grad av 

kunskap kring situationsanpassat ledarskap tror jag personligen kan vara till stor hjälp 

för att undvika att destruktiva konsekvenser uppstår. En del i detta är vikten av att 

förändra sitt beteende efter medarbetarnas mognadsnivå (Blanchard och Hersey, 1970).

Den tyranniska ledarstilen utmärker sig genom att försvaga motivation, välmående och 

arbetstillfredsställelse för sina medarbetare (Einarsen, 2007). Kan detta möjligen uppstå 

om en ledare inte ser till sina medarbetares mognadsnivå? En del medarbetare behöver 

mer stöd, vägledning och struktur medan andra föredrar att arbeta utan några större 

ramar. Situationsanpassat ledarskap bör därför ses som ett verktyg för att handla på ett 

bättre och mer effektivt sätt (Blanchard och Hersey, 1970). Vidare kan man vid 

situationsanpassat ledarskap tänka sig att även destruktivt ledarskap kan vara 

situationsanpassat. Vissa forskare menar att det finns situationer då destruktivt 

ledarskap kan föra med sig positiva konsekvenser för såväl medarbetarna som hela 

organisationen (Tierney, 2007). Detta handlar till exempel om medarbetare med låg 

mognadsnivå (Stanley, 2007). Kan det vara så att vissa personer i vissa situationer mår 

bra utav destruktiva handlingar? Detta tror jag möjligen kan stämma men om man 

ständigt behandlar någon destruktivt finner jag, att det i längden kommer att resultera i

demotiverande och destruktiva konsekvenser. Däremot kan man fråga sig om det 

verkligen är etiskt korrekt att någon gång handla destruktivt? 

6.1.2 Person- och uppgiftsorienterat ledarskap
De uppgifts- och relationsorienterade ledarstilarna har visat sig ha en hel del 

gemensamma beröringspunkter. Detta visas framförallt om man jämför modell 1

(Einarsen, 2007), om destruktiva ledarstilar, samt modell 3 om uppgifts- och 

relationsorienterat ledarskap (Blanchard och Hersey, 1970). Båda modellerna talar om 

hur en ledare på samma gång kan ha mer eller mindre o/intresse för såväl medarbetare 

som organisationens utveckling. Jag finner att principerna påminner mycket om 

varandra men de använder sig utav olika begrepp. Båda talar om den ledare som

helhjärtat ser till såväl medarbetarna som organisationen handlar på bästa sätt. I och 
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med det kan man, till viss del, tänka sig att tre utav de uppgifts- och relationsorienterade 

ledarstilarna kan resultera i destruktiva konsekvenser. 

Till en början anser jag att den uppgifts orienterade ledaren kan liknas mycket vid den 

tyranniska ledaren, då båda stilarna fokuserar framförallt på organisationens framgång. 

Blanchard och Hersey menar att en ledare som har hög nivå av uppgiftsorienterat 

ledarskap och låg nivå av relationsorienterat ledarskap, ser de anställda som verktyg för 

att uppnå personliga eller organisatoriska mål och tar ingen större hänsyn till de 

anställdas välmående (Blanchard och Hersey, 1970). Liknande menar Einarsen att en 

tyrannisk ledare uppnår organisatorisk framgång på medarbetarnas bekostnad och 

påverkar gärna sina medarbetares välmående negativt (Einarsen, 2007). Båda 

ledarstilarna fokuserar framförallt på organisatorisk framgång och har inget större 

intresse utav medarbetarna. Den tyranniska ledarstilen är dock något mer extrem då den 

talar om att skämma ut sina medarbetare, manipulera och trakassera dem med mera

(Einarsen, 2007). Även om den uppgiftsorienterade ej talar om sådana destruktiva 

handlingar menar jag, att om en ledare ständigt sätter sina medarbetare i andra hand 

kommer det leda till destruktiva konsekvenser, alltså kan det övergå till den tyranniska 

ledarstilen.

Vidare kan man jämföra en ledare med hög nivå av relationsorienterat ledarskap med 

den stödjande/förrädiska ledaren. Den relationsorienterade ledaren lägger all sin tid på 

att tillfredställa individernas personliga behov och nästan ingen tid på att utföra 

uppgifter (Blanchard och Hersey, 1970). Liknande visar den stödjande/förrädiska 

ledaren stor omtanke för medarbetarnas hälsa men har inte alls intresse av att 

vidareutveckla organisationen (Einarsen, 2007). Därmed menar jag att även den 

relationsorienterade ledaren kan i det långa loppet påverka sin organisation destruktivt.

En ledare med låg nivå av uppgifts- och relationsorienterat ledarskap liknas vid den 

urspårade ledaren. Den förstnämnde har inget större intresse av vare sig medarbetarna 

eller organisationens utveckling (Blanchard och Hersey, 1970). På samma sätt är den 

urspårade ledaren destruktiv mot såväl medarbetarna som organisationens mål, då den 

får medarbetarna att må dåligt samtidigt som den saboterar för organisationen. Einarsen 

menar att dessa personer saknar vissa viktiga ledaregenskaper, har 

anpassningssvårigheter, svårt att delegera och mobbar gärna sina anställda (Einarsen, 

2007). Jag anser därför att en ledare som handlar efter ledarstilen med låg nivå av 
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relations- och uppgiftsorienterat ledarskap är destruktiv och som Einarsen skriver ovan, 

saknar denna person viktiga ledaregenskaper. Det är tydligt att en sådan person inte bör 

ha mycket ansvar för vare sig medarbetarna eller organisationens utveckling.

En ledare som har hög nivå av relations- och uppgiftsorienterat ledarskap ser till att en 

uppgift genomförs dock inte på någons bekostnad. Ledaren sätter höga mål men tar 

samtidigt hänsyn till medarbetarnas personliga behov (Blanchard och Hersey, 1970). På 

liknande vis lägger den konstruktiva ledaren sitt fokus på mål och effektivitet men 

glömmer aldrig att se till medarbetarnas välmående (Einarsen, 2007).

Ovanstående analys visar på hur olika ledarstilar på grund av att de fokuserar på olika 

saker kan i längden skapa destruktiva konsekvenser. Det mest intressanta med att 

jämföra Blanchard och Herseys modell med Einarsens är att en gjordes på 1970-talet 

och den andra på 2000-talet. Hur den uppgifts- och relationsorienterade modellen 30 år 

senare skulle komma att liknas vid den destruktiva ledarstilarna är något oroväckande. 

Hur detta kan komma sig vet jag inte exakt men det vore intressant att studera.

6.2 Ledarutveckling
Som Lloyd menar, kräver dagens föränderliga samhälle att företag har en god

förhållning till lärande, för att på så vis hela tiden kunna anpassa sig och utvecklas

(Lloyd, 1996). Att organisationen och medarbetarna hela tiden måste utvecklas för att 

hänga med på den hårda marknaden, tror jag, för många är ganska självklart. Något som 

jag dock tror att många företag inte lyckas med och som verkar vara en av deras största 

utmaningar. Vilka konsekvenser för det med sig om ledaren inte utvecklas? Kan det 

rentav leda till en av de destruktiva ledarstilarna? Hur skall man undvika detta?

6.2.1 Self-study
Det är ett faktum att en ledare som inte utvecklas kan i längden heller inte utveckla sin 

organisation (Cangemi, 1992). Här tror jag en self-study kan vara till stor hjälp för att 

undvika att negativa konsekvenser uppstår och därigenom ett destruktivt ledarskap. En 

self-study hjälper en ledare att definiera sina starka respektive svaga sidor, intressen, 

begränsningar och så vidare. Genom en self-study lär man känna sina egna beteende och 

vilka konsekvenser de kan föra med sig (Cangemi, 1992). Destruktivt ledarskap

omfattar bland annat beteende som inte är avsiktliga att göra någon illa utan det är 
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snarare ett resultat av tanklöshet, oförsiktighet och inkompetens mot medarbetare och 

organisation (Einarsen, 2007). Lär man då känna sig själv bör det vara till stor hjälp för 

att klara av att tillfredsställa såväl medarbetarna som organisationen. Ingen är nämligen 

perfekt men det är viktigt, som ledare, att verkligen känna till sina begränsningar och 

var ens kompetens helt enkelt inte räcker till. På så vis tror jag att en ledare kan få hjälp 

med de uppgifter som personen inte kan behärska själv och kan på så vis undvika att 

utveckla någon av de destruktiva ledarstilarna.  

6.2.2 Self-directed learning
Vidare handlar en ledares utveckling mycket om att ta eget ansvar för sitt lärande. 

Precis som ledaren skall kunna lita på sina medarbetare, så måste de kunna lita på att 

ledaren gör sitt yttersta för att organisationen skall överleva. En ledare måste visa stor 

öppenhet gentemot förändring och lärande, själv ta initiativ till lärande samt lägga ner 

mycket energi på detta. För att klara av en sådan process måste personen utveckla ett så 

kallat self-directed learning (Stanley, 2007). En stödjande/förrädisk ledare utmärker sig 

då den antingen inte har intresse utav att vidareutveckla organisationen eller helt enkelt 

har problem att ta viktiga strategiska beslut. Beslut som måste fattas för att 

organisationen skall kunna utvecklas (Einarsen, 2007). Med hjälp av ett self-directed 

learning tankesätt tror jag att en ledare kan bibehålla en god relation till lärande och på 

så vis klara av att utveckla sig och sin organisation. Utan self-directed learning menar 

jag att en ledare enklare kan komma att utveckla en destruktiv ledarstil. Än en gång talar 

vi om hur en ledare måste bli mer medveten om sig själv och sitt kunnande för att inte, 

på grund av omedvetna handlingar, skapa destruktiva konsekvenser. Givetvis kan en 

stödjande/förrädisk ledare handla destruktivt med hjälp av medvetna handlingar men 

ofta verkar det snarare handla om någon form av inkompetens. Som Stanley skriver bör 

drivkraften ligga i chefens ständiga strävan att förbättra sin organisation. Om self-

directed learning genomsyrar en organisation kommer den positivt att påverka alla 

genom snabbare och effektivare processer, hög grad av motivation och vilja, samt ett 

stort ansvarstagande (Stanley, 2007). Detta visar på att en ledares utveckling påverkar 

såväl organisationen i stort men även medarbetarnas välmående. Om en ledare inte 

längre känner en längtan att förändra och utveckla sin organisation, tror jag att den 

tillslut kommer att utveckla en destruktiv ledarstil.
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6.2.3 Positivt och negativt lärande
Det finns som sagt både positivt och negativt lärande. Negativt lärande uppstår i de 

situationer där ett lärande resulterar i negativa konsekvenser. Detta negativa lärande kan 

exempelvis uppkomma då en individs eget tänkande försvinner och personen endast 

arbetar efter rutiner och mönster, vilket framförallt sker vid ett anpassningsinriktat 

lärande. Positivt lärande uppstår alltså endast då lärandet bidrar till en individs 

utveckling. Det negativa lärandet sker oftast omedvetet och kan leda till passivisering 

och underordnad (Ellström, 1992). I arbetslivet kan detta fenomen resultera i så kallad

inlärd hjälplöshet som visar sig då en person har svårt att ta initiativ, har 

anpassningssvårigheter, sämre problemlösningsförmåga och sänkt självvärdering

(Granberg, 2004). Den urspårade ledarstilen riktar sig till medarbetarna såväl som 

organisationen men framförallt beror det på att personen saknar vissa viktiga 

ledaregenskaper och har svårt att anpassa sig. Även den stödjande/förrädiska talar om 

ledare med managementproblem (Einarsen, 2007). Kan detta tänkas bero på att 

personen till största del utvecklar ett negativt lärande som har lett till inlärd hjälplöshet? 

Jag anser att detta är en viktig aspekt för att förstå varför en person inte utvecklas, vilket 

i längden kan leda till en destruktiv ledarstil. Därför är det så viktigt att inte hamna i 

någon form av negativ lärandespiral, som jag förmodar kan ske såväl medvetet som 

omedvetet. Personligen tror jag att inlärd hjälplöshet kan riktas mot såväl medarbetarna 

som organisationen och på så vis kan leda till olika destruktiva ledarstilar. 

Avslutningsvis anser jag att såväl self-study och self-directed learning är oerhört viktiga

områden för en ledare och bör tas på största allvar för att undvika att o/medvetna 

destruktiva handlingar uppstår. Genom att även bibehålla ett positivt lärande kan 

ledaren förhoppningsvis undvika att skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. 

6.3 Makt
Makt handlar framförallt om att individer har möjligheten att påverka varandra (Yukl, 

2006). Det är inget som sker ensamt utan makt är endast av betydelse då en 

person/grupp sätts i relation till en annan person/grupp (Hall, 1987). Olika maktformer 

kan ses som verktyg en ledare har gentemot organisation och medarbetare för att uppnå 

en viss påverkan (Yukl, 2006).
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6.3.1 Maktformer
Precis som Immanuel Kant säger, håller jag med att: ” i maktens väsen ligger också 

missbruket av den”. Likaså ansåg Einarsen (2007) att maktmissbruk är en form av 

destruktiv handling. Detta missbruk tror jag definitivt kan resultera i destruktiva 

konsekvenser för såväl medarbetare som organisation beroende på hur och på vem en 

viss påverkan riktas mot. 

Legitim makt tar sin utgångspunkt i en ledares arbetsposition. En position som ger 

ledaren möjlighet att ta många viktiga beslut och har ibland ansvar för de strategiska 

frågorna (Yukl, 2006). En ledare som ständigt tar beslut utefter sina personliga mål 

istället för att ta hänsyn till medarbetarna och organisationen menar jag att den utvecklar

en destruktiv ledarstil. Beroende på vad personen väljer att fokusera eller inte fokusera 

på avgör vilken destruktiv ledarstil som kan uppstå. 

Likaså kan belönings- och bestraffningsmakt utnyttjas till egen fördel. Denna makttyp 

ger en ledare resurser att dela ut belöningar och bestraffningar i form av omplaceringar, 

bonusar, löneavdrag med mera (Yukl, 2006). I detta fall kan ledaren, om den vill,

utnyttja sin maktform genom att bestraffa en medarbetare utan förklaring eller motiv. 

Något som avsevärt kan försämra medarbetarnas välmående. Som tidigare nämnts 

påverkar en tyrannisk ledare sina medarbetare negativt, försvagar dess motivation och 

arbetstillfredsställelse (Einarsen, 2007). Om de anställda ständigt känner oro över att 

chefen ska bestraffa dem, tror jag att det kan skapa förutsättningar för ett väsentligt

sämre arbetsklimat som kan ge upphov till destruktiva konsekvenser. Å andra sidan kan 

en stödjande/förrädisk ledare ge sina medarbetare fler bonusar än vad organisationen 

räknat med (Einarsen, 2007). På så vis kan en chef, på grund av att den fokuserar för 

mycket på medarbetarnas välmående, inte se till organisationens bästa. 

Vidare ger informationsmakt en ledare kontroll över information. Ledaren bestämmer 

själv när, hur och om medarbetarna ska få ta del av den. Samtidigt kan ledaren 

undanhålla eller selektivt redigera dokument (Yukl, 2006). Einarsen menar att 

destruktiva handlingar kan visa sig genom utnyttjandet av informationsmakt. Detta då 

en ledare väljer att inte föra fram viktig information till sina medarbetare (Einarsen, 

2007).

Tidigare makttyper har beskrivit hur positionsmakt kan utnyttjas och skapa destruktiva 

konsekvenser. Vilken påverkan och betydelse har den personliga makten? Referensmakt
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beskriver den makttyp en ledare får genom att ha en bra relation till sina medarbetare. 

Vänskap, respekt, tillit är exempel på personliga egenskaper som kan öka en ledares 

möjlighet att påverka. Om en ledare visar sig vara falsk och manipulativ kommer 

makten att försvinna (Yukl, 2006). Detta innebär att en tyrannisk ledare bör sakna

referensmakt då den uppnår organisatorisk framgång på medarbetarnas bekostnad. 

Personen trivs med att skämma ut sina medarbetare, manipulera dem samt trakassera 

dem. Dock kan en tyrannisk ledare uppfattas väldigt olika av olika grupper då den kan 

bete sig utmärkt mot vissa men inte mot andra (Einarsen, 2007). Kan det då vara så att 

en ledare möjligen har referensmakt i vissa grupper och situationer men inte i andra? 

Likaså känner en urspårad ledare inget behov av att engagera sig med medarbetarna

utan denna person trivs istället med att kränka, mobba och sabotera (Einarsen, 2007).

Denna ledare har, enligt mig, heller ingen referensmakt. Referensmakt är en viktig 

aspekt för ledare att ta hänsyn till och denna makttyp kan definitivt vara en förklaring 

till varför vissa personer är destruktiva och inte andra. 

Expertmakt får en ledare på grund av att den besitter vissa viktiga och betydelsefulla 

expertkunskaper. Genom att lösa svåra och viktiga problem, göra bra val och tillgodose 

sina medarbetare lämpliga råd, ökar ledaren sin expertmakt. En framgångsrik ledare 

måste ständigt vidareutveckla och upprätthålla sina kunskaper för att bibehålla en hög 

nivå av expertmakt (Yukl, 2006). Expertmakt visar hur viktigt det är, för att en ledare 

ska bli framgångsrik, att den fortsätter att utvecklas och lära för att verkligen kunna 

påverka sina medarbetare. Detta så att personen inte riskerar att skapa destruktiva 

konsekvenser för organisationen. En ledare som inte utvecklas, alltså inte har någon 

expertmakt, kan inte heller utveckla sin organisation. På så vis, anser jag, att det är 

oerhört viktigt att en ledare har expertmakt för att den inte skall bli i en destruktiv 

ledare. 

6.3.2 Konsekvenser av makt
För att en ledare ska kunna handla effektivt krävs det att personen har makt. Lika 

förödande har det dock visat sig hos ledare med såväl för lite som för mycket makt. 

Maktnivån bör sedan väljas utefter vilken situation chefen befinner sig i (Yukl, 2006).

Än en gång talar man om vikten att välja ett visst beteende och en viss påverkan utefter 

vilken situation ledaren befinner sig i. 
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Som tidigare nämnts är det viktigt att ett företag tänker långsiktigt. Detta kan, enligt 

Lloyd inte ske om en ledare är maktfixerad. Istället bör ledarskap fokusera på ansvar. 

Detta eftersom en ledare då ser till framtiden istället för snabba vinster. Detta är också 

en av nycklarna till organisatorisk framgång. Den ansvarsfulle har större möjlighet att ta 

hänsyn till samtliga inblandade och blir på så vis effektivare (Lloyd, 1996). Detta kan 

liknas vid den konstruktiva ledaren som behandlar såväl medarbetarna som 

organisationen väl. Ledaren lägger stort fokus på mål och effektivitet men glömmer 

aldrig att se till medarbetarnas välmående (Einarsen, 2007). För att undvika att använda 

sin makt felaktigt, vilket kan resultera i destruktiva handlingar, bör man alltid fråga sig 

”…vem man är till för, vilken nytta man skall bidra till i sin position” (Lind Nilsson, 

2006 s 62). Oetiska beteende, som till exempel att uppnå mål på medarbetarnas 

bekostnad, förstör makten hos en person (Cangemi, 1992). Alltså skulle man kunna dra 

slutsatsen att om en ledare har förstört/förlorat sin makt kan det förmodligen bero på att 

personen i fråga använt den destruktivt. 

Personlig- och positionsmakt är, utan tvekan, väldigt viktiga verktyg för att en 

organisation ska utvecklas och helt enkelt fungera. Samtidigt är de också verktyg som 

kan utnyttjas till personlig- eller organisatorisk vinning och som kan leda till oerhört 

destruktiva konsekvenser. En ledare måste helt enkelt klara av att hantera det på ett 

lämpligt sätt då det annars kan leda till maktmissbruk eller helt enkelt förlora sin makt.

Hur ska man då undvika att bli destruktiv? Jag anser att det är viktigt att en ledare 

ständigt tänker på att inte, på något sätt, utnyttja sin positionsmakt men även att 

personen ständigt utvecklar sin personliga makt. För att inte utnyttja positionsmakten 

skall man ställa sig olika frågor. I vems intresse handlar jag i? Kommer denna handling 

hjälpa min organisation på ett etiskt korrekt sätt? Är jag ansvarsfull gentemot såväl 

organisationen som mina medarbetare, samt är jag ansvarsfull gentemot mig själv? En 

hög grad av personlig makt får man genom att vara uppmärksam på hur man kan öka 

såväl sin referensmakt som sin expertmakt. Utan dessa makttyper kommer det att skapas 

förutsättningar för destruktivt ledarskap.

En ledare kan som sagt påverka sina medarbetare och organisation men det är viktigt att 

han/hon även är öppna för att själva bli påverkade. Precis som Yukl (2006) säger, har 

ansvarsfulla ledare enklare att påverka andra på grund av att även de låter sig själva bli

påverkade. Vidare förstör en maktfixerad ledare för såväl medarbetarna som 

organisationen då den har svårt tänka långsiktigt. En ledare som inte tänker långsiktigt
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och proaktivt skapar destruktiva konsekvenser. Ledaren måste alltså vara ansvarsfull 

och ta hänsyn till alla. Detta är en ytterst viktig faktor för att skapa fungerande 

organisationer. En ledare bör ständigt sträva efter att uppnå den optimala blandningen 

av maktformer. På så vis tror jag att en ledare kan undvika att skapa destruktiva 

konsekvenser. 

6.4 Handlingsutrymme
En ledare utsätts ständigt för olika faktorer och situationer. Beroende på vilka val och 

prioriteringar en ledare gör kommer den att antingen öka eller minska sitt 

handlingsutrymme (Agneta Flinck, föreläsning feb 06). Handlingsutrymmet kan ses 

utifrån tre faktorer; krav, begränsningar och valmöjligheter. Tillsammans styr de vilket 

ledarskap som sedan utförs (Müllern, Stein, 1999). Ledare påverkas mycket av

personliga intressen, förmågor och värderingar (Yukl, 2006). Om man studerar en 

destruktiv ledare, kan man då möjligen finna anledningen till varför det uppstår med 

hjälp av att studera ledarens handlingsutrymme? Jag anser att handlingsutrymmet kan 

vara en hjälp till att härleda handlingar som skapar destruktiva konsekvenser. Hur en 

ledare väljer att disponera sin tid är en ständigt återkommande och viktig fråga. Vem, 

vad och hur skall personen prioritera? Är det medarbetarna, ledningen eller kunderna 

som skall få ens uppmärksamhet eller ska man möjligen ägna sig åt egentid och 

reflektion? 

Inom begreppet handlingsutrymme menar jag att man kan finna många, såväl medvetna 

som omedvetna, faktorer som kan förklara varför en chef möjligen arbetar destruktivt 

Krav är de handlingar som en chef måste genomföra på grund av sin arbetsposition. 

Begränsningarna består av regler, lagar, företagskultur, medarbetare och organisation. 

Slutligen har en chef diverse valmöjligheter som den inte tvunget måste göra men 

tilldelas möjligheten. Dessa beslut berör framförallt organisationens framtid (Yukl,

2006). Beroende på hur en ledare väljer att handla kommer den skapa olika 

förutsättningar för sina medarbetare och organisation. Om en chef struntar i de krav som 

organisationen begär är personen i fråga inte lämpad för den arbetspositionen och det 

ansvaret. Kraven är dock ofta väldigt konkreta (exempelvis budgetarbete, möten) och på 

så vis tror jag även att de är lättare genomföra. Framförallt anser jag att dessa ofta 

prioriteras. Om en chef sedan inte tar stor hänsyn till de begränsningar personen möter 
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kommer det att skapa problem. Det är nämligen oerhört viktigt att en ledare definierar 

sitt handlingsutrymme och på så vis diagnostiserar sig själv och sin omgivning.

Valmöjligheter däremot kan vara svårare för en ledare att hantera på ett lämpigt sätt. En

ledares valmöjligheter är som sagt valbara men trots det, oerhört viktiga. Här tas de 

långsiktiga besluten som är av ytterst stort värde för organisationens framtid. 

Valmöjligheter kan eventuellt utnyttjas till egen fördel utan att tänka på varken 

medarbetare eller organisatorisk framgång. Detta kan i längden leda till mycket 

destruktiva konsekvenser som dessutom kan tänkas vara svåra att spåra. Detta kan till 

exempel utmärka sig hos den tyranniska ledaren då den kan vara destruktiv mot sina 

medarbetare men bete sig utmärkt mot kunder och högre ledning. Det kan vara mycket 

svårt att spåra vissa destruktiva handlingar (Einarsen, 2007). 

Sammanfattningsvis menar jag att om en ledare inte definierar sitt handlingsutrymme 

och anpassar det efter sin situation kommer den personen ej att klara av se till både sina 

medarbetare och organisation på ett lämpligt sätt utan kan istället komma att påverka 

dem destruktivt. 

6.5 Handlande

6.5.1 Proaktivt och reaktivt handlande
Hur ett företag väljer att arbeta för att klara av att hänga med omvärlden är en ständig 

och viktig fråga för alla organisationer. Här har, som tidigare nämnts, ledaren en mycket 

viktig roll. Chefskapet för med sig ett stort ansvar gentemot medarbetare, organisation, 

kunder med flera och om detta inte sköts på rätt sätt kan det resultera i allvarliga 

konsekvenser (Yukl, 2006). Som tidigare nämnts klarar den stödjande/förrädiska 

ledaren inte av ta essentiella strategiska beslut och personen har stora problem att klara 

av vissa management frågor. Även den urspårade ledaren saknar vissa betydelsefulla

ledaregenskaper och har till exempel delegerings- och anpassningssvårigheter 

(Einarsen, 2007). Proaktiva handlingar kräver mycket tid då de ofta är väldigt abstrakta, 

icke gripbara och svårdiagnostiserade. Trots att de är så viktiga lägger chefer inte ner 

tillräckligt med tid på att planera och reflektera över verksamheten (Yukl, 2006). Om 

ledare då har problem att till exempel delegera, menar jag att personen aldrig kommer 

att finna tiden att hantera de proaktiva handlingar som är så viktiga för att en 

organisation skall överleva. Proaktivt och reaktivt handlande är två begrepp jag anser att 



40

man som ledare ständigt bör ha i åtanke. Problemet verkar vara att chefer spenderar för 

mycket tid på att hantera specifika, redan uppkomna problem. Vilket är naturligt då en 

person, i första hand, ofta väljer att hantera situationer som kräver direkthantering

(Yukl, 2006). Om en ledare då hela tiden hanterar reaktiva handlingar och ständigt och 

systematiskt lägger de proaktiva tankarna åt sidan tror jag att det kan komma att påverka 

organisationen mycket destruktivt. För att återknyta det till ovanstående kapitel hänger 

möjligheten att handla proaktivt tillsammans med storleken på ledarens 

handlingsutrymme. Alltså är dessa aspekter otroligt viktiga att ta hänsyn till om man vill 

undvika att skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Tyvärr tror jag det ofta rör 

sig om omedvetna handlingar som på så vis kan vara svåra att diagnostisera. Oftast tror 

jag att det helt enkelt beror på att en ledaren saknar viss kompetens kring området 

ledarskap.

6.5.2 Extern- och intern kontrollokus
Vidare kan individuella faktorer så som den personliga uppfattningen om möjligheten 

att påverka sin omgivning, påverka graden av proaktiva/reaktiva handlingar. Internt 

kontrollokus innebär att man tror sig kunna påverka sin situation och tenderar på så vis 

att arbeta mer proaktivt. Extern kontrollokus innebär däremot att individen inte tror sig 

kunna påverka sin omgivning och situation och konsekvenserna bli att man tänker i 

väldigt reaktiva tankebanor (Müllern, Stein, 1999). En ledare som inte tror på sig själv 

kommer därför endast att utveckla ett externt kontrollokus som i längden kan komma att 

påverka medarbetarna negativt. Har man inte självförtroende kommer man aldrig att 

våga ta de viktiga och avgörande besluten. Att våga, menar jag är oerhört viktigt för att 

ledare skall lyckas. Utan den egenskapen tror jag att en destruktiv ledarstil definitivt kan

utvecklas. Om en person har ett större externt kontrollokus än ett internt kontrollokus 

kommer personen i fråga att skapa destruktiva konsekvenser för såväl sig själv som sina 

medarbetare. Detta visar tydligt på en situation där en self-study skulle vara till stor 

nytta för att undvika att skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap.  

6.6 Sammanfattande modell
För att ytterligare visa på sambanden mellan de utvalda områdena och destruktivt 

ledarskap har jag nedan gjort en sammanfattande modell. Modellen utgår ifrån modell 1 

om destruktiva ledarstilar och sedan har faktorer/områden placerats ut på de ställen jag 
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anser är lämpligt. De uppgifts- och relationsorienterade ledarstilarna placerats bredvid 

respektive destruktiv ledarstil. Reaktiva handlingar har placerats till vänster mot anti-

organisation behaviour och likaså har proaktiva handlingar placerats till höger mot pro-

organisation behaviour. I mitten finner man ledaren. Inom den ringen har jag lagt de 

faktorer som möjligen kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap. Beroende på 

hur ledaren väljer att handla kan de resultera i konstruktiva respektive destruktiva 

konsekvenser.
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6.7 Avslutande reflektion
Det har varit otroligt spännande för mig att skriva om destruktivt ledarskap och jag hade 

gärna genomfört en empirisk studie då jag nu känner att jag har tillräckligt med 

kompetens kring området. 

Till en början är det intressant att reflektera över att det råder delade meningar om vad 

ledarskap egentligen är och vad det innefattar. Enligt vissa forskare är ledarskap något 

som kan resultera i negativa konsekvenser medan andra menar att det endast är något 

positivt och etiskt korrekt (Yukl, 2006). Om man ser till det senare påstående så kan 

egentligen inte ordet destruktivt och ledarskap stå tillsammans. Då kan man fråga sig 

om fenomenet egentligen kan uppstå? Jag menar dock att det definitivt kan uppstå och 

jag anser också att denna uppsats påvisar detta.  

Vidare har uppsatsen framförallt präglats av vilka konsekvenser en ledares omedvetna 

samt medvetna handlingar kan föra med sig. När jag började uppsatsen kretsade mina 

tankar framförallt kring en ledares medvetna handlingar. I slutändan talar jag dock till 

största delen om de omedvetna handlingarna. Hur inkompetens och oförmåga kring 

området ledarskap kan resultera i förödande konsekvenser för såväl medarbetarna som 

organisationen. Frågan är dock vilka handlingar som är värst? Vilka är svårast att 

förändra samt svårast att spåra? 

Med ledarrollen kommer otroligt mycket ansvar och jag anser att man bör tänka efter en 

eller två gånger innan man tar på sig den rollen. I var fall måste man verkligen sätta sig

in i vad ledare och management egentligen är samt varför det är så viktigt. Det är viktigt 

att känna ett engagemang samt inte glömma bort sig själv i hela processen. Istället skall 

man verkligen ta sig tiden att reflektera över verksamheten samt konsekvenserna av sitt 

eget handlande. En ledare måste ta ansvar för sina medarbetare och organisation samt ta 

ansvar för sig själv och sitt eget lärande. Samtidigt skall man inte tänka för mycket på 

sig själv. Att finna en balans i sitt arbete och i sin situation tror jag är essentiellt. Snabba 

och ibland kraftiga omvärldsförändringar ger upphov till ständiga förändringar för 

organisationer och dess individer. Dagens ledare arbetar sålunda i en mycket dynamisk, 

komplex och svårförutsägbar miljö. 

Därför krävs det mer empirisk forskning kring området destruktivt ledarskap för att 

ytterligare förklara fenomenet och dess uppkomst. Fler aspekter vore även intressant att 

sätta i relation till destruktivt ledarskap. Ytterligare studier bör göras för att undersöka 



44

vilka konsekvenser som ett visst handlande och en viss påverkan kan föra med sig i 

olika situationer. 
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