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Sammanfattning: Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser 
denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald 
organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares upp-
fattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats 
av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att 
se ut. 
Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodan-
sats. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukture-
rade intervjuer med ledare från E.ON. 
Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre 
teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins 
påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. 
Analys och diskussion, som grundas i resultat och teori, på-
visar vikten av ett ledarskap som anpassas efter den specifika 
kontexten vilket kan förklara de olika uppfattningarna inter-
vjuerna visade på. 
Uppsatsens sista avsnitt är en avslutande reflektion där för-
slag på framtida forskning inkluderas. Här sammanfattas de 
olika teman uppsatsen är strukturerad efter utifrån analys och 
diskussion. Förslag på framtida forskning är att vidare under-
söka betydelsen av tillit och grupptillhörighet samt se till kön 
och/eller ledarposition. 
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Förord 
Stunden är kommen, vi är äntligen klara! Under våra år på PA-programmet har vi lärt oss 
allt från Karl Marx till bokföring. Med denna uppsats vill vi knyta ihop säcken för våra 
studier. Ledarskap har länge intresserat oss och vi hoppas att den här uppsatsen ska in-
tressera dig.   
Vi vill tacka alla er som gjort denna uppsats möjlig. Vi vill börja med att tacka er på 
E.ON. Tack till er ledare som tagit er tid att ställa upp i en intervju och tack till vår hand-
ledare som gjorde intervjustudien möjlig trots denna konstiga tid.  
Vi vill också tacka Agneta, vår handledare från universitetet. Tack för att du ställt upp 
och svarat på alla våra frågor. Med din värme har handledningarna på zoom varit en fröjd!  
Och slutligen vill vi tacka varandra. Vi hade inte klarat det ensamma och vi är evigt tack-
samma för att vi har fått skriva denna uppsats tillsammans. Det här gjorde vi bra!  
 
Anna & Johanna  
Lund, januari 2021
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1. Inledning 
Det finns ingen gemensam syn på vad ledarskap är och därför finns inte en enhetlig defi-
nition för vad ledarskap faktiskt innebär. Vissa hävdar att det finns lika många definit-
ioner av ledarskap som det finns ledarskapsforskare (Strannegård & Jönsson, 2015). 
Andra påstår att en anledning till att det inte finns en allmän definition av ledarskap är på 
grund av att det är för stort fokus på att placera in människor i olika ledarstilar samt vilka 
egenskaper och mentala färdigheter en människa behöver besitta för att bli en bra ledare. 
Andersson och Tengblad (2015) menar istället att det handlar om interaktionen mellan 
ledare och medarbetare som är grunden för ett gott ledarskap. Interaktionen kräver dels 
uppmuntran till egna initiativ, dels att dessa initiativ kan ifrågasättas för att kunna utveck-
las. Ledarskapsforskning visar på att ett ledarskap som fungerar i ett visst sammanhang 
inte nödvändigtvis fungerar i ett annat. Det kan därför vara svårt att säga vilken ledarstil 
och ledaregenskap som är bäst då det är situationsberoende. Vad forskningen dock visar 
är att människor som är mer sociala och intelligenta har större chans att bli mer fram-
gångsrika ledare (ibid).  
I början av 2020 spreds ett nytt virus, Covid-19. Den 11 mars klassade World Health 
Organization viruset som en pandemi (krisinformation, 2020). Med en ökad spridning av 
viruset gick Folkhälsomyndigheten den 16 mars ut med rekommendationen att arbeta 
hemifrån i största möjliga mån för att minska smittspridningen (Folkhälsomyndigheten, 
2020b). Trots restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridning sprids 
viruset fortfarande i samhället. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten till fortsatt hem-
arbete hösten 2020 för att minska smittspridningen. Hemarbete ska inte skada verksam-
heten vilket gör att hemarbete bestäms i samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare 
(Folkhälsomyndigheten, 2020a).  
Till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbeta hemifrån har organisat-
ioner behövt ställa om sina arbetssätt. Detta kan ställa krav på ledarskapet. Biddle (2020) 
menar att även den mest erfarna ledaren utmanas i en situation som denna. En ledare bör 
visa på styrka och beslutsamhet för att kunna leda sina medarbetare genom krisen. För att 
ledarskapet ska vara så effektivt som möjligt bör ledaren vara öppen och anpassningsbar 
för lärande samt för de nya förutsättningarna (ibid). 
Företaget denna undersökning valt att genomföra studien på är E.ON. E.ON är en lärande 
organisation och en kunskapsintensiv verksamhet vilket innebär att kompetensen finns 
hos medarbetarna (Sveningson, Alvesson & Kärreman 2015). Ett sådant företag kräver 
ett effektivt ledarskap där medarbetarna får stort handlingsutrymme. Detta ställer krav på 
organisationen och denna undersökning ska ta reda på hur ledare uppfattar ledarskapet på 
E.ON. E.ON anpassade sig snabbt efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer men 
har aldrig stängt sina kontor. Företaget har inte behövt permittera någon av sin personal 
kopplat till Covid-19 (E.ON) vilket kan ha gjort att ledarna inte behövt anpassa sig efter 
den utmaningen. Dock kan det finnas andra utmaningar ledarna har behövt anpassa sig 
efter vilka denna undersökning bland annat ska ta reda på. Slutligen kommer ledarnas 
tankar om framtidens ledarskap undersökas för att skapa en bild av vad framtiden kan 
komma att ge. Vad framtiden kommer att bjuda på är ovisst men ack så intressant. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att analysera hur ledare på E.ON som vald organisation uppfattar 
ledarskapet och hur ledarskapet har påverkats av pandemin. Vidare kommer undersök-
ningen kartlägga och analysera ledares tankar om framtidens ledarskap för att identifiera 
vilka kvaliteter som kan komma att behövas. För att besvara syftet kommer följande frå-
geställningar att besvaras: 

Vilket ledarskap uppfattar ledarna att organisationen strävar efter att använda sig av idag? 
Hur uppfattar ledarna att ledarskapet har påverkats av pandemin? 

Hur tror dagens ledare att framtidens ledarskap kommer se ut? 
 

1.2 Avgränsning 
Arbetets övergripande fokus är ledarskap och i synnerhet dagligt ledarskap. Ledarskapet 
är intressant att undersöka då det kan komma att påverka hur väl en organisation fungerar, 
speciellt under en tid av kris. Undersökningen avgränsas dels till ledarskap under pande-
min, dels till framtidens ledarskap. Att undersöka både ledarskapet idag och i framtiden 
görs för att kunna identifiera en möjlig utveckling.  
Undersökningen har valts att avgränsas till ett företag för att arbetet ska kunna presentera 
varierande uppfattningar i en specifik grupp. Ledarskap och synen på ledarskap kan vari-
era stort mellan företag och för uppsatsens omfattning blir det därför mest intressant att 
gå in på djupet i en bestämd grupp i form av chefer på E.ON.  
Framtidens ledarskap är avgränsat till tiden efter pandemin. För detta arbete innebär det 
när restriktioner och rekommendationer för minskad smittspridning hävts.   

 

1.3 Bakgrund 
E.ON är ett företag som tillhandahåller och producerar energilösningar i form av el, kyla 
och värme. De har både en företagsmarknad och arbetar mot den privata marknaden i 
Norden. E.ON Norden hade 2019 en miljon kunder och partners samt 2200 medarbetare 
(E.ON). Deras huvudkontor i Sverige ligger i Malmö. Företagets mål är att senast 2025 
ha 100% förnybar och återvunnen energi. Detta för att nya teknologier och nya kundbe-
hov ställer krav på förnybar energi (E.ON, 2020a). 
E.ON har fem värderingar vilka till stor del driver deras verksamhet framåt. Den första 
värderingen Sätter kunden i fokus betyder att E.ON är ett företag som koncentrerar sig på 
kunden. Den andra värderingen är Arbetar tillsammans där samarbetet mellan de olika 
aktörerna samhället, kunder och kollegor står i fokus. Vidare är den tredje värderingen 
Förbättrar och förnyar vilket betyder att E.ON strävar efter ständig utveckling för att 
anpassa sig till energimarknadens förändringar. Den fjärde värderingen är Vinner tillsam-
mans och innebär att företaget vill vara det bästa valet för alla grupper, det vill säga både 
affärspartners och medarbetare samt kunder och branschen. Den femte och sista värde-
ringen är Agerar ansvarsfullt och med ett öppet sinne vilket står för att E.ON vill göra 
alla affärer på ett ansvarsfullt vis för att få alla parters förtroende (E.ON, 2020b). 
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På E.ON upplevde medarbetarna att företaget anpassade sig snabbt till Folkhälsomyndig-
hetens rekommendation kring hemarbete. Däremot visade det sig i temperaturmätningen 
Winningtemp att det fanns otydligheter kring hur företagets direktiv skulle tolkas (E.ON). 
Winningtemp är ett verktyg för att mäta medarbetares mående och arbetstillfredsställelse 
(WinningTemp, u.å b). E.ON har sedan våren 2019 använt sig av detta verktyg. En gång 
varje vecka har medarbetarna fått svara på fyra slumpmässigt utvalda frågor från en frå-
gebank. E.ON använder verktyget för att mäta medarbetarnas upplevelse av sin arbetssi-
tuation i realtid vilket gör att både chefer och medarbetare får inblick i den aktuella situ-
ationen. På så vis kan E.ON aktivt arbeta med de problem som påvisas (WinningTemp, 
u.å a).  
Från och med april har medarbetarna på E.ON utöver de vanliga frågorna på Winning-
temp fått svara på ett antal frågor gällande Covid-19s påverkan på deras arbetssituation. 
Till en början visar svar från Winningtemp övervägande positiva kommentarer om hur 
ledningen och den närmsta chefen agerat i förhållande till de nya riktlinjerna. Medarbe-
tare uttrycker att närmsta chef till hög grad är tillgänglig oavsett om arbetet sker hemma 
eller på plats. Vissa kommentarer tyder dock på att kommunikationen mellan chef och 
medarbetare kunde ha varit tydligare samt önskan på en synligare ledning. Senare under 
våren förändrades svaren och lyfter mer praktiska problem vid hemarbete under lång tid. 
Medarbetare efterfrågade bättre utrustning för hemmakontor för att få bättre ergonomiska 
förutsättningar. Vissa menar att effektiviteten är bättre än på kontoret medan andra upp-
lever motsatsen. Saknaden av det fysiska mötet är stor vilket påverkar den psykiska häl-
san. Under hösten uttrycker medarbetarna att de är nöjda med kontakten till sin närmsta 
chef och att de arbetar effektivt hemifrån men gärna vill återgå till normala rutiner på 
kontoret då den sociala kontakten fortfarande saknas (E.ON). 
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2. Metod 
Detta avsnitt behandlar arbetets metodval. Först presenteras arbetets utgångspunkt vilket 
innefattar metodansatsen fenomenografi, vetenskaplig intervjumetod och induktiv ansats. 
Vidare redovisas urval och tillvägagångssätt under rubriken genomförande. Slutligen tar 
avsnittet upp kvalitetsaspekter samt etiska överväganden. 

 

2.1 Utgångspunkter 
Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. Det finns en viss svårighet i att 
definiera vad kvalitativ forskning är. Kritik som har riktats mot beskrivningen av kvali-
tativ forskning är att det inbegriper många olika datainsamlingsmetoder och att detta inte 
tas i beaktning. Annan kritik är att kvalitativ forskning oftast definieras utifrån vad kvan-
titativ forskning inte är. De kännetecken en kvalitativ forskning kan ha är att den oftast 
utgår från en induktiv ansats där studien kan bidra till nya teorier utifrån de resultat som 
undersökningen har genererat. Andra kännetecken för kvalitativ forskning är att den fo-
kuserar på människans uppfattning av social verklighet och att denna verklighet är förän-
derlig (Bryman, 2018). 
Inom kvalitativ forskning finns det flera olika metodansatser. En metodansats kan ha ett 
bestämt tillvägagångssätt för hur datainsamling och dataanalys ska se ut. Det gör att in-
samlingen av data samt analysen av materialet får en röd tråd och kan kopplas samman. 
Metodansatserna inom kvalitativ forskning skiljer sig åt. Det kan vara på grund av hur de 
har vuxit fram och under vilken period i historien de har kommit till. Det som kan urskil-
jas mellan de olika metodansatserna är forskarens roll i undersökningen samt vilka forsk-
ningsfrågor som bör ställas för att komma fram till ett resultat. Även uppfattningen av en 
specifik metodansats kan skilja sig åt beroende på forskaren. Det innebär att det finns 
olika sätt att genomföra en analys på och att olika forskare kan beskriva samma metod-
ansats på olika sätt (Fejes & Thornberg, 2015).  
 

2.1.1 Fenomenografi 
Denna undersökning kommer utgå från en fenomenografisk metodansats. Fenomenografi 
fokuserar på variationen mellan människors uppfattningar av olika fenomen i omvärlden. 
Utgångspunkten lägger alltså större vikt vid skillnaderna snarare än likheterna (Dahlgren 
& Johansson, 2015). För denna uppsats är fenomenografi lämplig då syftet är att under-
söka ledares uppfattningar. Att se till skillnader i uppfattningarna ger en mångfald för 
resultatet. När fokus läggs på skillnader istället för likheter sållas inte de resultat som 
skiljer sig från den genomsnittliga bilden bort. Det ger ett mer mångsidigt svar till det 
undersökningen syftar till att undersöka då allas svar är värdefulla. Fenomenografi når 
kunskap om omvärlden genom mänskligt lärande. Det innebär att när en människa lär 
kommer lärandet göra att människan förstår världen och på så sätt skapas kunskap (ibid).  
Fokus inom fenomenografi är att forskaren ska ta reda på människors uppfattningar om 
ett visst fenomen. Människorna som deltar i studien kommer antagligen ha olika uppfatt-
ning om samma fenomen. Uppfattningarna bildar tillsammans det som inom fenomeno-
grafin kallas för utfallsrummet. Det som är kritiskt inom perspektivet är att forskaren ald-
rig kan vara helt säker på att alla uppfattningar om fenomenet är upptäckta. Det forskaren 
kan göra för att utöka antalet uppfattningar är att intervjua fler personer från den 



 

 

5 

ursprungliga gruppen alternativt intervjua en annan grupp. De uppfattningar som forska-
ren tar del av från undersökningspersonerna kan ordnas i en hierarkisk ordning utifrån 
uppfattningarnas komplexitet. Beroende på hur väl en persons uppfattning tar hänsyn till 
olika aspekter och kan analysera dessa aspekter i förhållande till varandra utgör hur djup 
personens förståelse är för det undersökta fenomenet. De mer komplexa uppfattningarna 
tar alltså hänsyn till fler aspekter och de mer ytliga uppfattningarna tar endast hänsyn till 
en eller några få aspekter (Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjustudien har valt att inte 
ordna de olika uppfattningarna i en hierarkisk ordning på grund av uppsatsens omfattning. 
Trots att det finns olika sätt att genomföra en analys på kommer denna studie utgå från 
Fejes & Thornbergs (2015) tolkning av en fenomenografisk analys. Den fenomenogra-
fiska analysmodellen består av sju steg. Analysen börjar med att forskaren ska lära känna 
materialet. Detta innebär att om intervjuer har genomförts ska forskaren läsa det transkri-
berade materialet flera gånger för att på så sätt ha en överblick över den information som 
samlats in. Steg två i analysmodellen kallas för kondensation och innebär att de stycken 
eller passager som är mest utmärkande från intervjuerna klipps ut. De passager som fors-
karen anser vara mest betydande bör spegla en representativ bild av de fenomen som 
intervjun har berört. I det tredje steget ska de passager som togs ut i steg två jämföras. 
Fenomenografin syftar till att hitta variation mellan de olika uppfattningarna och för att 
göra det bör forskaren titta på både likheter och skillnader. Vidare i analysen ska de lik-
heter och skillnader som funnits grupperas. De passager som forskaren ansett som mer 
betydande för studien ska alltså ställas mot samt relateras till varandra. När passagerna 
har grupperats in i olika kategorier behöver forskaren se till varje enskild kategori för att 
hitta likheterna. Forskaren måste i detta steg bestämma sig för hur stor variationen ska 
vara inom varje kategori för att se om nya kategorier behöver skapas. Nästa steg i ana-
lysen är att namnge de kategorier som analysen lett fram till. Namnet på en kategori bör 
inte vara för lång utan rekommenderas att vara relativt kort samtidigt som det är viktigt 
att fånga känslan av kategorin i namnet. Det sista steget i analysmodellen kallas för kon-
trastiv fas. Det innebär att passagerna som valts ut ska jämföras med varandra för att se 
om de passar in i fler än en kategori. Detta steg kan leda till att kategorier slås ihop då en 
passage endast borde finnas med i en kategori (Dahlgren & Johansson, 2015). Hur feno-
menografisk analys använts redovisas i avsnitt 2.2.2. 

 

2.1.2 Vetenskaplig intervjumetod 
En kvalitativ forskningsansats med vetenskaplig intervjumetod ska ha vissa egenskaper. 
Frågorna i intervjun bör vara utformade för att forskaren ska förstå den som blir inter-
vjuad. Intervjun bör använda ett språk som intervjupersonen förstår för att denne ska 
kunna svara på frågorna på det sättet intervjupersonen menar att svara. Forskaren måste 
acceptera att intervjuerna kan ta undersökningen i nya riktningar om nya insikter kommer 
fram under intervjuerna. Dessa ska vara i berikande syfte för alla inblandade (Cohen et 
al., 2018). 
Det finns framförallt tre avsikter för intervjumetod i vetenskapligt syfte. För det första 
kan intervjumetod användas i objektivt syfte för att samla in åsikter, värderingar eller 
uppfattningar. För det andra kan intervjumetod användas för att testa redan ställda hypo-
teser eller för att kunna formulera hypoteser som sedan ska testas. Den tredje avsikten 
med intervjuer i vetenskapligt syfte är att använda intervjuer som ett komplement till an-
nan typ av vetenskaplig metod för att exempelvis följa upp svar i en enkätmetod eller 
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liknande (Cohen et al., 2018). Denna undersökning kommer använda vetenskaplig inter-
vjumetod i avsikt att samla in tankar, åsikter och värderingar om ledarskap i en vald or-
ganisation.  
Cohen et al. (2018) beskriver fem olika typer av intervjuer: strukturerade intervjuer se-
mistrukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer, icke-direktiva intervjuer och foku-
serade intervjuer. I denna undersökning kommer semistrukturerade intervjuer att använ-
das. Det innebär att det finns givna teman och intervjufrågor men att frågorna är öppna 
för olika typer av svar. Intervjuerna är även anpassade efter varje individ som svarar och 
kan ändras beroende på vilka svar intervjun ger (ibid). Inom fenomenografi används se-
mistrukturerade intervjuer som är tematiska med hänsyn till studiens olika teman. För att 
få djupa och komplexa svar kan intervjuaren använda sig av probing vilket betyder att 
intervjuaren ställer öppna följdfrågor. Intervjuaren kan även använda sig av icke-verbal 
probing vilket betyder att intervjuaren nickar med i svaren och visar intresse genom 
kroppsspråk (Dahlgren & Johansson, 2015). 
Alvesson (2011) presenterar tre olika ståndpunkter vid intervjuer. Dessa tre kallar han 
nypositivism, lokalism och romanticism. Denna undersökning kommer utgå från en 
blandning av lokalism och romanticism för att aktivt arbeta med att ta hänsyn till så många 
kritiska moment som möjligt. De ståndpunkter från lokalismen undersökningen kommer 
använda sig av är bland annat att erkänna att intervjuer är en komplex interaktion med 
individuella prestationer. Det kan vara svårt för både intervjupersonen och den som in-
tervjuar att helt kunna bortse från sociala omständigheter vilka kommer påverka intervjun 
(ibid). Uppsatsen har påverkats av den sociala kontexten. Intervjupersonen kan ha an-
passat sina svar efter forskarens roll och forskaren kan ha anpassat frågorna efter inter-
vjupersonens roll. Vidare menar Alvesson (2011) att lokalismen erkänner svårigheten 
med att veta vad intervjupersonen själv har för intresse av intervjusituationen, det kan 
vara svårt att veta vad som är riktigt. För denna uppsats är alla svar av intresse då det som 
är intressant är olika uppfattningar så länge intervjupersonerna står för den uppfattning 
de delar med sig av. 
De romanticistiska ståndpunkter undersökningen kommer använda sig av är att intervju-
situationen är en situation med mångtydighet och att detta går att minska genom att vara 
tydlig med information om själva forskningsprocessen och studien (Alvesson, 2011). 
Detta gjordes genom att skicka tydlig information inför intervjutillfället samt att inform-
ationen upprepades i början av intervjun. Vidare uppmuntrades individerna i intervjusi-
tuationen att vara sig själva i största möjliga mån för att på så vis kunna svara så ärligt 
som möjligt (ibid). För att skapa en trygg stämning inleddes intervjun med att forskarna 
presenterade sig och intervjupersonen fick berätta något om sig själv. 
 

2.1.3 Induktiv ansats 
Undersökningen utgår från en induktiv ansats vilket betyder att teorin är resultatet av 
empirin (Bryman, 2018). Det betyder att slutsatser kan dras utifrån empirin för att sedan 
kopplas till aktuell teori. Induktiva slutsatser kan på så sätt aldrig vara helt definitiva ef-
tersom ny empiri kan komma att kopplas till annan teori (Fejes & Thornberg, 2015). Dock 
är det svårt att utesluta någon typ av deduktiv påverkan då det kan vara svårt för forskaren 
att bortse från sina tidigare erfarenheter, kunskaper och kompetenser i forskningsansat-
sen. Ofta används teori som bakgrund för kvalitativ forskning vilket gör att undersök-
ningen kan tendera att vara induktiv men med vissa deduktiva drag (Bryman, 2018). 
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2.2 Genomförande 
Nedan presenteras överväganden vid val av urval samt hur vår grindvakt på organisat-
ionen påverkat arbetet. Slutligen tar avsnittet upp hur insamlandet av data gått till samt 
hur den har bearbetats. 
 

2.2.1 Urval 
Likt de flesta kvalitativa undersökningar använder denna undersökning ett målstyrt urval. 
Ett målstyrt urval innebär att deltagarna i undersökningen valts ut för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. Det är inte fråga om bekvämlighetsurval vilket betyder att de indivi-
der som av tillfällighet dyker upp väljs ut. Den typ av målinriktat urval denna undersök-
ning utgår från kallas för stratifierat målstyrt urval vilket betyder att urvalet är ett typiskt 
fall av individer i den kategorin som är av intresse (Bryman, 2018). Undersökningen har 
använt sig av målinriktat urval genom att aktivt välja gruppen ledare på E.ON och har 
med hjälp av en handledare på företaget valt ut sex ledare på företaget. De ledare som 
intervjuats har olika positioner på företaget men gemensamt för detta urval är att de har 
flertalet medarbetare som direktrapporterar till dem. Varför medarbetarperspektivet inte 
tas i beaktning är på grund av undersökningens omfattning. 
Handledaren från E.ON fungerar som en typ av grindvakt vilket betyder att det är genom 
hen undersökningen på företaget möjliggörs. En grindvakt är en person med betydelse-
fulla kontakter. Att ha en grindvakt kan betyda att en forskningsuppgörelse blir till. Det 
betyder att det sker en kontinuerlig förhandling och övervägning av vad forskarna får 
tillåtelse att göra och vad forskarna ställer för krav på undersökningen. Grindvakter kan 
påverka undersökningen genom att ställa vissa krav på vilka frågor som ställs eller vilket 
fokus undersökningen ska ha. Vidare kan grindvakten avgöra vilken tidsåtgång forskaren 
har med deltagarna vilket skulle kunna påverka insamlandet av material (Bryman, 2018). 
I denna undersökning har grindvakten inte påverkat vilka frågor som ställts utan främst 
påverkat undersökningens fokus och vilka som är deltagare i intervjustudien. 

 

2.2.2 Tillvägagångssätt 
Vid genomförandet av vetenskapliga intervjuer krävs planering och noga genomföranden. 
För att uppnå detta beskriver Cohen et al. (2018) olika steg för planering. Först och främst 
ska syfte och forskningsfrågor formuleras vilket sedan intervjuerna ska kunna besvara. 
När syftet är formulerat ska forskaren identifiera teman vilka intervjun kommer utgå från. 
Vidare formuleras öppna frågor som kan ställas till de som blir intervjuade (ibid). Till-
sammans med både handledare från E.ON och universitetet formulerades ett syfte och tre 
frågeställningar. Utifrån dessa identifierades tre övergripande teman som intervjuguiden 
är baserad på. Varje tema har ett antal öppna underfrågor, se bilaga.  
Nästa steg är att genomföra intervjun. Under intervjun är det viktigt att forskaren undan-
håller sina egna värderingar eller fördomar för att den som blir intervjuad ska kunna svara 
det hen vill utan påverkan. Vidare är det viktigt att forskaren visar intresse och lyssnar 
aktivt för att den intervjuade ska fortsätta svara och känna sig bekväm (Cohen et al., 
2018). De sex intervjuer som genomförts skedde alla under samma vecka. Intervjuerna 
hölls digitalt med kameran på. Alla intervjuer spelades in för att sedan kunna 
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transkriberas. Bryman (2018) menar att en intervju som sker via videosamtal kan liknas 
vid en intervju ansikte mot ansikte då båda parter ser varandra. Vidare lyfts ett antal för-
delar och nackdelar med att hålla digitala intervjuer. Intervjuer som hålls digitalt blir mer 
flexibla för båda parter och det kan vara lika enkelt att skapa tillitsfulla relationer som vid 
intervjuer på plats. Fler deltagare kan tänkas acceptera att medverka i intervjun tack vare 
bekvämligheten att den genomförs digitalt. En nackdel som lyfts är att det kan finnas 
tekniska svårigheter med att genomföra en intervju digitalt då det kan finnas störningar i 
programmen som försämrar kvaliteten (ibid). Under intervjustudien framkom fördelen 
med digitala intervjuer då alla tillfrågade tackade ja. Nackdelar kunde dock påvisas då 
det ibland kunde uppfattas svårt att höra varandra på grund av mikrofon och högtalare 
samt att tekniken vid vissa tillfällen kunde sluta fungera på grund av internetuppkoppling. 
Varje intervju transkriberades vilket betyder att forskarna skrev ner allt som sagts. Det 
kritiska vid en transkribering är att viss data kan gå förlorad. En intervju är ett socialt 
möte vilket innebär att pauser, kroppsspråk och tonlägen bör inkluderas i svaren och kan 
bidra till forskningen (Cohen et al., 2018). Under transkriberingen skrevs även pauser och 
vissa gester till som gjordes under intervjun för att kunna läsa ut det mesta av det sociala 
mötet vid bearbetningen av empirin. 
När transkriberingen var gjord bearbetades materialet enligt fenomenografisk analysme-
tod, se avsnitt 2.1.1. All transkribering skrevs ut och delades in i de tre teman intervjuerna 
utgått från, Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens 
ledarskap. Att dela in materialet i tre redan existerande teman är inte ett induktivt tillvä-
gagångssätt men nödvändigt för uppsatsens syfte. Detta för att dessa tre teman är baserade 
på frågeställningarna vilka är formulerade för att svara på syftet. Under varje tema bilda-
des tre olika grupper, se bild 1. I varje grupp bildades olika antal kategorier som stod för 
en variation av uppfattningar. Sedan skapades uttömmande kategorier för varje fenomen 
genom att kategorierna jämfördes och slogs ihop. Härifrån kunde resultatet analyseras i 
avsnittet resultat, se avsnitt 3. 

 
Bild 1. Tre teman och dess grupper 
 

2.3 Kvalitet 
I detta avsnitt presenteras vilka kvalitetsaspekter arbetet tagit hänsyn till samt vilka etiska 
överväganden som har beaktats. 
 

2.3.1 Kvalitetsaspekter 
Det finns ett antal kvalitetskriterier som bör reflekteras över vid en kvalitativ studie. Det 
finns tre övergripande kategorier: kvaliteter hos framställningarna i sin helhet, kvaliteter 
hos resultaten samt validitetskriterier. Kvaliteter hos framställningarna handlar om att 
forskaren bör ha en reflekterande relation till sitt arbete samt att det ska finnas en röd tråd. 
Etiken är viktig i detta kriterium då forskaren ska vara ärlig mot sitt arbete och hålla god 
etisk ton. Kriteriet kvaliteten hos resultaten syftar på att undersökningen ska ha en struktur 
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som är tydlig och enkel samtidigt som texten ska presentera utförlig och nyanserad data. 
Kvaliteten avgör också huruvida undersökningen bidrar till ny teori eller nya sätt att tolka 
befintlig teori. Det sista kriteriet validitetskriterer handlar om hur väl resultatet är kopplat 
till empirin samt hur väl undersökningen bidrar till en ny förståelse för läsaren. Validi-
tetskriterier syftar även till att se hur applicerbart resultatet är i praktiken (Larsson, 2005).  
Utöver dessa tre kriterier har undersökningen valt att se till Guba och Lincolns (1994) 
kriterium tillförlitlighet. Samma forskare har föreslagit kriteriet äkthet vid kvalitativ 
forskning men denna undersökning väljer att endast se till begreppet tillförlitlighet som 
ett komplement till de tre kvalitetskriterierna. Detta för att äkthetskriteriet ser till konse-
kvenserna för studien vilka är svåra att undersöka vidare efter att studien är genomförd. 
Tillförlitlighet kan jämföras med validitet och reliabilitet som vanligtvis används inom 
kvantitativ forskning. Tillförlitlighetskriteriet har fyra delkriterier vilka är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att en undersök-
ning ska vara trovärdig krävs det att forskaren säkerställer att det som presenteras i under-
sökningen stämmer. Detta kan göras genom att låta de personer som deltagit i studien få 
ta del av resultatet för att säkerställa att deras uppfattning av den sociala verkligheten har 
beskrivits korrekt. Överförbarhet är ett delkriterium vilket står för hur väl den kvalitativa 
forskningens kontext är beskriven för att kunna användas i en annan situation. Kontexten 
bör vara fyllig och detaljrik för att tillförlitligheten ska öka. Pålitlighet är ett realibitets-
begrepp för kvalitativ forskning vilket betyder hur väl forskaren kan redovisa och argu-
mentera för sitt tillvägagångssätt. Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, 
innebär att forskaren ska vara medveten om att undersökningen blir påverkad av person-
liga värderingar. Detta ska försöka undvikas i största möjliga mån och det blir forskarens 
uppgift att visa på att resultatet är så objektivt som möjligt (ibid). 
För att säkerställa kvaliteten i detta arbete har en reflektiv ton hållits genom hela proces-
sen. Detta för att skapa en röd tråd genom arbetet som förhåller sig till arbetets syfte. 
Vidare har arbetet varit reflekterande i förhållande till etiken vilket förklaras närmare i 
avsnitt 2.3.2. För att kunna presentera arbetets kärna och lyckas uppnå validitetskriteriet 
har studiens resultat noga strukturerats, dels för att läsaren enkelt ska förstå, dels för att 
den induktiva ansatsen ska kunna identifiera passande teori. Vid oklarheter från intervjus-
varen eller andra funderingar som handlar om E.ON har handledaren från E.ON eller 
deltagarna själva kontaktats för att reda ut frågetecken. Sett till begreppet tillförlitlighet 
har ett stort fokus lagts på att redovisa metoden och metodvalen. 

 

2.3.2 Etik 
Kvale & Brinkmann (2014) beskriver fyra etiska riktlinjer som forskaren bör ta hänsyn 
till vid en intervjuundersökning. De etiska riktlinjerna som redogörs för är: informerat 
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Dessa etiska riktlinjer ska 
ses som redskap och kan behöva anpassas efter varje enskild situation. Informerat sam-
tycke innebär att forskaren gör intervjupersonen medveten om undersökningens övergri-
pande syfte samt klargör att intervjupersonen är med i studien frivilligt (ibid). För att 
säkerställa informerat samtycke har intervjupersonerna fått skriftlig information angå-
ende undersökningens syfte samt att det är en frivillig studie där deltagarna kan avsluta 
medverkan när som helst under hela processen. Varje intervju inleddes med att informera 
den medverkande om uppsatsens syfte.  
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Konfidentialitet inbegriper att inte avslöja data som skulle kunna identifiera vilka inter-
vjupersonerna är, om forskaren inte har fått ett godkännande av intervjupersonerna att 
göra detta (Kvale & Brinkmann, 2014). Handledaren på E.ON gav godkännandet att pub-
licera organisationens namn. Deltagarnas namn förblir anonyma för läsaren för att inte 
kunna identifiera vem som sagt vad. Intervjuerna spelades in för att inte gå miste om 
viktig data. Intervjupersonerna godkände inspelningen innan intervjun genomfördes. 
Dessa inspelningar användes endast vid transkribering och raderades därefter.  
Forskaren bör reflektera över vilka konsekvenser studien kommer att föra med sig. Det 
vill säga dilemmat att forskaren vill få ut så mycket av undersökningen som möjligt sam-
tidigt som forskaren inte vill kränka deltagaren genom att ställa för påträngande frågor. 
Forskaren måste på så sätt överväga vilka möjliga konsekvenser undersökningen kan få 
för att minska risken för skada (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna var fors-
karna uppmärksamma på hur deltagaren reagerade på frågorna för att vara beredda på att 
omformulera frågan eller gå vidare i intervjun om deltagaren inte verkade bekväm med 
situationen.  
Forskarens roll är den mest betydande för att garantera god kvalitet och för att säkerställa 
att etiska beslut fattas. Forskarens moraliska integritet, känsla för empati samt engage-
mang i moraliska frågor kan vara avgörande för kvaliteten i forskningsarbetet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Undersökningen genomfördes med två forskare vilket möjligtvis kan 
stärka kvaliteten då forskarna kan kritisera varandras synsätt och på så sätt försöka bilda 
ett reflexivt perspektiv. Forskarna kan resonera om vad som är etiskt för undersökningen. 
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3. Resultat 
I detta avsnitt presenteras det empiriska material som den fenomenografiska analysen har 
genererat. Avsnittet är uppdelat i tre olika teman: Ledarskapet på E.ON, Pandemins på-
verkan på ledarskapet samt Framtidens ledarskap. Temat Ledarskapet på E.ON tar upp 
de intervjuades uppfattningar om hur ledarskapsbilden ser ut på företaget samt vilka egen-
skaper och ledarstilar en ledare bör besitta. Det andra temat, Pandemins påverkan på le-
darskapet, presenterar de intervjuades uppfattningar om utmaningar och förändrade ar-
betssätt i ledarskapet under pandemin. Slutligen presenteras intervjupersonernas tankar 
om hur de tror ledarskapet kommer se ut i framtiden efter att restriktionerna i och med 
Covid-19 har hävts under temat Framtidens ledarskap. 

 
3.1 Ledarskapet på E.ON 
Det första temat Ledarskapet på E.ON innefattar tre grupper: Bilden av ledarskapet, Ar-
betssätt och Egenskaper. Bilden av ledarskapet ser till hur de intervjuade ledarna uppfat-
tar E.ONs ledarskapsbild. Gruppen Arbetssätt innefattar ledarnas syn på hur ledarna och 
medarbetarna bör förhålla sig till varandra. Den sista gruppen Egenskaper tar upp ledar-
nas åsikt om vilka egenskaper en ledare bör besitta. 

 

3.1.1 Bilden av ledarskapet 
Intervjuerna visar på att det finns olika uppfattningar angående ledarskapsbilden på 
E.ON. Vissa ledare uppfattar att det finns en stark bild av hur en ledare bör vara då ledare 
får mycket hjälp och stöd i ledarskapet som förväntas och att denna förväntan är tydlig: 
“Vi jobbar jättemycket med våra värderingar, vi har gått olika ledarskapsprogram, jag 
tycker det är väldigt tydligt vad E.ON förväntar sig av en ledare, vilka egenskaper en 
ledare ska ha”.  
Andra ledare anser dock att värderingarna är tydliga men att de är relativt allmänt hållna 
och att bilden av hur en ledare bör vara inte uppfylls i praktiken. Dessa ledare menar att 
detta kan bero på att de som är chefer på E.ON inte har en bakgrund inom ledarskap utan 
istället inom sin specialisering: “Jag tycker ibland att vi har en bild av hur en ledare ska 
vara men sen så märker jag att ledaren är mer intresserad av tekniska frågor”. Dessutom 
tror ledarna att det kan bero på att högsta ledningen inte alltid lever efter dessa värderingar 
själva.   

“Men ska vi göra detta på riktigt då behöver vi ha den högsta ledningen som hela tiden så att 
säga lever de här värderingarna och som visar det dagligen och att det inte är någon powerpoint 
som säger: nu har våra nya värderingar kommit, nu ska alla ha en workshop med alla sina med-
arbetare kring detta.” 

Ett antal ledare uppfattar att det finns ett gap mellan bilden av ledarskapet och hur det ser 
ut i verksamheten. För att minska gapet föreslås att cheferna ska ta hjälp av varandra och 
se varandras styrkor för att utvecklas i den riktning som E.ON strävar efter. Andra ledare 
upplever att samarbete mellan chefer är en del av ledarskapet på E.ON.   

“Man delar utmaningar med varandra. Man tar aktivt kontakt med varandra och resonerar kring 
de här utmaningarna och bara genom det samtalet så har det då gjort att situationen kommer i 
ett annat perspektiv. Och när det kommer i ett annat perspektiv så ser man andra möjligheter 
och lösningar än vad man kanske gör om man sitter själv med ett problem.” 
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Citatet visar på uppfattningen att det finns en hög ambitionsnivå samt en vilja och ett 
engagemang som gör att ledare kan göra mycket tillsammans. 
 

3.1.2 Arbetssätt 
Vissa ledare uttrycker ett ledarskap som vill skapa en kraft för framgång tillsammans med 
sina medarbetare samt att samlas kring gemensamma mål. Ledarna vill uppmuntra med-
arbetarna att känna sig trygga i att våga påverka och fatta egna beslut.  

“För mig betyder det att vara ett bollplank till mina medarbetare, att uppmuntra dem att fatta 
egna beslut. Att uppmuntra dem att känna att de har ett väldigt starkt mandat att påverka själva.” 

Ledarna med denna uppfattning menar att medarbetarna har ett ansvar tillsammans och 
att ledaren måste tro på sina anställda för att lyckas med sitt ledarskap.  
Andra ledare uttrycker att ledaren ska leda andra och utvecklingen samt visa vägen. Sam-
tidigt ska ledaren se till att medarbetarna har förutsättningar och verktyg för att lyckas 
med sina uppdrag. Ledaren arbetar med delaktighet och delegering samt att motivera, 
inspirera och leda människor.  

“För mig innebär ledarskap precis som det pekar på, att man ska leda. För mig handlar det 
mycket om att ge förutsättningar, att ge förväntningar och att med en tydlig styrning åt mål 
kunna leda medarbetarna åt det målet.”  

För att motivera sina medarbetare kan det förekomma belöningssystem till de som 
sträcker upp handen och vill göra det lilla extra. Vidare kan positiv förstärkning användas 
för att forma beteenden och attityder i team. 
 

3.1.3 Egenskaper 
Egenskaper vissa ledare tycker är viktiga är att vara inlyssnande och ha förmågan att se 
sina medarbetare, vara empatisk och ödmjuk. Att vara inlyssnande som ledare innebär 
också att ledaren är tydlig samt har förmågan att kunna bli ifrågasatt för att kunna bli ännu 
tydligare. Vidare tycker många av ledarna att tydlighet är en viktig egenskap: “Det är 
väldigt viktigt med en tydlighet. Att på något sätt sätta upp en tydlig riktning”. Framför-
hållning, uppföljning och informationsspridning tycks vara viktigt för att ledaren ska be-
sitta egenskapen tydlighet.  
En viktig egenskap som nämndes under intervjuerna var autenticitet. Att vara autentisk 
eller äkta kan innebära att ledaren är modig i den mening att ledaren vågar stå upp för sin 
åsikt. För att visa på äkthet bör ledaren även leva efter de värderingar som ledaren står 
för. Vidare kan ledaren visa på autenticitet genom nyfikenhet kring medarbetarnas arbete 
men även ställa krav och ha förväntningen att dessa krav uppfylls.  

Mod är ytterligare en egenskap som lyfts av vissa ledare.  
“Sen tror jag också att man måste våga prova, man måste skapa en sån trygghet, social säkerhet 
så man vågar pröva och testa. Det är helt avgörande. Ingen kan eller väldigt få kan tänka sig ut 
till en perfekt lösning utan i min karriär har jag sett att det är de människor som känner sig 
trygga och vågar testa som lyckas.” 

Mod betyder att våga fatta beslut och att förstå vad det egna teamet har för behov och 
kunna anpassa därefter. Mod står även för att vara passionerad vilket får människor att 
släppa ledstången och ta ut svängarna. 
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3.2 Pandemins påverkan på ledarskapet  
Det andra temat Pandemins påverkan på ledarskapet innefattar grupperna Arbetssätt un-
der pandemin, Tillgänglighet samt Nya krav på ledarskapet. Arbetssätt under pandemin 
tar upp hur arbetssättet har förändrats. Gruppen Tillgänglighet inrymmer ledarnas upp-
fattning om hur pandemin påverkat deras tillgänglighet. Den sista gruppen Nya krav på 
ledarskapet innefattar ledarnas uppfattningar om ledarskapets nya krav på grund av pan-
demin. 

 

3.2.1 Arbetssätt under pandemin 
Intervjuerna visar på att det finns en enig syn på att arbetssättet har gått från arbete på 
arbetsplatsen till hemarbete över digitala plattformar. Ledarna menar att arbetssättet krä-
ver en tydlig planering och strukturering för att inte arbeta för mycket, både för sin egen 
del men också för sina medarbetare: “Mycket handlar om att kunna stötta på distans, att 
kunna se medarbetare, framförallt att medarbetare inte jobbar för mycket”. 
Många ledare förklarar att de flesta möten sker på distans. Ledarna delar med sig av olika 
mötesformer som är nya på grund av hemarbete. Bland annat har vissa ledare digitala 
fikastunder med sina arbetsgrupper, andra har kortmöten eller så kallade walk and talks. 
Gemensamt för många ledare är att de har någon avstämning med sina medarbetare varje 
vecka, antingen individuella avstämningar eller avstämningar i grupp. Flera ledare ut-
trycker att det har krävt ett individanpassat ledarskap för att kunna prata med sina med-
arbetare så mycket som medarbetaren vill och behöver. Flera ledare upplever att det finns 
en utmaning i att både vara lyssnande och stöttande för de medarbetare som känner oro 
och inte strypa de medarbetare som vill ha frihet. Samtidigt kan det krävas att hålla koll 
på de medarbetare som har lätt att tappa fokus: “Du måste verkligen klara av att spänna i 
hela det spannet och anpassa ditt ledarskap till olika personer”. 
 

3.2.2 Tillgänglighet 
Vissa ledare uttrycker en svårighet i att förstå och räcka till för sina medarbetare. Ledarna 
uttrycker en vilja att vara närvarande men det upplevs svårt att veta hur respektive med-
arbetare faktiskt mår då det kan vara svårt att bli personlig på distans: “Sen är ju en ut-
maning att jag inte på alls samma sätt fångar upp hur mina medarbetare mår”. 
Att uppfattas tillgänglig upplever många av ledarna har varit en stor utmaning under pan-
demin i och med distansarbete. En sida uppfattar att sin egen tillgänglighet har ökat men 
att det har funnits en utmaning i att kommunicera det till sina medarbetare: “I samband 
nu med pandemin också så såg jag vissa kommentarer där man uppger att jag inte var lika 
anträffbar fast egentligen var det tvärtom att jag var mer anträffbar”. En annan sida upp-
fattar att tillgängligheten blivit förändrad på grund av hemarbete. 

“Jag är inte alls lika tillgänglig som jag var innan vi flyttade hem så att säga. Eftersom jag hade 
hela mitt team på samma våning så pratade jag ju med dem varje dag. Det kunde vara att jag 
stack in huvudet och vinkade och sa ‘hej hej’ och för andra var det att de kunde komma in till 
mig och stämma av någonting snabbt eller bara liksom snacka lite.” 
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I början av pandemin beskrevs förhoppningen att kunna prata med alla medarbetare varje 
dag vilket i längden visade sig inte vara hållbart. Det har gjort att vissa ledare behövt 
sänka förväntningarna på sig själva. 

 

3.2.3 Nya krav på ledarskapet 
På grund av pandemin upplever de flesta ledarna att ledarskapet blivit mer krävande: “Det 
kräver nu att vi ledare är på tårna och att vi springer den extra milen”. I och med pandemin 
ställdes ledare inför en helt ny situation. Det fanns ingenting att utgå ifrån, vilket krävde 
mycket av ledarskapet. Ledarna behövde ställa sig nya frågor i och med att de inte hade 
någon referensram att utgå från. Därför behövde de fundera på deras ledarskap och ställa 
om så att det fungerade i den nya situationen. När många medarbetare arbetar hemma 
uppkommer nya krav på ledaren för att kunna säkerställa den psykosociala och fysiska 
arbetsmiljön. I en kris, som pandemin är, blir det tydligt vem som är chef och vem som 
är ledare och att det blir allt viktigare med ett ledarskap istället för ett chefskap.  
Majoriteten av ledarna upplever att det finns nya utmaningar i och med pandemin. Dock 
framkom uppfattningen att det inte uppstått nya utmaningar då ledaren länge arbetat med 
distansledarskap. Det finns även uppfattningen att pandemin inte lett till nya förvänt-
ningar på ledarskapet från vare sig medarbetarnas eller E.ONs håll. Detta för att det sedan 
tidigare varit uttryckt från ledarens sida att hen inte kommer arbeta på kontoret varje dag. 
 

3.3 Framtidens ledarskap 
Sista temat Framtidens ledarskap är indelat i grupperna Arbetssätt i framtiden, Grupptill-
hörighet och Förändrad normalitet i samhället. Arbetssätt i framtiden omfattar ledarnas 
tankar om hur ett flexibelt arbetssätt kan ställa nya krav på ledarskapet. Grupptillhörighet 
handlar om vikten av att medarbetarna ska känna sig inkluderade trots att arbetet inte 
alltid sker på kontoret. Sista gruppen är Förändrad normalitet i samhället och handlar om 
en möjlig förändring av samhället vilket kan komma att påverka ledarskapet. 
 

3.3.1 Arbetssätt i framtiden 
Alla ledare som intervjuades spekulerar i att framtidens arbetssätt kommer bli mer flexi-
belt. De uppgifter som behöver göras ostört kan lika bra genomföras i hemmet men ar-
betsuppgifter som kräver mångfaldsaspekter och nya lösningar kan göras bäst i kontors-
miljö: “Jag vill hitta någon ny vardag som funkar för oss, och det är någon blended vers-
ion av det fysiska och digitala”. Några ledare menar att när arbetet kan ske digitalt kom-
mer ledare och medarbetare inte behöva resa i samma utsträckning vilket ger lägre stress-
nivåer. Det kommer inte krävas lika långa beslutsvägar utan beslut kommer fattas snabb-
bare och arbetssättet kommer vara mer kortsiktigt. Då krävs tydliga mål, strategier och 
flexibla aktiviteter. Vidare kommer detta flexibla arbetssätt kunna peka ut lågpresterare 
och högpresterare som kommer hanteras vilket kräver individanpassat ledarskap. 
Intervjuerna visar på uppfattningen att flexibelt arbete kommer sätta press på ledarskapet. 
Det kommer krävas att medarbetarna har de rätta förutsättningarna och att ledaren har 
förväntningar på respektive medarbetare. Vissa ledare lyfter att det är viktigt att rätt per-
son är ledare: “Att man faktiskt kan promota de som faktiskt är jätteduktiga ledare att 
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vara just ledare och inte specialister utan att vi hittar andra karriärvägar med mer flexibi-
litet kring det”.  
Vid flexibelt arbete finns uppfattningen att det krävs en ökad tillit till sina medarbetare 
för att de ska kunna leda sig själva i högre grad: “Jag tror mer på att ge människor mandat 
och tro på deras potential och kraft skulle jag säga ännu mer”. Vissa ledare understryker 
vikten av att kunna se, höra och bekräfta sina medarbetare. De menar att detta alltid varit 
viktigt men att det kan komma att bli ännu mer viktigt i framtiden i och med ökad digita-
lisering.  
Det finns tankar att traditionellt ledarskap där chefen styr och ställer kommer ersättas av 
ett ledarskap som är coachande, samordnande och där ledaren visar riktning.  

“Det kanske är så att om man är småbarnsförälder är det bättre att jobba två timmar på kvällen 
eller två timmar tidigt. Att de här statiska överenskommelserna tror jag börjar bli föråldrade. Vi 
tycker ju om ordning och reda på E.ON faktiskt. Jag tror att det kan bli en stor utmaning för oss. 
Det kanske är ett team som gör på ett sätt och sen är det ett annat team som gör på ett annat sätt. 
Vi har ju varit väldigt likriktade tidigare.” 

På E.ON uppfattas normen att det ska vara ordning och reda, därför kan det vara en ut-
maning att acceptera det flexibla arbetssättet och alltså gå från det mer traditionella. 

 

3.3.2 Grupptillhörighet 
Under intervjuerna framkom det att det kommer vara fortsatt viktigt för medarbetarna att 
känna en tillhörighet till varandra trots hemarbete. Flera av intervjuerna visade på upp-
fattningar att medarbetarna måste komma in till kontoret ibland för att få den tillhörig-
heten.  

“Jag tror att vi har ett behov av att träffas av olika perspektiv. Både det här mellanmänskliga 
som inte handlar om verksamheten utan bara få träffas och knyta an till varandra igen och känna 
att man hänger ihop. Men också ett verksamhetsperspektiv att mötas så fort som möjligt i olika 
konstellationer” 

Många av ledarna menar att det kommer vara viktigt att jobba med teamkänslan och att 
människor har ett behov av att ses, trots att de tror att folk kommer arbeta hemifrån i 
större utsträckning. Ett förslag för att skapa teamkänsla och minska exkludering är att om 
inte alla är på plats fysiskt genomförs möten digitalt för att alla ska ha samma förutsätt-
ningar. Ledarna vill se att det finns en förväntan att ibland komma in till kontoret för att 
stärka gruppen och känna gemenskap och tillhörighet. Dock tror ledarna att ledaren bör 
möta medarbetarna där de är, digitalt eller fysiskt, för att kunna behålla närheten. En an-
nan spekulation är att företagsspecifika kontor kan komma att försvinna eller minska i 
storlek då de sociala kontakter människan är i behov av inte nödvändigtvis behöver 
komma från medarbetare på samma företag. Därför föreslås så kallade kontorshubar i 
bostadsområden. 

 

3.3.3 Förändrad normalitet i samhället 
Vissa ledare menar att det kan komma att bli en förändrad normalitet i vårt samhälle i 
framtiden, till följd av ändrade levnadsvanor och arbetssätt under pandemin. Det finns 
uppfattningar där vissa tror att samhället skulle kunna gå tillbaka till hur det var innan 
pandemin om det skulle ske nu för att det kan vara lätt att falla tillbaka i gamla rutiner. 
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Däremot om det skulle gå för lång tid tror vissa ledare att samhället har hittat nya sätt och 
att det då skulle vara för sent att gå tillbaka till det som förut var det normala.  

“Innan det blir nåt så normalt igen så tror jag att det gått för lång tid och man har nog hittat 
andra sätt att både jobba på, kommunicera och hälsa på. Jag tror att vi kommer förändra ganska 
mycket i hela vår samhällsstruktur faktiskt.”  

Till skillnad från dessa uppfattningar finns inställningen att det kommer återgå till hur det 
var innan utan vidare analys: “Det kommer inte vara någon större skillnad mer än att jag 
kommer kunna resa och börja vara på kontoret igen”. Vidare spekuleras det i att det inte 
kommer finnas några nya utmaningar i framtiden utan att det kommer vara samma utma-
ningar som finns idag. Uppfattningen är att E.ON måste fortsätta med den digitala ut-
vecklingen och med hjälp av HR kan den utvecklingen underlättas.  
Många av ledarna tror att det kommer finnas stora utmaningar i framtiden som kommer 
påverka ledarskapet. Bland annat finns uppfattningen att det finns mycket våld, ilska och 
rädsla i samhället vilket ställer krav på framtida ledare. Vidare finns iakttagelsen att bild-
ning blir allt viktigare då yngre generationer söker mindre kontext och kortare informat-
ioner: “Om jag får välja på bildning och utbildning så väljer jag bildning”. Det uttrycks 
även oro och utmaning i att kunna anpassa sitt ledarskap till individen för att skapa förut-
sättningar så att yngre generationer vill arbeta och stanna kvar i företaget en längre tid. 
Det finns uppfattningar att yngre generationer oftare byter jobb vilket kan lösas med hjälp 
av tydlighet: “Möjligen att man stannar lite längre om man just känner att man har en bra 
chef och ett mål som man tror på”. Vidare finns uppfattningen att det blir viktigt för le-
daren att visa vilka värderingar hen står för samt känna passion och glädje. 
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4. Teori 
I detta avsnitt presenteras relevant teori för det empiriska materialet för att kunna hålla en 
fördjupad analys i avsnitt 5. Den teoretiska strukturen förhåller sig inte till det empiriska 
materialets uppbyggnad men kommer åter följas i analys och diskussion, se avsnitt 5. De 
teorier som presenteras är uppdelningen chefskap och ledarskap, det pedagogiska ledar-
skapet, super-flexibility, värdegrundens betydelse samt grupptillhörighet. 
 

4.1 Chefskap och ledarskap 
Inom ledarskapsforskning finns det en uppdelning mellan ledarskap och chefskap. Chef-
skap är att kunna agera i en situation som liknar något som tidigare har hänt medan ledar-
skap är att kunna agera och fatta beslut i en situation som inte liknar något som skett 
tidigare. En chef använder de verktyg som finns för att kunna hantera redan kända pro-
blem medan en ledare behöver komma på nya strategier för att klara de problem som 
uppstår (Grint 2005). Chefskap innebär bland annat att hålla ordning, vara strukturerad 
och ansvara för administrativa rutiner, medan ledarskap bland annat handlar om att inspi-
rera, motivera och utveckla. Det som kan vara problematiskt med att dela upp chefskap 
och ledarskap är att människor strävar efter att vara det ena eller det andra när fenomenen 
borde vara komplement till varandra (Andersson & Tengblad, 2015). 
 

4.2 Det pedagogiska ledarskapet 
En lärande organisation definierar Maltén (2000) som en organisation som inte vill ha en 
avstannande utveckling utan istället ha en verksamhet som ständigt strävar att utvecklas. 
I en sådan typ av organisation menar författaren att ett pedagogiskt ledarskap är att före-
dra. Ett pedagogiskt ledarskap är ett ledarskap som utarbetar visioner, tar in medarbetares 
idéer, samarbetar och vågar vara risktagande. Det bygger på fem dimensioner av ledar-
skap: mål, relationer, förnyelse, situation samt etik. Dimensionerna bör integreras i ledar-
skapet för bäst effektivitet (ibid). Det pedagogiska ledarskapet har många likheter med 
vad som kallas coachning, att ledaren lyssnar och frågar samtidigt som ledaren ställer 
krav och låter medarbetaren vara delaktig i processen. Frågan som kan ställas är om 
coachande ledarskap och pedagogiskt ledarskap handlar om samma kvaliteter men att 
olika författare är mer bekväma med det ena eller andra begreppet (Forslund, 2013). 
Den målinriktade dimensionen av pedagogiskt ledarskap kan ses som två delar: målstyr-
ning och resultatstyrning. Målstyrning visar vilka mål som eftersträvas medan resultats-
tyrning fokuserar på hur måluppfyllelsen ska utvärderas och följas upp. Detta kan leda 
till en så kallad bottom-up-modell vilket betyder att medarbetarna själva kan vara med 
och påverka målen och visionerna. Befogenheter, makt och ansvar kan ledaren delegera 
till medarbetare i större utsträckning då målbilden är tydlig tack vare att den är framtagen 
i samförstånd med medarbetarna. Viktigt är dock att ledaren inte avsäger sig ansvaret för 
resultatet utan endast involverar medarbetarna för ökat engagemang (Maltén, 2000). De 
egenskaper som går att finna i den målinriktade ledardimensionen återfinns i Golemans 
(2000) demokratiska ledarstil.  
Goleman (2000) föreslår sex olika ledarstilar varav fyra ger positiv utveckling. En av 
dessa fyra är den demokratiska ledarstilen. Den demokratiska ledaren låter medarbetarna 
tillsammans med ledaren arbeta fram mål och tillvägagångssätt vilket främjar flexibilitet 
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och ansvarstagande. Denna ledarstil föredras att användas när ledaren inte är säker på 
vilket tillvägagångssätt som bör prioriteras för att uppnå den vision som eftersträvas. Vik-
tigt för den demokratiska ledaren är att kunna fatta beslut när det krävs för gruppen. Det 
finns annars en risk att gruppen känner förvirring vilket kan leda till att konflikter uppstår. 
En förutsättning för ledarstilen är att medarbetarna har tillräcklig kompetens för att ge 
ledaren rimliga råd (ibid).  
Den andra dimensionen av det pedagogiska ledarskapet är den relationsinriktade dimens-
ionen. Här ses medarbetarna som verksamhetens främsta resurs och med hjälp av ledarens 
delegering av ansvar, resurser och befogenheter ska de utvecklas (Maltén, 2000). Den 
relationsinriktade dimensionen kopplar Maltén (2000) till Burns (1979) teori om trans-
aktionellt ledarskap.  
Transaktionellt ledarskap innebär att ledaren genom belöning vill att medarbetarna ska 
bli motiverade till att utföra ett gott arbete. Ledaren och medarbetaren kan tillsammans 
definiera vilket arbete som kan ge belöning men det är dock inget måste. Ledaren själv 
kan delegera ansvar och befogenheter till medarbetaren vilket i längden ger belöning. 
Belöning betyder ofta pengar men kan även betyda att ledaren ger medarbetaren respekt 
och tillit. Att använda sig av respekt och tillit gör att ledaren och medarbetaren skapar en 
relation och kan därför lättare uppfylla båda parters behov (Burns, 1979). 
Förnyelseinriktad dimension är den tredje dimensionen av det pedagogiska ledarskapet. 
Dimensionen handlar om vikten av att få medarbetarna motiverade och engagerade till 
att fortsätta ompröva och utvecklas. För att detta ska ske krävs det att ledaren arbetar fram 
en vision och förmedlar denna vision för att skapa motivation. Egenskaper som föreslås 
för att ledare ska kunna inneha denna dimension är mod, målmedvetenhet samt förmågan 
att skapa tillit (Maltén, 2000). Vidare väljer Maltén (2000) att koppla ihop denna dimens-
ion med Burns (1979) teori om transformativt ledarskap.  
Vid transformativt ledarskap har ledaren egenskapen att höja både ledarens och medar-
betarens motivation och moral till arbetet. Ledarskapet inspirerar medarbetarna till en 
känsla av samhörighet genom att måla upp visioner. Förhållningssättet kan ses som indi-
vidanpassat genom att ledaren ser varje medarbetare och dess utveckling. Genom trans-
formativt ledarskap skapas en förändring för att förbättra både medarbetarnas och ledar-
nas livssituation, i och utanför arbetet (Burns, 1979). 
Den fjärde dimensionen av det pedagogiska ledarskapet är den situationsinriktade ledar-
dimensionen. Maltén (2000) menar att det inte går att säga vilket ledarskap som är bäst 
sett till de tidigare nämnda ledarskapsdimensionerna. Det betyder att det krävs ett situat-
ionsanpassat ledarskap. Den ledardimension som passar bäst beror dels på uppgiften som 
ska utföras, dels på medarbetarnas kompetens och mognad (ibid). Detta förklaras i Hersey 
och Blanchards (1982) teori om situationsanpassat ledarskap. 
Situationsanpassat ledarskap bygger på fyra olika ledarskapsstilar som är i kombination 
av uppgifts- och relationsorienterat beteende. När en ledare är uppgiftsorienterad ger le-
daren vägvisning vad som ska göras, när och vart det ska göras samt hur det ska genom-
föras. Ledaren bestämmer tydliga mål och definierar medarbetarnas roll i arbetet. Det är 
tydligt för medarbetarna vad som förväntas av dem och det är enkelt att följa regler och 
bestämmelser. Är ledaren istället relationsorienterad ger ledaren stöd och uppmuntran. 
Vidare vill ledaren lyssna och förstå sina medarbetare för att kunna stötta deras arbete. 
Ledaren är beredd på att förändra saker för att medarbetarna ska få så bra förutsättningar 
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som möjligt. Medarbetarna upplever att ledaren är vänlig och tillgänglig (Hersey & Blan-
chards, 1982). 
Beroende på hur mogen arbetsgruppen är kommer ledaren behöva agera på olika sätt. Låg 
mognad betyder att arbetsgruppen är okunnig och ovillig att genomföra arbetet och då 
behöver ledaren vara starkt uppgiftsorienterad och svagt relationsorienterad. Måttlig 
mognad betyder att arbetsgruppen är villig men okunnig att genomföra arbetet och då 
behöver ledaren agera starkt uppgiftsorienterat och starkt relationsorienterat. Är arbets-
gruppen mer än måttligt mogen har arbetsgruppen kompetensen att utföra arbetet men 
kan vara ovilliga på grund av osäkerhet i gruppen. Då krävs det hög relationsorientering 
och låg uppgiftsorientering. Om arbetsgruppen har hög mognad är arbetsgruppen kompe-
tent, villig och säker i sitt arbete och då behöver ledaren vara lågt relationsorienterad och 
lågt uppgiftsorienterad (Hersey & Blanchards, 1982).  
Sveningsson, Alvesson och Kärreman (2015) diskuterar också situationsanpassat ledar-
skap. Beroende på hur organisations- och samhällskulturen samt hur förhållandet mellan 
medarbetare och ledare ser ut kan ledarskapet komma att ta olika form. Kunskapsintensiv 
verksamhet innebär att medarbetarna besitter kärnkompetens för att utveckla unika pro-
dukter och tjänster. Arbetet som utförs inom kunskapsintensiv verksamhet är ofta kom-
plex där chefen inte alltid är experten. Det är viktigt att ledare inom dessa organisationer 
är stödjande och uppmuntrar utveckling och innovation. Om en organisation är en kun-
skapsintensiv verksamhet kan det vara problematiskt att använda sig av ett traditionellt 
ledarskap, det vill säga att se chefen som en ensam ledare som ska styra och ställa. Istället 
bör medarbetare och ledare samarbeta för att samlas kring gemensamma föreställningar 
och tolkningar. I en kunskapsintensiv verksamhet bör ledare ge medarbetare relativt stort 
handlingsutrymme (ibid). Dagens samhälle kan kräva snabba och komplexa beslut. För 
att möjliggöra detta behöver medarbetarna ha ett stort handlingsutrymme för att själva 
kunna fatta beslut då det ofta är medarbetarna som är experterna. För att medarbetarna 
ska kunna fatta beslut i linje med organisationens värdegrund krävs det att värdegrunden 
är bearbetad och anpassad efter verksamheten. Värdegrunden bör ha tydliga riktlinjer med 
ett övergripande förhållningssätt för att medarbetarna ska veta vilka beslut som ska tas i 
linje med organisationens mål och visioner (Malmström & Skoglund, 2015). 
För att inte ledarskapet endast ska handla om strategival menar Maltén (2000) att det 
krävs en femte ledardimension i det pedagogiska ledarskapet, den etikinriktade ledardi-
mensionen. Ett etikinriktat ledarskap innebär att kunna hjälpa andra med att bli fram-
gångsrika på arbetet men även engagera sig i personliga problem för att skapa en känslo-
mässig trygghet. Vidare bör ledaren vara lojal med företaget samt vara noga med att kom-
municera med kollegor. Dimensionen tar även upp vikten av meningsskapande och att 
vara sig själv och leva som en själv lär för att makt och visdom ska kunna kombineras 
(ibid). Dessa egenskaper hittas i servant leadership som kan vara svårdefinierat men kan 
definieras utifrån tre egenskaper. Först har ledaren en vilja av att hjälpa intressenter både 
i och utanför organisationen. Vidare är ledarens fokus på medarbetarnas utveckling, i och 
utanför arbetet. Den tredje egenskapen är att ledaren är värderingsstyrd och vill vara kon-
sekvent i hur ledaren behandlar sina medarbetare (Williams Jr et al., 2017). 
 

4.3 Super-flexibility 
Evans och Bahrami (2020) har myntat begreppet super-flexibility vilket innebär att ha 
förmågan att samtidigt som turbulens bekämpas kunna anpassa sig till den rörliga 
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verkligheten. Begreppet inkluderar många dimensioner av flexibilitet som är väsentliga 
verktyg för att kunna anpassa sig till olika förändringar som sker dagligen. Alla dimens-
ioner behövs nödvändigtvis inte i alla situationer utan en ledare måste anpassa sin flexi-
bilitet till kontexten. De olika dimensionerna inom super-flexibility handlar om att kunna 
vara mångsidig och kunna använda sina olika färdigheter i rätt situation. Det innefattar 
även förmågan att kunna arbeta agilt, att kunna agera och fatta snabba beslut, för att kunna 
ta tillvara på möjligheter och undvika hot. Vid snabbt beslutsfattande är en öppen kom-
munikation väsentlig för att alla delaktiga ska förstå vad som sker och varför det sker. 
Vid olika typer av förändringar bör ledare vara tydliga med sina mål och värderingar för 
att kunna vägleda beteenden och handlingar. Om ledare är tydliga med vilka mål och 
förväntningar som finns kan det resultera i att människor blir motiverade att arbeta mot 
de uppsatta målen (ibid).  
Andra dimensioner som super-flexibility innefattar är att ha likviditet för att kunna möta 
oväntade situationer samt att förutspå framtida scenarier för att minimera eventuella ris-
ker. Om en krissituation skulle uppstå är det nödvändigt att ledaren behåller en positiv 
inställning för att inte tappa förtroendet (Evans & Bahrami, 2020). Det krävs att ledaren 
är självmedveten och kan stötta medarbetarna på det sättet de behöver för att motivera 
medarbetarna att ta sig ur krisen tillsammans. För att göra detta kan det krävas att ledaren 
visar lugn och mod (Garcia, 2006). Om ledaren kan arbeta med konstruktiva lösningar 
istället för att drabbas av panik är det större chans att krisen leder till utveckling och att 
arbetet kan återgå till det normala så snart som möjligt. Slutligen innefattar begreppet 
super-flexibility förmågan att som ledare vara anpassningsbar, lära sig nya rutiner, driva 
innovation och vara öppen för utveckling (Evans & Bahrami, 2020). 

 

4.4 Värdegrundens betydelse 
Värdegrunden är en väsentlig del för att en organisation ska fungera. Det är värdegrunden 
som är utgångspunkten när mål och visioner ska formuleras. Den utgör också ett förhåll-
ningssätt som ska vägleda medarbetarna inom organisationen. Ledningen bör lägga stor 
vikt vid att se till att alla chefer inom organisationen anammar värdegrunden i sitt dagliga 
arbete. När den anammas bör den uppmärksammas för att se till att företagskulturen stäm-
mer överens med värdegrunden. Företagskulturen inkluderar ledningens kärnvärden samt 
de värderingar medarbetarna visar genom beteenden och attityder i det dagliga arbetet. 
Om en organisation har en tydlig värdegrund är det större chans att beteenden och attity-
der hos medarbetare stämmer överens med vad organisationen förväntar sig. Det är inte 
bra för organisationen och dess medarbetare om värdegrunden är för allmänt hållen. Då 
kan det vara svårt för alla inblandade att agera efter vad värdegrunden säger. De viktigaste 
personerna för att avgöra hur stort gapet blir mellan värdegrunden och företagskulturen 
är ledarna. Ledarna, oavsett nivå inom organisationen, måste följa den värdegrund som 
organisationen ska stå för samt följa upp och återkoppla med sina medarbetare för att den 
attityden och det beteendet ska implementeras i de vardagliga handlingarna (Malmström 
& Skoglund, 2015). Vid arbetsplatslärande kan det uppstå skillnader mellan individens 
kompetens och organisationens förutsättningar. Dessa effekter kan ses som dysfunktion-
ella vilket understryker vikten av väl utförda lärandeaktiviteter men även att se till de 
oplanerade aktiviteter som kan leda till ett gap mellan individens kompetens och organi-
sationens krav (Ellström & Kock, 2008).  



 

 

21 

Redan vid rekrytering och introduktion bör värdegrunden diskuteras. För att veta hur vär-
deringarna ska efterlevas i organisationen brukar det finnas vad som kallas för spelregler. 
Genom att ha dessa spelregler hjälper det medarbetarna att veta hur en situation ska han-
teras. Om dessa introduceras redan i början av en anställning är det större chans att vär-
degrunden implementeras i verksamheten då det kan vara svårt att ändra på beteenden 
och attityder senare. Det kräver dock att ledningen omsätter dessa spelregler i praktiken, 
annars blir det svårt för medarbetarna att efterleva något som inte uppfylls från högsta 
ledningen. För att vilja efterleva de värderingar som organisationen står för är det viktigt 
att förstå organisationens kort- och långsiktiga mål samt vilka direkta och indirekta av-
sikter som finns med organisationens verksamhet (Malmström & Skoglund, 2015).  
För att kunna uppfylla mål och visioner krävs det att cheferna inom en organisation förstår 
besluten som fattats för att ta sig till de givna målen. Vid beslutsfattande är det osäkert att 
de som inte varit med och fattat besluten förstår grunden till besluten. Det blir därför 
viktigt för ledningen att vara ett stöd för cheferna på alla nivåer inom organisationen. 
Ledningen behöver finnas där som ett stöd dels för att säkerställa att cheferna själva har 
förstått beslutet, dels för att hjälpa till med att implementera beslutet i verksamheten. Det 
kräver en god kommunikation. Dels behöver cheferna kommunicera med ledningen om 
de inte förstår beslutet. Dels behöver ledningen se till att de förmedlar beslutet flera 
gånger och på olika sätt, annars finns risken att organisationen inte tar det till sig (Malm-
ström & Skoglund, 2015).  
Dahlgaard-Park (2012) beskriver vikten av att organisationer lever efter kärnvärden vilka 
inkluderar bland annat tillit, respekt, rättvisa och ärlighet. Efterlevs inte kärnvärdena 
kommer medarbetarnas motivation till arbete minska vilket kan resultera i att passion och 
glädje för arbetet minskar. Om kärnvärdena inte följs kan det även påverka organisation-
ens effektivitet. Tillit är ett viktigt kärnvärde då det är en förutsättning för god kommuni-
kation och för att bygga relationer till medarbetare (ibid). Finns tillit mellan medarbetare 
är de mer villiga till samarbete och socialt utbyte (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Tyler 
& Kramer, 1996, refererad i Dahlgaard-Park, 2012). 
 

4.5 Grupptillhörighet 
Alla människor, både ledare och medarbetare, är beroende av en social kontext och be-
höver känna tillhörighet i grupp. På arbetsplatser är det för det mesta ledare som skapar 
och definierar arbetsgrupper vilket leder till att ledarna har stor makt att påverka grupp-
tillhörigheten. (Reicher, Haslam & Hopkins, 2005). För att öka känslan av grupptillhö-
righet kan en ledare agera på olika sätt. För det första kan en ledare uttala en vision som 
gruppen tillsammans kan arbeta mot. Vidare kan ledaren använda sig av symboler eller 
seder för att skapa känslan av att gruppen är unik och eftertraktad. Att göra aktiviteter 
tillsammans stärker också grupptillhörigheten. Slutligen kan ledaren uppmärksamma och 
belöna de medlemmar som arbetar tillsammans och bidrar till gruppkänslan (Yukl, 2013). 
Det är en stor skillnad mellan att leda arbetsgrupper som arbetar enskilt på distans och att 
leda arbetsgrupper som sitter tillsammans på kontoret. Att arbeta på distans från hemmet 
kan vara mer tidseffektivt då pendlingen till arbetet försvinner. Däremot finns det tydliga 
tecken på att medarbetare som arbetar hemma kan känna lägre grad av förtroende och 
stöttning från sin ledare och från organisationen (Newman & Ford, 2020). För gynnsamt 
ledarskap och effektiva arbetsgrupper som arbetar på distans på grund av Covid-19 före-
slår Newman och Ford (2020) att ledare bör använda sig av fem olika steg: förklara och 
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fastställa den nya verkligheten, upprätthålla företagskulturen och förstärka uppfattningen 
om ledarens tillförlitlighet, uppdatera ledarens kommunikationer, uppmuntra delat ledar-
skap i arbetsgruppen samt regelbundet granska att medarbetare på distans kan anpassa sig 
efter företagets kultur (ibid). 
För att ledaren ska kunna förklara och fastställa den nya verkligheten där medarbetarna 
måste jobba hemifrån i större grad än tidigare behöver ledaren börja med att definiera 
normer för hur kommunikationen bör gå till. Vidare är det viktigt att ledaren visar empati 
för medarbetarnas problem med hemarbete och visar uppriktig oro för medarbetarnas väl-
mående. Ett förslag är att börja möten med att prata om hur personen i fråga mår och hur 
denne mår i sitt privatliv, vilket kan ha påverkats starkt av arbete i hemmet. Ledaren bör 
boka in regelbundna one-to-one möten där det kan utvärderas hur medarbetaren arbetar 
mot mål. Samtidigt bör dessa möten adressera problem som ledaren då kan få möjlighet 
att lösa eller ge stöttning i. Det är även viktigt med möten för hela arbetsgruppen som 
förslagsvis kan hållas en gång i veckan. Dessa möten ska dels vara till för att se till 
måluppfyllelse, framsteg och problem, dels för att medarbetarna ska kunna samarbeta och 
bygga relationer (Newman & Ford, 2020). 
Att upprätthålla företagskulturen och förstärka uppfattningen om ledarens tillförlitlighet 
är viktigt för att medarbetarna ska vara motiverade till arbete och känna sig inkluderade. 
Ledarna bör försäkra sig om att medarbetare har tillgång till verktyg i hemmet som de 
behöver ha för att kunna genomföra sitt arbete effektivt. Samtidigt bör ledare se till att 
medarbetarna har kunskap att använda verktygen. För att upprätthålla företagskulturen 
kan ledaren påminna om företagets värdegrund och använda sig av ritualer för att på di-
gitalt vis fira exempelvis vinster eller uppfyllda milstolpar. Ledare bör även försäkra sig 
om att alla medarbetare känner sig inkluderade, upplever trygghet i lärprocesser, bidrar 
till arbetet på säkert sätt samt uppmuntra till att utmana status quo utan att bli straffad. 
När pandemin öppnar upp för mer arbete på kontoret kan medarbetare fortsatt vilja arbeta 
på distans, då är det viktigt att tänka på dessa dimensioner för att medarbetare ska känna 
sig inkluderade (Newman & Ford, 2020). 
Ledaren bör uppdatera sina sätt att kommunicera på för att se till att medarbetarna känner 
sig sedda och får tydliga besked om vad som gäller. Det är viktigt att använda rätt kom-
munikationsverktyg för ändamålet samt att kommunicera på samma sätt regelbundet för 
att uppnå tydlighet. Vidare bör ledaren kommunicera frekvent med sina medarbetare och 
svara snabbt för att visa på att medarbetarna är viktiga (Newman & Ford, 2020). 
Delat ledarskap är ett ledarskap där varje medarbetare i arbetsgruppen spelar en roll i 
ledarskapets uppgifter. När medarbetare arbetar på distans bör ledare uppmuntra delat 
ledarskap i arbetsgruppen för att flytta ansvar för upprätthållandet av samarbete från le-
daren till gruppmedlemmarna. För ett lyckat delat ledarskap bör ledaren coacha varje 
medarbetare att ta sig an en roll i ledarskapet genom att identifiera vem som besitter rätt 
egenskaper för varje enskild uppgift. Vidare bör ledaren agera stöttande och se till att 
informationsflödet och kommunikationen fungerar väl. Ledaren måste även se till att kon-
flikter blir lösta samt vara delaktig i arbetsgruppens regelbundna möten (Newman & 
Ford, 2020).  
För att kunna upprätthålla effektiva arbetsgrupper där medarbetarna känner sig inklude-
rade bör ledare regelbundet granska hur bra medarbetarna kan anpassa sig efter företagets 
kultur. Detta för att de ovanstående stegen ska kunna utvärderas och förbättras (Newman 
& Ford, 2020). 
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5. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras det empiriska materialet som återfinns i avsnitt 3 
med stöd av teorier som presenterats i avsnitt 4. Analys och diskussion avser att svara på 
uppsatsens syfte som är att analysera hur ledare på E.ON som vald organisation uppfattar 
ledarskapet och hur ledarskapet har påverkats av pandemin. Vidare ska uppsatsen kart-
lägga och analysera ledares tankar om framtidens ledarskap för att identifiera vilka kva-
liteter som kan komma att behövas. Avsnittet är strukturerat efter de tre teman och dess 
grupper som presenterats i resultatet: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på le-
darskapet samt Framtidens ledarskap. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion 
samt en litteraturreflektion. 
 

5.1 Ledarskapet på E.ON 
I detta tema presenteras analys och diskussion parallellt. Temat är strukturerat efter de 
kategorier som användes i resultatavsnittet, se avsnitt 3.1. Dessa kategorier är Bilden av 
ledarskapet, Arbetssätt samt Egenskaper. 

 

5.1.1 Bilden av ledarskapet 
Intervjuerna visar på uppfattningen att det finns tydliga värderingar för ledarna att följa. 
Malmström och Skoglund (2015) menar att det är viktigt med en tydlig värdegrund. Det 
finns en delad mening bland ledarna huruvida dessa värderingar uppfylls i praktiken. 
Vissa menar att ledarskapsbilden som grundar sig i värdegrunden är tydlig och funge-
rande. Andra anser däremot att värderingarna kan tyckas vara för allmänna och inte upp-
fylls i det dagliga arbetet. Uppfattningen är att det dels kan bero på att högsta ledningen 
inte själva visar efterlevnad av värderingarna, dels att vissa ledare fokuserar mer på sin 
expertis än ledarskapet. Malmström och Skoglund (2015) påtalar vikten av att ledningen 
måste leva efter värdegrunden för att den ska implementeras i organisationen. Samtidigt 
måste ledningen vara ett stöd för alla chefer och säkerställa att de förstår vad ledningen 
vill förmedla. Då är det viktigt med kommunikation och uppföljning. Är värdegrunden 
för allmänt hållen kan det vara svårt med efterlevnad (Malmström & Skoglund, 2015). 
Ellström och Kock (2008) beskriver effekten av lärande och att det kan bli dysfunktionellt 
om individernas kompetenser inte stämmer överens med organisationens förväntningar. 
Detta skulle kunna kopplas till ledarnas uppfattning om att vissa ledare fokuserar mer på 
sin expertis än ledarskapet. Ledare som fokuserar på sin expertis har kanske inte de kom-
petenser som andra ledare förväntar sig att ledare på företaget ska ha vilket kan leda till 
en dysfunktionell effekt.   
Är upplevelsen inom organisationen att värdegrunden är otydlig tror vi det är orsaken till 
att vissa ledare inte lever upp till företagets målbild av gott ledarskap. En annan möjlighet 
vi ser är att värdegrunden är tydlig men att problemet istället ligger i att ledningen inte 
återkopplar eller följer upp, alternativt att organisationens förväntningar inte stämmer 
överens med ledarnas kompetens vilket gör att värdegrunden i vissa fall inte efterlevs.  
Under intervjuerna framkom efterfrågan av samarbete mellan ledare för att bilden av le-
darskapet och det verkliga ledarskapet ska komma närmare varandra. Andra ledare menar 
att detta samarbete redan existerar vilken gör att ledarna inte uppfattar ett gap mellan 
ledarskapsbilden och det verkliga ledarskapet. Malmström & Skoglund (2015) menar att 
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det är viktigt att se till att ledarna anammar värdegrunden och att detta görs genom åter-
koppling och uppföljning av ledningen. Om inte ledaren förstår varför värdegrunden finns 
behöver ledningen förmedla beslutet flera gånger och på olika sätt, men ledaren kan också 
behöva ifrågasätta ledningen (Malmström & Skoglund, 2015). De skilda uppfattningarna 
kan tyda på att stöttningen från ledningen har nått vissa delar av organisationen bättre än 
andra. Det kan också tyda på att vissa ledare har uttryckt sina åsikter till ledningen för 
förtydligande och därför kunnat anamma samarbetet. Vidare diskuterar Dahlgaard-Park 
(2012) vikten av att implementera kärnvärdena däribland tillit för goda relationer. Tillit 
främjar samarbete (Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Tyler & Kramer, 1996, refererad i 
Dahlgaard-Park, 2012) och därför kan de ledare som uttrycker sig ha dialog med led-
ningen tänkas ha tillit till medarbetare och andra ledare vilket kan främja samarbete.  
Utifrån analysen kan vi konstatera att det behövs tydliga värderingar inom en organisation 
samt att ledningen behöver leva efter de värderingar organisationen står för. Om led-
ningen lever efter värdegrunden tror vi att tilliten till ledningen kan stärkas vilket i sin tur 
kan leda till att fler ledare följer värdegrunden och bilden av ledarskapet kan bli uppfylld 
i större grad. Vi tror att synen på samarbete skiljer sig åt på grund av tilliten till andra 
ledarkollegor. Vi anser att om bilden av ledarskapet ska kunna bli enhetlig i hela organi-
sationen krävs samarbete mellan ledare. I de delar av organisationen där ledare uttrycker 
att bilden är fungerade kan vi anta att tillit till varandra finns. Frågan är varför vissa ledare 
har tillit till andra ledare medan tilliten saknas bland vissa andra ledarkollegor och hur 
tilliten i så fall kan stärkas där det saknas. Kanske är samarbete ett sätt att stärka tillit 
mellan ledarkollegor? Vi ser att samarbete och tillit är beroende av varandra. Om samar-
betet fungerar väl stärks tilliten till varandra och om ledarna inte ger varandra tillit kom-
mer troligtvis inte samarbetet fungera bra. 
 

5.1.2 Arbetssätt 
Intervjuerna visar på att vissa ledare tycker att det är viktigt att skapa framgång tillsam-
mans med sina medarbetare. I det transformativa ledarskapet höjer ledaren både sin egen 
och medarbetarnas motivation till arbete genom att skapa en känsla av samhörighet ge-
nom visioner (Burns, 1979). Det transformativa ledarskapet liknas vid den förnyelsein-
riktade dimensionen av det pedagogiska ledarskapet. I den dimensionen har ledaren egen-
skaper som mod, målmedvetenhet samt förmågan att skapa tillit. Egenskaperna ger med-
arbetarna möjlighet att fortsätta utvecklas (Maltén, 2000). Intervjuerna visar på att ledarna 
vill uppmuntra medarbetarna till att fatta egna beslut. För att detta ska genomföras kan ett 
transformativt samt förnyelseinriktat ledarskap vara fördelaktigt. När transformativt och 
förnyelseinriktat ledarskap används kan det tänkas att arbetsgruppens mognad ökar. Vid 
hög mognad kan medarbetarna fatta egna beslut och är säkra i sitt arbete enligt ett situat-
ionsanpassat ledarskap. Då bör ledaren vara lågt relations- och uppgiftsorienterad (Hersey 
& Blanchards, 1982).  
Som tidigare nämnts är tillit grunden för ett gott samarbete. För att skapa framgång till-
sammans tror vi att tillit mellan medarbetare och ledare är viktigt. Hur tilliten tar form 
tror vi kan bero på gruppens mognad eller så är det tilliten som påverkar arbetsgruppens 
mognad. Om så är fallet kan det tänkas att tilliten är grunden för att ledare ska kunna 
skapa framgång tillsammans med sina medarbetare. 
Vissa ledare menar att ledaren ska visa riktning och ge sina medarbetare rätt förutsätt-
ningar och samlas kring gemensamma mål. Arbetssättet ledarna använder sig av 
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innehåller delaktighet och delegering. Ledarna strävar efter att motivera och inspirera sina 
medarbetare. Detta kan ses som att en ledare bör ha inslag av den målinriktade dimens-
ionen av det pedagogiska ledarskapet och den demokratiska ledarstilen. I målinriktat och 
demokratiskt ledarskap är målbilden framtagen i enighet mellan ledare och medarbetare 
för ökat engagemang (Goleman, 2000; Maltén, 2000). När ledarna vill motivera och in-
spirera sina medarbetare och arbeta med delaktighet och delegering kommer det behöva 
ske på olika vis beroende på arbetsgruppens mognad. Goleman (2000) menar att en de-
mokratisk ledarstil inte fungerar väl om gruppen inte har rätt kompetens. Därför kommer 
ett situationsanpassat ledarskap behövas. I ett sådant ledarskap anpassar ledaren sin grad 
av uppgifts- och relationsorientering till arbetsgruppens mognad (Hersey & Blanchards, 
1982). Vidare menar vissa ledare att det kan förekomma belöningssystem för att motivera 
sina medarbetare och forma attityder genom positiv förstärkning. Detta tyder på en viss 
grad av transaktionellt ledarskap. I transaktionellt ledarskap motiveras medarbetare ge-
nom olika sorters belöning (Burns, 1979). Belöningssystemet ledarna uttrycker kan kopp-
las till Yukl (2013) som menar att ledaren kan stärka arbetsgruppen genom att uppmärk-
samma och belöna de medarbetare som arbetar för grupptillhörigheten. Att ledarna an-
vänder positiv förstärkning för att forma attityder kan stärka arbetsgruppens tillhörighet 
om rätt attityder belönas. 
Vi kan identifiera ordet tillit som en gemensam nämnare för arbetssättet ledarna vill an-
vända sig av i nuläget. För att låta medarbetare vara med och skapa en målbild krävs tillit 
eller åtminstone viljan av tillit till sina medarbetare. Vi tror att graden av tillit till medar-
betarna kan tänkas bero på ledarens uppfattning av arbetsgruppens mognad. Att använda 
tillit som en transaktion vid belöningssystem tänker vi är ett bra sätt att skapa en relation 
som bygger på tillit. Detta kan fungera i relationen medarbetare ledare men kanske inte 
ledarkollegor emellan. Det kan bero på att ledare emellan inte har samma beroendeställ-
ning och därför tror vi att det är svårare för denna transaktion att uppstå. 
 

5.1.3 Egenskaper 
Att vara lyhörd innebär en viss empati och ödmjukhet vilket vissa ledare tycker är viktiga 
egenskaper. Dessa egenskaper går att finna i den etikinriktade dimensionen av pedago-
giskt ledarskap. Maltén (2000) beskriver att ledare med den etikinriktade dimensionen 
engagerar sig i andra människors mående för att skapa trygghet vilket även är egenskaper 
som går att finna i servant leadership (Williams Jr et al., 2017). Att ledare vill vara lyhörda 
med inslag av empati och ödmjukhet visar på att servant leadership och etikinriktat ledar-
skap är att sträva efter. Vidare förklarar några ledare att vara lyhörd innefattar en viss 
grad av tydlighet där ledaren måste vara mottaglig för ifrågasättande för att veta vad som 
bör tydliggöras. För att vara tydlig måste ledaren ha framförhållning, arbeta med inform-
ationsspridning och uppföljning. För att som ledare både kunna vara tydlig med vad som 
förväntas av medarbetarna och vara mottaglig för att bli ifrågasatt krävs en kombination 
av uppgifts- och relationsorienterat beteende. Det uppgiftsorienterade beteendet fokuserar 
på tydlighet i form av att medarbetarna vet vad målen är samt hur och när dessa ska nås. 
En ledare med relationsorienterat beteende vill förstå sina medarbetare för att kunna stötta 
deras arbete (Hersey & Blanchards, 1982). För att skapa förståelse för sina medarbetare, 
likt det relationsorienterade beteendet, kan förmågan att kunna bli ifrågasatt av sina med-
arbetare krävas. Att bli ifrågasatt som ledare kan hjälpa ledaren att bli mer tydlig vilket 
kan komma att stärka det uppgiftsorienterade beteendet. 
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En annan egenskap några ledare tyckte var viktig var autenticitet och detta menade de 
visades genom att våga stå upp för sin åsikt och leva efter de värderingar ledarna står för. 
I den etikinriktade dimensionen och servant leadership är det som ledare viktigt att vara 
sig själv och leva efter de värderingar en står för (Maltén, 2000; Williams Jr et al., 2017). 
Detta tyder på att ledarna som värdesätter autenticitet bör integrera servant leadership och 
den etikinriktade dimensionen i sitt ledarskap för att kunna vara sig själva och leva efter 
de värderingar de står för. Ytterligare tillvägagångssätt för att visa på autenticitet menar 
ledarna är dels att vara nyfiken på medarbetarnas arbete, dels att ställa krav och ha för-
väntningar. För att klara av detta tillvägagångssätt kan ett situationsanpassat ledarskap 
behövas där relations- och uppgiftsorienterat beteende kombineras. Att vara nyfiken kan 
kopplas till relationsorienterat beteende då ledaren vill förstå sina medarbetare för att 
kunna vara involverad (Hersey & Blanchards, 1982). Att ställa krav och att ha förvänt-
ningar kan kopplas till uppgiftsorienterat beteende då ledaren sätter tydliga mål som med-
arbetarna bör följa (ibid).  
Egenskapen mod lyfts under intervjuerna som en egenskap en ledare bör sträva efter. Om 
en människa visar på mod genom att våga testa nya tillvägagångssätt, utvecklas dennes 
kompetenser för att lyckas i och utanför arbetet. En ledare som är passionerad kan vara 
mer benägen att våga testa nya saker. Vidare vågar ledaren med mod fatta beslut och har 
förmågan att se gruppens behov för att anpassa sig därefter. En sådan inställning kan 
kopplas till situationsanpassat ledarskap där ledaren bör kunna anpassa sig till gruppens 
mognad (Hersey & Blanchards, 1982). Att vara passionerad och våga testa nya saker kan 
kopplas till den förnyelseinriktade ledardimensionen av pedagogiskt ledarskap. I den di-
mensionen vill ledaren inspirera medarbetarna till att våga prova nya saker för att nå ut-
veckling (Maltén, 2000). Vidare kan egenskapen kopplas till super-flexibility då en del 
av teorin är att ledaren ska driva innovation och vara öppen för utveckling (Evans & Ba-
hrami, 2020). Om ledaren visar mod genom att testa nya tillvägagångssätt kan detta tyda 
på att denne är öppen för utveckling vilket i sin tur tyder på att super-flexibility kan an-
vändas av ledaren.  
Vi tror att beroende på var ledaren lägger sitt fokus i det pedagogiska ledarskapet kommer 
vissa egenskaper stå ut mer än andra, vilket visat sig under intervjuerna då flertalet egen-
skaper synliggjorts. Vi tänker att beroende på hur mogen gruppen är måste ledaren an-
passa sitt ledarskap därefter. Alltså måste ledaren se till gruppen och använda sig av de 
egenskaper som kontexten kräver. 

 

5.2 Pandemins påverkan på ledarskapet  
I detta tema presenteras analys och diskussion parallellt. Temat är strukturerat efter de 
kategorier som användes i resultatavsnittet, se avsnitt 3.2. Dessa kategorier är Arbetssätt 
under pandemin, Tillgänglighet samt Nya krav på ledarskapet. 
 

5.2.1 Arbetssätt under Pandemin 
Intervjuerna visade på att pandemin har krävt att det ska finnas en tydlighet i arbetet för 
att ingen ska arbeta för mycket. Vidare uttrycktes att möten och avstämningar med med-
arbetare sker regelbundet. Det kan tyda på att pandemin kräver en viss uppgiftsorienterad 
ledare. Att vara uppgiftsorienterad som ledare innebär bland annat att kunna sätta upp 
tydliga mål och förväntningar som medarbetare lätt kan följa (Hersey & Blanchards, 
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1982). Däremot menar flera ledare att det krävs ett individanpassat ledarskap då vissa 
medarbetare behöver mer stöd, andra mer frihet. Det tyder på att ledare behöver ett situ-
ationsanpassat ledarskap där vissa medarbetare kan behöva en mer uppgiftsorienterad le-
dare medan andra kan behöva en mer relationsorienterad ledare. De möten ledarna berät-
tar om stöds av Newman och Fords (2020) teori om att ledarskapet under Covid-19 kräver 
regelbundna möten, dels individuella möten, dels arbetsgruppsmöten. Dessa möten krävs 
för att se individen och för att stärka arbetsgruppens samarbete (ibid). Ledarna uttryckte 
att pandemin har ställt högre krav på ledarskapet för att de ska kunna säkerställa medar-
betarnas psykosociala och fysiska arbetsmiljö i hemmet. De möten Newman och Ford 
(2020) föreslår bör starta med att säkerställa medarbetarnas välmående med visst fokus 
på privata angelägenheter då det påverkar medarbetarna i större grad än när arbetet sker 
på kontoret (ibid). För att en ledare på respektfullt sätt ska kunna prata om medarbetarnas 
privata angelägenheter kan det krävas inslag av den etikinriktade dimensionen. Om leda-
ren är etikinriktad skapas en känslomässig trygghet mellan ledaren och medarbetaren 
(Maltén, 2000).  
Vi tycker att analysen visar på att det krävs ett individanpassat ledarskap eller åtminstone 
ett ledarskap anpassat efter arbetsgruppen. Vi ser däremot att alla ledare kommer behöva 
ha inslag av relationsorientering, uppgiftsorientering och etikinriktat ledarskap vilket gör 
att grunden till ledarskapet inte kommer vara individanpassat. Det som dock kommer vara 
individanpassat är i vilken grad ledaren kommer behöva använda de olika dimensionerna.  
  

5.2.2 Tillgänglighet 
I intervjuerna uttrycktes svårigheten att finnas där för sina medarbetare och att uppfattas 
som tillgänglig eller att vara så tillgänglig ledaren skulle vilja vara. Vidare upplevs en 
svårighet att vara personlig på distans. En relationsorienterad ledare i ett situationsanpass-
sat ledarskap ger stöd och uppmuntran samt upplevs tillgänglig (Hersey & Blanchards, 
1982). Intervjuerna visade på en svårighet att vara relationsorienterad i den mån vissa 
ledare ville vara eftersom ledarna inte upplever att de kan vara så tillgängliga de önskar. 
Under intervjuerna framkom det att förväntningarna på sig själv ifråga om kontakt med 
medarbetare i vissa fall behövts sänkas. Newman och Ford (2020) uttrycker vikten av 
kommunikation för att medarbetarna ska känna sig inkluderade. Det är viktigt att använda 
rätt kommunikationsverktyg för den enskilda situationen (ibid). Att vissa ledare känner 
att de måste sänka förväntningarna på sig själva när det kommer till kommunikation med 
medarbetare kan tyda på att fel verktyg för kommunikationen kan ha använts.  
Resultatet visade på att olika ledare upplevde sin tillgänglighet på olika sätt. Vi tror att 
detta kan bero på att ledarna använder olika grad av relationsorienterat beteende. De som 
anser sig mer anträffbara än vad medarbetarna verkar uppfatta kan ha lägre relationsori-
enterat beteende än ledaren som vill vara mer tillgänglig än vad hen klarar av i sitt arbete. 
De som upplever att de måste sänka sina förväntningar på sig själva funderar vi på om de 
kanske använder mindre effektiva verktyg att kommunicera på. Vi tror att ledarna inte 
skulle behöva sänka förväntningarna på sig själva om mer effektiva verktyg för kommu-
nikationen skulle användas. Vi kan spekulera i varför vissa ledare inte uppfattas så till-
gängliga som de faktiskt är. En orsak kan vara bristande tillit mellan ledare och medarbe-
tare. Vi tror att om medarbetaren inte litar på att ledaren är tillgänglig kommer medarbe-
taren uppfatta ledaren mindre anträffbar än vad ledaren upplever sig vara. Vi tror att 
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tilliten till ledarens tillgänglighet kan komma att öka om ledaren kommunicerar mer aktivt 
med sina medarbetare angående tillgängligheten. 
 

5.2.3 Nya krav på ledarskapet 
Majoriteten av ledarna uppfattade att pandemin lett till nya utmaningar. Dock framkom 
den motsatta meningen att det inte finns nya utmaningar i ledarskapet då denne ledare 
använt sig av distansledarskap sedan tidigare. Newman och Ford (2020) menar att det är 
stor skillnad mellan att leda grupper på distans och leda grupper på kontoret vilket stärker 
ledarnas uppfattningar. Det kan även tyda på att vissa ledare hittat en avvägning av de 
olika dimensionerna i det pedagogiska ledarskapet, medan andra ledare behöver omvär-
dera dimensionerna i och med den nya kontexten pandemin ger. Ett pedagogiskt ledar-
skap väger de olika dimensionerna och anpassar ledarskapet efter situationen (Maltén, 
2000).  
Under intervjuerna genererades uppfattningen att inga nya förväntningar hade uppstått 
varken från medarbetarna eller från E.ON då det sedan tidigare uttryckts av denne ledare 
att hen inte kommer arbeta på kontoret varje dag. Newman och Ford (2020) diskuterar 
behovet av att definiera nya normer vid distansarbete. I och med att denne ledare redan 
definierat normer för hur arbetet ska genomföras med inslag av distansarbete så kan det 
tänkas att synen på ledaren inte fått stora förändringar i och med pandemin. 
Med tanke på att vissa ledare inte ser några stora utmaningar med distansarbete kan vi 
anta att kompetensen för distansarbete finns i organisationen. Om nu denna kompetens 
finns ser vi fördelar med samarbete ledare emellan för att hantera de utmaningar som 
uppstått under pandemin vid distansarbete. Vi kan dock se problematiken i att applicera 
andra ledares kompetenser för distansarbete på en annan grupp då det skulle kunna vara 
individuellt för varje enskild arbetsgrupp vad som fungerar och inte. Vi tror inte att sam-
arbete mellan ledare nödvändigtvis skadar arbetsgrupper utan vi ser en fördel med sam-
arbete då ledare får nya kunskaper för hur utmaningar kan lösas. Dock tror vi det är viktigt 
att varje ledare har förmågan att endast applicera de verktyg som gynnar den egna arbets-
gruppen. 
På grund av pandemin upplevs ledarskapet mer krävande då ledarna ställdes inför en ny 
situation. Vem som är chef och vem som är ledare upplevdes bli mer tydligt i krisen, 
vilket skulle kunna förklaras av Grint (2005). En chef använder redan existerande verktyg 
medan en ledare kan arbeta kreativt och finna nya lösningar (ibid). Då är ett agilt arbets-
sätt att föredra. Att arbeta agilt är en dimension inom super-flexibility och handlar om att 
ta till vara på möjligheter för att undvika hot. En annan dimension av super-flexibility 
innefattar en anpassningsförmåga till nya förutsättningar samt vara öppen för innovation 
(Evans & Bahrami, 2020). Intervjuerna visade på att ledarna behövde anpassa sig till nya 
krav och då kan olika dimensioner av super-flexibility komma att behöva användas.  
Vi ser en koppling mellan anpassningsförmåga och ledarnas uppfattningar om att ledar-
skapet blivit mer krävande i och med pandemin. Frågan är om en ledare med hög anpass-
ningsförmåga sätter högre krav på sitt eget ledarskap och därför upplever det mer krä-
vande och om en ledare då med låg anpassningsförmåga inte ställer samma krav på sitt 
ledarskap. Det kan däremot vara så att en ledare med låg anpassningsförmåga kan uppleva 
sitt ledarskap krävande då denne inte anpassar sig till ny kontext så som en ledare med 
hög anpassningsförmåga skulle kunna göra. Vi tror en ledare har högre 
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anpassningsförmåga än en chef har vilket kan komma att påverka hur krävande ledar-
skapet uppfattas vid nya situationer. Vi tror att det är viktigt med en anpassningsförmåga 
vid kriser som pandemin vilket gör att ledarskapet blir mer viktigt än chefskapet. 

 

5.3 Framtidens ledarskap 
I detta tema presenteras analys och diskussion parallellt. Temat är strukturerat efter de 
kategorier som användes i resultatavsnittet, se avsnitt 3.3. Dessa kategorier är Arbetssätt 
i framtiden, Grupptillhörighet samt Förändrad normalitet i samhället. 

 

5.3.1 Arbetssätt i framtiden 
Intervjuerna visade på tankar om att arbetssättet i framtiden kommer bli mer flexibelt i 
den mening att arbetet kan utföras både på kontoret och i hemmet. Detta ger olika typer 
av utmaningar. En utmaning ledarna ser är att det kommer krävas tydliga målbilder och 
strategier då beslutsvägarna kommer bli kortare. Utmaningen kan kopplas till super-flex-
ibilitys dimension om tydligt uppsatta mål. När målen är tydliga kan medarbetarna bli 
mer motiverade att arbeta mot de uppsatta målen (Evans & Bahrami, 2020). Detta tyder 
även på att den målinriktade dimensionen av pedagogiskt ledarskap och en demokratisk 
ledarstil kan komma att bli väsentlig. Ledaren vill involvera medarbetarna i målformule-
ringen för att strategierna ska bli tydliga vilket gör att medarbetarna kan bli mer själv-
ständiga (Goleman, 2000; Maltén, 2000). I och med det flexibla arbetssättet menar vissa 
ledare att hög- och lågpresterare kommer kunna urskiljas vilket de ser kommer kräva ett 
individanpassat ledarskap. Den målinriktade dimensionen och den demokratiska ledarsti-
len kan komma att behöva anpassas till varje individ och grupp.  
Vi kan se att en målinriktad ledare är bra både för hög- och lågpresterare. Då en målin-
riktad ledare dels kan hjälpa lågpresterare att höja motivationen, dels se till att högpreste-
rare inte arbetar för mycket. Vi tror att mål kan motivera medarbetare till att jobba en bra 
mängd och prestera på arbetet. Samtidigt ger mål som är formulerade mellan ledare och 
medarbetare en tydlig strategi vilket bör innefatta rimlig mängd arbetstid. Det är den de-
mokratiska ledarens ansvar att se till att strategin är anpassad efter varje medarbetare för 
att inte konflikter och missförstånd ska uppstå.   
Intervjuerna visade att tillit till medarbetarna vid flexibelt arbete kommer bli allt viktigare 
i framtiden. Ledaren och medarbetaren kan komma att behöva bygga en relation för att 
skapa tillit till varandra för att medarbetarna ska kunna leda sig själva i högre grad. Det 
kan bli ännu viktigare att se, höra och bekräfta sina medarbetare vid digitalt arbete. Ge-
nom transaktionellt ledarskap kan tilliten byggas. Ledaren ger sin tillit och respekt till 
medarbetaren när denne har visat att hen klarar av det ledaren förväntar sig (Burns, 1979). 
För att ett ledarskap ska vara effektivt vid distansarbete menar Newman och Ford (2020) 
att ett delat ledarskap krävs. Då flyttas en del av ansvaret för samarbete från ledaren till 
medarbetarna (ibid). Intervjuernas svar tyder på att ett delat ledarskap är att sträva efter 
då ledarna vill se sina medarbetare kunna ta mer ansvar. Vidare krävs en relationsorien-
terad ledare i ett situationsanpassat ledarskap för att ha förmågan att kunna stötta medar-
betarna i deras arbete (Hersey & Blanchards, 1982). Att vara en stöttande ledare som har 
tillit till sina medarbetare stöds även av Sveningsson, Alvesson och Kärreman (2015). De 
menar att en sådan ledare är viktig i kunskapsintensiv verksamhet då det ofta är medar-
betarna som är experterna (ibid). Detta kan tyda på att en demokratisk ledarstil är att 
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föredra i en kunskapsintensiv verksamhet då ledaren tillsammans med medarbetarna vill 
ta fram arbetssätt för att uppnå organisationen mål och vision. Detta förutsätter dock att 
medarbetarna har rätt kompetens (Goleman, 2000) vilket kan finnas i kunskapsintensiv 
verksamhet. 
Vi kan konstatera utifrån analysen att tillit är en grundsten för ett gott ledarskap eftersom 
det är ett återkommande tema. Frågan är om tillit behövs i en större utsträckning i fram-
tiden än idag. I början av analysen, se avsnitt 5.1.1, konstaterade vi att tillit är en förut-
sättning för samarbete vilket vi kunde se var bristande i vissa fall i organisationen. Tillit 
kanske kommer vara lika viktigt i framtiden som det är idag. Möjligtvis kan tilliten yttras 
på olika vis i och med flexibelt arbete. För att tillit ska vara fungerande i en arbetsgrupp 
föreslår vi en hög mognad i arbetsgruppen enligt det situationsanpassade ledarskapet. Vi 
tror att arbetsgruppen måste ha en hög mognad för att ledaren ska kunna ge sin tillit till 
dem och för att arbetsgruppen ska kunna arbeta efter de premisser som finns för arbetet. 
Om det är så att arbetsgrupper behöver ha en hög mognad för att känna tillit kanske inte 
alla arbetsgrupper kommer klara av ett flexibelt arbete på distans. Dock kanske ledaren 
kan visa tillit till arbetsgruppen genom transaktionellt ledarskap även om gruppen har en 
låg mognad. Då skulle kanske flexibelt arbete kunna fungera trots låg mognad på arbets-
gruppen. 
Vissa ledare uttryckte under intervjuerna att det flexibla arbetet kommer kräva att rätt 
person är ledare. De som är experter kanske inte alltid passar som ledare utan bör jobba 
kvar inom sitt område. Inom kunskapsintensiv verksamhet kan det mest effektiva vara att 
ledaren ser medarbetare som experter för att driva innovation (Sveningsson, Alvesson & 
Kärreman, 2015). Att rätt person är ledare kan kopplas till Andersson och Tengblads 
(2015) teori om att ledare inspirerar, motiverar och uppmuntrar utveckling medan en chef 
arbetar mer administrativt. Dock kan inte en ledare endast använda sig av ledarskap utan 
måste se chefskap och ledarskap som komplement till varandra (ibid).  
Vi kan se att ledarskap är viktigt i en kunskapsintensiv verksamhet och det kan vara så 
att ledarskapet bör väga tyngre än chefskapet. Dock ser vi behovet av chefskap i kun-
skapsintensiv verksamhet för att ledaren ska kunna uppfylla rollen som en god ledare. 
Fokuserar ledaren endast på att medarbetarna är experter och att vara den stöttande leda-
ren kommer rutiner för arbetet och det administrativa i organisationen saknas. 
Intervjuerna visade på att det finns tankar om att framtiden kan kräva mer samordnande 
och coachande ledarskap för att klara övergången till ett mer flexibelt arbetssätt där med-
arbetare inte bara arbetar på olika platser men även på olika tider. För att kunna vara 
samordnande och coachande i ett flexibelt arbetssätt bör det pedagogiska ledarskapet an-
vändas vilket inkluderar att väga de olika dimensionerna mot varandra. En dimension är 
den etikinriktade som fokuserar på vikten av att kommunicera med medarbetare för att 
kunna vara coachande och stöttande (Maltén, 2000). När medarbetare arbetar flexibelt så 
som intervjuerna förutspådde att arbetssättet kommer se ut i framtiden kan den etikinrik-
tade dimensionen behöva ta stor plats.  
Vi kan konstatera att den etikinriktade dimensionen kommer bli viktig i framtiden vid 
flexibelt arbete för att veta hur medarbetare mår när de arbetar på distans. Däremot är vi 
skeptiska till att säga att det nu kommer bli viktigt då vi tror att det alltid har varit viktigt. 
Vi ser att den etikinriktade dimensionen redan är betydelsefull då medarbetarnas mående 
och hemförhållanden redan påverkar medarbetaren oavsett arbete på distans eller på 
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kontor. Detta kanske inte syns lika tydligt vid arbete på kontor men skulle kunna ge lika 
stor skada för individen. 
 

5.3.2 Grupptillhörighet 
Intervjuerna visade på uppfattningen att en väsentlig del av det dagliga arbetet är att känna 
tillhörighet. Reicher, Haslam och Hopkins (2005) menar att alla människor är i behov av 
en social kontext och vill känna gemenskap. Vissa ledare menar att medarbetare behöver 
vara på kontoret ibland för att arbeta med teamkänslan. Det är viktigt att känna närhet och 
mötas för att bygga gemenskap. Några ledare menar att detta kan ske både digitalt och 
fysiskt. För att alla ska känna sig inkluderade menar vissa ledare att möten bör ske digitalt 
där alla sitter var och en för sig om inte alla kan närvara fysiskt. Det finns en uppfattning 
om att den sociala gemenskapen kan komma från andra människor än sina kollegor. New-
man och Ford (2020) diskuterar vikten av att medarbetare ska känna sig inkluderade och 
att detta kan ske genom att upprätthålla företagskulturen trots distansarbete. Att skapa 
gemenskap görs främst av ledaren (Reicher, Haslam & Hopkins, 2005) genom att ha ge-
mensamma visioner, symboler och seder eller gemensamma aktiviteter (Yukl, 2013). 
Dessa verktyg kan vara användbara för de ledare som har behov av att stärka teamkänslan. 
Vi kan se att det är tydligt att människor vill känna tillhörighet och ha en social kontext. 
Frågan är om människor kan känna denna tillhörighet på distans eller om människor har 
ett behov av att ses fysiskt för att upprätthålla tillhörigheten. Å ena sidan skulle företags-
kulturen kunna upprätthållas på distans genom digitala plattformar vilket kan bibehålla 
grupptillhörigheten. Å andra sidan kan inställningen till att behöva ses fysiskt för att 
stärka tillhörigheten begränsa möjligheten att känna tillhörighet på distans. Inställningen 
skulle kunna vara det som påverkar om tillhörigheten på distans fungerar eller ej. Dock 
skulle det kunna vara så att tillhörigheten till gruppen behöver stärkas genom att arbets-
gruppen ses fysiskt, vilket vi tror kan bero på vilken arbetsgrupp det gäller. När det gäller 
behovet av en social kontext kan vi ställa oss frågan om denna kan fås genom andra män-
niskor än sina arbetskollegor. I sådana fall kan en plats som inte är företagsspecifik fun-
gera. Men då kan det krävas att tillhörigheten till arbetskollegorna kan fungera på distans. 
 

5.3.3 Förändrad normalitet i samhället 
Vissa ledare funderar över möjligheten att återgå till det normala efter pandemin eller om 
det gått för lång tid när pandemin är över. Om det går för lång tid kommer nya rutiner 
vara det nya normala. En del av super-flexibility är att efter en kris kunna återgå till det 
normala (Evans & Bahrami, 2020). Därför är Evans och Bahramis (2020) ena dimension 
av super-flexibility nödvändigtvis inte applicerbar då det nya normala inte längre är ett 
svar på kris. Går inte rutinerna tillbaka till mestadels kontorsarbete utan fortsätter delvis 
med distansarbete kan Newman och Fords (2020) resonemang om vikten av att medarbe-
tare ska känna inkludering på distans vara applicerbart på framtiden. Detta för att det 
fortsättningsvis kommer vara viktigt att känna tillhörighet till sin arbetsgrupp. En annan 
uppfattning som intervjuerna lyfte var att arbetet kommer återgå till hur det var innan 
pandemin. Detta påstående kan tyda på att ledaren inte har vissa egenskaper super-flexi-
bility kräver. Inom super-flexibility innefattas dimensionen av att som ledare vara anpass-
ningsbar, lära sig nya rutiner och vara öppen för utveckling (Evans & Bahrami, 2020). 
Däremot om arbetet återgår till hur det var tidigare kan det betyda att ledaren inte behöver 
besitta egenskapen att vara anpassningsbar. Vi tror dock inte att framtidens kontext 
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kommer kunna se exakt likadan ut som den gjorde innan pandemin vilket gör att en viss 
anpassningsförmåga kommer krävas. 
Vi kan se en problematik i vad som är normalt och inte normalt. Definierar ledare vad det 
normala arbetssättet är försvinner en del av det flexibla då medarbetarna inte längre är 
helt fria i att välja var och när de arbetar. Dock kanske ledaren måste definiera arbetssätt 
för gruppen för att få viss rutin och struktur på arbetet. Vi tror att det kommer vara upp 
till ledaren att bestämma hur tydlig definitionen av arbetssättet bör vara då det kan skilja 
sig mellan arbetsgrupper och individer. Denna kvalitet att besitta som ledare tror vi kom-
mer bli allt viktigare i framtiden.   
Under intervjuerna framkom förhållningssättet att ledarna tror att framtidens ledarskap 
kommer påverkas av hur samhället ser ut och hur information sprids. Sveningsson, Al-
vesson och Kärreman (2015) menar att ledarskapet påverkas av organisations- och sam-
hällskulturen. Vidare uttrycktes att ledarskapet behöver anpassas till yngre generationer 
då uppfattningen är att den generationen byter jobb mer ofta. Detta menar ledarna skulle 
kunna motverkas genom tydliga mål. Det ledarna uttrycker kan visa på att den målinrik-
tade dimensionen av det pedagogiska ledarskapet är av stor betydelse. Det stöds även av 
super-flexibility som säger att med tydliga mål kan människor motiveras till arbete (Evans 
& Bahrami, 2020). En annan uppfattning om framtidens ledarskap är att passion och 
glädje samt vilka värderingar ledaren står för kommer bli viktiga. Detta kan kopplas till 
det pedagogiska ledarskapets dimension etikinriktat ledarskap. Vid etikinriktat ledarskap 
är ledaren sann mot sig själv och sina medarbetare (Maltén, 2000). Det kan även kopplas 
till servant leadership som menar att ledaren behöver vara värderingsstyrd (Williams Jr 
et al, 2017). Lyckas ledaren vara värderingsstyrd och använda sig av servant leadership 
kommer denne kunna uppfylla det vissa ledare tror kommer vara viktigt för framtiden 
vilket är att vara passionerad inför sitt arbete och hålla sig till de värderingar hen står för.  
Återigen kan vi se att tillit och förtroende är viktiga element för ledarskapet i den målin-
riktade dimensionen. För att möta utmaningen att behålla den yngre generationen tror vi 
det är viktigt att medarbetare känner tillit till ledaren och organisationen då det kan leda 
till att medarbetare vill stanna längre på företaget. Vi ser även att ledaren måste ha tillit 
till medarbetarna då det kan motivera dem till arbete. Vi tror också att tilliten bygger på 
etikinriktat ledarskap då vi tror att det blir allt viktigare för medarbetarna att känna tillit 
till sina ledare att de följer de uttalade värderingarna för att vilja stanna på samma arbets-
plats. 

 

5.4 Metoddiskussion  
På grund av studiens omfattning genomfördes sex intervjuer. Det är möjligt att fler inter-
vjuer hade genererat fler uppfattningar till utfallsrummet för varje fenomen. Dock visade 
intervjuerna att ledarna hade liknande uppfattningar om vissa fenomen. Detta tyder på 
uttömmande utfall men empirin kan inte utesluta att det finns andra uppfattningar.  
De ledare som intervjuades representerade olika ledarpositioner inom företaget. Fördel-
ningen av ledarpositioner på företaget är inte samma fördelning som i intervjustudien. 
Detta kan kritiseras då urvalet inte visar en representativ bild. Dock fokuserar inte studien 
på att se till olika ledarpositioners uppfattningar utan vill hitta en variation av uppfatt-
ningar bland ledare generellt. För att hitta en variation av uppfattningar hjälpte handleda-
ren på företaget till med en första kontakt. Då handledaren tog fram förslag på 
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intervjupersoner påverkades urvalet vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Re-
sultatet kan dels ha påverkats genom att personer som valts ut står för en viss åsikt. Dels 
genom att handledaren tog första kontakten och på så vis kopplades arbetet ihop med en 
ledare med högt inflytande på företaget. Intervjupersonerna kan tänkas ha känt ett behov 
av att svara på ett visst sätt på grund av handledaren. Däremot var det en fördel för studien 
att använda sig av en handledare som har stort inflytande och insyn på företaget. Dels för 
att handledaren har kunnat bidra med internt material, dels för att de tillfrågade intervju-
personerna svarade snabbt och var villiga att ställa upp. Frågan är hur villiga intervjuper-
sonerna hade varit om inte handledaren hade tagit första kontakten.  
På grund av rådande omständigheter krävdes det att intervjuerna hölls digitalt. Vid semi-
strukturerade intervjuer är probing och icke-verbal probing ett viktigt verktyg. Icke-ver-
bal probing fungerade för att visa intresse. Däremot upplevdes det något svårt att använda 
probing vid digitala intervjuer då det kunde uppstå fördröjningar och störningar som 
gjorde att det kunde avbryta dialogen och påverka intervjun. Vidare påverkade fördröj-
ningar och störningar kvaliteten på inspelningen vilket i vissa fall försvårade transkribe-
ringen. Lärdomar från detta är att be intervjupersonen upprepa sig om det är svårt att höra 
vad som sägs för att transkriberingen ska bli så korrekt som möjligt. 
I teorin kan fenomenografisk analys uppfattas tydlig med de olika stegen och därför enkel 
att genomföra. Däremot är inte praktiken så svart och vit som teorin framställer den att 
vara. Det är kritiskt att samla olika uppfattningar i olika kategorier då många uppfatt-
ningar går ihop med varandra. Frågan är om detta tyder på att intervjufrågorna är formu-
lerade på ett sätt som gör att svaren blir snarlika eller om det faktiskt är problematiskt i 
praktiken. Vidare kan fenomenografisk analys påverkas starkt av forskarens roll då det är 
forskaren som dels bestämmer vilka passager som anses viktiga, dels bildar och namnger 
kategorier. I resultatavsnittet är vissa passager citerade för att behålla en transparens till 
läsaren då denne kan få en inblick i hur tolkningen är gjord. 
 

5.5 Litteraturreflektion  
När en källa valts granskades denna utifrån fyra dimensioner för att säkerställa hög kva-
litet. De fyra dimensioner som bör beaktas är vem, vad, varför och när. Dimensionen vem 
syftar till författaren, utgivaren och målgruppen. Att ta i beaktning är vem författaren är i 
förhållande till ämnesområdet. En författare bör vara välkänd inom det valda akademiska 
området. Utgivaren syftar till vem som ligger bakom publiceringen. Det ska vara tydligt 
vem som är utgivare för att källan ska vara trovärdig. Slutligen bör läsaren reflektera över 
vem målgruppen är för publikationen. Dimensionen vad innefattar hur relevant och tro-
värdig publikationen är för uppsatsens syfte. För att se till trovärdighet bör referenserna i 
publikationen vara relevanta. Vidare bör det reflekteras över hur vetenskaplig källan är 
och om vetenskapligheten är tillräcklig för det syfte källan ska användas i. Den tredje 
dimensionen, varför, ser till syftet med publikationen. Det kan finnas olika typer av syften 
till varför materialet är publicerat och läsaren bör fundera över om det är i rätt syfte för 
användningen. Slutligen bör publiceringsdatumet tas i beaktning för att se om källan är 
aktuell för användning (Lunds universitet, 2020b).  
Vid inhämtandet av källor i denna uppsats har dessa dimensioner tagits i beaktning. Vissa 
av de vetenskapliga artiklar inhämtades på LubSearch med sökorden: leadership agil flex-
ible och leadership team. Filtreringen peer reviewed och academic journals användes för 
att filtrera bort artiklar som inte sågs som passande för uppsatsens vetenskaplighet. De 
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flesta vetenskapliga artiklar som användes inhämtades genom referenser i litteratur. Den 
litteratur som de vetenskapliga artiklarna är inhämtade från är Fejes och Thornberg  
(2015), Forslund (2013) och Yukl (2013). Newman och Fords (2020) artikel Five Steps 
to Leading Your Team in the Virtual COVID-19 Workplace är en av få källor som an-
vänds för ett helt avsnitt i teoridelen 4.5 Grupptillhörighet. Detta för att artikeln diskuterar 
ledarskapets betydelse för grupptillhörighet under Covid-19 vilket få erkända forskare 
har hunnit publicera artiklar om.  
Den litteratur som används i uppsatsen är i första hand primärkällor. Detta för att pri-
märkällor bidrar med ny teori och påverkas inte av andras tolkningar. Sekundärkällor 
refererar till andra källor och bidrar därför inte till ny teori (Lunds Universitet, 2020a). 
Därför har sekundärkällor valts bort i största möjliga mån. Vissa av källorna som använts 
är sekundärkällor. Dessa har använts när referensen syftar till författarens egna tankar, 
däremot har primärkällan använts om sekundärkällan refererar till en annan författare. 
Exempelvis används Forslund (2013) och Maltén (2000) i avsnitt 4.2. Det är ett medvetet 
val att använda källan trots att den är litteratur för lägre nivå samt kan beskrivas som en 
sekundärkälla. Därför har vi valt att endast referera till Forslunds (2013) och Malténs 
(2000) egna tankar för att i största möjliga mån undvika sekundärkällor. 
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6. Avslutande reflektion 
I det sista avsnittet kommer en avslutande reflektion att ges som avser att återkoppla ana-
lys och diskussion till syftesformuleringen med dess frågeställningar. Avslutningsvis 
hålls en reflektion kring möjlig framtida forskning. 
Uppfattningen om vilket ledarskap som används på E.ON är till viss del spridd. Ledar-
skapsbilden bygger på olika värderingar, bland annat att arbeta tillsammans vilket ska 
främja samarbete. Det finns uppfattningar om att samarbete inte fungerar mellan alla le-
dare, men det finns även uppfattningar om att samarbete finns och är en del av verksam-
heten. Den splittrade bilden tror vi dels kan bero på kommunikation och tillit mellan led-
ning och ledare samt ledare emellan, dels på att ledningen själva inte följer värdegrunden. 
Vidare indikerar intervjuerna på en mängd egenskaper som eftersträvas i företaget. Vilka 
egenskaper som ledaren bör besitta tror vi beror på vilka behov arbetsgruppen och dess 
individer har. När ledaren avgör de egenskaper som behövs för den specifika gruppen 
kommer ledaren väga de olika dimensionerna av det pedagogiska ledarskapet mot 
varandra. Det i sin tur kommer bilda den ledarskapsstil ledaren anser är bäst för den spe-
cifika kontexten. Vad vi kan säga är att ledarnas uppfattning av ledarskapet är att allt 
beror på situationen och det kräver en ledare som kan se det bästa för sin arbetsgrupp och 
dess individer. 
Intervjuerna visar på att arbetssättet under pandemin gått från arbete på kontor till arbete 
på distans. Det har medfört att många ledare upplever ett större behov av ett individan-
passat ledarskap då medarbetare behöver olika typ av stöttning. Det vi kan se utifrån in-
tervjuerna är att ledarna behöver ett relations- och uppgiftsorienterat beteende samt ett 
etikinriktat ledarskap för att möta det arbetssätt som pandemin kräver. Det som kommer 
bli individanpassat är den grad av de olika dimensionerna som ledaren väljer att använda. 
Vi tror att det kräver att ledare har större anpassningsförmåga. Ledare måste kunna an-
passa sitt sätt att kommunicera samt hur mycket de kommunicerar för att vara och upp-
fattas så tillgängliga som de faktiskt är. Vi uppfattar att tillgängligheten för de flesta le-
dare har varit en av de stora utmaningarna och därför påverkat ledarskapet.  
Framtiden är oviss, men ledarna har spekulerat i vad som kommer ske efter att restrikt-
ionerna hävs. Ledarna vill se en flexibel framtid med en blandning av kontors- och di-
stansarbete. Utifrån det som sagts under intervjuerna angående framtidens ledarskap har 
vi gjort tolkningen att vissa dimensioner av det pedagogiska ledarskapet kommer bli allt 
viktigare. De dimensioner som vi tror kommer behöva ta större plats är den målinriktade 
och demokratiska ledarstilen, etikinriktade och servant leadership samt det situationsan-
passade ledarskapet. Detta för att ledarna tror att tydlighet, delaktighet och en värderings-
styrd ledare kommer vara efterfrågat av medarbetare. Intervjuerna visar på att dessa egen-
skaper kommer möta framtidens utmaningar som bland annat kommer vara att anpassa 
sitt ledarskap till yngre generationer och möta medarbetarnas behov av gemenskap. 
Vi kan konstatera att begreppet tillit genomsyrar stora delar av analys och diskussion. För 
framtida forskning hade det varit intressant att undersöka betydelsen av tillit samt hur 
tillit kan byggas i olika verksamheter och mellan människor. Om förståelsen för tillit 
skulle stärkas tror vi det skulle bidra till en ökad förståelse för vilka egenskaper ledare 
bör besitta nu, vid kris och i framtiden. Vi föreslår att tillit undersöks genom att intervjua 
gruppen medarbetare för att få ytterligare perspektiv på vad tillit är, hur det byggs och 
bevaras. Ytterligare förslag till vidare forskning är möjligheten till kontorshubar och hur 
sådana skulle fungera i verkligheten sett till grupptillhörighet. Hur skulle en ledare 
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behöva agera om medarbetare sitter i olika kontorshubar som inte är företagsgemen-
samma för att alla ska kunna känna tillhörighet? För att undersöka detta hade det varit 
intressant att göra en observationsstudie som komplement till intervjuer. Grupper som 
skulle vara intressanta att undersöka är dels arbetsgrupper som arbetar på företagsgemen-
samma kontor, dels arbetsgrupper som arbetar i kontorshubar som inte är företagsgemen-
samma. Då hade dessa grupper kunnat jämföras för att se hur ledare agerar eller borde 
agera för att skapa tillhörighet i arbetsgruppen. Vidare skulle det vara intressant att göra 
den genomförda undersökningen med fokus på kön och/eller ledarposition för att se om 
det skulle påverka resultatet. Detta skulle kunna bidra till en djupare förståelse för hur 
ledarskapet ser ut idag, hur pandemin har påverkat ledarskapet samt hur ledarskapet kan 
komma att se ut i framtiden. 
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Bilagor 
Intervjuguide 
Inledning 
Intervjun är uppdelad i tre olika teman: ledarskapet på E.ON, pandemins påverkan på 
ledarskapet och framtidens ledarskap. Innan vi börjar tala om dessa teman kommer vi 
börja med några inledande frågor.  
 

1. Hur länge har du jobbat på E.ON? 
2. Hur länge har du haft den rollen du har idag? 
3. Jobbar dina medarbetare på samma kontor som du? 
4. Hur många medarbetare svara till dig? 

 
Finns det något du vill tillägga innan vi går vidare till det första temat? 
 
Ledarskapet på E.ON 
Det första temat vi kommer prata om är hur ledarskapet ser ut på E.ON. Då kommer vi 
dels ta upp hur du ser på ditt egna ledarskap, dels hur du uppfattar det ledarskapet E.ON 
strävar efter. 
 

5. Vad betyder ledarskap för dig? 
6. Vilka egenskaper tycker du en ledare bör besitta? 

• Vilken egenskap tycker du är viktigast? 
• Hur arbetar du för att besitta denna egenskapen? 

7. Upplever du att det finns en uttalad bild av hur ledare bör vara på E.ON?  
• Om ja, hur?  

o Är det en bild du tycker är fungerande? Eller önskar du att ledar-
skapet skulle vara på annat sätt? 

o Upplever du att du lever upp till riktlinjerna? 
• Om nej, önskar du att det fanns sådana riktlinjer? 

8. Hur tror du att dina medarbetare ser på dig som chef? 
• Stämmer den bilden överens med hur du skulle vilja vara som ledare? 

 
Finns det något du vill tillägga om ledarskapet på E.ON innan vi går vidare till temat 
pandemins påverkan på ledarskapet? 
 
Pandemins påverkan på ledarskapet  
Det andra temat kommer att beröra din upplevelse av hur pandemin har påverkat ditt le-
darskap.  
 

9. Vad ser du för utmaningar med ledarskapet idag?  
• Skulle dessa utmaningar kunnat uppstå även om vi inte levde i en pan-

demi? 
10. Har ditt arbetssätt förändrats sedan pandemins början? Om ja, på vilket sätt?  

• Hur upplever du denna förändring?  
11. Upplever du att du fått nya förväntningar på dig som ledare?  
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Finns det något du vill tillägga om pandemins påverkan på ledarskapet innan vi går vi-
dare till temat framtidens ledarskap? 
 
Framtidens ledarskap 
Det sista temat intervjun kommer att beröra är framtidens ledarskap. När vi pratar om 
framtidens ledarskap menar vi framtiden som i efter pandemin eller i alla fall när re-
striktionerna har släppts. Vi är medvetna om att ingen vet hur framtiden kommer se ut, 
istället är vi intresserade av din egen uppfattning om vad du tror om framtidens ledar-
skap eller hur du vill att ledarskapet kommer se ut.  
 

12. Dagen då rekommendationerna för hemarbete släpps, hur tror du att du kommer 
agera som ledare då? 

• Finns det någonting som du kommer ta med dig i ditt ledarskap från pan-
demin?  

13. Vi pratade tidigare om vilka utmaningar du ser med ledarskapet under pande-
min. Tror du att det kommer finnas andra typer av utmaningar för ledarskapet i 
framtiden? I så fall vilka? 

14. Tidigare nämnde du viktiga egenskaper för dig som ledare. Tror du dessa kom-
mer att förändras i framtiden? I så fall på vilket sätt? Om inte, varför? 

15. Upplever du att du har lärt dig någonting från tiden under pandemin när det 
kommer till ledarskap? Kommer du ta med dig dessa lärdomar i framtiden? 

 
Finns det något du vill tillägga om framtidens ledarskap eller något annat vi talat om un-
der intervjun innan vi avslutar? 
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