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Mitt intresse för ledarskap har bidragit till utformningen av denna uppsats kring några chefers 

uppfattning om ledarskapsbegreppet. Det är ett komplext begrepp som innehåller olika 

faktorer och har för många människor varierande betydelse men ett bra ledarskap är 

betydelsefullt för att kunna främja människors välmående, lärande och utveckling. 

 

Det framkomna resultatet genomsyras av att vi människor är individuella och formade efter 

olika erfarenheter, egenskaper och varierande kompetenser och kulturer som skall ingå i ett 

socialt samspel. Detta ställer stora krav på ledarskapet och det krävs att man som ledare har en 

stor självkännedom för att kunna leda andra, vilket inte alltid är så lätt att uppfylla. Det är en 

konst att balansera förändring och kontinuitet. Informanterna menar att det är av största vikt 

att ha en positiv människosyn, vara lyhörd och skapa delaktighet och för att det skall bli ett 

bra samspel mellan ledare och medarbetare måste dialogen hållas levande.  

 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka några chefers erfarenheter av och 

uppfattningar om begreppet ledarskap. Ytterligare har jag undersökt dessa chefers 

uppfattningar om vilket ledarskap arbetsmarknaden efterfrågar och vad som är viktigt när det 

gäller ledarskap i arbetet. 

 

 Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod och utfört fem halvstrukturerade 

intervjuer med chefer från olika företag och organisationer för att kunna fördjupa och berika 

svaren på syftet och frågeställningarna. Genom hela arbetet med studien har jag använt mig av 

en hermeneutisk tankegång som varit ett redskap för att kunna tolka och förstå hur dessa 

människor uppfattar sin livsvärld. Min förförståelse har också präglat den tolkning jag har 

gjort. 
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Inledning  
Ledarskap är någonting som alla människor kommer i kontakt med på ett eller annat sätt 

under sin livstid. Att leda en verksamhet är alltid att leda människor och att vara ledare 

innebär att ha stort inflytande över andra människor och deras liv. Genom ledarskapet finns 

en möjlighet att förändra, att styra och att leda dig själv, dina medarbetare och verksamheten 

till framgång. Villkor och förutsättningar i arbetet kan förändras men grunden är ändå det 

nätverk av människor som arbetar utifrån de ramar och förutsättningar som finns. Att leda en 

verksamhet är en kompetens i sig menar Nilsson (1998) men denna ledarkompetens behöver 

kontinuerligt förbättras och utvecklas likaväl som att verksamheter ökar sin kompetens. Alla 

företag befinner sig i ständig förändring och det gör att ledarskapet växlar. Detta ställer 

speciella krav på den som ansvarar för och leder verksamheten och svårigheten är att som 

ledare kunna anpassa sig i alla sammanhang (Nilsson, 1998). Medarbetarna får en allt mer 

unik position genom den kunskap och kompetens de skaffar sig och som arbetsplatsen blir 

beroende av. Samtidigt erbjuder arbetsplatsen personliga utvecklingsmöjligheter. Detta 

ömsesidiga beroendeförhållande ställer speciella krav på den som ansvarar för och leder 

verksamheten och svårigheten är att som ledare kunna anpassa sig i alla sammanhang påpekar 

Nilsson (1998). Denna ständiga situationsanpassning kan göra ledarskapet till ett av de mest 

krävande och utvecklande arbeten man kan ha. 

 

Anledningen till att jag vill undersöka vilka erfarenheter chefer har och hur de uppfattar 

ledarskapsbegreppet, är att jag under mina yrkesår betraktat ledarskap ur en medarbetares 

synvinkel och nu är jag nyfiken på ledarskapet ur chefers egen synvinkel. När samhället och 

marknaden ställer allt högre krav på individen och organisationens förmåga att lära och 

utvecklas för att hänga med i den snabba förändringstakten, bör utgångspunkten för ledarskap 

kanske vara ett ökat medvetande om lärprocesser för att främja medarbetarnas inlärning och 

kompetensutveckling. Detta ställer naturligtvis högre krav på ledarskapet och de personliga 

egenskaperna. Min undran blir därför: Vad är chefernas upplevelse av ledarskapet i 

vardagens verklighet?  

 

 I min undersökning har jag för avsikt att reda ut och definiera begreppet ledarskap samt 

närliggande begrepp genom litteraturstudier i ämnet. Min tanke är att få fram en

grundläggande förståelse och att försöka beskriva hur några chefer på arbetsmarknaden 

uppfattar begreppet ledarskap. Detta utgör fokus i min undersökning. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka några chefers erfarenheter av och uppfattningar om 

begreppet ledarskap. Ytterligare vill jag undersöka dessa chefers uppfattningar om vilket 

ledarskap arbetsmarknaden efterfrågar och vad som är viktigt när det gäller ledarskap i 

arbetet. 

 

Frågeställningar          

 Vilka uppfattningar har de intervjuade cheferna om ledarskapsbegreppet? 

 

 Hur uppfattar de intervjuade cheferna arbetsmarknadens krav på ledarskap? 

 

 Vad upplever de intervjuade cheferna är väsentligt med ledarskap i det dagliga arbetet? 

 

Metod 
I metoden redovisas mina ställningstaganden och metodval. Jag redogör för den urvalsgrupp 

som jag har använt mig av, intervjuguiden, hur genomförandet har gått till, etik, bearbetning 

beskrivs, resultatet av intervjuerna behandlas och trovärdighet och reliabilitet i mitt 

ställningstagande tas upp. Undersökningspersonerna har jag valt att benämna som informant 

eller intervjuperson.  

 

Metodval 
Utgångspunkten för min undersökning var att ur ett fenomenografiskt perspektiv undersöka 

vilka kvalitativa skillnader i uppfattningarna av begreppet ledarskap som förelåg hos några 

chefer. Då min slutsats var att intervjumaterialet inte var tillräckligt för att kunna få fram ett 

hållbart resultat, beslutade jag mig för att pröva mitt material ur en annan synvinkel. Mitt 

intresse av att undersöka några chefers uppfattningar och erfarenheter om begreppet ledarskap 

har ändå kvarstått. Genom en kvalitativ studie har jag därför valt att istället bearbeta mitt 

material utifrån en hermeneutisk tankegång. Denna ändring har inte påverkat intervjuguiden 

men däremot mitt analysarbete av informanternas utsagor.  
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Maltén (1997) anser att hermeneutiken strävar efter en förståelse för människan i den värld 

hon lever. Livsvärlden är världen så som en person uppfattar den (Maltén 1997). Varje 

människa bygger upp sin egen bild av verkligheten och uppfattar sig själv och sin situation på 

ett speciellt sätt vilket ger mening åt de företeelser som hon omges av.  Individen skapar sin 

egen kunskap genom att fokusera på erfarenheter, upplevelser, värderingar och attityder.  

Hartman (1998) menar att denna kunskap om livsvärlden erhålls genom att tolka människors 

beteende exempelvis verbalt. Som forskare handlar det om att försöka ”leva sig in i” deras 

föreställningar om världen och skapa sig en förståelse. Hartman (1998) menar vidare att vår 

förförståelse präglar vår egen uppfattning av undersökningsobjektets livsvärld så därför blir 

resultatet en sammansmältning av dessa (Hartman, 1998). Min förförståelse till begreppet 

ledarskap grundar sig i tidigare yrkeserfarenheter, litteraturstudier och en B- uppsats i ämnet 

ledarskap, lärande och kompetens. Det jag eftersträvar i denna undersökning är att få en ökad 

förståelse för individers livsvärld. Sålunda försöker jag fokusera på att försöka förstå och 

beskriva hur några chefer uppfattar begreppet ledarskap.  

 
”Man är alltså inte intresserad av hur världen är, utan hur den uppfattas, eller för att använda ett 

hermeneutiskt uttryck, hur den tolkas. /…/ Denna kunskap kallas ofta ’förståelse’.”  (Hartman, 

1998 s. 95). 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
Nyberg (2000) anser att all forskning egentligen undersöker kvalitet. Det är ändå möjligt att 

skilja mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder genom att jämföra ansatsen, typer 

av frågor man ställer, typer av svar man förväntar sig eller typer av variabler. Holme och 

Solvang (1997) hävdar att det inte finns en absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 

metoder. En kombination av dessa kan med fördel användas i undersökningen för båda 

metoderna kan med sina starka och svaga sidor stärka varandra. Det gemensamma syftet för 

kvalitativ och kvantitativ metod är inriktningen på att ge en bättre förståelse av det samhälle 

vi lever i och hur människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Den 

tydligaste skillnaden är att kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och 

mängder och utifrån detta görs statistiska analyser. Inom de kvalitativa metoderna är det 

forskarens uppfattning eller tolkning av information som är väsentlig och det framkommer 

data som inte kan eller bör omvandlas till siffror. Jensen (1995) menar att begreppet kvalitativ 

metod i första hand syftar till att beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som 
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möjligt, till skillnad från kvantitativ metod som först och främst syftar till att beskriva 

fenomenets utbredning.  

 

Kvalitativ metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i min studie och utfört fem 

halvstrukturerade intervjuer. Hartman (1998) menar att det karaktäristiska med kvalitativa 

undersökningar är att man försöker förstå hur människor upplever sig själva och 

omgivningen. Starrin och Svensson (1994) pekar på att kvalitativa metoder innehåller 

förutsättningar för större närhet och öppenhet i förhållande till den verklighet som studeras. 

Merriam (1994) anser att till skillnad från kvantitativ forskning som plockar isär en företeelse 

för att studera delarna, gäller det inom den kvalitativa forskningen att förstå hur alla delarna 

samverkar för att bilda en helhet. Vidare menar Merriam (1994) att utifrån ett kvalitativt 

forskningsperspektiv finns det variationer av uppfattad verklighet. Verkligheten är inte 

konstant utan föränderlig och består av varselblivning och samspel mellan människor som 

snarare behöver tolkas än mätas. Utmärkande drag för kvalitativa metoder är också, menar 

Holme och Solvang (1997), att man får in rikliga mängder av information från få 

undersökningsenheter. Möjligheten för forskaren att kunna fördjupa sig i ett fenomen ökar 

genom denna informationsmängd (Holme & Solvang, 1997). Jag valde att använda mig utav 

kvalitativa intervjuer eftersom jag tror att det både skulle kunna fördjupa och bredda svaren 

på syftet och frågeställningarna.  

 

Urval 
Grunden för urvalskriterierna var att jag valde att undersöka några chefers uppfattningar och 

erfarenheter av begreppet ledarskap. De uppställda kriterierna var informanternas 

yrkestillhörighet och ledarskapserfarenheter samt ett aktivt förhållningssätt till begreppet 

ledarskap. Detta för att kunna öka kvaliteten i undersökningens informationsinnehåll. Tanken 

var från början att kriterierna skulle innefatta en stor variationsbredd i ålder, kön, utbildning 

och chefsposition, men eftersom jag beslutade att bearbeta mitt material utifrån en 

hermeneutisk tankegång frångick jag dessa kriterier. Jag vill med grundval av detta påstå att 

alla kan ha en uppfattning oavsett dessa föregående uppräknade kriterier. Men jag är samtidigt 

medveten om att ålder, kön, utbildning och chefsposition kan vara bakomliggande faktorer till 

specifika uttalanden, men det har inte framkommit något sådant i undersökningen. Som jag 
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har tolkat det har informanterna varit förhållandevis eniga om vad ledarskap innebär med 

tanke på dessa olika kriterier.  

 

Internet och telefonkatalogen användes för att kontakta informanter från kommunal och 

privatsektor i Bohuslän och Västra Götalandsregionen. Eftersom undersökningen innefattade 

personliga intervjuer så var det väsentligt i denna första kontakt att klarlägga undersökningens 

syfte och få ett samtycke till intervjun men även att skapa en avspänd stämning inför 

intervjusituationen. Vid ett tillfälle tillfrågades via telefon en kommunalanställd om lämplig 

informant för min undersökning men annars har direktkontakt skett med informanterna. 

Samtliga informanter var positiva till undersökningen och upplevde frågeställningarna som 

intressanta. 

 

Intervjuguide 
Den förförståelse om ledarskap som jag inhämtat genom yrkeserfarenhet, tidigare 

uppsatsarbete och bearbetning av litteratur inför denna studie, har påverkat utformningen av 

intervjuguiden. Utifrån denna kunskap har jag försökt sammanställa en intervjuguide där 

frågor ställs som kan leda till ett konstruktivt samtal, vilket ger tillfälle till reflektion både för 

intervjuare och informant. Med syftet och frågeställningarna som utgångspunkt formulerades 

intervjufrågor för att kunna genomföra halvstrukturerade intervjuer. I min bearbetning av 

materialet har jag uteslutit frågorna om ålder, kön, utbildning och chefsposition eftersom jag 

har förändrat forskningens inriktning till att skapa en förståelse för människan i den värld hon 

lever. Intervjuguiden kan alltid omarbetas men jag upplever ändå att den har varit relevant i 

förhållande till syftet och frågeställningarna. 

 

Genomförande 
Upptakten till undersökningens början inleddes med sökning av relevant litteratur på olika 

bibliotek och genomgång av tidigare referensmaterial som jag använt mig av. Fem 

halvstrukturerade intervjuer genomfördes höstterminen 2004. Jag informerade samtliga 

informanter om vikten av samtycke till intervjun, deras anonymitet och hur materialet skulle 

användas och spridas. Tillsammans med informanterna kom jag överens om tid och plats på 

respektive arbetsplats. Jag påpekade dock vikten av en avskild plats där intervjun kunde 

genomföras ostört, vilket också utlovades. Vid tre intervjutillfällen avbröts ändå samtalen vid 

ett antal tillfällen som gjorde att informanternas uppmärksamhet sattes ur spel och samtalen 
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avbröts, vilket kan ha påverkat svaren. Det är svårt att koncentrera sig när det blir ständiga 

avbrott under ett pågående samtal. Tankar skingras lätt och värdefull information kan gå 

förlorad. Efter dessa avbrott försökte jag ändå upprätthålla den röda tråden för att kunna fånga 

upp informanternas värdefulla tankar för att inte mista väsentlig information.  

 

Innan intervjuerna sattes igång inleddes ett informellt samtal för att situationen skulle kännas 

mer avslappnad och bekväm för informanten. Under detta samtal presenterade jag mig själv 

och vidareutvecklade syftet med min undersökning. Informanten gavs utrymme för att ställa 

frågor och uttrycka tankar och åsikter om syftet till undersökningen och Högskolans 

samverkan med arbetslivet. Samtliga informanter gav sitt medgivande till att intervjuerna 

spelades in på band och gav inte uttryck för någon obehagskänsla över denna situation. Att 

använda sig av bandinspelning vid intervjusamtal anser jag minskar risken för feltolkning och 

skapar en mer naturlig dialog. Trost (1997) menar att det är en fördel att använda sig av 

bandspelare för att koncentrera sig på informantens svar och behöver inte föra anteckningar. 

Det är även lätt att ställa följdfrågor. En annan fördel är också att man lär sig av sina egna 

misstag men också vad som gjordes bra i intervjusituationen.  

 

De förberedda intervjufrågorna utgjorde en struktur för att samtalet skulle hålla sig inom 

ämnet, men det fanns ändå ett stort utrymme för informanterna att tala och reflektera omkring 

frågorna och de tankar som väcktes under det fortlöpande samtalet. Bell (2000) menar att det 

är viktigt att ge svarspersonen frihet att uttrycka sig inom de gränser som strukturen utgör. För 

att få en klarare bild av vissa uttalanden ställde jag följdfrågor som: ”Hur menar du nu…”, 

”kan du förklara…”, ”vad innebär det…”, ”om jag förstått dig rätt så menar du” och så vidare. 

Genom att använda halvstrukturerade intervjuer i en studie menar Kvale (1997) att 

möjligheten ökar för forskaren att ställa följdfrågor som utvecklar en förståelse i samtalet. 

Samtliga av informanterna var mycket engagerade och vältaliga under intervjusamtalen och 

det fanns önskemål om att få ta del av den färdiga undersökningen. När intervjuerna var 

genomförda skrevs de ordagrant ut på papper för att underlätta analys och resultatarbetet. 

Intervjuerna varierade mellan 50-70 minuter. I intervjumaterialet framkom variationer av 

olika uppfattningar och erfarenheter kring begreppet ledarskap. Efter varje intervju 

reflekterade jag över samtalen och antecknade viktiga hållpunkter som informanterna 

framförde.  
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Bearbetning och analys av data 
Utskrift och databehandling 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant. Alla pauseringar och uttryck redovisades. Utskrifternas 

längd varierade från fem till nio sidor och sammanlagt var det trettiotre sidor. För att få en 

fördjupad förståelse för vilka erfarenheter och uppfattningar som framkom om 

ledarskapsbegreppet under intervjuerna, läste jag materialet ett antal gånger för att skapa en 

helhetssyn över informanternas utsagor. Allteftersom jag bearbetade och reflekterade över de 

utskrivna transkriptionerna förändrades materialet och fick en djupare mening. För att få fram 

de väsentligt uttalade uppfattningarna som återspeglade intervjufrågorna använde jag mig av 

en markörpenna. Detta arbetssätt tror jag skapar utrymme för att få ytterligare perspektiv och 

nyanser på informanternas svar. I arbetet med resultatanalysen har jag använt mig av citat från 

informanternas uttalanden för att läsaren på så vis själv skall kunna ges utrymme att se om 

mina tolkningar är rimliga och för att berika redovisningen. 

 

Etiska ställningstaganden 
Informanterna har informerats om att deras identitet och integritet är skyddade genom att jag 

inte har använt mig av några namn eller angivit deras arbetsplatser i de olika städerna när jag 

bearbetat materialet. Istället har ord som informanten, organisation och företag använts för att 

hänvisa till intervjupersonerna. Vidare har informanterna blivit upplysta om vikten av att 

frivilligt låta sig intervjuas och därefter godkänt samtycke till intervjusamtal. Holme och 

Solvang (1994) anser att en intervjusituation måste vara frivillig och de som intervjuas bör få 

reda på vad det är de medverkar i. Utifrån detta byggs den nödvändiga tilliten upp för att 

intervjusituationen skall fungera. Etiska hänsynstaganden är en väsentlig del i seriöst 

forskningsarbete. Även Trost (1997) menar att den intervjuade bör vara klar över redan från 

början att det är frågan om en intervju och att samtycke sker. Det är också viktigt att förklara 

att tystnadsplikt råder. Vid intervjuernas början har jag klarlagt att det är deras egna 

uppfattningar och erfarenheter jag vill ta del av och inte deras person som sådan. Ingen av 

informanterna har tagit tillbaka sina uttalanden. Jag har i mitt arbete försökt att eftersträva att 

ta hänsyn till de etiska aspekterna i denna undersökning. De genomförda intervjuerna har 

spelats in på band som jag i efterhand har förstört. 
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Trovärdighet  
Det första intrycket man får och ger varandra i mötet vid ett intervjusamtal påverkar 

intervjuare och informant, vilket också kan ge utslag på intervjuresultatet.  Det är därför 

betydelsefullt att informanten känner sig väl till mods i intervjusituationen och att det skapas 

ett förtroende mellan intervjuare och informant för att kunna våga vara uppriktig i sina tankar, 

funderingar och svar. Starrin och Svensson (1994) menar att som intervjuare bör man alltid 

vara medveten om att den intervjuade kan konstruera svar som påverkas av själva situationen 

snarare än innehållet.  Jag har varit medveten om att informanternas svar kan ha varit skapade 

utifrån intervjusituationen, men jag har valt att ha förtroende för de svar som informanterna 

har lämnat. Men jag vill också understryka att genom den närhet som uppstår mellan 

intervjuare och informant kan det växa fram en djupare och mer nyanserad tolkning av det 

fenomen som skall tolkas.  

 

I min strävan att skapa en tillitsfull intervjusituation har jag försökt att få ett öppet och 

avslappnat samtal där jag har berättat om mig själv och studiens syfte samt att informanten 

har fått tillfälle att ta upp egna tankar och frågor om mitt projekt.  Jag har också försäkrat mig 

om att det har gått bra att använda en bandspelare vid intervjun och att informanten har 

kunnat lita på mig när det gällde konfidentialiteten. Reflektionen över de etiska aspekterna är 

viktig att beakta om man skall kunna uppnå en trovärdighet i studien, menar Trost (1997).  

Som jag i föregående text beskrivit har jag använt mig av följdfrågor i intervjun för att vidga 

förståelsen kring informanternas uppfattningar och erfarenheter om begreppet ledarskap. 

Detta påvisar en öppenhet och fördjupar materialet. Jag har försökt reflektera och 

medvetandegöra det som kan påverka intervjusituationen och min roll som intervjuare men 

även strävat efter att inrikta mig på att det som jag har avsett att undersöka verkligen blivit 

undersökt. Intrycket som uppstår i mötet påverkar intervjuarens tolkning av intervjun och det 

kan finnas en svårighet i att som ensam intervjuare tolka informanternas utsagor rätt. 

Bandinspelningarna har därför i detta sammanhang varit en mycket värdefull hjälp för mig. 

Möjligheten att kunna lyssna av samtalen ytterligare har gjort att utskrifterna av intervjuerna 

har blivit mer korrekta och kan därmed lättare uppfylla trovärdighetskravet.  

 

Metodkritik 
Om det hade funnits mer resurser och tid att tillgå skulle det ha varit lämpligt att utföra 

observationer för att få en större inblick i chefernas vardagssituation. Det kan vara en sak att 
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under en intervju verbalt uttrycka sig om något men frågan är om det verkligen sker i 

handling. Observationer hade förmodligen ökat trovärdigheten ytterligare. Jag kan också se att 

en del utav frågorna i intervjuguiden kunde ha förändrats något eftersom några informanter 

inte riktigt förstod frågeställningen. Lösningen på detta var ändock att jag i intervjusituationen 

kunde förklara och ställa ytterligare följdfrågor som gjorde att informanterna kunde uttrycka 

sina uppfattningar ändå. De ultimata hade varit att få vara med en tid på respektive arbetsplats 

och utifrån det göra syfte, frågeställningar och intervjuguide. Intervjumaterialet är rikt men 

för att kunna bearbeta materialet som jag först hade tänkt, var intervjuerna för få till antal.  

Denna studie präglas av min egen tolkning men för att undersöka reliabiliteten i detta material 

hade det kanske varit bra om någon annan person fick möjligheten att tolka utskrifterna. Helt 

enkelt för att se om resultatet hade blivit detsamma eller om ett annat resultat hade framträtt. 

Men frågan är om det egentligen går att säga vad som är rätt och fel i en undersökning som 

består av tolkat material. Varje människas tolkning och förståelse grundar sig på de 

erfarenheter och förförståelse som används vid tolkning och är högst varierande. Hos 

människor sker även ständiga förändringsprocesser som gör att resultat kan förändras.  

 

Teoretisk bakgrund 
Ledarskap är ett komplext begrepp som innefattar många olika aspekter. De olika författarnas 

teorier har fungerat som en inspirationskälla för att upptäcka mönster och fördjupa min 

förståelse i mitt material. I teoriavsnittet redogör jag för de väsentligaste delarna som 

framkommit genom det bakgrundsmaterial som jag har studerat och som även utgör kärnan i 

informanternas uppfattning om ledarskapsbegreppet. Dessa delar är: Definition av ledarskap, 

vad är ledarskap, skillnaden mellan chef och ledarskap, synliga och dolda aspekter, ledarstil, 

ledarskapsteorier, lärande, kompetens, människosyn, kompetens, lärande, kommunikation och 

vision. 

 

Ledarskap i historisk belysning 
Med utgångspunkt från mitt syfte och frågeställningarna har jag valt att börja med en historisk 

beskrivning av ledarskapets utveckling för att läsaren skall kunna skapa sig en helhetsbild 

över detta begrepp. 

 

Their (1994) påpekar att människor har praktiserat ledarskap redan under förhistorisk tid. 

Egyptierna, grekerna och romarnas ledare hade stor makt och ledarens roll var att planera, 
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organisera, kommendera och kontrollera. Det här är förmågor som också har varit viktiga för 

industrialismens framfart (Their, 1994). Uppfattningar om vad ledarskap är och hur ledaren 

skall vara och agera har varierat och förändrats under tidens gång. Men har det egentligen 

skett någon förändring? Their (1994) menar att samhällsutvecklingen har förändrat synen på 

ledarskap och dessutom tillfört en mängd nya begrepp. Berggren (2003) framhåller att det 

under 1900- talet inträffade stora förändringar i vårt samhälle, vilket också påverkade och 

utvecklade organisationsformer och ledarskap (Berggren, 2003). Under seklets första hälft 

hade vi i Sverige ett självförsörjande bondesamhälle som krävde mycket arbetskraft och 

sysselsatte många människor. Runt 50-60 talet började bondesamhället övergå till det 

massproducerande industrisamhället där förmågan att rationalisera var en av de högst 

värderade chefsegenskaperna. Their (1994) menar att under detta sekel var det en auktoritär 

ledarstil som dominerade och ledarskapet stod för en mekanisk människosyn, enligt vilken 

människan skulle rätta sig efter produktionens krav och där kompetensen som behövdes var 

ringa (Their 1994). Under 1970 talet utmärktes ledarskapet av en mer demokratisk ledarstil 

som möjliggjorde ett öppnare samband mellan medarbetare och ledare. Their (1994) pekar här 

på ökade intresset för hur människans hela verklighet påverkar organisationens klimat och 

kultur (Their, 1994). 

 

Senare delen av 1900 talet har präglats mer av att ledaren äger en förmåga att inspirera och 

utveckla medarbetarna, tänka strategiskt och att vara service- och resultatinriktad. I slutskedet 

av detta decennium har det enligt Their (1994) utvecklats ett ledarskap som hon kallar socialt 

ledarskap. Detta begrepp har en pedagogisk innebörd där lärande och kompetensutveckling i 

arbetet är viktiga faktorer. Förutsättningarna för ett fungerande socialt ledarskap menar Their 

(1994) är rika kommunikativa processer i organisationen. Berggren (2003) påpekar, att det 

under början av 2000 talet har utvecklats ett kunskapsintensivt informationssamhälle där 

företag och organisationer befinner sig i en global värld som präglas av snabba 

strukturförändringar och en ständigt ökande konkurrens. Berggren (2003) menar vidare att 

organisationer och företag omöjligt kan fungera som en isolerad enhet, utan präglas mer eller 

mindre av det förändringstryck som finns i omvärlden. I takt med att fokus har flyttats till att 

ständigt utveckla våra kunskaper och lära för livet, dels för att det skall finnas tillgång till 

välutbildad personal i samhället och för att företagen skall ha en chans att överleva på den 

globala marknaden, har det fokuserats mer på det pedagogiska ledarskapet för att kunna 

främja medarbetares lärande och utveckling. 
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Definition av ledarskap 
Enligt svenska akademins ordlista betyder ledarskap någon som leder en eller flera på en viss 

väg eller i en viss riktning. Det kan till synes vara en enkel och klar definition men begreppet 

ledarskap kan ändå vara svårt att definiera eftersom det representerar ett invecklat och 

mångsidigt fenomen menar Alvesson (2001). Ledarskap påverkar och påverkas av olika 

relationer, situationer och kulturella kontexter, där samspelet mellan över och underordnade 

äger rum. För att förstå vad ledarskap är anser Alvesson (2001) att man behöver ta hänsyn till 

det sociala sammanhang som ledarskapsprocessen utspelar sig i för olika arbetsgrupper kan ha 

skilda teoretiska definitioner av vad man menar med ledarskap. Maltén (2000) hävdar liksom 

Alvesson (2001) och Kaufmann och Kaufmann (2000) att ledarskap ändå är en 

påverkansprocess vilken syftar till motivera människor att agera i riktning mot uppställda mål. 

Nyckelorden i dessa definitioner betonar att det centrala i ledarskapet är måluppfyllelse och 

det sociala samspelet med människor. Ledaren kan uppnå resultat men endast tillsammans 

med och genom andra människor och bör kunna hantera olika grupper av människor och lösa 

problem. Maltén (2000) framhäver vikten av den pedagogiska förmåga som ledarskapet bör 

innefattas av för att kunna hantera samspelet mellan organisation, ledare och medarbetare. 

 

Vad är ledarskap? 
Ledarskap är till viss del som äkta skönhet: Något som är svårt att definiera, men som man 

genast känner igen när man ser den (Bennis, 1990). Men han menar ändock att grunden för 

allt ledarskap är en vägledande vision. Ledaren bör ha en klar bild av vad han eller hon vill 

uppnå och att ha styrkan att stå fast inför motgångar och misslyckanden. Det är också viktigt 

att ledaren känner passion till själva arbetet samt är uppriktig, har självkännedom och innehar 

mognad genom erfarenhet. Enligt Svedberg (2003) handlar ledarskap om att inte blanda ihop 

personliga motiv med själva ledaruppdraget. Ledaren bör försöka få en balans i 

arbetssituationen och lägga sitt engagemang i själva hjärtpunkten och se bortom särintressena 

till en mer helhet (Svedberg, 2003). Detta innebär att medvetet ta ställning till ett antal frågor 

som kan innefatta olika dilemma. De olika typer av organisationer som finns ger varierande 

förutsättningar för ledarskap, samarbetsrelationer och måldiskussioner. Svedberg (2003) 

menar att i en politiskt styrd verksamhet som den offentliga sektorn utgör, är 

verksamhetsmålen komplexa eftersom de bygger på politiska kompromisser och är ett uttryck 

för en samhällelig demokratisk grund. I den marknadsstyrda organisationen är anpassning 

livsviktig för överlevnaden av företaget. Det är tillgång och efterfrågan som styr 
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verksamhetens innehåll och hur ledarskapet bör utövas (Svedberg, 2003). En ledare för en 

verksamhet skall på ett trovärdigt sätt utarbeta argument för att nå de uppsatta målen och det 

innebär analyser av verksamhet, organisation, medarbetares förutsättningar, kompetenser och 

arbetssätt menar Nilsson (1998). Kulturen på arbetsplatsen, värderingar och synsätt är andra 

betydelsefulla dimensioner och för detta krävs kvalitativt närvarande. Ledaren bör utveckla 

förmåga att kontinuerligt omformulera sig kring verksamheten på ett positivt sätt som berör 

medarbetare och aktörer i omvärlden. Sålunda påpekar Nilsson (1998) att en bra ledare är en 

person som människor vill arbeta för och tillsammans med genom sin förmåga att verka för 

positiva relationer, hänsynsfulla och förtroendeskapande. Det är därför ledarskap handlar om 

integritet och inre kvalitéer hos ledaren, en social talang som kommer inifrån och som kan 

utvecklas. 

 

Skillnaden mellan chef och ledarskap 
Albinsson (1998) menar att företag behöver chefer som är ledare men att ledarskap kräver 

mer än chefskap. Chefen är den som kontrollerar och håller i verksamheten, ger order och 

delegerar ut ansvar till medarbetarna. Men det är även att skapa regler och trygghet och följa 

upp så att målen nås. Maltén (2000) påpekar att chefen har en formell auktoritet som ger makt 

och befogenhet att tillgripa åtgärder eller belöningar alltefter omständigheterna. De uppgifter 

som en chef har ansvar för menar Maltén (2000) är en mer teknisk och administrativ funktion. 

Chefskap innebär en position i organisationen menar Ahltorp (1998). För att bli chef måste 

man uppmärksammas av överordnade chefer. Utnämningen är alltså formell och kommer 

uppifrån i organisationen. En ny chef blir automatiskt inte ledare utan ledarskapet bildas, som 

både Maltén och Ahltorp anser, mer underifrån genom det förtroende som medarbetarna ger 

ledaren. Ahltorp (1998) menar att ledarskap är en informell process som bygger på det 
osynliga kontrakt som växer fram mellan ledaren och medarbetarna. Ledarskapet handlar mer 

om att formulera verksamhetens mål och visa vägen så att vare medarbetare förstår hur den 

enskildes kan bidra till helhetens framgång (Ahltorp, 1998). En ledare tar ansvar för 

medarbetarnas personliga utveckling, skapar handlingsutrymme, stimulerar nyfikenhet, 

uppmuntrar och bekräftar individerna i arbetslaget.  

 

Albinsson (1998) påpekar att de handlingar du utför som chef avslöjar dina värderingar och 

din människosyn. Det är vidare en informell process som påverkar en utveckling av 

förtroendet, den ömsesidiga respekten och tilliten. Den chef som i handling visar att han tror 
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på det han arbetar för vinner också medarbetarnas respekt (Albinsson, 1998). Legitimiteten 

som ledare får den chef som lever som hon eller han lär och som kan visa vilken gemensam 

väg som leder till de tänkta visionerna. Det centrala i ledarskapet menar Albinsson (1998) är 

relation istället för en position. Men Maltén (2000) poängterar att ledarskapet ändock bygger 

på en personlig auktoritet och det handlar om att vara en kreativ utvecklingsledare med goda 

ledarskapsegenskaper som innefattar förmågan att motivera, lyssna, hantera konflikter, 

handleda och utveckla de anställda. 

 
Det är stor skillnad mellan att vara chef och att vara ledare men båda rollerna är viktiga. /…/ 

”Chefer gör saker rätt; ledare gör rätt saker” /…/   (Bennis och Nanus 1985 s. 30) 

 

Synliga och dolda aspekter av ledarskapet 
Ledarskap innehåller både formella och informella processer som i vissa fall kan leda till en 

maktkamp mellan chefen och den informella ledaren. Svedberg (2003) anser att de bör finnas 

en balans mellan de mjuka och hårda kunskaperna i ledarskapet. Axelsson och Thylefors 

(2000) använder sig av isbergsmodellen för att förklara förhållandet mellan synliga och dolda 

aspekter av ett fenomen. Den synliga delen av isberget innehåller formella sakförhållanden 

som mål, resultat, personella och ekonomiska resurser, struktur, arbetsmiljö. Under ytan finns 

de informella faktorer som återspeglar medarbetarnas förväntningar på ledarskapet. Dessa 

faktorer innefattar attityder, värderingar, känslor, beteenden, samarbete, erfarenheter, 

informella roller och gruppnormer (Axelsson & Thylefors, 2000). Det skulle med all säkerhet 

gå att placera fler faktorer under ytan. Det som är synligt i ledarskapet är en liten del av vad 

som kan vara mer outtalat. Axelsson och Thylefors (2000) menar att det finns ett beroende 

mellan den synliga och dolda delen av fenomenet ledarskap och det gäller att hitta en balans 

mellan dessa och vara medveten och lyhörd inför sitt eget ledarskap och medarbetarnas 

uppfattningar. 

 

Ledarstil 
Hersey (1984) definierar ledarstil som en ledares beteendemönster, hans ord och åtgärder, så 

som det uppfattas av andra. Ledarstil är här definierat i termer av hur ledaren framstår i andras 

ögon. Det är inte hur man ser på sig själv som spelar någon roll, utan hur man uppfattas av 

dem man försöker påverka. Det finns många sätt att beskriva ledningsstilar eller modeller för 

ledarskap. I Ahltorps (1998) RONS- modell ingår fyra olika beteenden som hon alla anser 

behövs för att en chef skall kunna utöva sitt ledarskap. Den första rollen kallas för 
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Resultatjägaren ( R) som innebär att chefen eller ledaren behöver en drivkraft framåt, vilket 

inkluderar aktivitet och ambitioner. Ledaren är alltså uppgiftsorienterad och driver arbetet 

framåt. Den andra rollen är Organisatören (O) som handlar om att strukturera och planera 

arbetet så att det innehåller kvalitet. Den tredje rollen handlar om att bana nya vägar, vara 

kreativ, ha framtidsvisioner och vara öppen för förändringar. Denna roll kallas för Nytänkaren 

(N). Slutligen så handlar den fjärde och sista rollen om att ha inlevelse, vårda relationerna, 

skapa trivsel i arbetslaget samt ha ett teamtänkande. Det är det som skapar en vi- känsla i en 

grupp. Det handlar om en relationsorienterad kraft och denna kallas för Samordnaren (S). 

Ahltorp (1998) menar att dessa fyra kategorier inte är heltäckande när det gäller beteenden i 

ledarskapet, men de är ett sätt att beskriva olika ledarbeteenden, ledarstilar och beteenden i 

arbetsgrupper. 

 

Ett annat sätt att beskriva ledarskap är vad Blake och McCanse (1991) kallar ”ledarskapets tre 

R”. Detta står för resurser, relationer och resultat: 

 Resurser är vad människorna bidrar med som individer (t.ex. kunskaper och färdigheter) 

 Relationer betecknar växelspelet mellan ledare och medarbetare som kan skapa en känsla 

av delaktighet  

 Resultat uppnås genom att människor i samverkan löser problem (t.ex. produktivitet, 

lönsamhet, kreativitet och förnyelse) 

Varje medarbetare har viktiga resurser att bidra med och genomarbetade relationer skapar 

förutsättningar för bra arbetsmiljö och företagskultur. Resultatet beskriver till sist vad som 

 

uppnåtts. Blake och McCanse (1991) menar att ledaren bör integrera dessa tre delar i 

samspelet med helheten för att få en mångfaldigad effekt.    

 

Ledarskapsteorier 
Kompletterande ledarstilar 

Ett bra ledarskap innefattar fyra kompletterande ledarstilar för att leda en organisation under 

dess olika utvecklingsfaser, anser Adizes (2000). Det krävs att företagsledningen består av 

oliktänkande individer som kan planera och organisera. För att få igång ett företag behövs i 

början en entreprenör som är kreativ, nytänkande och som ser nya möjligheter och vågar ta 

risker. När entusiasmen börjar lägga sig behövs en administrerare som kan planera, 

organisera och strukturera arbetet, samt införa rutiner som gör att verksamheten flyter så 
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smidigt och effektiv som möjligt. Därefter måste producenten se till att idéerna omsätts till 

konkret verksamhet. Dessa tre ledarstilar behöver balanseras av en relationsinriktad 

integrerare som ser till den mänskliga dimensionen, stimulerar medarbetarna till samarbete, 

entusiasmerar och hanterar konflikter. Adizes (2000) betonar att ledare i alla organisationer 

behöver samarbeta som ett team där alla dessa fyra ledarstilar ingår för att kunna lösa 

ledningsuppgifterna på ett gediget sätt. Precis som den enskilda människan har sina 

utvecklingskriser kan organisationer ha svåra omställningsperioder, menar Adizes (2000 ). En 

organisation är en organisk enhet som föds, växer, åldras och dör. Under olika skeenden 

behövs alla fyra ledarstilarna för att organisationen skall utvecklas, men de ledare som 

innehar dessa olika bör agera när de bäst behövs under utvecklingen av organisationen. 

 

Situationsanpassat ledarskap 

Hersey och Blanchard (1996) hävdar att ledarskapet inte är en position som man får utan en 

relation som man erövrar. Det gäller att ha förmågan att vara lyhörd och anpassa sitt ledarskap 

till situationen. Det finns heller inte någon enhetlig ledarstil utan ledarskap är mer en förmåga 

att hantera och påverka föränderliga relationer och inte bara inneha en position (Hersey & 

Blanchard, 1996). Situationsanpassat ledarskap bygger på idén om att chefer agerar 

instruerande när de inriktar sig på hur en uppgift skall lösas och stödjande för att utveckla 

initiativförmåga, attityder och känslor inför uppgiften. Det är viktigt att ledaren har förståelse 

för medarbetarnas behov. För att på ett så riktigt sätt som möjligt kunna bedöma situationen 

så måste ledaren vara lyhörd och kunna avläsa gruppens utvecklingsnivå och anpassa sin 

ledarstil efter denna genom att avväga graden av relationsorientering respektive 

uppgiftsorientering. Ledaren bör vara medveten om sin egen position mellan dessa båda stilar. 

När fokus riktas alltmer på att individen är i centrum blir målet för ledaren att stödja, handleda 

och få gruppen att arbeta självständigt. Utmaningen för ledaren är att frigöra de kunskaper, 

erfarenheter och motivationskrafter som medarbetarna besitter, men som kanske inte riktigt 

används på bästa sätt. Hersey och Blanchard (1996) menar därför att när gruppen börjar arbeta 

med en ny uppgift krävs en instruerande ledarstil med hög uppgiftsorientering. Efter ett tag 

behövs fortfarande mycket instruktioner och mycket stöd, Vid tredje steget bör ledaren 

delegera och ha en mer stödjande funktion. Till sist är gruppen engagerad och kompetent och 

kan lita till sin egen förmåga. Ledarens främsta uppgift blir att hjälpa gruppen genom de olika 

stadierna och anpassar ledarstilen efter gruppens mognad genom att välja mellan styrande, 

tränande, stödjande och delegerande insatser. 
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Strategiskt ledarskap 

Enligt Svedberg (2003) är strategiskt ledarskap att ha en förmåga att i nuet kunna avläsa 

framtiden i vår föränderliga värld och samtidigt ha en övergripande plan för tillvägagångssätt 

och problemlösning. Detta kan vara livsavgörande för överlevandet av en organisation. Det 

handlar om att ledaren bör kunna balansera förändringar och kontinuitet. Svedberg (2003) 

menar att alla organisationer är beroende av analys inåt i den egna verksamheten, alltså hur 

organisationen fungerar och om det är rätt man på rätt plats. Det är viktigt att ledningen 

lyssnar till signaler överallt i organisationen och agerar efter dem när det krävs. Men det är av 

största vikt att göra en analys utåt för att få en bild av marknaden och omvärlden, för det 

gäller att anpassa sig snabbt efter rådande situation. Analys är en central förmåga för att 

kunna lösa problem och leda i den riktning som är fördelaktig för organisationen. Det 

strategiska ledarskapet kräver också kreativitet, nytänkande och idéutveckling, men att även 

förbättra det som redan är bra. Organisationen behöver också pedagogisk ledning som innebär 

att ledaren vet vad medarbetarna tänker och vilka motivationsfaktorer som är effektivast, samt 

att kunna föra fram budskap och visioner på ett involverande sätt.  

 

Rohlin och Skärvad och Nilsson (1994) menar att det allra viktigaste kravet på strategiskt 

ledarskap är förmågan att skapa delad förståelse genom konstruktiva dialoger mellan olika 

partners i verksamheten. För att dessa möten skall få fram bra resultat krävs en förmåga att 

skapa ett förtroendefullt klimat av ömsesidigt givande och tagande där det inte existerar något 

revir eller positionstänkande. I den konstruktiva och öppna dialogen skall alla ses som 

resurser och engagerade aktörer. Rohlin och Skärvad och Nilsson (1994) påpekar vidare att 

framgångsrikt ledarskap bygger till stor del på aktörens personlighet, engagemang och 

förmåga att bygga relationer. Det handlar om personlig mognad som växer fram av egna 

reflekterande erfarenheter som kräver en djup självinsikt om värderingar, perspektiv och 

handlingsmönster. I denna process är det betydelsefullt för ledaren att känna till sina egna och 

andras styrkor och svagheter, kunna ge och ta ärlig feedback samt att se konsekvenserna av 

sitt eget handlande i ett bredare perspektiv (Rohlin och Skärvad och Nilsson,  1994). För detta 

krävs ett ledarskap som är upp muntrande, stödjande och som vägleds av en positiv 

människosyn där ledaren bör inta en lärande attityd och se sig själv som ledare och handledare 

och agera som hon säger sig göra. 
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Pedagogiskt ledarskap 

För att en organisation skall bli så framgångsrik som möjligt så krävs ett pedagogiskt 

ledarskap menar Albinsson (1998). Naturligt mänskliga drivkrafter är att lära sig och vilja 

förstå sammanhang och mönster och Albinsson (1998) påpekar att människor behöver bli 

invigda och delaktiga i arbetet för det stärker känslan av att vara betydelsefull (Albinsson, 

1998). Ett lärande i ett företag bör därför få en tydlig profil och vara en del av vardagen. Det 

är väsentligt att individen kan skapa en bild utav företaget och identifiera sig med 

verksamhetsmålen för att ta ansvar för sin del av kompetensutvecklingen. Their (1994) 

betonar att det pedagogiska ledarskapet baseras på de underliggande attityder och synen på 

ledarskapet men även den uppfattning som ledaren har om sig själv. Eftersom ledarskap 

innebär samverkan mellan människor så är möjligheten stor att ledarens människosyn och 

kunskapssyn påverkar interaktionen och samspelet gentemot medarbetarna. De personliga 

värderingarna om vad som är meningsfullt och värt att satsa på har stor betydelse för 

ledarskapet menar Their (1994). Den mer konkreta beskrivningen av det pedagogiska 

ledarskapet är enligt Their (1994) att ledaren är delaktig i lärprocessen och delar med sig av 

sin kunskap i syfte att öka andras kunskap genom en rik flervägskommunikation. Ledaren 

samverkar hela tiden med sina medarbetare och ger snabb återkoppling, följer ständigt upp, 

lyssnar, är engagerad, tar hänsyn, anpassar sig och tar lärdom av det som sker. Men det är 

också viktigt att ställa krav och uttrycka förväntningar. Vidare menar Their (1994) att den 

pedagogiske ledaren bör kunna främja modet, vilja och förmågan att klara av uppgifter och att 

lära och utvecklas. Det är viktigt ledaren föregår som ett gott exempel i den pedagogiska 

arbetsprocessen (Their, 1994). Ett liknande resonemang för Maltén (2000) som menar att det 

pedagogiska ledarskapet innebär att sätta igång och vidmakthålla en kontinuerlig process och 

att vara katalysator för individers och gruppers utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i 

ömsesidig samverkan. För att kunna leda förändring och utveckling anser Maltén (2000) att 

ledarskapet bör inriktas på att skapa och sprida visioner. Att ledaren kan vara positiv till 

andras idéer samt våga ta risker och uppmuntra till samarbete.  

 

Människosyn 
Their (1994) menar att människosynen grundar sig på är den samling av uppfattningar, 

kunskaper och värderingar om vad och hurudan människan är. Vår människosyn påverkas 

också utav samhällets existerande uppfattning av människosyn. Ledarens arbete och arbetssätt 

influeras av den underliggande människosynen vilket avspeglar sig i arbetsmetoder, intresse 
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för medarbetarna och engagemang. Their (1994) menar vidare att för den pedagogiske 

ledarens människosyn är människan en självständigt tänkande och handlande subjekt. Hon 

kan därför påverkas endast utifrån insikt och förståelse och utvecklas i samspel med andra. 

Trollestad (1994) påpekar att människosynen möjligtvis kan vara den viktigaste parametern i 

ledarskap. Det är väsentligt att ledaren har en positiv människosyn, ett personligt intresse av 

sina medarbetare och en kapacitet att ta tillvara på och utveckla deras intresse och förmåga. 

Men Trollestad (1994) menar vidare att det kan uppstå en dissonans när människan och 

hennes behov skall sättas i centrum och samtidigt driver organisationen en inriktning där 

människan i form av ett ”humankapital” reduceras till att bara utgöra ett medel för ökad 

effektivitet. Rholin och Skärvad och Nilsson (1998) beskriver människosynen som de anser 

finns i dagens lärsamhälle som humanistisk. Det handlar om att se och möta hela människan 

med sin historia, nutid och framtid, med sin skicklighet och kunnande, med sin 

utvecklingsbarhet och potential. Det handlar också om att möta människor med empati och 

respekt inför olikheter i värderingar och uppfattningar. Människokunskap har enligt Maltén 

(1997) med självkännedom och självförtroende att göra men belyser även hur vi människor 

fungerar och reagerar på varandra.  Det är väsentligt att som ledare våga bry sig om, sätta sig 

in i hur andra tänker och känner för att skapa medkänsla och förtroende. 

 

Kompetens  
För att kunna precisera vad som menas med kompetens så är utgångspunkten begreppen 

individ och arbete menar Ellström (1994). Arbetet innehåller de uppgifter, problem och 

metoder som en individ avser att lösa i syfte att uppnå vissa resultat och dessa kan vara givna 

av någon annan eller av individen själv. Utifrån de möjligheter som ges eller de resurser som 

finns att tillgå i organisationen, lämnar detta större eller mindre utrymme för individen att 

bearbeta och tolka arbetsuppgifterna och hur de skall lösas, för att slutligen kunna värdera 

arbetets resultat (Ellström, 1994). Den definition av kompetens som Ellström här syftar till är 

när individen utifrån dessa beskrivna förutsättningar framgångsrikt utför arbetet. Men det 

inkluderar även förmågan att identifiera, utnyttja och utvidga det tolknings-, handlings och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder.  

 

Ledarskap behöver inriktas på samverkan, engagemang och kreativitet för att främja 

kompetensen hävdar Hall (1990). Detta gynnar medarbetarnas positiva känslor inför arbetet 

när ledningen värdesätter kompetens och ger sitt stöd. Om ledaren hindrar 
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kompetensutvecklingen av medarbetarna kan det uppstå besvikelse och främlingsskap som 

leder till ett mindre produktivt arbete. Kompetensprocessen beskrivs av Hall (1990) som tre 

dimensioner. Till att börja med bör man skapa samverkan mellan chefer och medarbetare för 

att främja engagemang och kreativitet. Samverkan gör arbetet personligt och att den enskilde 

känner sig delaktig i verksamheten. Det är viktigt att samverkan kan bidra till uppskattning för 

den kompetens som var och en besitter, för att medarbetarna skall kunna känna sig duktiga 

och värdefulla. För att den här välgörande effekten skall bli bestående krävs att engagemang- 

och kreativitets dimensioner sköts eftertänksamt och målinriktat menar Hall (1990). 

 

Uppfattningen om vad kunskap är ligger nära uppfattningen vad kompetens innebär. Den 

pedagogiska kunskapssynen handlar enligt Their (1994) om uppfattningen om människans 

behov, vilja och förmåga att utveckla och inhämta kunskap samt förhållningssättet till olika 

slags kunskap och hur viktigt detta är för arbetet. Några viktiga kompetensdimensioner som 

Their (1994) menar ingår i begreppet kompetens definierar hon i termer som: 

 

 Kognitiv kompetens. Olika yrken och roller förutsätter ett vist mått av kunskap och 

färdigheter. Det kan vara fråga om baskunskap, teoretisk och praktisk kunskap, 

specialistkunskap, processkunskap, vetenskaplig och filosofisk kunskap. 

 Affektiv kompetens. Denna känslomässigt styrda dimension innefattar vilja, uthållighet, 

förändrings och riskbenägenhet, stresstålighet, hur motgångar hanteras. Men den affektiva 

kompetensen inkluderar även åsikter och attityder och respekt för den verksamhet som 

individen är engagerad i. 

 Social kompetens. Med social kompetens avses förmågan att samarbeta och samverka 

med andra människor- ett mått på människokunskapen och på hjärtats intelligens. Här 

ingår förmågan att lyssna, att lära sig själv och andra, att kommunicera och leda, att ge 

efter och stå på sig och att argumentera. 

 Personlighetsbaserad kompetens. Uppfattning om och syn på andra, självinsikt, 

självförtroende. En låg personlighetsbaserad kompetens kan hämma också den kognitiva 

kompetensen, varvid kunskapen blir tyst och dold. 

 Kreativ kompetens. Denna dimension avser förmågan att se det som inte syns, att kunna 

fantisera, gestalta och föreställa sig alternativ och möjligheter samt att skapa visioner. Det 

är tillika förmågan att producera nya synsätt, spännande och annorlunda slutledningar och 

lösningar. 
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 Pedagogisk/kommunikativ kompetens. Bakom denna kompetensdimension döljer sig 

kunskapssynen och människosynen; vilken innebörd och betydelse har kunskapen för 

verksamheten och i vilken mån uppfattas människan som förmögen att lära och att 

utvecklas. Den pedagogiska ledarens verksamhet präglas av en positiv kunskapssyn och är 

medveten om att kompetens inte är någonting konstant. Kompetenser kan utvecklas i olika 

grader och i olika grader. 

 

Bennis och Nanus (1985) poängterar att ledarens främsta kompetens är att kunna erkänna sina 

misstag och dela med sig av sin osäkerhet men också dra nytta av misstagen. Det är av största 

vikt att skaffa sig människokunskap, att kunna lyssna, uppmuntra och hantera värdekonflikter. 

Den allra viktigaste kompetensdelen anser Bennis och Nanus (1985), är att ha självkännedom 

för att kunna leda andra. Enligt Mannberg (2001) så handlar den sociala kompetensen om att 

ha en förmåga att i relation till andra kunna handla på ett sätt att vi uppnår vårt eget och 

andras mål. Mannberg (2001) menar att det finns två grundläggande perspektiv i begreppet 

social kompetens och det ena är att ha självinsikt och veta vad man vill för att inte bara 

anpassa sig till omgivningen utan att kunna tydliggöra sina åsikter och behov för andra 

människor. Det andra grundläggande perspektivet är att ha förmågan att kunna sätta sig in i 

och förstå andras situationer för att avläsa individers behov. Social kompetens innefattar 

människors förmåga att interagera med varandra och ur ett ledarperspektiv handlar det därför 

inte bara om att se andra utan att ha självinsikt och våga visa sig sitt eget jag inför andra. 

 

Lärande 
Att lära sig är ingen garanti för utveckling men är en förutsättning, menar Nilsson (1998). För 

att kunskap skall leda till förändring så är det helt avgörande för individen på vilket sätt och 

hur som informationen bearbetas för att omvandlas till kunskap. Hon menar vidare att vi alla 

har olika attityder till att lära in ny kunskap men att vi behöver acceptera ett visst mått av 

obehagskänsla för att lära oss något nytt innan det nya har integrerats med vår personlighet. 

När väl det nya är integrerat tänker vi inte längre på det utan bara använder oss av det. 

Hansson (2001) beskriver lärprocessen som ett lärhjul med fyra tydliga förutsättningar för 

lärande. Detta innebär att vårt lärande startar i faktisk upplevelse och genom att medvetet reda 

ut vad som hände skaffar vi oss nya kunskaper och erfarenheter. Det sker genom att vi skapar 

nya begrepp och modeller för vårt tänkande. Den nya kunskapen, färdigheten befästs då vi 

prövar den i en ny situation och det leder i sin tur till en ny upplevelse. När vi tillämpar detta i 



 21

nästa varv har ett lärande uppstått. Enligt Ellström (1994) är lärandet en process som kan vara 

både planerad och medveten, men likaväl omedveten för individen ifråga. Den största delen 

av individens omedvetna lärande i vardags- och arbetsliv sker spontant som en sidoeffekt av 

andra aktiviteter menar Ellström. Vi lär således saker även när vi inte avser att lära något, 

eller när vi inte är medvetna om att vi lär. Detta ”tysta” lärande kan vid ett senare tillfälle bli 

medvetet för individen genom reflektion. Ellström (1994) påpekar att det positiva lärandet är 

ett lärande som främjar individens utveckling i form av en utvidgad eller höjd kompetens och 

som ger individen möjligheter att påverka sina livs och arbetsvillkor. En viktig aspekt av 

lärprocessen är vad som förändras hos individen i det samspel med och relationerna till den 

omgivning i vilket lärandet sker.  

 
”Med lärande avses relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens 

samspel med sin omgivning.” (Ellström, 1994 s.67) 

 

Vidare menar Ellström (1994) att det finns anpassning och utvecklingsinriktat lärande. 

Vardagslivets krav på att rutinmässigt lära sig behärska olika situationer och att anpassa sig 

till uppkomna problem är exempel på anpassninginriktat lärande vilket är en nödvändig form 

av lärande. Men lärandet bör inte begränsas till detta för det medverkar inte till att utveckla 

problemlösningsförmåga och kreativitet. Utvecklingsinriktat lärande innebär istället att 

uppgiften, målen och förutsättningarna inte alls tas för givna. Individen får själv ta ansvar för 

att identifiera, tolka och formulera uppgiften (Ellström, 1994). Denna typ av lärande innebär 

att individen lär sig formulera problem och inte endast givna problem utan kan tänja på 

gränserna och utnyttja handlingsutrymmet som situationen ger. 

 

Enligt Forslin och Thulestedt (1993) handlar inlärning på det individuella planet om en 

process mellan information och kunskap. Lärandet sker ständigt och oavbrutet. Nya 

sinnesintryck integreras med existerande kunskapsmassa. All erfarenhet leder till lärande, 

även om vi inte alltid konkret kan ange vad vi lärt oss. De standardiserade prestationer efter 

givna instruktioner som var vanligt förr har numera ersatts med omfattande kunskaper och 

erfarenheter, förmågan att kunna lära nytt och utveckla verksamheten som en del av 

arbetsuppgiften. Det krävs, menar Forslin och Thulestedt (1993) att det sker en mental 

omställning i synen på arbetsuppgifterna och på de mänskliga resurserna. Lärandet är en 

pågående process i all mänsklig verksamhet och att leda pedagogiskt är att stärka och 

möjliggöra denna process menar Their (1994). 
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Lärande och ledarskap 
Enligt Bergman (1995) så handlar det lärande ledarskapet om att lyfta fram lärande och den 

tysta, dolda kunskapen som finns hos en yrkesman eller yrkesgrupp. Ledaren behöver 

inventera och analysera behov och intressen hos sina medarbetare för att kunna utveckla och 

stimulera lärandet. Det är viktigt att arbeta långsamt med enheten och personalens utveckling 

och föra en ständig dialog om problem, förändringar och framtidsutveckling. Det är av största 

vikt att initiera och uppmuntra nytänkande hos individen, men också att löpande ge 

konstruktiv feedback vare sig den är positiv eller negativ. Uppföljning, utvärdering och 

planeringssamtal stärker delaktighet och möjlighet till påverkan och utveckling hos den 

enskilde. Resultatet kan då bli något som alla känner ansvar för, vare sig det är bra eller 

dåligt. Genom ökad kunskap och medvetenhet om vad som påverkar individ och lärande kan 

en ledare utveckla lärandet på arbetsplatsen (Bergman, 1995). I den lärande organisationen 

handlar ledarskap först och främst om att skapa en kultur som bejakar lärande i arbetslivet 

menar Albinsson (1998).  Ahltorp (1998) anser att en chef som vill utveckla sitt ledarskap tar 

kontinuerligt lärdom av sina erfarenheter. En lärande ledare tar sig tid till att återkoppla och 

reflektera med sina medarbetare över de resultat som presterats, för att kunna dra lärdom 

utifrån erfarenheterna. Bennis och Nanus (1985) påpekar att ledarens främsta drivkraft är 

lärande och utveckling i organisationssammanhang. De ledare som inte kan främja nya 

insikter och idéer hos medarbetarna samt har förmågan att möta nya utmaningar kan inte 

överleva länge som ledare. Lank och Mayo (1995) menar att det inte bara frågan om att skapa 

kreativa och intressanta inlärningsmöjligheter för de anställda, utan även att göra inlärningen 

till en genomsyrande livsstil som människor bryr sig om, tänker på, talar om och organiserar 

på ett optimalt sätt. För detta krävs en företagskultur som underlättar och helt och hållet stöder 

ständig inlärning på alla nivåer i alla sysslor och arbetsuppgifter. 

 

Kommunikation 
Ett väsentligt instrument av ledarskapet är att föra en dialog med medarbetarna hävdar 

Albinsson (1998). Genom dialogen kan ledaren stimulera och ta tillvara allas intressen för att 

få fram ett bra resultat och utifrån en god och kontinuerlig dialog kan arbetsgruppen ta ansvar 

för resultatet och använda det för sitt eget lärande. Detta menar Albinsson (1998) leder till 

större förståelse och en ökad insikt. Kaufmann och Kaufmann (1998) påpekar att 

kommunikationsprocessens viktigaste funktion är att förstärka samspelet och samarbetet 
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mellan ledare, medarbetare och gruppmedlemmar. Deras definition av kommunikation 

uttrycks som: 

 
”Kommunikation är den process där en person, grupp eller organisation (sändare) överför en typ 

av information (budskap) till en annan person, grupp eller organisation (mottagare), och där 

mottagaren/mottagarna får en viss insikt om budskapet.” (Kaufmann och Kaufmann 1998 s. 397) 

 

De menar vidare att om arbetsuppgifter och utvecklingssamtal är klarlagda kan en god 

kommunikation bidra till att höja motivationsnivån i organisationen. För den enskilde innebär 

kommunikationen en möjlighet till feedback på den egna arbetsprestationen (Kaufmann & 

Kaufmann, 1998). Detta kan vara helt avgörande för att ett bra lärande ska äga rum och det 

kan också reducera osäkerhet och täcka kontaktbehov.  

 

Visioner 
Visioner är inte så mycket vad du tänker utan hur du tänker hävdar Koestenbaum (1994) och 

menar vidare att den formella definitionen av visionstänkande är att kunna tänka stort och 

nytt, se det större perspektivet. Varför är då en vision så betydelsefull för framgångsrikt 

ledarskap? Bennis och Nanus (1985) menar att när en organisation har en tydlig bild av sitt 

syfte, sin riktning och ett eftersträvat framtida tillstånd och omfattar alla, kan medarbetarna 

hitta sina roller i organisationen. Den enskilde ser sig som en betydelsefull del av ett 

värdefullt företag. Denna känsla av betydelse skapar engagemang och meningsfull 

verksamhet. De mänskliga resurserna riktas mot ett gemensamt syfte och förutsättningarna för 

framgång underlättas. Vidare menar Bennis och Nanus (1985) att en gemensam vision om 

framtiden också ger möjligheter att mäta effektiviteten hos organisationen. Det hjälper 

medarbetarna att skilja på det som är positivt och negativt i organisationen, samt vad som är 

värt att sträva efter (Bennis & Nanus, 1985). En vision måste införlivas med organisationens 

kultur och förstärkas via organisationens strategi och beslutsfattande. Den måste ständigt 

omvärderas med tanke på nya omständigheter. Mayo och Lank (1995) anser att en ledare bör 

utforma sin vision och kunna förmedla dem till medarbetarna på ett sådant sätt att alla i 

företaget förstår den. De tankar som ledaren har och de val som ledaren gör utformar den 

blivande verksamheten. Nilsson (1998) menar att en del av ledarskapet är att blicka framåt 

och se verksamheten ur olika perspektiv. Visionsarbete är medvetet skapande och 

upprätthållande av inre bilder och föreställningar för att åstadkomma ett resultat och visioner 

styr handlingar i en viss riktning. 
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Resultatanalys 

Jag redovisar här nedan mitt material genom att sammanföra resultat och analys för att 

försöka få en sammansatt helhet och skapa en djupare förståelse för informanternas livsvärld. 

De fem genomförda intervjuerna som är grunden för själva resultatet i min undersökning har 

genom mitt analysarbete frambringat några grundläggande väsentliga kategorier om hur 

informanterna uppfattar ledarskap. Jag har valt att i resultatanalysen gruppera kategorierna 

efter de övergripande frågeställningarna för att på ett meningsfullt sätt kunna sammanlänka 

syfte, frågeställningar och diskussion och få en helhet i mitt arbete.  Min inriktning har varit 

ledarskap men i bakgrunden har jag valt att klargöra hur författarna definierar chef och 

ledarskap för att påvisa skillnaden. I resultatanalysen framträder informanternas uppfattningar 

av sin egen yrkesfunktion. Citaten används blandat från alla informanterna och jag har valt att 

inte skilja dem åt för att anonymiteten skall bevaras. Jag har även valt att använda flera citat i 

de olika kategorierna för att styrka och fördjupa min egen tolkning och förståelsen. Detta visar 

på hur några individers uppfattningar om sig själva och ledarskapets verklighet kan skilja sig 

utifrån olika erfarenheter, attityder och värderingar.  

 

Vilka uppfattningar har de intervjuade cheferna om ledarskapsbegreppet? 
Människosyn 

Det som framträder i intervjusvaren om chefernas uppfattning av ledarskapsbegreppet är 

främst vilken underliggande medveten människosyn och människokunskap de som ledare har. 

Den människosyn som går att skönja hos informanterna visar på ett personligt intresse, 

engagemang och kunskap om hur människor fungerar, vilket också förhoppningsvis påverkar 

informanternas arbetssätt och metoder positivt. Den tolkning som jag gör utav detta är att det 

är viktigt att som ledare bemöta hela människan med sin utvecklingspotential, för människan 

är en unik varelse som har med sig sin egen personliga uppsättning och kombination av 

egenskaper. Ett bra ledarskap handlar därför om att ha intresse och kapacitet av att ta tillvara 

allas resurser, behov och att utveckla dem i samklang med företagets mål, vilket även 

Trollestad (1994) hävdar. Men människosynen handlar också om att möta människor med 

empati och respekt inför olikheter i värderingar, uppfattningar och kulturer.  Det är som en 

informant uttrycker sig att det gäller att se olikheterna som en tillgång som är utvecklande för 

företagets verksamhet. Det är sålunda viktigt att som ledare skapa ett förtroendefullt klimat 

där det finns en öppenhet som främjar utveckling av människor. 
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”… vi är olika, det är så och det är det som är spännande och det skall vi ta vara på.” 

 

”… man behöver ha vetskap om att det finns skillnader i värderingar och förhållningssätt när det 

gäller människor från olika kulturer.” 

 

”… Det är naturligtvis att hitta kärnan hos varje person. Att känna sig trygg i sin vardag, att få 

fram det som är mest positivt hos varje anställd och utveckla det så att vi tillsammans kan bli ett 

bra lag.” 

 

”… beteendevetenskap, våra chefer måste kunna en del om människan /…/ man måste gilla 

människor /…/ och så bort med prestige och revirtänkande för det finns så lite plats för det.” 

 

Enligt informanterna finns det ytterligare en aspekt av människosynen. De påpekar vikten av 

att skapa en laganda så att ingen känner sig utanför gemenskapen utan är delaktiga i 

verksamheten. Informanterna menar att det är av stor betydelse att man är ärlig mot varandra 

samt respekterar att vi alla är olika och har varierande åsikter. Ur denna kollektiva syn på 

ledarskapet tolkar jag det som att informanternas upplevelser är, att människor behöver bli 

invigda och delaktiga i arbetet för det har en förstärkande effekt på känslan att vara 

betydelsefull. Men det handlar också om att bli bekräftad och respekterad som individ i 

gruppen. Enligt Ahltorps (1998) modell så finns det en ledarskapsroll som han kallar för 

Samordnaren och den innefattar informanternas tankegångar om att ha ett teamtänkande, 

skapa trivsel i arbetslaget och vårda relationerna. För att uppnå denna gruppsamhörighet så är 

den sociala samvaron på arbetsplatsen och utanför en viktig sammanlänkande faktor. En 

informant ger uttryck för att det ibland kan vara bra att frångå yrkesrollen och göra något 

roligt tillsammans på fritiden för att känna att den sociala samvaron växer sig starkare. 

 
”Ledarskap innebär att man får med sig ett team. Att man har en plattform att stå på och då kan 

man tillsammans utveckla en verksamhet /…/ att man jobbar upp att ingen känner att dom är 

utanför en delaktighet, och sen tror jag att förtroende, ärlighet gentemot varandra är oerhört viktigt 

och att man visar respekt för att alla inte är stöpta i samma form /…/ att du inspirerar någon gång 

om året till att göra något tokigt och roligt tillsammans /…/ för att skala av sig yrkesrollen.” 

 

Ur intervjumaterialet framkom också att som ledare är det av största vikt att vara ett gott 

föredöme för medarbetarna och att som chef visa att man tror på det man arbetar för och säger 

sig göra för att vinna medarbetarnas respekt och förtroende. Vad som ligger bakom dessa 
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tankegångar tolkar jag som att man måste vara sann mot sig själv och inte representera eller 

arbeta för värderingar som man inte själv delar om trovärdigheten mot andra skall 

upprätthållas. Här har ledarens självförtroende och grundläggande värderingar stor betydelse 

för hur tydligt ledarskapet uppfattas av medarbetarna. Det handlar i mångt om mycket om 

ledarens personliga mognad som har växt fram genom egna reflekterade erfarenheter. Men 

vad händer om ens egna värderingar inte harmoniserar med omgivningens? Albinsson (1998) 

påpekar liksom informanterna att de handlingar som chefen utför avslöjar de värderingar och 

den människosyn som han har. Den chef som i handling visar att han tror på det han arbetar 

för vinner medarbetarnas respekt. Informanterna understryker det viktiga med att bli 

behandlad med respekt och tagen på allvar. Men konsekvensen som jag ser det med att bli 

tagen på allvar och få för högt ställda krav på sig kan få den katastrofala följden att man blir 

för hårt pressad i sin arbetssituation. 

 
”… Visa mod… jag står för dom här värderingarna. Det här är min uppfattning… tydlighet, bygga 

förtroende /…/ förtroende får du först om du så att säga bygger respekt och visar i handling att du 

gör det du säger att man skall göra. Att du på något sätt är förutsägbar i ditt agerande.” 

 

Ledarskapets negativa aspekter 

En annan viktig del utav ledarskapet har att göra med den egna självkänslan och 

förmågan men även om de yttre svårigheter som man skall hantera som ledare. 

Informanterna ger alla uttryck för att ledarskapet är en rolig utmaning som ger en 

personlig tillfredsställelse men som samtidigt är mycket krävande. I analysarbetet av 

texterna går det att skönja ett informellt dolt område som handlar mer om individuella 

förutsättningar. Jag tolkar det som att det hos informanterna finns en underliggande 

känsla av att inte duga, räcka till eller att klara av arbetet. Som ledare bör man kanske 

som Nilsson (1998) påpekar försöka utveckla sin självinsikt och sitt självförtroende för 

att kunna leda sig själv innan man kan leda andra Nilsson (1998). Ett led i denna 

utveckling torde vara att samtidigt hitta en balansgång mellan det lätta och det svåra i 

arbetet. För att underlätta själva arbetssituationen är det kanske nödvändigt att ha 

kollegor att rådgöra med när man i vissa stunder behöver ha hjälp att lösa problem eller 

bara behöver diskutera olika ställningstaganden. Det är skönt att ha någon att luta sig 

mot även som ledare för det är inte så enkelt alla gånger att vara människa. Jag valde 

här att ta med alla citaten eftersom de belyser ledarskapets svårigheter som för många 

chefer kan orsaka spänning och bristande självförtroende.  
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”… det är roligt men det finns en spänning hela tiden i ett sådant här ledarskap på den här nivån. 

Det är lätt att falla i onåd och då kan man vara borta på några månader /…/ otryggheten i 

ledarskapet för vi har ju inte några fallskärmar /…/  Det är jobbigt att ha svåra samtal med 

personal och såna som har missbrukat eller inte klarat av sitt jobb så bra.” 

 

”… man passar inte till alla. För en del är man en positiv ledare och för andra är man en  

negativ ledare.” 

 

”… kraven på dig är väldigt höga…det här med att vara föredöme, det är jobbigt för folk tittar på 

en så mycket mer än vad man tror. Varje handling, varje ord registreras någonstans.” 

 

”Man kan känna sig lite ensam i sin roll och då är det viktigt att ha en styrelse som backar upp en 

när man får dom känslorna /…/ liten darrig negativ känsla…att nu har du yttersta ansvaret för det 

här…” 

 

Genom ledarskapet finns det stora möjligheter att uträtta många bra saker för att arbetet skall 

bli framgångsrik men det krävs en insikt och medvetenhet hos ledaren om den egna förmågan 

och kapaciteten och att det påverkar medarbetarna i verksamheten. Om inte denna insikt finns 

hos ledaren så kan det ha förödande effekter på hälsa och utveckling. 

 
Chef eller ledarskap? 

Informanterna är relativt eniga om skillnaden mellan chefskap och ledarskap men det som kan 

skönjas är hur de använder sig av sitt ledarskap. Endast en informant ansåg sig inte se någon 

skillnad på detta begrepp. Enligt min tolkning handlar det först och främst om vikten av att ha 

en klarhet i vad innebörden av chef och ledarskap är och när man som ledare bör använda sig 

av passande funktion. Ledarskapet omfattar till stor del utvecklingen av relationer mellan 

ledaren och medarbetarna. Hur informanterna använder sitt ledarskap visar på vad som 

Svedberg (2003) menar är karakteristiskt för olika typer av organisationer. I en marknadsstyrd 

organisation där efterfrågan och tillgång styr verksamhetens innehåll och hur ledarskapet skall 

utövas är det säkerligen svårt att lämna över ledarskapet, som ett av citaten här nedan påpekar, 

till någon informell ledare som tillfälligtvis inverkar mest på gruppen. Här är det mer frågan 

om att det finns rätt man på rätt plats som utövar rätt sak. Om ett sådant här tillfälligt 

ledarskapsbyte skall fungera behövs en mer demokratisk syn på hur ledarskapet kan utföras.  
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”Chefskap i traditionell bemärkelse är kopplat till en position i en organisation så du kan fatta 

beslut utifrån att du har mandat att göra det. Ledarskap är för mig att leda utan att behöva visa 

makt utan visa vägen istället.” 

 

”… det är nog mer en titulering…kärnan är ju detsamma.” 

 

”Chefskapet är en funktion och ledarskapet handlar mer om relationer. I ledarskapet behöver det 

inte alltid vara jag som är chef utan för mig så är ledaren den som för närvarande mest inverkar på 

gruppen och det kan jag tillåta mina medarbetare ibland att vara, men jag kan fortfarande vara 

chef.” 

 
Hur uppfattar de intervjuade cheferna arbetsmarknadens krav på ledarskap? 
Krav 

Överlag var informanternas uppfattning att det ställs stora krav på ledarskap i alla befattningar 

och att ledare måste ha kunskaper inom ekonomi, personalfrågor och arbetsmiljöfrågor. Några 

informanter anser att ledarskapet har förändrats betydligt sedan 1900- talets början där 

människan sågs som ett humankapital för att nå framgång. De anser att idag sätts själva 

människan i centrum och ses som en viktig tillgång för att kunna utveckla organisationer och 

företags förmåga till att konkurrera på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden. Enligt 

informanterna så är kraven fokuserade på social kompetens och att kunna leda förändring. 

Svedberg (2003) menar att i det strategiska ledarskapet är det av största vikt att ha en förmåga 

att i nuet kunna avläsa framtiden och ha en plan för tillvägagångssättet. Men Mannberg 

(2001) påpekar också att den sociala kompetensen innebär att ha självinsikt och en förmåga 

att kunna sätta sig in i och förstå andras situation för att avläsa individers behov. Utifrån 

informanternas uppfattningar tolkar jag det som att detta kräver att ledaren har självinsikt och 

en medvetenhet om att det bör skapas en balans mellan de inre och yttre faktorer som inverkar 

och påverkar ledarskapsutövningen för att kunna hantera kraven på bästa sätt. 

 
 ”… att leda förändring är något som vi chefer måste kunna /…/ förändring är vad det handlar om. 

Vi måste kunna anpassa oss till förändring därför kan vi inte leda all förändring för viss förändring 

är vi en del utav själva.” 

”Idag handlar det mycket mer om mjukvara /…/ det betyder att man måste ha folk med sig och 

man måste vara social kompetent för att lösa det.” 
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Brister 

Uppfattningarna som några informanter har är att kompetensen inte alltid är tillräcklig men att 

det kan bero på den personliga mognaden. Det framkommer i intervjumaterialet att det finns 

brister i olika kompetenser för att möta arbetsmarknadens krav på ledarskap. 

 
”… jag tror det ställs stora krav på ledarskap idag men samtidigt så är det nog så att 

mognadsgraden hos individerna inte alltid är så hög. Det finns inte tillräcklig kompetens.” 

 
”… det är ju mer komplext att jobba när du måste få människor att ta ansvar. Det som saknas är 

kompetens att leda /…/ hur man skall leda och styra och då handlar det mycket mer om 

processkunskap. En ledare måste vara väldigt medveten om att man leder och styr en process.” 

 

Arbetets fokus har enligt informanterna också inriktats under många år på vad som skall göras 

men inte hur man skall gå tillväga, vilket det alltmer idag fokuseras på. Jag tolkar 

informanternas uppfattningar som att det egentligen inte finns tillräcklig kompetens att 

bemöta arbetsmarknadens krav på ledarskap. Det är en svår blandning mellan individens inre 

kunskaper och förmågor och hur detta skall omvandlas i handling. Det finns heller inget 

färdigt ledarkoncept att följa. Men eftersom informanterna påpekar att fokus har inriktats på 

hur man skall gå tillväga kanske pedagogiska metoder och tankegångar skulle kunna 

underlätta ledarskapsutövningen. Möjligtvis är det så att utbyte av erfarenheter mellan de 

olika organisationerna skulle behöva utökas för att ta lärdom av varandras ledarskap, vilket 

kan uttolkas av citatet här nedan. 

 
”Jag har en känsla av att offentlig sektor tittar lita grann på privat sektor och tycker att mycket som 

händer där är väldigt bra. Det är lättare att gå från offentlig sektor än tvärtom. Jag har väldigt svårt 

att anställa en ledare, tror jag då, från offentlig sektor som inte har jobbat inom industri tidigare 

/…/ Men jag tror i grund och botten att det måste väl ändå vara så att man vill ha en ledare som 

kan visa vägen, ditåt skall vi gå, förklara det för personalen och hela tiden jobba med förbättringar. 

Den verksamhet som inte försöker det är ju kokt.” 

 

Framtida krav 

Informanterna har visserligen tankar om vad dagens arbetsmarknad vill ha och vad som fattas 

men är mer benägna att vända blicken in i framtiden för att spekulera i vad som kommer att 

behövas i ledarskapet, vilket säkerligen beror på de strategier som ledarna redan innehar. 

Undermeningen i detta kan också vara en personlig längtan till det ultimata ledarskapet. En 

vision om hur ledarskapet kanske borde vara. Men det som informanterna förmedlar handlar 
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ändå om att ta tillvara olika människors kulturella mångfald, förmågor, kompetenser samt att 

arbeta mer gränslöst i framtiden, vilket också påverkar formen på ledarskapet. Kraven från 

arbetsmarknaden kommer enligt informanternas uppfattningar att vara mycket inriktade på 

dessa beskrivna faktorer, vilket citaten här nedan visar.  

 
”… en ledare av i morgon ser till att den har så mycket olikheter i sin grupp som möjligt och 

ledaren är duktig på att plocka fram helheten ur olikheterna. /…/ vi måste bli bättre på att förstå 

mångfald, leda och förstå mångfald.” 

 

”Det är väldigt viktigt i framtiden att man i en organisation tänker kön och åldrar så att du får med 

dig den yngre generationen som är välutbildad likaväl som du har en lite äldre person med lång 

yrkeserfarenhet /…/  och att vi tänker lite olika…” 

 

”Jag tror att ledarskap i framtiden är mycket social kompetens och flexibilitet i organisationer /…/ 

Att man nyttjar personal.” 

 
”Man kommer att jobba mycket mer i nätverk och kanske inte ha så fasta strukturer på sin 

organisation. Man måste ställa om mycket snabbare än vad vi gör idag och det kommer också att 

ställa ett annat krav på ledarskap /…/ Det kommer att behövas mer kunskap om projektarbete och 

man kommer att behöva vara mer öppen för att jobba utanför sina egna gränser.” 

 

Vad upplever de intervjuade cheferna är väsentligt med ledarskap i det dagliga 

arbetet? 
Lärande 

En viktig aspekt för informanterna är att lära i arbetet men det finns i deras utsagor lite olika 

betydelser på detta begrepp. Det som är väsentligt i lärprocessen är vad som förändras hos 

individen i det samspel med omgivningen i vilket lärandet sker menar Ellström (1994). Men 

enligt informanterna är det också på vilka sätt man kan skapa lärande på arbetsplatsen. Min 

tolkning av informanternas uppfattningar är att lärandet sker ständigt och oavbrutet och det är 

viktigt att inte stagnerar utan att hela tiden lära sig för att utveckla sina kompetenser och 

förmågor. Det är en förutsättning för att arbeta egentligen och för att man skall trivas. I 

människans natur finns en drivkraft att ständigt utvecklas och utforska möjligheter, vara 

nyfiken, men det gäller att hitta motivationen och meningsfullheten och där utgör valet av 

ledarskap en viktig funktion. 

 
”Vi tog vara på den erfarenheten som fanns och tog in kunskapen i vårt agerande och lärde. ” 
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”För mig innebär lärandet att jag deltar i en process tillsammans med personalen och för mig 

innebär det att jag lär mig utifrån vad dom säger om verkligheten, för jag har inte den här 

hundraprocentiga verklighetsbilden.” 

 

”… och då tror jag att lärande är man jobbar gräns överskridande, att man utbyter erfarenheter.” 

 

”… att man hela tiden är öppen för det som kommer, forskning och nya råd och rön. Det är en bra 

egenskap om man är nyfiken. Det krävs ju att man är det.” 

 

Svårigheter med lärande 

Informanterna uttrycker svårigheter med att främja lärandet på arbetsplatsen och det handlar 

till stor del om att organisationerna inte har skapat en kultur som ger tillräckligt utrymme för 

lärande och utveckling. Det är helt upp till ledaren att utveckla lärandet själv utan något större 

stöd från överordnade chefer. För att organisationen skall bli lärande bör det som Lank och 

Mayo (1995) förespråkar skapas en företagskultur som underlättar och stöder ständig 

inlärning på alla nivåer i alla sysslor och arbetsuppgifter. Ett pedagogiskt ledarskap är 

grunden för att sätta igång en lärande process som kan främja viljan och förmågan hos 

medarbetarna att lära och utvecklas. Frågan är om det finns utrymme för pedagogiska 

ambitioner och tankegångar i dessa nedanstående organisationer? 
 

”… det skall vara tillåtet att göra fel och man skall lära av sina misstag men samtidigt har vi inte 

råd att göra fel utan vi måste ta tillvara på dom erfarenheter inom hela företaget som görs på olika 

områden /…/ det finns lite möjligheter för att avsätta tid för lärande och kompetensutveckling. 

 

”… ett större lärande kräver mer tid och en noggrann tanke på hur vi skall göra…” 

 

”… det ligger väldigt mycket på organisationen att det finns utrymme för att hela tiden hålla 

lärandet igång…” 

 

Kompetens   
Social kompetens 

En utav de mest viktiga delarna i det dagliga ledarskapet som har framkommit i resultatet 

handlar om olika kompetenser som en ledare bör kunna hantera. Ledarskap innebär för någon 

informant att försöka ta tillvara på den kompetensen som finns i arbetsgruppen medan det för 

andra innebär vilka förmågor de själva anser är bra att ha. Informanterna lägger stor vikt vid 

den sociala kompetensen som handlar om förmågan att samarbeta och samverka med andra 
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människor. Mannberg (2001) och Their (1994) menar att denna förmåga innebär att det är 

väsentligt att kunna kommunicera och tydliggöra sina åsikter och behov för andra människor 

men även att förstå och lyssna av andras situationer för att avläsa individers behov. Jag tolkar 

detta som att det i dagens organisationer är viktigt att ta tillvara och utveckla allas kompetens 

för att överleva de ständiga förändringarna och därför blir den sociala kompetensen ett oerhört 

viktigt redskap i denna process. Men det är naturligtvis också för att fånga upp medarbetarnas 

känslor och använda dem till att skapa en positiv arbetssituation. 
 

”… en pedagogisk insikt, för du skall förmedla. Du skall ha en social förmåga, för du skall få folk 

att kunna lyssna och du skall få folk att bli attraherade av det du säger och vara en inspirationskälla 

för andra människor.” 

 

”… du skall vara flexibel men också kunna fånga upp hur dom anställda känner och vad dom 

tycker och hur vi gemensamt går framåt. Det är lyhördheten och det hör väldigt mycket ihop med 

flexibilitet. Att man fångar upp varandras idéer och på något sätt får detta att stämma med 

ledarskapet. Att alla känner sig delaktiga.” 

 

”Att möta människor, att lyssna och se människor, kunna avgöra när en grupp mår bra, när 

medarbetare mår bra, att kunna ge beröm och kritik /…/ kunna ta människor på ett bra sätt /…/ att 

kunna lyfta fram det som är bra i dom mötena. Det är ledarskap för mig.” 

 

Affektiv kompetens 

Enligt Their (1994) finns det en definition på kompetens som hon kallar affektiv kompetens, 

vilken Trollestad (1994) beskriver som att en ledare måste vara envis och uthållig, för ledare 

är ingenting man är utan någonting man gör sig till. En av informanterna ger uttryck för detta 

och menar att många ger upp alldeles för lätt när det blir motgångar och detta citat blir ett sätt 

att visa hur motgångar kan hanteras.                                                                                            

 
”… att inte bli trött och tänka…pust…det gick inte bra det här /…/ utan man får vara som en sån där 

gubbe som sitter fast i golvet med en fjäder, envis”. 

 

Visioner   
Kreativ kompetens 

Framtidsperspektivet är för informanterna ytterligare en väsentlig faktor i det dagliga arbetet. 

Genom att förmedla föreställningar i form av visioner om verksamhetens inriktning menar en 

informant att medarbetarna lättare kan relatera sina kunskaper och handlingar till ett större 
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sammanhang. De får en vidgad förståelse för vad verksamheten syftar till. Visioner kan bidra 

till att de upplever en mening med vad de gör, vilket kan öka deras insatsvilja. Den kreativa 

kompetensen är enligt Their (1994) förmågan att frambringa nya spännande synsätt och det är 

som Kostenbaum (1994) beskriver, viktigast hur man som ledare föreställer sig större 

perspektiv men även att man kan förklara varför det är så viktigt att ha en vision. Uppsatta 

visioner styr allas handlingar åt ett visst håll och då bör det inte vara en svårbegriplig vision 

som inte skänker någon mening och innehåll. Ett annat sätt att se på visioner är som en 

informant ger uttryck för är att visionen i sig inte är huvudmålet utan vägen till målet är det 

som är väsentligt. Visionen är mer en utopi. Jag tolkar det som att detta sätt och se på visioner 

gör att innehållet i visionen blir något mer svår att förstå för de människor som skall arbeta 

med den. För vad är det som man arbetar mot och hur får man alla delaktiga i en drömvision? 

 
”… En vision som man egentligen aldrig skall nå, som man också skall vara medveten om att man 

aldrig når, men den skall ändå få finnas där som någon form av idealtillstånd. Jag tror att 

människor behöver det. Vi behöver få drömma, att tänk om det vore så här! Men också vara 

mogna nog att se att det inte blir så och då har vi de här realistiska målen istället.” 

 

”Ledarskap handlar egentligen om att visa vägen, dit skall vi på kort och på lång sikt. Det handlar 

en vision som ligger långt bort, kanske ouppnåelig. Sätta målen, bryta ner visionen i någonting 

mätbart, så att vi som skall göra jobbet tillsammans förstår vad vi skall läsa av vår framgång. Se 

till så det finns resurser och förutsättningar för att nå visionen och målen /…/ stödja medarbetarna 

under vägen men också ställa krav på medarbetarna och sedan kontinuerlig återkoppling till hur 

framgångsrika vi är.” 

 

Kommunikation 
En framträdande enighet i intervjumaterialet handlar om att ha en god dialog med 

medarbetarna och att kommunikation är en viktig kompetens i ledarskapet. Vad informanterna 

menar är att om du som ledare för en ständig dialog öppnas möjligheterna upp till att förklara, 

förtydliga och utbyta tankar och idéer. I samtalet skapas tillfälle för konstruktiv feedback på 

arbetsprestationer och det finns ett tillfälle att reducera osäkerhet. Det grundläggande med 

dialogen och språket är att det blir ett redskap för människor att bli sedda, bekräftade och 

hörda. Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att kommunikationens viktigaste funktion är 

att förstärka samspelet och samarbetet mellan ledare och medarbetare. För att arbeta med 

människors utveckling är det nödvändigt att tala om problem och förändring genom dialog. 
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”… du måste vara en utpräglat duktig kommunikatör, du måste kunna kommunicera med 

medarbetarna. Men det kan vara frustrerande ibland för du får inte alltid gehör för vad du vill.” 

 

”Du måste bjuda in till en dialog, är jag en bra chef eller är jag en dålig chef och kan jag bli bättre 

och så…” 

 

”Tydlighet tror jag är bra… att tala om vad man tycker och tänker men att samtidigt klargöra att 

det inte alltid behöver vara rätt.” 

 

Diskussion 
Från början var min utgångspunkt med studien att försöka få fram den väsentliga variationen, 

det som skilde sig från mängden i intervjumaterialet, men eftersom jag upptäckte att 

intervjuerna var för få för att genomföra på detta vis inriktade jag mig istället på att sträva 

efter en förståelse för de intervjuade chefernas livsvärld. Min avsikt med denna undersökning 

har ändå varit densamma vid båda bearbetningarna och det är att undersöka några chefers 

erfarenheter och uppfattningar om begreppet ledarskap och vad som är väsentligt med 

ledarskap i det dagliga arbetet samt arbetsmarknadens krav på ledarskap.  

 

Mina intentioner har också varit att försöka granska informanternas utsagor med en något 

kritisk förhållningssätt för att komma lite mer under ytan och försöka tolka svaren på ett 

djupare plan. Studien visade att informanterna hade många gemensamma beröringspunkter 

när de talade om ledarskap men uppfattningarna om ledarskapets väsentligheter och 

svårigheter belystes från olika personliga perspektiv. Det som var framträdande i hela 

materialet är att människan är individuell och formad efter olika erfarenheter, egenskaper och 

varierande kompetenser och kulturer och ingår i ett socialt samspel med andra människor. För 

att människor skall kunna växa och utvecklas i detta samspel behöver de som leder 

verksamheten ha en positiv människosyn och en tro på att människan vill och kan utvecklas. 

Det handlar om att se och möta hela människan med empati och respekt och att alla skall 

känna delaktighet i arbetet. Att föra en ständig dialog, stödja och uppmuntra är väsentliga 

bitar i det sociala samspelet mellan ledare och medarbetare för att svårigheter skall 

övervinnas. Informanterna understryker att detta är viktiga grundvärderingar av den 

människosyn som de har och detta överensstämmer med vad många författare i min teoridel 

förespråkar och som även jag samtycker med. Men det kräver att ledaren har personlig 

mognad och en insikt om hur det egna jaget fungerar samt ett gott självförtroende för att 

kunna leda andra på ett bra sätt, vilket Nilsson (1998) bekräftar i sitt resonemang om 
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ledarskap. Den underliggande kärnan som också genomsyrar hela intervjumaterialet är de 

dolda aspekterna som Axelsson och Thylefors (2000) beskriver genom isbergsmodellen. De 

svåråtkomliga informella faktorerna som attityder, känslor, värderingar och beteenden gör att 

det inte finns något färdigt ledarkoncept att följa utan det ligger på ett mycket djupare plan. 

Detta stödjer också Nilssons (1998) resonemang om att det krävs en självinsikt och en 

förståelse för andra människors livsvärld för att få en helhetssyn av människans komplexitet. 

Detta är enligt Rohlin och Skärvad och Nilsson (1994) en mognadsprocess men även en 

nödvändighet för ett bra ledarskap. 

 

Om jag utgår från mina tidigare betraktelser av ledarskap ur en medarbetares synvinkel samt 

vilken insikt detta arbete har givit mig, så vill jag mena att ledarskapet är ett redskap och en 

av nycklarna till företaget/organisationens framgång, där tyngdpunkten ligger på att verka för 

medarbetarnas hälsa, lärande och utveckling. Det är således viktigt att skapa ett tillåtande 

klimat som tar tillvara på den gemensamma kraft som finns i människors olikheter och 

resurser. Informanterna ser även som jag, att man behöver se till att det finns mångfald och 

olika kompetenser i arbetsgruppen men att det även i framtiden blir mer nödvändigt att utbyta 

erfarenheter mellan företag och organisationer. 

 

Jag vill mena att grundförutsättningarna för en organisation bör vara att skapa ett så öppet och 

förtroendefullt klimat som möjligt för att främja människors lärande och utveckling för att 

skapa den delaktighet som informanterna talar om. Vad som går att skönja i intervjumaterialet 

är att det finns en vilja hos informanterna att eftersträva en öppnare kultur och använda mer 

tid åt de pedagogiska ambitionerna och kanske arbeta gräns överskridande för att utbyta 

erfarenheter. Men informanterna uttrycker att deras organisationer inte ger tillräckligt 

utrymme och frihet för lärande och utveckling. Enligt en informant finns det inte den tiden att 

lära och att fundera ut pedagogiska arbetsmetoder hur man skall gå tillväga. Kan det vara så 

att inte kompetensen är tillräcklig för att kunna använda sig av detta metodtänkande? Mina 

funderingar går tveklöst till Trollestads (1994) resonemang om att organisationer och företag 

ser människor som ett humankapital för att nå framgång, istället för att sätta människan i 

centrum och se det som en utvecklingsmöjlighet för företaget. Informanterna talar mycket om 

att det är viktigt att se hela människan och dess resurser och ta tillvara på det, men det uppstår 

lätt en dissonans om inte även företaget/organisationen genomsyras av denna syn. Frågan är 

också om marknaden styr innehållet i företagets/organisationens verksamhet? Eller kan det 

vara så att informanternas resonemang inte överensstämmer med den praktiska verkligheten? 
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I det här läget hade det varit intressant att utöka studien med observationer på arbetsplatsen 

för att undersöka hur informanternas tankegångar ter sig i vardagens verklighet men också för 

att få en helhetssyn över vilka faktorer som inverkar och påverkar möjligheterna att utöva 

ledarskap. 

 

Det finns bland informanterna delade meningar om hur de ser på visioner. Det som man lär 

sig på vägen till målet är oerhört viktigt, anser jag. Det är där du skaffar dig kunskap och 

utökar din kompetens. Kostenbaum (1994) talar om att det är viktigt hur ledaren föreställer 

sig ett större perspektiv men även varför det är viktigt med en vision. Att förklara detta för 

medarbetarna ger ökad förståelse och meningsfullhet i arbetet. Jag vill mena att en 

förutsättning emellertid är att anställda har tolkat visionerna i enlighet med ledningens 

intentioner. Dessutom är det viktigt att de har accepterat dessa visioner då det annars kan bli 

problem med engagemanget. Målen och förväntningarna får inte vara så orealistiska att de 

ligger utanför vad personer kan åstadkomma. I värsta fall kan orealistiska mål skapa 

likgiltighet snarare än engagemang.  

 

Att som ledare inneha och behärska olika kompetenser är grunden för att kunna utöva sitt 

arbete, vilket informanterna menar är en förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap. Den 

sociala kompetensen är mest relevant och viktigast att kunna hantera och denna förmåga 

kommer att öka i framtiden enligt informanterna. Men det finns brister i ledarkompetens på 

arbetsmarknaden. Frågan är utifrån vems perspektiv kompetensen egentligen skall mätas? Hur 

mäter man den sociala kompetensen som till stor del utgörs av dolda faktorer? Ledarteorierna 

i min bakgrundsdel visar på olika möjligheter att bedriva ledarskap men de ger också en klar 

bild över vilken komplex arbetssituation som en ledare ställs inför. Det är näst intill 

omänskliga krav på människan bakom ledargestalten. Frågan är om chefer i sitt ledarskap 

orkar och kan hantera dessa teoretiska ramar för vad ett framgångsrikt ledarskap är? Det jag 

ändå kan se som framträdande i informanternas tankegångar och ledningssätt är en blandning 

mellan pedagogiskt och strategisk ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att ha 

en positiv människosyn och en förmåga att förmedla metoder och visioner på ett involverande 

sätt och det strategiska ledarskapet är en förmåga att i nuet kunna avläsa framtiden och 

balansera förändringar och kontinuitet. 

 

I intervjumaterialet framträder personliga nyanser av känslan av att inte duga och räcka till 

eller säga rätt saker. Detta kan bottna i en dålig självkänsla och för högt ställda krav. Jag vill 
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mena att både Nilsson (1998) och Bennis och Nanus (1985) tankegångar om att först lära 

känna sig själv, sina styrkor och svagheter är mycket viktigt innan du kan leda andra. Kanske 

är det också så att ensam inte alltid är starkast utan att även en ledare behöver ha någon att 

utbyta tankar med. Detta påpekar även en informant som uttrycker att det är gott att ha någon 

att luta sig mot, för man behöver ha någon som man i vissa stunder kan få hjälp av i olika 

arbetssituationer. Nästan alla informanterna talar om ledarskapsteam som ett bra sätt att 

bedriva sitt ledarskap genom. Men min undran är ändå om inte det borde införas mentorskap i 

alla ledarpositioner för att få stöd och feedback för att kunna lära och utvecklas som ledare. 

 
Slutreflektion 
Det inte är helt enkelt att förstå vad som formar ett ledarskap för det är onekligen ett komplext 

begrepp och det finns inget färdigt ledarkoncept att följa. Faktorerna är många som både 

inverkar och påverkar våra beteenden och handlingar för vi är alla olika individer som har 

med oss varierande erfarenheter, egenskaper, förmågor och kompetenser i arbetslivet. Den 

som utövar ledarskap bör hitta en balans mellan att få rätt saker gjorda, att vara lyhörd och 

känna empati för människor, ha självinsikt, ha analys och problemlösningsförmåga, kunna 

samarbeta och ha en god kommunikation med sina medarbetare. Det är också viktigt att ha en 

helhetssyn på organisationen och planering inför framtiden. Denna balans kräver hos 

individen en flexibilitet i tanke, känsla och handling. Enligt mina yrkeserfarenheter så finns 

det uppenbara brister i ledarkompetens och den balans som jag beskriver som betydelsefull 

för ett bra ledarskap, kan kanske vara svår att uppnå av bara en ledare på grund av att vi är 

olika som individer. Av informanternas tankar och upplevelser av ledarskap framgår 

ledarskapsteam som en bra modell för att kunna sammanföra och nyttja olika individers 

förmågor och resurser på ett optimalt sätt. I Adizes (2000) teori om kompletterande ledarstilar 

framgår vikten av att ha ett ledarskapsteam som består av oliktänkande individer som har 

förmågan att vara kreativ, kunna planera och strukturera arbetet, omsätta tankar och idéer till 

verklighet samt vårda relationerna på arbetsplatsen. Dessa fyra ledningsstilar är nödvändiga 

för att en organisation skall kunna utvecklas menar Adizes (2000). Människans natur ligger i 

att ständigt utvecklas och utforska möjligheter och kanske är det så att det bör finnas 

variationer av ledarskap just för att det är olikheterna som främjar lärande, utveckling och 

konkurrens. 
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Förslag till vidare forskning 
Nästa steg kunde kanske vara att observera chefer i deras vardagssituationer. Dels för att få ett 

vidare perspektiv på ledarskapets komplexitet men också för att se hur uppfattningar och 

tankar om ledarskap överensstämmer i handling, för det finns ofta en diskrepans mellan vad 

människor säger och vad de gör. Intervjufokus hamnar här på medarbetarnas upplevelser av 

chefens värderingar, attityder och agerande, vilket blir ledarskap i vardagsarbetet ur en annan 

synvinkel. Ytterligare ett intressant perspektiv vore att undersöka chefers uppfattningar av 

mentorskap och vilken betydelse det skulle ha för ledarskapet. 

 

Slutord 
Jag vill framföra ett stort tack till de informanter som med ett mycket vänligt bemötande tagit 

sig tid att delta i min studie. Min förhoppning är att dessa människor fortsätter att utöva sitt 

ledarskap med den positiva människosyn som de har. Vidare vill jag tacka min handledare 

Jan-Erik Perneman för det varierande arbetssätt som han har visat vägen för. Till sist vill jag 

även tacka min familj för all den förståelse och tålmodighet som jag känt under denna tid. 

Familjen är min inspirationskälla vilket har haft stor betydelse och bidragit till att jag 

genomfört uppsatsen. 

 
”Verkliga ledare skiljer sig från andra genom sin ständiga aptit på kunskaper och erfarenheter, och 

allteftersom deras världar vidgas blir också deras insikter bredare och detaljrikare”  (Bennis, 1990 

s. 10 
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Bilaga 

Intervjuguide 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka några chefers erfarenheter av och uppfattningar om 

begreppet ledarskap. Ytterligare vill jag undersöka dessa chefers uppfattningar om vilket 

ledarskap arbetsmarknaden efterfrågar och vad som är viktigt när det gäller ledarskap i 

arbetet. 

 

Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har de intervjuade cheferna om ledarskapsbegreppet? 

 

 Hur uppfattar de intervjuade cheferna arbetsmarknadens krav på ledarskap? 

 

 Vad upplever de intervjuade cheferna är väsentligt med ledarskap i det dagliga arbetet? 

 

Intervjufrågor 
Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Kön? 

Utbildning? 

Yrkesverksamma år? 

Arbetsuppgifter? 

 

Huvudfrågor 

1. Vad innebär ledarskap för dig? 

2. Vad vill du åstadkomma med ditt ledarskap? 

3. Hur skiljer sig ditt ledarskap från andras? 

4. Vad är skillnaden mellan chefskap och ledarskap? 

5. Om du utifrån dina erfarenheter skulle beskriva vilka egenskaper och beteenden som är 

viktiga i ett ledarskap, vad skulle det innefatta då? 

6. Vad är effektivt ledarskap för dig? 

7. Hur uppfattar du din egen ledarstil? 

8. Vad finns det för positiva och negativa sidor med ledarskap? 



 

 

9. Hur uppfattar du arbetsmarknadens krav på ledarskap? 

10. (om det är höga krav) Finns det tillräcklig kunskap och kompetens att bemöta dessa krav? 

11. Vad behöver förändras för att uppnå dessa krav i så fall? 

12. Hur uppfattar du skillnaderna i kraven på ledarskap om du jämför med den organisation 

du arbetar i och arbetsmarknaden? 

 

13. Vilken kunskap och kompetens behövs för ledarskap? 

14. Vad har du för förväntningar på ditt arbete? 

15. Vad är kvalitet i arbetet för dig? 

16. Vilka attityder och värderingar har du när det gäller mål och visioner? 

17. Vilka attityder och värderingar har du när det gäller trivsel och inflytande i arbetet? 

18. Hur upplever du att dina egna värderingar är förankrade i organisationen? 

19. Vad innebär lärande i arbetet för dig? 

20. Hur kan man genom ledarskapet skapa ett klimat och arbetsmiljö som främjar lärande och 

utveckling på arbetsplatsen? 

21. Vilka möjligheter för lärande och utveckling ger den organisationen som du arbetar i 

utrymme för? 

22. Om du skulle beskriva framtidens ledarskap, hur skulle det se ut då? 

23. Hur skulle du vilja sammanfatta ledarskap? 
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