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Abstract 
The purpose of this qualitative study was to investigate the origin of peoples view 

on ideal leadership. This was at first to be conducted by interviewing eight teachers at an 

elementary school who where split into four groups divided by gender and age. The intention of 

the separation was to attain differences of opinions to bring clarity to our main question. The 

aim with the interviews was to obtain the teachers´ unbiased reflections upon ideal leadership, 

which is why the analysis of the attained material was carried out inductively on the basis of 

grounded theory. After having analysed six interviews we discovered homogeneity manifested 

in the teachers´ answers. We found this to be interesting, what was the reason for the teacher’s 

similar opinions on ideal leadership? Could it be that the teachers have these opinions just 

because they are teachers? With the intention to investigate whether teachers have different 

opinions on ideal leadership than people who are not teachers or not, we interviewed two 

alternative individuals who did not have teaching as a profession. The comparison between 

these groups manifested differences even though there also were similarities. This study shows 

that leadership should be looked upon as a dynamic expression including context, culture etc. It 

is hard to make a definition of the expression since it is growing and changing with time. 

Therefore we found it hard to draw any further conclusions about the origin of peoples view on 

ideal leadership. 
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Inledning 
Föreställ dig själv första dagen på din nya arbetsplats. Du har sett fram emot att 

börja jobba här alltsedan barnsben. Platsintervjuerna var många och svåra men du lyckades 

verkligen charma och övertyga mannen med kostym att just DU var rätt för företaget, att DU 

besitter de lukrativa kunskaper och egenskaper som krävs för att företaget ska utvecklas och 

expanderas. Med dina kvalifikationer har förväntningar på dig stigit. Det märks tydligt när du 

tar dina första steg in i lokalen. Det har samlats till morgonmöte och du vet om att du är 

orsaken. Du sätter dig ned bredvid din framtida chef som du tidigare bara har sett på bild. Du 

tycker att han ser lite trevligare ut på bild men lägger ingen större vikt vid det. Efter att 

klockslaget är det rätta börjar han diskutera företagets framtid, dess mål och visioner och hur de 

bäst ska förverkligas. Han kommer in på att det krävs en viss sorts ledare för att styra företaget 

åt rätt håll. Du introduceras som en av de rätta ledarna. Efter en kort presentation av dig själv 

och dina arbetsuppgifter i det nya företaget avslutas mötet. Du ska nu få ytterligare direktiv av 

din nya chef och ni börjar samtala inne på hans kontor. Du märker nu tydligare än innan att 

denna person inte alls är som du föreställt honom. Han verkar inte lyssna och visar inte det 

minsta intresse av att låta dig få tala. Du är till en början ganska sansad, men efter att ha lyssnat 

en halvtimme utan att få uttrycka det minsta av dina åsikter börjar du bli riktigt förbannad. Vad 

gör människan? Är detta min framtida chef som jag måste stå ut med dag ut och dag in? 

Tankarna snurrar och du känner att det snart kommer att explodera inom dig. För ett ögonblick 

får du en känsla av att detta nog inte kommer att sluta som du tänkt dig. Det uppstår en undran 

inom dig om du börjat här bara för att sedan få en chef som inte har en aning om vad ledarskap 

är och om du i så fall verkligen kommer att kunna stå ut med situationen i ett längre perspektiv? 

Ledarskap är ett område som är, har varit och alltid kommer att vara aktuellt. Det är 

ett ämne som ständigt debatteras i de flesta medier och alla har en egen åsikt om hur en bra 

ledare ska vara. Dagligen utsätts vi för eller utför vi någon form av ledarskap även om det inte 

alltid är medvetet. Vi har ofta en åsikt om vad som är bra ledarskap och vad som är dåligt.  Men 

har alla en egen uppfattning av ledarskap? Hur ser den ut? Finns det några skillnader mellan 

personers uppfattningar och i så fall vilka? Hur vill vi leda andra människor och hur vill vi bli 

ledda? Detta är några av de frågor som fick oss att bli intresserade av ämnet ledarskap. 

Vi är alltså angelägna om att utföra en studie med relevans för ledarskap, vilket 

genererar ytterligare en mängd frågor: Vad kan de medverkande i studien ha för tankegångar 

kring ledarskap? Vad finns det allmänt för olika uppfattningar om ledarskap och hur ser utbudet 
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av ledarskapsteorier ut? Det är ett oändligt stort område som är oöverskådligt när det kommer 

till utrymmet för en magisteruppsats. Vi har därför valt ut ett antal avsnitt ur det teoretiska 

utbudet som vi tycker verkar vara intressanta och relevanta för en studie inom området. 

 

Ledarskap 

Ledarskap är ett stort och föränderligt begrepp och det finns många synvinklar och 

definitioner av begreppet. Vad alla definitionerna har gemensamt enligt Yukl (2002) är att 

ledarskap är en process där en person medvetet använder sitt inflytande över andra för att 

guida, strukturera och underlätta aktiviteter och relationer i en grupp eller organisation. 

Yukl (2002) definierar ledarskap enligt följande,  

 
The process wherein an individual member of a group or organization influences the 

interpretation of events, the choice of objectives and strategies, the organization of 

work activities, the motivation of people to achieve the objectives, the maintenance 

of cooperative relationships, the development of skills and confidence by members, 

and the enlistment of support and cooperation from people outside the group or 

organization. (s 5) 
 

Yukl (2002) menar vidare att ledarskap kan behandlas som antingen en 

specialiserad roll i en grupp eller som en process över socialt inflytande där både rationella och 

emotionella processer ses som inflytelserika aspekter på ledarskap. Med specialiserade roller 

menar Yukl att det finns ett antal olika roller i en grupp och en av dessa är ledarrollen. 

Ledarrollen i gruppen har vissa speciella uppgifter som bara denna person bör utföra för att 

maximera effektiviteten. Förutom ledarrollen finns det även följare (followers). Trots att de 

kallas följare kan dessa individer också hjälpa ledaren att utföra ledarfunktioner såsom 

beslutsfattande och övervakande sysslor. Intressant är att enligt Yukl kan en ledare också vara 

följare i samma organisation. Till exempel kan en säljchef vara ledare för sina säljare och 

samtidigt vara följare till en högre chef inom företaget eller som en lärare är ledare över sina 

elever men är följare till rektorn. Det innebär att Yukl ser relationen ledare – följare som starkt 

situationsbunden och som tidigare nämndes att en person både kan inta rollen som ledare eller 

följare beroende på situationen. 

Det finns ytterligare ett stort antal definitioner av ledarskap. Enligt Alvesson (2001) 

är dock Yukls definition den som verkar mest genomtänkt, även om han smått ironiserar även 
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den. Alvesson tar upp termen ledarskap, så som definierad av Yukl, som utbytbar mot 

begreppen kultur och strategi. Med detta menar han att ledarskap som allmän term och 

studieobjekt inte står i något klart och tydligt förhållande till en särskild, distinkt grupp 

fenomen. Det är ingen lättbegriplig term och förklaringen av begreppet står inför två större 

problem: de sociala världar som intresserar ledarskapsforskarna är inte lämpliga att beskriva 

eller förklara med enkla kategoriseringar och rangordningar, samt att språkbruket har sina 

begränsningar när det kommer till att definiera innebörden av begreppet. Alvesson (2001) 

menar, för att förstå ledarskap måste man ta hänsyn till den sociala kontext där ledarskapet äger 

rum. Ledarskap är nämligen en komplex social process där innebörderna och tolkningarna av 

det som sägs och görs är avgörande. Detta gör att ledarskap är nära förknippat med kultur på 

det sättet att för att kunna förstå innebörden av ledarskapsutövningen krävs det en bedömning 

av utövarnas handlande och relationer i deras specifika kulturella kontext. Denna kontext 

innefattar såväl samhället som yrket, branschen och organisationen. 

Vidare menar Alvesson (2001..) att det som definieras som ledarskap kräver inte 

endast en teoretisk definition, utan även ett noggrant övervägande av vad en särskild grupp 

lägger för betydelse vid begreppet och hur den gruppen relaterar till ledare och ledarskap. Olika 

grupper lägger olika meningar och innebörder i begreppet. Inom det militära samhället refererar 

termen ledarskap till något helt skilt från det man vanligtvis menar med ledarskap inom 

professionella yrkesgrupper. En stor skillnad när det gäller innebörden av begreppet ligger i den 

nationella kulturella skillnaden från samhälle till samhälle. Här i Sverige har vi helt andra 

förställningar om ledarskap än man har i t.ex. Asien. Det finns även skillnader mellan olika 

sektorer i samhället när det gäller deras inställning till ledarskap. Inom den akademiska sektorn 

brukar man tillskriva ledarskapet en mindre roll när det gäller att försöka förklara prestationer 

och andra resultat. Det finns enligt Alvesson, en allmän trend inom näringslivet att tillskriva 

ledarskapet en allt större och inte sällan överdriven betydelse som ett sätt att lösa 

organisatoriska problem, också i sektorer där ledarskapet vanligtvis är av mindre betydelse, 

t.ex. i skolor, sjukhus och universitet. Ofta tycks lösningen till problemen vara mer och bättre 

ledarskap medan andra faktorer såsom t.ex. utbildning hamnar i skymundan. 

Alvesson (2001) menar också att det även inom den akademiska världen finns olika 

variationer när det gäller uppfattningar av ledarskapets innebörd och relevans. En variant av hur 

man kan få fram innebörd och mening av begreppet ledarskap är att avstå från att teoretiskt på 

förhand avgöra vad som är ledarskap. Man kan istället lyssna till olika grupper i organisationen 
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och ta reda på hur och varför medlemmarna pratar om ledarskap, vad de menar med begreppet, 

deras orienteringar, värderingar och känslor kring ledarskap och olika versioner och uttryck för 

det. Hur folk pratar och på andra sätt uttrycker uppfattningar om ledarskap ger en bild av 

bredare kulturella mönster som berör den mänskliga naturen, sociala relationer, hierarkier osv. 

Med ett sådant synsätt undviker man svårigheterna med att definiera ledarskap som ett generellt 

begrepp stående över tid och situation. 

Alvesson (2001) menar ändå att det inte ska inkluderas för mycket i 

ledarskapsbegreppet och att vissa begränsningar måste vidtas för hur ledarskap ska tolkas. Han 

påpekar att det kan vara lämpligt att flytta fokus från den standardiserade uppfattningen av 

ämnet, så som det kommer till uttryck i t.ex. frågeformulärsstudier, till en större koncentration 

på kulturella kontexter och innebörder av ledarskapssamverkan. Idealet blir då en kombination 

av teoretiska idéer om ledarskap och ett sensitivt lyssnande på dem man vill förstå. Här tar 

Alvesson (2001, s 149) upp följande fyra inslag i sin teori om ledarskapsbegreppet: 

• Ledarens handlande 

• Sociala relationer mellan ledare och medarbetare 

• Den organisationskulturella kontexten som ger scenen för ledarskapsrelationen 

• Hur medarbetarna tolkar och förhåller sig till ledarens handlande 

 

Skillnader mellan ledare och chefer 

Alla ledare är självklart inte chefer, utan det kan även vara politiska ledare eller 

informella ledare. Man kan enligt Alvesson (2001) göra en distinktion mellan utsedda ledare 

(chefer), med en formellt grundad ställning när det gäller såväl rättigheter som skyldigheter, 

och informella ledare, vars ställning helt och hållet bygger på det stöd och den legitimitet de får 

av sina anhängare. På senare år har det också framkommit en distinktion mellan å ena sidan 

chefer, som förlitar sig på sin formella ställning och arbetar med byråkratiska processer, och å 

andra sidan ledare, som förlitar sig på sina personliga egenskaper, arbetar med visioner, 

dagordningar och koalitionsbyggande och påverkar människors känslor och tänkande. Enligt 

den senare tolkningen kan chefer då antingen vara endast chefer eller så är de både chef och 

ledare i ett. Detta kan tolkas som att en chef kan styra en grupp genom att utföra sin makt rent 

praktiskt utan att vara ledare. Chefen påverkar i detta avseende gruppens tankegångar mindre 

än deras aktioner. För att skapa inflytande på hur gruppens stämningar, känslor och 
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förväntningar utvecklas, krävs alltså en individ, chef eller ickechef, med ledaregenskaper. 

Vanligtvis är dock chefskap och ledarskap sammanflätat på ett eller annat sätt. 

För att definiera begreppen tar Alvesson (2001) upp Nicholls definitioner av 

ledarskap och chefskap från 1987: 

 
Chefskapet får saker och ting utförda av andra genom de traditionella aktiviteterna 

planering, organisering, övervakning och kontroll – utan att bekymra sig allt för 

mycket om vad som försiggår i folks huvuden. Ledarskapet, däremot, är främst 

upptaget av vad folk tänker och känner och hur det kan kopplas till miljön, till 

avdelningen och till arbetet/uppgiften. (s 158 ) 

 

Alvesson tar vidare upp chefskapets roll som planerare, kontrollerare, samordnare 

och användare av byråkratiska medel. Samtidigt menar han att de försöker skapa engagemang 

eller åtminstone acceptans av den styrda gruppen för deras gemensamma uppgifter och mål. 

Denna process att försöka skapa mening för gruppens arbetsuppgifter kan tänkas överskrida 

gränserna mellan ledarskap och chefskap. Dock är det väldigt sällsynt med 

ledarskapshandlingar som endast berör tankar och känslor mellan de konkreta uppgifterna och 

en vidare kontext. Istället påverkar cheferna gruppens tänkande i samband med planering och 

genomförande av gruppens uppgifter och uppnående av gruppens mål. Detta gör det svårt att i 

praktiken särskilja chefskap från ledarskap vilket innebär att de flesta nutida organisationer 

utövar inte enbart chefskap eller ledarskap utan en mix av de båda. 

Ledarskap utspelas alltså i ett kulturellt sammanhang och alla ledarskapshandlingar 

får sina konsekvenser av den tolkning som görs av alla inblandade i processerna (Alvesson 

2001). Detta innebär att alla i gruppen, ledare och underordnade, kan påverka gruppens 

handlande, mål, visioner m.m. Det är inte en ledare som styr en grupp utan alla har möjlighet 

att bidra till gruppens utveckling och resultat. Ledarskap ses som en handling eller en 

uppsättning handlingar som äger rum i en social process. Den avgörande faktorn när det 

kommer till vilka som är med och bidrar till ledarskapshandlingar är den kulturella kontexten. 

Ett öppet friskt klimat kan skapa stora möjligheter för hela gruppen att bidra med ledarskap. 

Däremot om en stark ledare eller chef har för avsikt att kontrollera gruppen till stor del, kan han 

skapa ett klimat där ledarskapet är centrerat runt en person. 

För att återigen skilja ledarskap från chefskap kan det senare, enligt Alvesson 

(2001), betraktas som att handla om att kontrollera gruppen genom att passera tankenivån 
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snabbt för att uppnå förutsägbara reaktioner på beteendenivån. Inom chefskap är kulturen inte 

på något sätt en central del utan sätts istället åt sidan genom att inblandningen av värderingar, 

icke-fokuserat tänkande och känslor minimeras. Tanken är att gruppen organiseras och får så 

tydliga uppgifter genom instruktioner och direktioner att mera komplexa tankar och värderingar 

inte är av större nytta. 

Alvesson (2001) tar upp ytterligare ett begrepp relevant för området ledarskap. 

Antiledarskap används i bemärkelsen att ledaren förändras med situationen. I en situation av 

antiledarskap drar den individ som normalt sett är ledare sig undan för att skapa utrymme för 

sina medarbetare som vanligtvis fungerar mer som följare. Hierarkin nedtonas, vikten läggs vid 

gemenskap och ett öppet klimat och ett fritt kommunikationsflöde skapas. Genom att 

uppmuntra medarbetarna till att ta mer ansvar stärker den tidigare ledaren deras status, 

arbetsidentitet och motivation. Det utövas ett kulturellt inflytande genom att delegera, betona 

allas värde, understryka sociala värderingar osv. Det byggs med kulturella medel upp en 

integrerad organisation där man kan övervinna den traditionella skepsisen och antagonismen 

mellan olika funktioner och utveckla en gemensam identitet och en organisatorisk gemenskap. 

På detta sätt, genom att dra sig undan, skapar ledaren ett öppet klimat där alla kan bidra till 

utvecklingen av gruppen. Alla blir ledare i denna situation, vilket kan vara positivt när det är av 

nytta att gruppen är kreativt skapande. 

 

Olika syner på idealledarskap 

Synen på hur en bra ledare ska agera har utvecklats och förändrats genom 

påverkan av samhällsförändringar och paradigmskiften. Enligt Clowney (Executive Excellence 

vol 18, nr3 2001), har inte mindre än fyra större synvinklar på den idealiska ledaren 

förekommit. Under de första 150 åren av USA:s historia tillämpades det karaktäristiska 

synsättet på ledarskap. Det utgick mestadels utifrån självutveckling där framgång kom med 

karaktärsdrag som ärlighet, mod, medmänsklighet, disciplin m.m. 

Under andra världskriget söktes ledare med beslutsamhet, auktoritet och strikt 

disciplin. Detta återspeglades senare på de civila arbetsplatserna i form av att anställda blev 

ledda genom order om vad som ska göras och hur det ska göras. Ett annat perspektiv var att 

ledarskap kan ta form som att påverka individer genom att få dem att fatta tycke för ledaren och 

på så sätt få dem att tänka i samma banor. Här spelade en positiv mental inställning en stor roll. 

Genom ett positivt tänkande kunde man få folk att följa ledaren och på så sätt styra gruppens 
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utveckling. Det sista stora perspektivet på idealledarskap är baserat på människans förmåga och 

det som kollektivet har möjlighet att uppnå. Alla individer strävar efter framgång. Med detta 

som utgångspunkt kan medlemmarna i gruppen eller organisationen ta del av målen och 

visionerna samt deras roll i uppfyllandet av dem. 

 

Forskningsperspektiv 

Liksom det finns ett stort antal definitioner av ledarskap finns det även ett brett 

spektra av olika perspektiv på hur ledarskap ska studeras. Här nedan följer några exempel på 

olika forskningsperspektiv (Yukl 2002): 

 

Karaktärsperspektiv (trait approach) 

Det här synsättet betonar att det finns vissa ledarskapsdrag hos speciella individer 

som skiljer dem åt från andra och gör dem till bättre ledare. Inom detta perspektiv studeras 

alltså individers karaktärsdrag och egenskaper. 

Beteendeperspektiv (behaviour approach) 

På 50-talet började forskare intressera sig för vad chefer egentligen gjorde på sina 

jobb. Till exempel undrade man hur mycket tid de lade ner på att samtala med andra osv. En 

gren i detta synsätt är att studera och framförallt jämföra effektiva och ickeeffektiva ledare. 

Makt och påverkansperspektiv (power-influence approach) 

Detta synsätt har i likhet med trait approach ett ledarperspektiv (studerar enskilda 

ledare). Forskningen försöker att förklara ledarskapseffektivitet i termer av hur mycket och 

vilken makt ledaren har och hur denne använder sig av makten. Makt ses som viktigt inte bara 

för att kunna påverka följarna utan även för att kunna påverka sina jämlika, ledare över sig och 

personer utanför organisationen. 

Situationsperspektiv (situational approch) 

Detta perspektiv påpekar relevansen av kontextuella faktorer som vilken typ av 

arbete ledarens grupp utför, hur den externa miljön påverkar och vilka personligheter det finns 

hos följarna. Det finns två forskningsområden inom perspektivet: det ena behandlar hur ledaren 

påverkas av organisationen som denne jobbar inom, det andra området behandlar huruvida det 

finns vissa ledaregenskaper (traits) som passar bättre i vissa situationer än i andra. 
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Integrativt perspektiv (integrative approaches) 

Här behandlas hur och varför följare av vissa ledare är villiga att göra stora 

ansträngningar och personliga uppoffringar för att nå gruppens mål. Exempelvis studeras här 

karismatiska ledare. 

Organisations process 

Här beskrivs ledarskap som processer förekommande i organisationer där gruppen 

ses som ett subsystem. 

 

Traits och skills 

Trait refererar till individens attribut, som inkluderar temperament, motiv, 

värderingar och behov (Yukl 2002). Dessa individuella attribut eller egenskaper är ganska 

stabila indikatorer på hur individen kommer att handla i en given situation. Skills refererar till 

färdigheter sett ur ett effektivitetsperspektiv. Det finns tre olika färdighetsområden nämligen 

tekniska färdigheter, interpersonella färdigheter och analytiska (conceptual) färdigheter. 

Yukl (2002) tar upp vissa egenskaper som han menar predicerar ett effektivt 

ledarskap. Den första egenskapen är tvåsidig och omfattar energinivå och stresstolerans. Att ha 

en hög energinivå och god stresstålighet hjälper en ledare att klara av de många och långa 

arbetsdagarna och det hektiska arbetsklimatet som ledare oftast befinner sig i. Att ha en hög 

stresstolerans hjälper en ledare mycket i olika situationer. Det kan till exempel vara vid en kris 

inom personalen eller inför avgörande och svåra beslut. Hög stresstålighet hjälper ledaren på 

det sättet att man blir mindre stressad och kan istället behålla sitt lugn och lösa problemet 

rationellt. Den andra egenskapen är självförtroende. Att inneha självförtroende är bra som 

ledare men det kan också medföra vissa negativa effekter på ledarskapet. De positiva effekterna 

är att en ledare med självförtroende kan utöva större inflytande på sina följare genom sitt säkra 

och trygga beteende. Ledare med gott självförtroende antar och försöker att driva igenom svåra 

uppgifter trots att de stött på problem i ett inledande skede. Genom sitt goda självförtroende ger 

de inte upp utan kan med hjälp av sina följare klara av att uppfylla svåra och höga mål. Den 

negativa effekten av en ledare med alltför bra självförtroende kan vara att ledaren är alltför 

optimistisk och försöker driva igenom för svåra uppgifter. Detta kan leda till snabba 

ogenomtänkta beslut och förnekelse av bevis som visar på motsatsen. Den tredje egenskapen 

som Yukl (2002) tar upp är intern locus of control. Om individen besitter denna egenskap 

innebär detta att denne ser sig själv som att kunna påverka sin situation och hitta en lösning på 
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eventuella problem, att helt enkelt ha inflytande över sitt eget öde. Ledare med intern locus of 

control har en syn på världen och på deras öde som gör att dessa individer tar tag i eventuella 

problem eller möjligheter och försöker själva att lösa dem istället för att tro att de löser sig 

själva. Det gör dem helt enkelt mer handlingskraftiga än andra som inte har intern locus of 

control. Den fjärde egenskapen är känslomässig mognad vilket innebär att individen vet sina 

styrkor och svagheter, de har mer självkontroll (mindre impulsiva), mer stabila emotioner 

(innebär att de inte får kraftiga känsloutbrott) och de är mindre defensiva (de tar kritik bättre). 

Allt detta leder framför allt till en bättre relation till sina medmänniskor. Den femte egenskapen 

är integritet som involverar huruvida ledarens beteende stämmer överens med ledarens 

värderingar. Integriteten bestämmer till stor del om ledaren ska uppfattas som pålitlig vilket i 

sin tur i många situationer är avgörande för om ledaren ska lyckas. Den sjätte egenskapen som 

Yukl tar upp är maktmotivation. Egenskapen refererar till att individer med maktbehov har en 

större benägenhet än andra att söka sig till ledarpositioner. Här är det intressant att se på hur 

dessa individer använder sig av sin makt. Den sjunde egenskapen innefattar förmågan att 

prestera. Detta uttryck innehåller komponenter som behov att prestera, önskan att lyckas, 

önskan att utvecklas, villigheten att ta på sig ansvar och strävan efter mål. 

De tre olika färdigheter (skills) som Yukl (2002) tar upp är tekniska, 

interpersonella och kognitiva färdigheter. De tekniska färdigheterna är kunskaper om metoder, 

processer, procedurer och tekniker för att kunna sköta sina följare. Det är inte nog att ledaren 

kan sina egna produkter eller de processer som denne har hand om utan för att kunna lägga upp 

framtida visioner är det viktigt att också ha insikt om vilka svagheter och styrkor 

organisationen har. De interpersonella färdigheterna involverar kunskap om individers beteende 

och grupprocesser, förmågan att förstå känslor, attityder och motiv hos andra och förmågan att 

kunna kommunicera på ett klart och bra sätt. Dessa färdigheter är mycket viktiga för att skapa 

ett bra förhållningssätt till följarna. De kognitiva färdigheterna omfattar logiskt tänkande, 

analytisk förmåga, gott omdöme, insiktsfullhet, intuition, kreativitet och förmåga att finna 

mening och ordning i det oordnade. Vidare menar Yukl att en ledare behöver alla tre 

färdigheterna men det sedan är situationen som är avgörande för hur mycket av varje färdighet 

ledaren ska bruka. 
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Ledarskapsstilar 

Det talas mycket om ledarskapsstilar i många delar av dagens samhälle. Men vad 

ligger det för betydelse i begreppet? En ledares olika drag och färdigheter kombinerat med hans 

eller hennes metoder för utövandet av ledarskap utgör ledarens ledarskapsstil. Enligt Bass och 

Stodgill (1990) finns det ett antal exempel på ledarskapsstilar. 

 

Auktoritär ledarstil 

En auktoritär ledare är beroende av sin maktställning och förmåga att övertyga.  

Inom auktoritärt ledarskap kan ledaren få följarna med sig på ett antal sätt. Ett sätt att få 

följarna att gå efter ledarens visioner är genom att övertyga gruppen att just hans eller hennes 

idéer kommer att lösa gruppens problem. Följarna kan i vissa fall även tvingas till underlydnad 

genom ledarens maktutövande som i vissa fall kan tillämpas genom belöning och bestraffning. 

Genom detta belöningssätt förstärker ledaren vissa beteenden hos följarna. Vidare strävar en 

auktoritär ledare efter distans mellan sig själv och sina följare. De ser inte sina följare som 

jämlika, utan strävar efter att som ledare behålla ett visst avstånd till dem som blir ledda. 

Demokratisk ledarstil 

En demokratisk ledarstil kräver en viss mognad och kunskap. Vissa ledare kan 

uppfattas som demokratiska för deras sätt att använda parlamentariska procedurer och 

majoritetsbeslut vid viktiga ställningstaganden. Andra för att de strävar efter samstämmighet 

och att försöka ha en öppen, pålitlig relation till sina följare. En demokratisk ledare ser sina 

följare som jämlikar och försöker närma sig dem och sudda ut eventuella barriärer. Det som 

karaktäriserar en demokratisk ledare är kompromissvillighet, en strävan efter att ta hand om 

sina följare och en känsla av ansvar och gemenskap till sina följare. 

Laissez–faire ledarstil 

Laissez–faire ledarstil är en typ av ledarstil som är mycket passiv gentemot sina 

följare. En ledare som utövar laissez–faire stilen är en individ som undviker att ha inflytande på 

följarna och övervakar inte heller dem under deras arbete. Han eller hon sätter inte upp några 

konkreta mål för gruppen utan lämnar istället över för mycket ansvar till gruppen som får fatta 

alla beslut. En grupp med en laissez–faire ledare får helt fria tyglar och följarna får fritt 

undersöka och välja att fördjupa sig i de inriktningar som de föredrar. Denna inriktning av 

ledarstil fungerar bara om följarna är extremt duktiga och ambitiösa. 
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Målorienterad ledarstil 

Den ledare som har starkt intresse av att vara målinriktad, prestationsinriktad, 

produktionsorienterad och betonar vikten av mål kallas målorienterad ledare. En målorienterad 

ledare distanserar sig på det mentala planet från sina följare och kan uppfattas som kalla och 

reserverade. Ledarskapet tar sin form av en stor kontroll av sina följare för att gruppen ska nå 

sina mål. Ledaren sätter vidare upp målen för gruppen och han eller hon styr också hur målen 

ska nås genom att säga vad alla ska göra och varför de ska göra det. Ledaren strukturerar också 

upp gruppen genom att definiera gruppens roller och sätter upp tydliga kanaler för 

kommunikation för att staka ut vägen till det uppsatta målet. 

Relationsorienterad ledarstil 

Det som karakteriserar en relationsorienterad ledare är att de är socialt inriktade, 

de anser det viktigt att underhålla relationen till sina följare och relationerna mellan sina följare. 

De vill öppna kanaler för kommunikationen i gruppen och styr gruppen så att följare får 

möjligheten att nyttja sin förmåga på bästa sätt. Det tar uttryck i att ledaren ger följarna support, 

kamratskap och ömsesidigt förtroende. En relationsorienterad ledare litar på sina följare och 

övervakar deras arbete i mindre grad än till exempel en målinriktad ledare. 

 

Frågeställning och syfte 

Det existerar en hel del varierade uppfattningar om ledarskap. Som en grundpelare 

har vi Yukls (2002) definition som tar upp ledarskap som en process över socialt inflytande. 

Detta kritiseras av Alvesson (2001) som menar att ledarskap är mer komplext och kräver en 

större innebörd med kultur som ett av de stora begreppen. Vidare finns det ett stort antal 

färdigheter och egenskaper som enligt Yukl (2002) predicerar effektivt ledarskap. Men 

existerar dessa teorier även i praktiken? Om vi skulle göra en undersökning kring ledarskap, 

skulle de här teorierna vara lika väsentliga i det sammanhanget? Skulle dessa teorier komma 

upp i en diskussion kring ledarskap? Om inte, varför? Och vad skulle då istället vara av 

betydelse för de medverkande i studien? Vad har vi för uppfattningar om ledarskap och varifrån 

kommer dem? Med dessa funderingar kring den teoretiska bakgrunden av ledarskap kom vi 

fram till att vi vill undersöka vad våra uppfattningar av ledarskap bottnar i. Det vill vi titta 

närmare på genom att studera de så kallade följarnas (personalens) syn på ledarskap och hur 

den kan skilja sig åt. Hur ser personalen på ledarskap? Ser de ledarskap som en process i 

enlighet med Yukls (2002) teorier? Vad är idealiskt ledarskap för personalen? Kommer 
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personalen att reflektera kring olika ledarskapsstilar? Är de ledarskapsstilar som Bass & 

Stodgill (1990) tar upp aktuella? 

Vi avgränsar oss till att behandla personalens syn på vad som är bra ledarskap, 

eftersom det är detta som är centralt för utvecklingen av ledarskapssituationen. För att 

undersöka om det föreligger skillnader hade vi tänkt jämföra synen på bra ledarskap (d.v.s. 

idealbilden av en ledare) hos anställda i ett företag där de anställdas egenskaper skiljer sig åt i 

bemärkelserna ålder och kön. Vi är alltså intresserade av att undersöka om det kan förekomma 

skillnader i hur äldre respektive yngre och män respektive kvinnor, på samma företag, 

beskriver idealbilden av en ledare. De anställda ska bara skilja sig åt i dessa två bemärkelser 

d.v.s. de ska inneha i stort samma befattning i företaget. Syftet med detta är att det underlättar 

att komma åt detaljer kring hur följarna har bildat sina uppfattningar kring ledarskap. Andra 

faktorer kan också vara av intresse såsom hur länge de har varit anställda, skillnader i lön m.m. 

Vi har dock valt att inte inkludera dessa faktorer i undersökningen, för att inte komplicera den 

för mycket i förhållande till vad det kan bidra till studien. 

Vi kom efter ett tag fram till att det är väldigt svårt att hitta ett företag där de 

anställda har samma position oberoende av ålder och kön. Däremot kan problemet lätt lösas 

genom att utföra undersökningen på lärare i en skola. Vi tog kontakt med en högstadieskola i 

Lund och fick direkt ett medgivande till studien. 

Vi har reflekterat kring de resultat vi trodde skulle kunna vara möjliga av en studie 

av lärares uppfattningar om idealledarskap. De skulle kunna vara att yngre lärare har en annan 

bild av idealledarskap än vad äldre lärare har samt att det även kan finnas skillnader gällande 

manliga respektive kvinnliga lärare. Om egenskaperna hos de tänkta idealledarna skiljer sig åt, 

vilka egenskaper tar då de äldre respektive yngre lärarna eller manliga respektive kvinnliga 

lärare upp? Yukl (2002) tar upp sju olika egenskaper som han ser som avgörande för en 

effektiv ledare. Är dessa egenskaper lika avgörande för idealiskt ledarskap i våra respondenters 

livsvärld? Detta kan vara av intresse för ledarskapet i sig självt - hur ska en ledare bete sig? Ska 

ledarskapet anpassas för de olika individerna? Om grupperna skiljer sig åt, vad kan vara 

grunderna till detta? 

Hur förhåller sig deras uppfattningar om ledarskap till grundläggande teorier om 

vilka egenskaper/färdigheter en bra ledare ska ha? Finns det skillnader här och i så fall varför? 

Har det med just denna skola och dess ”organisationskultur” att göra? 
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Det kan också vara så att det inte föreligger några skillnader hos våra respondenter. 

Vad kan det bero på? Har organisationskulturen påverkat respondenterna eller är det så att de 

flesta människor i allmänhet har samma syn på ledarskap? 

Varför vill vi göra den här undersökningen? Det som kan vara betydelsefullt är om 

ledarskapet i skolan och/eller ledarskap i allmänhet kan utvecklas genom resultaten av vår 

undersökning. Vi vill undersöka vad deras ideal om ledarskap bottnar i vilket också är 

undersökningens huvudsakliga syfte. Kommer idealet från deras egen skola eller är det en ren 

allmän uppfattning? Har respondenterna samma uppfattning kan det kanske bero på skolans 

kultur/struktur. Om bakgrunden till idealet kan exploateras kan det skapa en större förståelse 

för vad ledarskap innebär för individer och hur det påverkar dem. Resonemanget ovan leder 

fram till studiens frågeställningar: 

Hur ser idealbilden av ledarskap ut? Varifrån kommer grunderna till hur vi bygger 

upp vår idealbild av ledarskap? När, Var och Hur skapas vår idealbild av ledarskap? 

Delfrågor som kan undersökas blir: Finns det skillnader gällande idealbilden av 

ledarskap hos lärarna i en och samma skola? Finns det skillnader i grupperna äldre respektive 

yngre lärare och/eller manliga respektive kvinnliga lärare? Om det föreligger skillnader, vad 

kan då det bero på? Om det inte föreligger skillnader, vad beror då det på? 

 

Metod 
 
Metoddiskussion 

Valet av metod utgår från frågeställningen och är komplicerad. Det avgörande vid 

valet är först och främst karaktären på det innehåll man vill få fram med studien. Hur många 

individer ingår i gruppen av människor vi vill veta mer om? Vad är det vi vill veta om denna 

grupp? Frågorna som styr valet av metod är många. Nedan följer en förklaring till vårt val av 

metod. 

Enligt Strauss och Corbin (1990) kan kvalitativ forskning inkludera all sorts 

forskning som producerar resultat utan användning av statistiska procedurer eller andra 

kvantifieringsmetoder. Det kan istället referera till forskning om människors liv, berättelser, 

beteende, och även till organisationers uppbyggnad, sociala konstruktioner m.m. Kvalitativa 

metoder används vanligen för att klargöra och förstå vad som ligger bakom ett fenomen av 

hittills oklar karaktär. Med andra ord kan man säga att kvalitativa metoder utnyttjas för att 

skapa mening och förståelse, inte generaliserbarhet, vilket är målet med kvantitativa metoder. 
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Eftersom vi i vårt fall vill veta mer om lärares upplevelser och tankar kring ledarskap, för det 

oss in på en kvalitativ ansats. Vi har i denna studie med dess syften inte så stor nytta av 

individers tankar om ledarskap i förhållande till kvantiteter. Som metod för insamling av data 

har vi valt intervjuer framför enkäter och fältstudier. Vi tycker att intervjuer är ett bra verktyg 

för att skapa möjligheter att besvara vår frågeställning på grund av ett antal faktorer. Att ställa 

frågor i en intervjusituation är oftast det lättaste sättet att få information om hur en individ 

uppfattar och känner inför problemområdet. Forskaren har möjlighet till att verkligen få ut 

individens tankegångar genom att ställa följdfrågor vid intressanta bitar eller vid oklarheter. Att 

själv vara med och se och lyssna på intervjupersonerna har också stora betydelser för 

tolkningen av data, det är lättare att tolka data om vi har varit med och samlat in den. 

Fältstudier hade varit näst intill omöjligt i vårt fall och enkäter ger inte samma möjligheter som 

intervjuer. En av intervjupersonernas skrivna text är mycket mer svårtolkad än den text man har 

fått ut från en intervju. I enkäter finns heller inte möjlighet till följdfrågor vid oklarheter eller 

mer intressanta resonemang, vilket gör det svårare att utvinna det material som är av intresse. 

Det finns olika sorters intervjuformer (Trost 1997). Från en helt öppen intervju, 

där forskaren ställer en fråga och respondenten fritt kan svara och utveckla sina tankar kring 

fenomenet, till en strukturerad intervju där forskaren ställer i förväg bestämda frågor i en 

bestämd följd. Mellan dessa ytterligheter finns det ett brett spektra av intervjumetoder. Vi har 

tänkt tillämpa en kvalitativ intervjumetod som utmärks av hög grad av strukturering och låg 

grad av standardisering. Strukturering innebär att forskaren håller intervjun inom ramarna för 

det fenomen som denne vill undersöka, medan standardisering innebär graden till vilken 

frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjupersonerna. Detta tillämpas i 

vårt fall genom att vi utför intervjuer kring fenomenet av intresse, däremot kommer inte 

frågorna och situationen vara de samma vid varje intervjutillfälle. Detta för att varje 

intervjuperson kommer att ge olika svar beroende på deras skiftande erfarenheter. Olika svar 

innebär att intervjuerna kommer att få olika karaktärer, de kommer att styras in på olika vägar. 

Om vi hade utfört intervjuerna med hög grad av standardisering hade vi styrt respondenternas 

tankegångar och inte fått så stora variationer i svaren. Vi vill skapa en intervjusituation där 

miljön är av en karaktär som gör det möjligt för intervjupersonen att uttrycka sig fritt med 

minimal påverkan av intervjuarens frågor. 

För att ge oss vägledning hur en kvalitativ intervjustudie ska gå till bestämde vi 

oss för att arbeta efter Steinar Kvales ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997). Kvale tar 
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upp sju stadier som beskriver metoden genom hela forskningsprocessen. De sju stadierna är 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. I vår uppsats 

har vi arbetat utifrån alla stadier, men valt att bara ta upp fyra av Kvales sju stadier i uppsatsen 

nämligen: intervju, utskrift, analys och verifiering. Syftet med att bara bearbeta de här stadierna 

i uppsatsen är att det är dessa stadier som påverkas av att vi valt intervjuer som metod för 

datainsamling. Stadierna tematisering, planering och rapportering påverkas inte av att vi valt 

intervjuer som metod. Dessa stadier finns med i alla forskningsstudier inom psykologi och har i 

de flesta fall en liknande karaktär varför vi ansåg att en redogörelse för dessa var överflödig. 

 

Intervju 

En forskningsintervju ska vara ett samtal mellan två parter om ett tema av 

gemensamt intresse (Kvale 1997). Situationen är speciell och det är viktigt att samspelet mellan 

parterna inte är anonymt eller neutralt, men heller inte så personligt och djupt som i ett 

terapeutiskt samtal. Det är viktigt att intervjuaren bygger upp en atmosfär där intervjupersonen 

känner sig trygg nog att tala fritt om sina känslor och upplevelser kring fenomenet. Samtidigt 

som respondenten uppmuntras att uttrycka sina känslor och upplevelser är det viktigt att 

intervjun inte förvandlas till ett terapeutiskt samtal som intervjuaren inte kan kontrollera. En 

annan viktig aspekt är att uppmärksamma att samtalet i en intervjusituation inte sker mellan två 

likställda parter, utan det råder en bestämd maktsymmetri. Kvale (1997) benämner det hela 

som: 

 

Intervjuaren definierar situationen, introducerar samtalsämnena och styr genom 

ytterliggare frågor intervjuförloppet. (s 119) 

 

Det är viktigt att strukturera upp intervjun genom en intervjuguide. I intervjuguiden 

tas de ämnen som är relevanta för undersökningen upp, samt vilken ordningsföljd de skall ha. 

Beroende på vilken typ av intervju som ska utföras kommer intervjuguiden att innehålla olika 

information. Vid en strukturerad intervju kommer guiden att innehålla samtliga frågor och i 

vilken ordning de ska ställas. Däremot i den halvstrukturerade intervjun kommer guiden att 

innehålla en översikt av de ämnen som ska täckas och några allmänna förslag till frågor.  

När det gäller intervjufrågor kan de delas in i två olika kategorier, tematiska eller 

dynamiska. Tematiskt innebär att frågorna relateras till ämnet av intervjun, intervjuaren 
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försöker ta del av respondentens livsvärld. Dynamiskt innebär att frågorna stimulerar ett vidare 

samspel och samtal så att respondenten känner sig fortsatt motiverad att tala om sina 

upplevelser och känslor. Allmänt kan sägas att intervjufrågor bör vara korta och enkla.  

Själva intervjun och data som kommer fram är råmaterialet för senare analys. Då 

blir kvaliteten på intervjun avgörande för hela undersökningens kvalitet. Här nedan tas det upp 

sex stycken kvalitetskriterier för en intervju (Kvale 1997, s 134): 

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade 

• Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar desto bättre 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 

svaren 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun 

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns 

förlopp 

• Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig som knappast kräver mycket 

extra beskrivningar och förklaringar 

Det är viktigt för kvaliteten av intervjun att intervjuaren har goda färdigheter och 

kunskaper när det gäller intervjumetod, eftersom intervjuaren själv är forskningsverktyget i 

undersökningen. Det krävs förutom goda teoretiska kunskaper även praktisk erfarenhet från 

fältet för att en forskare ska bedömas som en skicklig intervjuare. Kvale (1997) tar upp tio 

kvalifikationskriterier för en intervjuare. De är som följer: kunnig, strukturerande, tydlig, 

vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande.  

 

Analys 

Vad är en kvalitativ analys? Enligt Lantz (1993) är kvalitativ analys något mer än 

att utföra en beskrivning av ett fenomen eller en företeelse. Data som utgör underlag för 

analysen är beskrivande, men en kvalitativ studie syftar längre än till beskrivning av det som 

det ställs frågor om. Analysen är differentieringen av det för studieobjekten globalt upplevda 

och sökandet efter vilka sammanhang som ligger dolda i den globalt uppfattade helheten. I 

analysen ska intervjuaren genom reflektion abstrahera kring det som blivit beskrivet av 

respondenterna och försöka finna samband i kontextens helhet. Deskription och kvalitativ 

analys är med andra ord inte samma företeelse. 
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Enligt Trost (1997) finns det vid kvantitativa intervjuer en hel uppsättning regler för 

hur analysen ska genomföras. Vid kvalitativa studier finns det däremot, enligt Trost, inte några 

generella regler utan bara ett antal riktlinjer som gäller för all kvalitativ verksamhet. De etiska 

reglerna ska följas, källor ska framgå tydligt etc. När det kommer till kvalitativ tolkning av data 

finns det ett antal teoretiska perspektiv som alla innebär olika tillvägagångssätt i metoden för 

tolkning. Enligt Patton (2002) fokuserar ett stort antal perspektiv på vissa specifika aspekter av 

mänskliga erfarenheter. Till exempel fokuserar symbolisk interaktionism på symboliska 

meningar i beteende, hermeneutik på individens tolkningar och fenomenologi på levda 

erfarenheter. De här perspektivens teoretiska upplägg leder till specifika aspekter av mänskliga 

erfarenheter som studeras i försök att skapa förståelse av den sociala världen. Det teoretiska 

perspektiv vi har valt att jobba utifrån fokuserar inte på ett visst teoretiskt innehåll, utan istället 

på processen att utforma en teori byggd på empirin. Här handlar det mer om att hitta intressanta 

resultat utifrån empirin än om att dra logiska slutsatser om empirin utifrån tidigare teorier. Som 

grund för hela vår studie ligger metoden grounded theory (Strauss & Corbin 1990). En teori 

som är uppbyggd på grounded theory är induktivt grundad på studier av fenomenet den berör 

d.v.s. den är upptäckt, utvecklad, och verifierad genom systematisk datainsamling, samt analys 

av de data som fenomenet berör. Vår metod är således induktiv, inte deduktiv. Argumenten för 

att inte använda sig av deduktiva metoder framförs av Glaser och Strauss i Alvesson och 

Sköldberg (1994): 

 
…att dess teorier lätt kan få en spekulativ prägel och därför ofta mister kontakten 

med empirin, så att testning ofta blir svårgenomförbar eller, om den trots allt 

genomförs, innebär att empiriska data med våld tvingas in teorins kategorier. (s 71) 

 

Att vi vill ge undersökningen välgrundat stöd byggd till största del på empirin är en 

stor anledning till varför vi valt att använda oss av grounded theory. Syftet med den analytiska 

fasen av grounded theory kan sammanfattas som (Strauss & Corbin 1990): 

• Bygga upp snarare än att testa teorier. 

• Ge undersökningen validitet och god kvalité. 

• Hjälpa forskaren att bryta igenom tidigare uppfattningar och förutfattade meningar. 

• Bygga grunden och utveckla den sensitivitet och integration som behövs för att 

generera en teori som är välgrundad och har god anknytning till verkligheten. 
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Datainsamling, analys, och uppbyggnad av teori är sammanflätat, vilket innebär att 

man inte börjar med en teori för att sedan verifiera den. Här handlar det istället om att börja 

studien inom ett område, för att sedan utveckla det som kan tyckas vara relevant. Detta gör att 

vi får en undersökning med syfte och metod som hela tiden är utvecklingsbara, vilket Strauss & 

Corbin (1990) benämner som emergent design. Den andra avsikten med valet av denna metod 

är således att karaktären på vår undersökning gör att vi eventuellt blir tvungna att precisera och 

utveckla vår frågeställning och metod på grund av de tillfälliga resultaten vi uppnår efter hand. 

Vid applicering av grounded theory kan man uttrycka det som att man går in i 

studiens analysfas med delvis förbundna ögon (Strauss & Corbin 1990). Man har en stor 

förförståelse för områdets litteratur, men den används inte som mall för analysen av all data 

som samlas in. Vi har valt att förhålla oss till grounded theory på så vis att vi kommer att utföra 

den största delen av analysen i teorins tecken. Detta sker genom induktivt analyserande utifrån 

empirin, vilket innebär att det intervjupersonerna sagt kommer att analyseras utan att relateras 

till tidigare teorier. Dock har vi utgått från våra teman vid analysen vilket innebär ett visst 

deduktivt tillvägagångssätt. Sedan kommer vi att ta vår analys och jämföra den med tidigare 

teorier om ledarskap. På detta sätt jobbar vi först induktivt utifrån grounded theory och sedan, 

för att bredda innehållet i analysen, deduktivt utifrån tidigare teorier. Med denna metod får vi 

resultat som har god anknytning till verkligheten, utan större inblandning av tidigare teorier. 

Dessa tidigare teorier kan istället dras in i en senare analys där slutsatser kan dras utifrån en 

bredare kontext. 

 

Verifiering (Validering) 

I all forskning är validitet ett centralt begrepp. Enligt den traditionella 

positivistiska forskar synen ska validitet vara refererat till sanningsgraden av forskarens 

mätning. Forskaren ska mäta det som hon eller han ska undersöka (Shaughnessy & Zechmeister 

2003). I den kvantitativa synen på forskning påverkas sanningsgraden i mätningen av vissa 

krav som forskaren bör uppfylla, som till exempel korrekt urval. I en kvalitativ studie behövs 

andra mallar för krav på validitet. Dels på grund av att de data som forskarna studerar kan vara 

av skiftande karaktär men också för att de existerande mallarna har sina rötter i den 

traditionella kvantitativa forskningen. Med de existerande mallarna skulle ingen kvalitativ 

forskning kunna ha validitet. D. Polkinghorne (Lindén et al. 2003) tar upp begreppet the 

assertorial system som ett sätt att se på begreppet validitet när det gäller kvalitativ data. Här har 
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en slutsats validitet när det finns tillräckligt med bevis för att övertyga experter om att 

slutsatsen är sann. Experter kan vara till exempel sakkunniga inom det fenomen som studien tar 

upp. Slutsatsen kan bli accepterad genom att forskaren lägger fram sakliga antaganden som 

styrker dennes tes. The assertorial system används i många olika situationer, inom domstolarna 

och den juridiska världen där en domare ska övertygas, eller i riksdagen då politikerna ska rösta 

för eller emot ett förslag. En viktig aspekt att tillägga är att om valideringsprocessen ska 

fungera måste forskaren använda sig av sakliga antaganden och inte försöka att manipulera 

eller föra experterna bakom ljuset med falska antaganden. Poängen med denna 

valideringsprocess är att forskaren måste förklara varför han eller hon har dragit dessa 

slutsatser och inte lägga fram sina data och säga att mitt resultat är sanningsenligt utan närmare 

förklaring. 

Annika Lantz (1993) tar upp begreppet att spegla källan som en stor central del 

inom området för intervjustudiers giltighet. I den här typen av forskning får det subjektiva en 

framträdande roll, man är ute efter respondentens subjektiva uppfattningar och erfarenheter av 

fenomenet som studeras. Att spegla källan innebär då att man som forskare ska på bästa 

möjliga sätt återge den innebörd respondenten lagt vid fenomenet av intresse. Lantz (1993) 

skriver så här om giltigheten i kvalitativa intervjustudier: 
 

Giltigheten kan förenklat sägas vara i vilken mån data och resultat speglar källan och 

samtidigt på ett mera allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som undersökts. (s 17) 

 
Vad som är ett måste för att läsaren ska kunna värdera studiens giltighet är att 

tillvägagångssättet av analysen är utförligt beskrivet för att ge en klar bild av vilken metod som 

använts. Utan en redovisning av hur data bearbetas blir det omöjligt för andra att återupprepa 

processen och därigenom ta ställning till den kvalitativa analysens giltighet. 

Reliabiliteten i en intervjustudie handlar mycket om att kontrollera intervjuarens 

tillvägagångssätt eftersom att han eller hon är studiens faktiska forskningsinstrument. I Kvales 

(1997) metod för intervjustudier påpekar han att reliabiliteten bör diskuteras och kontrolleras i 

följande stadier, intervjun, utskrift och analysen. I intervjun är intervjuaren i högsta grad ett 

forskningsinstrument som påverkar respondenten på ett eller annat sätt. Det kan vara att ställa 

ledande frågor eller att påverka respondentens svar genom sitt kroppsspråk. Det är svårt att veta 

hur mycket intervjuaren påverkar respondenten men det är viktigt för intervjuaren att vara 

medveten om att problemet finns. En utskrift är bara en tolkning av det materialet som 
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forskaren har samlat in. Reliabiliteten kan kontrolleras genom att två individer skriver ut 

samma stycke ur intervjun och sedan kontrollerar skillnader i utskrifterna. Reliabiliteten i 

utskriftsmomentet kan höjas betydligt om ramar för hur utskriften av det material som ska 

skrivas ut sätts upp. När det gäller analysen av materialet används samma metod som innan för 

att kontrollera reliabiliteten, det vill säga att flera forskare analyserar samma material. 

Enligt den traditionella positivistiska forskarsynen är studien bara generaliserbar 

om urvalet har skett slumpmässigt. Slumpmässigt urval betyder att varje individ i en population 

har lika stor chans att bli utvald till stickprovet. Stickprovet måste följa en 

normalfördelningskurva. Denna forskar syn gör gällande att ett fenomen inom en population är 

slumpmässigt förekommande inom populationen. Forskarna gör en liten slumpmässigt vald 

grupp ur populationen (stickprov) som representerar hela populationen. Den positivistiska 

forskar synen tänker således att om stickprovet är slumpmässigt vald måste fenomenet som ska 

undersökas finnas med samma frekvens i stickprovet som i hela populationen (Shaughnessy & 

Zechmeister 2003). Vid en kvalitativ undersökning är synen på subjekten (intervjupersonerna), 

urvalet av subjekten, och antalet subjekt som forskaren ska använda i sin undersökning 

annorlunda i jämförelse med de traditionella positivistiska åsikterna. Här ses subjekten som 

individer och inte som någon del i ett större sammanhang. Varje subjekt ses som en källa till 

information kring det fenomen som forskaren söker kunskap om. Subjekten väljs ut mycket 

noggrant och det finns två uppgifter som subjekten ska fylla. Det ena är att de ska kunna ge så 

mycket information som möjligt om fenomenet, det andra är att forskaren ska få en stor nog 

variation på sina data för att kunna strukturera upp fenomenet och se alla perspektiv av det 

(Lindén et al. 2003). Detta innebär att det inte finns några generella regler för hur många 

subjekt som forskaren måste ha med i sin studie och inte heller hur dessa subjekt väljs ut. 

Under perioden för datainsamling är det ett kontinuerligt urval av subjekt, inte som i den 

traditionella kvantitativa forskningen där antalet försökspersoner bestäms i förväg. I en 

kvalitativ undersökning bestämmer forskaren själv när han eller hon tycker att datainsamlingen 

är fullgod. Då kan och ska forskaren själv stoppa datainsamlingen. De kvalitativa åsikterna 

säger att en generalisering till en större population kan göras om tillräckligt med bevis och 

argumentation finns. De menar då att den undersökta gruppen inte skiljer sig signifikant från 

den population som den tillhör.  
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Tillvägagångssätt 

 

Intervjuer 

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning konstruerade vi, enligt Kvales (1997) 

metod, en intervjuguide (se bilaga 2) innehållandes sex större frågeområden. Dessa områden är: 

ledarskap, jag som idealledare, förebilder, första kontakten med ledarskap, skillnader mellan 

ledarskap och chefskap och idealledaren som leder dig. För att undersöka vår intervjuguides 

funktionalitet i praktiken utförde vi två provintervjuer. Samtliga intervjuer spelades in på 

minidisk med separat mikrofon för att få kunna ta tillvara på allt som sades. Dessa gav oss 

omfattande och rika beskrivelser kring våra frågeområden från intervjupersonerna. Vi valde 

därför att behålla dessa frågeområden som även blivit mer utfyllda av delfrågor efter en 

överblickande analys av inspelningen från provintervjuerna. 

Som metod för intervjuerna har vi valt att använda en kvalitativ form som 

utmärks av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering. Detta innebär att vi har 

styrt in intervjupersonerna i olika förutbestämda frågeområden, men inom dessa områden har 

intervjupersonerna fritt fått uttrycka sig. Vi har försökt att söka oss in i deras livsvärld och 

skapa insikt genom ett fritt samtal innehållandes följdfrågor. Därför har inte intervjuerna blivit 

identiska, men de har begränsat sig till att kretsa kring våra frågeområden. Under intervjuerna 

har vi försökt att anteckna de viktiga punkter som intervjupersonerna har tagit upp. Efter att vi 

gått igenom alla frågeområdena gjorde vi en kort sammanfattning av vad intervjupersonerna 

sagt. Sedan lät vi intervjupersonerna få kommentera och tydliggöra oklarheter, samt eventuellt 

lägga till ytterligare fakta. 

 

Utskrift och Analys 

Efter att vi utfört de första intervjuerna kom vi fram till sex olika teman vi skulle 

tillämpa i analysens första fas, datareduktionen. De sex teman utgår från våra frågeområden i 

vår intervjuguide. Dessa teman är: 

1. Vad är ledarskap? 

2. Jag som idealledare 

3. Förebilder 

4. Första kontakten 

5. Chefskap kontra Ledarskap 
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6. Idealledaren 

Dessa teman skapade vi för att kunna utföra det första steget mot analysen av 

data, vilket är att skriva ut den digitala inspelningen från minidisken till ett 

ordbehandlingsprogram. I detta första steg är reduktion av data att föredra. Detta för att all data 

inte är föremål för analys och i ett första steg reduceras sådant bort som inte är relevant för att 

besvara vår frågeställning, vilken står som stomme för vad som är av intresse för studien. 

Vi valde att börja bearbeta intervjuerna redan innan vi utfört nästa, eftersom det 

då skapas större möjligheter till utvecklande av intervjuguidens frågeområden, upplägg och 

struktur. Vi lyssnade igenom materialet och indexerade det efter våra sex teman. Därefter skrev 

vi ut det som verkar relevant i förhållande till studiens syfte och de sex teman som vi har satt 

upp. Det som vi ansåg relevant skrevs ut noggrant ord för ord, med pauser, skratt m.m. Det som 

inte skrevs ut, sammanfattades i korthet för att inte försvinna helt. Även om denna mindre 

relevanta data inte kan tyckas vara viktig i förhållande till studiens syfte kan den underlätta 

förståelsen av det relevanta materialet och bör därför inte tas bort helt. Vi valde att gå tillväga 

på detta sätt för att få större överblick av materialet. När vi hade skrivit ut och delat in 

materialet av sex intervjuer i teman framstod det tydligt att vi hade fått stora likheter mellan 

grupperna (äldre- yngre, man- kvinna) när det gäller idealbilder av ledarskap. Detta uppfattade 

vi som mycket intressant och drog till sig vårt intresse för vidare bearbetning i uppsatsen. I 

detta skede bestämde vi oss för att bearbeta och precisera våra delfrågeställningar. Vi märkte 

att lärargrupperna var för homogena i sina beskrivningar kring ledarskap för att kunna se några 

märkbara skillnader. Detta faktum tyckte vi var intressant och vi ville undersöka fenomenet 

närmare. Var det lärarnas gemensamma arbetsmiljö och deras likartade utbildning som var 

orsaken till de likartade beskrivningarna kring ledarskap eller är deras beskrivningar även 

godtagbara i ett större sammanhang? Vi valde därför att bredda undersökningen med två 

intervjuer av icke lärare i syfte att med jämföra och sedan undersöka om lärarnas uppfattningar 

kring ledarskap var likartad på grund av att de är just lärare. Nu blev alltså en delfråga att 

undersöka huruvida lärare skiljer sig från icke lärare när det gäller idealbilden av ledarskap. 

Efter att vi hade intervjuat de två icke lärarna genomfördes samma datareduktion och indelning 

av materialet i teman som med gruppen lärare. 

Efter den första fasen i analysen, datareduktion, började vi att jobba induktivt 

utifrån empirin och försökte att utveckla de tankar och funderingar som intervjupersonerna 

hade tagit upp genom att söka mönster i vårt material. Lantz (1993) tar upp att söka mönster 
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och se samband mellan hur intervjupersonerna beskriver olika aspekter av fenomenet ger oss en 

möjlighet att lyfta från delarna och närma oss det som karakteriserar helheten. För att förstå 

helheten på ett fördjupat och annorlunda sätt sökte vi mönster i hur delarna relaterar till 

varandra. Först så delade vi in materialet i teman för att göra en slags metakodning där vi letade 

efter mönster. Detta gör det möjligt att i nästa steg dra slutsatser och nå en sammanställning. I 

analysen har vi nu brutit ner den från början uppfattade helheten i mindre delar. De data som 

skrivits ut har delats upp i teman och dessa skall nu genom en sammanställning förstås och få 

mening. Den helhet vi söker kan inte förstås genom att vi adderar delarna. Istället når vi 

förståelse genom att vi söker den övergripande princip som bestämmer hur delarna sinsemellan 

samverkar. Efter att den induktiva analysen stod klar jämförde vi hur vårt material förhåller sig 

till tidigare teorier. Vi drog här paralleller mellan empirin och teorin. Målet med denna sista fas 

av analysen är att sätta in vårt material i ett större sammanhang. Vi försökte att jobba expansivt 

och gå utanför vårt material. I denna fas kunde vi även dra eventuella slutsatser i förhållande 

till vår frågeställning (den sista fasen i analysen kommer att tas upp under rubriken 

Diskussion). 

 

Procedur 

Vår studie genomfördes på en högstadieskola i Lund. Vi kontaktade skolans 

rektor personligen och gav honom vår projektbeskrivning (se bilaga 1). Därefter erhöll vi en 

lista med åtta stycken högstadielärare varav fyra kvinnor och fyra män i skiftande åldrar (ca: 

28–55 år). Vi kontaktade intervjupersonerna via telefon och presenterade kort vår uppsats för 

dem. Vid intervjutillfället gjorde vi först en kort introduktion av oss själva, sedan förklarade vi 

syftet och målet med vår uppsats. Efter det meddelade vi intervjupersonen om att det råder full 

anonymitet och att de har rätten att avbryta intervjun om de under intervjun känner ett sådant 

obehag. Vi frågade dem också om de hade något emot att vi spelade in intervjun. Alla 

intervjupersonen som tillfrågades ställde upp och tillät oss att spela in intervjuerna. Efter 

ändringen av uppsatsens karaktär intervjuades dessutom två icke lärare, en kvinna och en man. 

En arbetade inom det kommunala och den andre inom den privata sektorn, båda var i 30-

årsåldern 
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Resultat 
I resultatet kommer vi först att presentera det material vi har fått in vid 

intervjuerna. Materialet redogörs i form av de delar vi tyckte var av intresse för studien inom 

varje tema. De utvalda bitarna har selekterats med hänsyn till studiens syfte. Först redovisas de 

sex lärarna och sedan de två övriga intervjuerna. Materialet kommer sedan att bearbetas i 

analysen där vi jämför och analyserar skillnader och likheter mellan de två gruppernas 

redogörelser. 

 

Lärarna 

Vad är ledarskap? 

Detta tema introducerade ämnet och kom att handla om de tankar och reflektioner 

kring ledarskap som uppstod hos våra intervjupersoner. En grundläggande detalj inom detta 

inledande tema är att lärarnas egna uppfattningar kommer till uttryck utan för mycket påverkan 

av intervjuarna eftersom det till en viss del är här resten av intervjun formas. Intervjupersonens 

tankar kring ledarskap i detta inledande skede kan genomsyra hela samtalet kring ämnet. Här 

tas ledarskap upp av lärarna som personliga egenskaper, som processer, som något föränderligt, 

som relationer och i form av personer. 

En del lärare talar om ledarskap som om det handlar om en person och hans eller 

hennes egenskaper. Egenskaper som tas upp är t.ex. 

 
”Egenskaper som en ledare ska ha kan vara tydlighet, allsidighet, humor, bestämdhet, 

kompetens, logisk linje.” 

”…det innebär tydlighet, initiativförmåga, god social förmåga.” 

  

Tydlighet är ett begrepp som återkommer i våra samtal med lärarna och verkar vara 

ett intressant begrepp för vår analys. Lärare ser alltså tydlighet som ett av de viktigaste 

attributen för en ledare. Intressant är också att ledarskap tas upp av vissa lärare som en process 

för att nå en del av de mål som förekommer i skolsituationer. 

 
”Ja, jag vill ju få dem framåt i en process… att jag försöker hjälpa dem att eeh… nå 

ett mål.” 
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”Det kan ju vara en väldigt fysiskt, men också en mental process, ett sätt att guida i 

hur man tänker logiskt… eller att med kunskap om elevers utveckling att få dem att 

utvecklas så mycket det går för deras ålder…” 

”…sen måste man väl ha ett mål, något som håller processen igång.” 

 

Lärarna verkar i det här fallet se processer som en form av fortlöpande ledarskap, 

ett ledarskap som utvecklas med tiden. Detta kan kopplas samman med att en del lärare menar 

att man kan relatera och ändra sitt ledarskap till olika situationer.  

 
”Det är väl det som kan vara det kreativa ledarskapet, att man försöker att anpassa det 

efter dem som man ska leda just då.”  

”Som lärare blir det ju väldigt tydligt att eleverna ska nå fram till samma mål… men 

man får ju väldigt olika vägar för att nå dit… Det har både med eleverna individuellt 

att göra men också med tiden att göra.” 

” …ledarskap kan vara hur man ska agera i en viss situation också hur man ska lösa 

den kan det behövas en viss sort av ledarskap… Det kan vara situationsanpassat, ett 

visst ledarskap passar bättre där och ett annat ledarskap passar bättre för att få ihop 

gruppen, teambuilding.” 

 

En del av lärarna talar direkt om att ledarskap hela tiden är föränderligt, att 

innebörden av ledarskap och framförallt bra ledarskap hela tiden förändras i takt med att 

samhället utvecklas och förändras. 

 
”…det är en konstant process ständig process i alla tider ständigt och jämnt för att vi 

har ständigt ett föränderligt samhälle …..människorna eleverna som man jobbar med 

är väldigt olika, det kan vara helt annorlunda från klass till klass…”  

”Ledarskap är någonting som man lär sig hela tiden det är nya situationer man råkar ut 

för.” 

 

I en del av våra samtal med lärarna har det kommit upp att en viktig aspekt inom 

ledarskap är relationen mellan ledare och följare. 

 
”Ja, eh för mig är det att få de människor man arbetar med, att man bygger en relation 

med dem. Det är där jag ofta vill börja, att bygga en relation med dem...”  

 

– Hur skapar du denna relation? 
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” Ja, det är väldigt svårt att sätta ord på, det är olika från individ till individ. Framför 

allt är det att intressera sig för varje person, visa varje person att man är intresserad av 

vem dom är, hur dom är, varför de är si och varför de är så. Och kanske återknyta sin 

egen personlighet till dom och ge dem feedback hur man själv kanske hade tänkt och 

fundera kring saker att man börjar utifrån det. För varje människa tror jag har ett 

väldigt stort behov av det. Vuxen som barn att få känslan att bli sedd och att man finns 

och existerar. Det är en viktig utgångspunkt.” 

 

Sammanställning 

Flera av lärarna relaterar ledarskap till en person. De beskriver ledarens 

egenskaper och framförallt ledarens syfte. Ledarens syfte är enligt flera lärare att leda andra 

människor mot ett mål. En del lärare uttrycker detta som en process och menar att ledarskap 

kan relateras till en process i den bemärkelsen att ledarskap är ett hjälpmedel för att nå ett mål. 

De egenskaper som en del lärare har tagit upp är framförallt tydlighet och lyhördhet. Dessa två 

egenskaper verkar vara mycket betydelsefulla för denna grupp lärare. De drog ofta paralleller 

till sitt läraryrke där tydlighet och lyhördhet är viktiga egenskaper att besitta. En lärare 

relaterade ledarskap till relationen som byggs upp mellan ledare och följarna. Läraren 

poängterade vikten av att först bygga en relation med sina följare för att sedan lättare kunna 

leda sina följare. Ett gemensamt synsätt för nästan alla lärarna var att de ansåg att ledarskap 

hela tiden förändras och att de ansåg att de aldrig var fullärda. Lärarna ansåg att ledarskapet 

förändras i takt med att samhället också gör det. En lärare beskrev att i dagens 

informationssamhälle finns det många tillgängliga källor för information som t.ex. Tv och 

Internet. Läraren säger att för 20 år sedan hade lärarna en helt annorlunda status, de var en sorts 

kunskapskälla. Nu måste en lärare bevisa mer för eleverna att de kan hjälpa dem och deras 

ledarroll har blivit mer av en vägvisande roll. Flera av lärarna uttryckte att det krävdes olika 

slags ledarskap för olika situationer. Detta hänger samman med att en del lärare menade att det 

inte finns en specifik ledarstil som går att applicera på alla individer och grupper utan en och 

samma ledare måste kunna växla ledarstil för olika slags grupper och individer. Här finns 

kanske också en anledning varför lyhördhet tas fram som en viktig egenskap hos en ledare. 

 

Jag som idealledare 

I ovanstående tema har intervjupersonen fått beskriva sig själva som den idealiska 

ledaren. De har fått sätta sig in i en situation där de själva har agerat ledare för en grupp. 
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Utifrån denna situation har de sedan fått beskriva sig själva i rollen som den idealiska ledaren. 

Detta tema är starkt relaterat till temat idealledaren, där intervjupersonen får sätta sig in i en 

situation som följare och utifrån den situationen fått beskriva attributen hos deras tänkta 

idealledare. Relationen mellan dessa teman kommer att behandlas utförligare i analysen. Det 

aktuella temat har av intervjupersonerna styrts in på områden som positiva egenskaper och 

ledarskapsstilar bestående av olika ramar och hur följarna, eleverna i detta fall, bör förhålla sig 

till dessa. Vidare talas det också om att sätta upp mål för att underlätta ledarskapet. 

 

I temat jag som idealledare har en lärare har tagit upp att denne har skapat sin egen 

ledarstil, en mer ungdomlig ledarstil. Ledarstilen innebar en fast ram där eleverna skulle få stor 

frihet inom ramen och där kunna använda sig av sin kreativitet för att utvecklas. Ledarens roll 

skulle vara att tillrättavisa de som föll utanför ramen men i slutändan skulle ledaren bara bli en 

observatör. 

 
”…låta eleverna och spelarna ta mycket eget ansvar, därför gäller det att man skapar 

en fast ram från början att utgå ifrån där de vet exakt hur de kan arbeta inom denna 

fasta ramen. Och därav sen bara vara en observatör i slutändan, så att man ser till så 

att dom får vara kreativa inom denna ramen.” 

 

En annan lärare menade tvärtom och sa att det är positivt att gå utanför dessa ramar 

därför att samhället i sig rättar in alla individer i samma led och intervjupersonen ville bryta 

detta fenomen. 

 
”Jag vill att dem ska... jag styr på så sätt att jag ger dem en uppgift, men samtidigt vill 

jag att dem ska känna att dem är fria att gå ifrån… det är positivt att våga gå utanför... 

...det är då det sker en utveckling för den personen, att inte bara följa ett mönster för 

då tänker man inte... ...fast det får ju inte vara att dem går ifrån själva grejen i så fall... 

...inte försöka styra så mycket. Jag tror att vi i vårt samhälle är väldigt styrda...” 

 

Orsaken till dessa olika uppfattningar kan dock vara att lärarnas ämnen skiljer sig 

åt. I vissa ämnen kan kreativitet och annorlunda tänkande uppmuntras medan andra ämnen 

kräver en mer strikt linje. Gemensamt för lärarna är att de själva arbetar mot uppsatta mål, 

vilket en av intervjupersonerna har beskrivit som betydelsefullt. 
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”Ha ett klart mål med det jag gör, då blir det lättare att ha alla de andra sakerna som 

att vara entusiastisk och vara drivande och skapa en god stämning i gruppen där alla är 

delaktiga.” 

 

Andra aspekter som varit centrala när lärarna beskrivit sig själva som idealledaren 

har varit att besitta ett antal egenskaper. De mest framträdande har varit tydlighet och 

ödmjukhet. 

 
”…jag ska vara tydlig eeh jag ska vara ödmjuk... ...att kunna lyssna in i vissa 

situationer... ...man får försöka ha den form av flexibilitet att man liksom går in och 

känner av... och det är det jag menar med ödmjuk, att man försöker anpassa sig efter 

omständigheterna på något vis.”  

 

Fler egenskaper som har tagits upp har varit entusiastisk, drivande, humoristisk, 

rättvis, konsekvent och att vara lyhörd/lyssna. 

 
”Att försöka lyssna in vad de vad de har för utvecklingspotential individuellt då… 

försöka hitta det positiva hos var och en och få de att växa.” 

”...ja, man ska ju va lyhörd och allt det där och verkligen... säga vad som... hur denna 

person på bästa vis kommer framåt utan att den ska känna sig nedtryckt...” 

 

En lärare har poängterat att förmågan att ständigt ligga steget före och vara väl 

förberedd och väl underbyggd inför sitt jobb är förutsättningar för att kunna vara en bra ledare. 

 
”…man ligger ett steg före hela tiden så att man inte blir överrumplad av verkligheten 

utan att man har funderat ut en strategi eller mål.”  

”…vara väl underbyggd det tycker jag är viktigt, att vara liksom mentalt och kunskaps 

mässigt förberedd det är viktigt att vara inte bara komma in och vara lite sådär halvt, 

köra det på en vänsterhand. Då blir man snabbt genomskådad då förlorar man 

respekten för en sådan ledare tror jag.” 

 

En lärare menar att det är viktigt att kunna ta på sig en roll ibland för att ledarskapet 

ska få en högre effekt. 

 
”Utan det måste låta som det kommer från hjärtat och ibland är det kanske inte så att 

det kommer från hjärtat men kan man få det att låta som det gör det, då berör det extra 
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mycket och då känns det extra mycket och det är helt rätt ledarsätt anser jag. Med 

tanke på att man har här i en skola när man har så många elever som man har får man 

väldigt lite tid med varje elev.”  

”Jag har arbetat upp det och kan bli hyfsat förbannad i varje fall rent 

skådespelarmässigt sätt, kan man göra det på rätt sätt att växla mellan mycket glädje 

och vara förbannad när man ska vara förbannad.” 

 

Sammanställning 

Lärarna har här försökt att beskriva hur de ser sig själv som idealledare. Flera 

lärare har uttryckt en ledarstil som innebär en fast ram där gruppen inne i denna ram har stor 

kreativ frihet. Ledarrollen här innebär att vara en vägvisare men som kan säga ifrån när någon 

går utanför ramarna. Det är en lärare som beskriver denna ledarstil som ungdomlig men vi ser 

tydliga likheter i flera av de andra lärarnas beskrivningar. Speciellt med att eftersträva en 

kreativ miljö och att nämna att gruppen ska ha ramar att följa. Med ramar menar flera lärare ett 

antal regler som sätter upp riktlinjer som följarna ska rätta sig efter. En lärare menar tvärtemot 

flertalet att det ibland är bra att gå utanför ramarna. Läraren menar här inte gruppens 

ramar/regler utan samhällets. Läraren menar att det kan vara bra att tänka utanför samhällets 

ramar för att kunna vidga sina perspektiv. Andra lärare har beskrivit sig själva som idealledaren 

på så vis att det är viktigt med att ha en grundidé med det man gör, andra har uttryckt att det är 

viktigt att vara väl förberedd och andra har beskrivit vikten av att kunna skapa en god stämning 

och där alla är delaktiga i gruppen. Det som de flesta av lärarna har gemensamt är att de tar upp 

egenskapen tydlighet. Tydlighet är en egenskap som inom denna grupp lärare verkar vara 

mycket viktig att ha. En lärare förklarar det med att de har så lite tid med varje elev så den tiden 

de har måste de vara tydliga för att på ett så bra sätt som möjligt kunna nå fram till eleven. 

Andra egenskaper som flera tar upp är ödmjukhet och lyhördhet. Återigen tar lärarna fram 

lyhördhet som en viktig egenskap. En lärare poängterar vikten av att lyssna in sig hos eleverna 

för att kunna veta på vilket sätt som de bäst kan nå fram till dem.  

 

Förebilder 

Temat förebilder har inletts med frågeställningen: ”vad har du för förebilder”, och 

sedan styrts in mer på förebilder där ledarskap involverats.  Flera lärare nämner deras föräldrar 

som tidigaste förebilder. Dock tar de inte upp ämnet i något större sammanhang. 
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”…alltså dem första förebilder man har är ju sina föräldrar.” 

” Ens pappa var ens förebild fram tills man var 13 år... ...sen går man ifrån sin farsa 

som förebild…” 

 

Åtskilliga lärare nämner att en eller flera lärare har varit förebilder för dem och 

dessutom kanske påverkat dem till att bli lärare. 

 
”Och hade en gympalärare där... en väldigt kompetent idrottslärare… han är ganska 

svår att göra med annars men som idrottslärare var han bred som attan, han tog in 

allting och det är lite det som jag har spunnit tillbaka... det var kanske därför jag valde 

denna banan i slutändan.”  

”Egentligen två kvinnliga lärare som… passar mig eller som passar min, som jag 

tycker är goda förebilder. ...vad som är utmärkande för båda två är nog att de är 

kunniga, gladlynta, rappa i repliken... ...just att de kan hitta ett svar även om det inte är 

genomtänkt... och att de är tydliga.” 
  

Andra förebilder som har tagits upp har varit idrottsledare som t.ex. f.d. 

förbundskapten  i simning Hans Cronack och friidrottens förbundskapten Ulf Karlsson. 

När lärare har nämnt egenskaper i samband med förebilder har det varit att 

förebilderna har varit kunniga, tydliga, rappa i repliken, gladlynta och att de besitter en förmåga 

att kunna skapa en kreativ miljö. Däremot har en del lärare tagit upp att det handlar om en 

helhet och de har svårt att bara ta ut specifika egenskaper som förebilder bör inneha. 

 
”Jag kan ta små saker men jag vill ha en helhet... ...man har ändå varit reflekterande 

hela tiden och plockat det som man uppskattat från olika personer och som anses som 

bra ledarbilder.”  

”Ja, det är nog helheten det handlar om, inte specifika egenskaper...” 

 

Som också nämnt i ovanstående citat, har en del av våra lärare påpekat att de har 

tagit till sig vissa positiva egenskaper eller tillvägagångssätt från deras förebilder. 

 
”...man blir ju rätt så medveten om olika strategier... Så försöker man ju se det där är 

ju jättebra. Sen försöker man ju om det passat ens egen stil att använda sig av det... det 

finns så mycket gott och så många goda idéer både här och där och det är ju... man är 

lite intresserad av det som lärare hela tiden att man kan tjuvlyssna på barnens 

fotbollstränare till exempel...” 
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Två lärare menade att de inte hade några direkta förebilder för sin 

ledarskapsfilosofi. De menade att de hade utvecklat sitt ledarskap med tiden och lärt sig vad 

som fungerar och vad som inte fungerar. 

 
”Jag har inte någon speciell förebild som har direkt... de har inte påverkat mig 

speciellt... ...mitt ledarskap har hållit på och utvecklas under tiden, nu har jag jobbat i 

fem år så... Men det är inget jag har haft från början utan det har utvecklats under de 

här åren. Det är inget som ingår i utbildningen även om det skulle vara huvud eller 

åtminstone ett stort avsnitt av utbildningen, så är det ingenting sånt i 

lärarutbildningen... hmm, istället är det liksom learning by doing.” 

”När jag gick in i lärarrollen så hade jag väl inga förebilder... utan mitt mål var väl 

att... försöka göra ett så bra jobb som möjligt och faktiskt inte snegla så mycket på 

andra...” 

 

Sammanställning 

De flesta lärarna har haft någon förebild eller förebilder för sitt ledarskap. Ett 

antal lärare uttryckte att föräldrarna var de första och i ett fall den största förebilden. Vissa 

lärare menade att det var bara i de unga åren som föräldrarna var ens förebilder och att man 

sedan ville bryta sig loss från dem. Andra förebilder som lärarna tog upp var andra lärare och 

ledare från föreningslivet. Intressant är att en del av våra lärare har deras egna tidigare lärare 

som sina förebilder och en lärare uttrycker att förebilden har påverkat lärarens yrkesval. Vad 

nästan alla lärarna som ansåg att de hade förebilder har gemensamt var att de tittade efter en 

helhet och hade svårt att komma på specifika egenskaper. Detta fenomen tycker vi tyder på 

komplexiteten av ledarskap. Det är inte några få egenskaper som gör ett bra ledarskap utan det 

är mer komplicerat än så. Helheten som de söker är hela förebildens personlighet och strategier 

för att klara specifika situationer. Vissa lärare sa att förebilderna kunde skapa en bra och en kul 

atmosfär i gruppen och här syftar det på förebildens personlighet. Medan andra lärare tog och 

snappade upp vissa strategier för att klara av specifika situationer. Det fanns också några lärare 

som inte ansåg att de hade några ledarskapsförebilder. De ansåg att de hade lärt sig om 

ledarskap genom att utföra det och sedan se vad som har fungerat och vad som inte har 

fungerat. Som en lärare uttryckte det: ”det är liksom learning by doing”. 
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Första kontakten 

I temat första kontakten bad vi intervjupersonerna att beskriva sina första 

upplevelser av ledarskap. Intervjupersonerna beskrev bland annat var, hur och vilken roll de 

första ledarskapskontakterna påverkade dem. 

Flera lärare hade sin första kontakt med ledarskap genom en fritidsaktivitet, såsom 

scouterna eller genom föreningslivet. 

 
”…som barn har man ju då gått i diverse aktiviteter och då möter man ju ledaren 

ehh… som då har olika goda funktioner. Jag gick ju i scouterna till exempel.”  

”Jag började rida när jag var väldigt liten.” 

 

I de fritidsaktiviteterna tog flera lärare på sig en ledarroll vid tidig ålder. 

 
”Jag var tennistränare när jag var 13 är och där började det hela.” 

”Det var lite större småtjejer som utbildade lite mindre småtjejer i olika övningar och 

allmänt om hästar.” 

”Jag blev ledare i dansen. Jag tyckte det var kul och bestämma.” 

 

Till skillnad från flertalet lärare som beskrev sina första kontakter med ledarskap 

inom en fritidsaktivitet, så skiljer sig en lärare. Läraren poängterar istället föräldrarna och 

skolan.  

 
”Ja, för det första är föräldrarna ens första ledare naturligtvis, som guidar en, 

berömmer en, hanterar en och sen är naturligtvis skolan en väldigt viktigt del för en 

människa.”  

 
Flera lärare uttryckte att de har blivit påverkade av dessa första kontakter med 

ledarskap. En del uttrycker också att de redan vid tidig ålder reflekterade över vad som var en 

bra respektive dålig ledare.  

 
”Så oftast var det i dialogform, man pratade med varandra man tar intryck rent 

muntligen så det är det viktigaste instrumentet tycker jag, samtalet, det goda samtalet. 

Detta har jag tagit fasta på i mitt eget ledarskap.” 

”Och så kommer jag ihåg att jag såg väldigt mycket upp till min ridlärare jag hade.” 
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”Ja, man kan väl säga att det på sätt och vis påverkade att jag blev lärare.” 

”Även i unga år blev varse om vad som leder en när man själv gick i skola och sådär 

att man tittade på vad fröken eller vad läraren gjorde, vad föräldrarna gjorde och vad 

äldre, kamrater och att man redan då började fundera över sådana här saker.” 

 

Till skillnad mot den läraren som såg lärarna som ledare uttryckte en lärare att första 

kontakten med ledarskap var i en fritidsaktivitet och inte i skolan. Enligt läraren uppfattar man 

inte som elev att lärarna utför ett ledarskap. 
 

”Det var i scouterna, för i skolan räknar man ju inte riktigt. Man uppfattar inte som 

elev i varje fall.” 

 
En lärare menade att de inte nämnvärt hade blivit påverkade av dessa tidiga 

kontakter med ledarskap.  

 
”Nej, jag tror inte att jag kan säga, i och med att det är en helt annan tid nu och det 

ledarskapet som användes då inte är gångbart längre.” 

 

Sammanställning 

De flesta av lärarna kom i kontakt med ledarskap genom en fritidsaktivitet, såsom 

innebandy, dans, ridning. Flera lärare tog även vid tidig ålder en ledarroll i dessa 

fritidsaktiviteter. Ledarrollerna bestod i att lärarna blev tränare inom sin respektive 

fritidsaktivitet. Ledarrollerna bestod i allt ifrån att instruera yngre deltagare i hur hästskötsel 

och ridning som en lärare beskriver, till att lärarna själva blev ledare för ett lag eller grupp. Det 

verkar på de ledarna som tog på sig en ledarroll tidigt att de har fortsatt att ta denna roll och att 

de kom till insikt att de trivdes i rollen som ledare. En intressant aspekt i detta sammanhang är 

huruvida det finns s.k. naturliga ledare, och i så fall, finns det en tendens att lärare tillhör denna 

grupp? De flesta lärarna har blivit påverkade av de första tidiga kontakterna med ledarskap. För 

en del har det varit en positiv upplevelse och i andra fall har det varit en negativ upplevelse. 

Lärarna har framförallt blivit påverkade i det avseendet att de tidigt förstått vad som är positiva 

respektive negativa ledaregenskaper. Några lärare har tagit till sig de positiva egenskaper 

medan andra har tagit avstånd från de "dåliga" ledaregenskaperna och tänkt att så ska jag inte 

göra i mitt ledarskap.  
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Chefskap kontra ledarskap 

I temat bad vi intervjupersonerna att beskriva vad begreppen chefskap och 

ledarskap innebar för dem. Är begreppen synonyma med varandra? Kan en chef vara en bra 

ledare? De är bara några av de frågeställningar som kom fram i temat chefskap kontra 

ledarskap.  

En del lärare ser en skillnad mellan ledarskap och chefskap. En del lärare uttrycker 

att chefskap är en mer formell befattning eller en yrkesroll medan ledarskap inte anses vara en 

befattning utan någonting annat som ex. en kvalité. 
 

”Chefskap eeh… förknippar man ju med en yrkesroll på ett annat sätt va och 

ledarskap är ju… ledare kan man ju vara i en massa olika positioner.” 

”Chefskap är en formell befattning medan ledarskap är en kvalité man har.” 

”Chefer har mer ansvar. De har ramar att hålla sig efter, som ekonomiska ramar eller 

pedagogiska eller tidsramar.” 

”Chefskap är en yrkesroll. Chefskap har ju någon typ av arbetsbeskrivning som man 

ska fylla. En rektor ska göra detta, detta. En lärare ska också göra si och så.” 

”Ett chefskap låter lite mer isolerat, asså att personen i fråga är mer isolerad från 

gruppen. Ledarskap låter ändå som att personen arbetar mer med gruppen och kan i 

vissa situationer vara mer delaktig i gruppen.” 

 

Flera lärare menar till skillnad från ovan att chefskap och ledarskap inte är skilt från 

varandra. 
 

”Ja, det gör jag faktiskt. En chef måste vara en ledare, en otroligt bred och kompetent 

sådan.” 

”En chef är också en ledare, man kan vara chef och ledare över flera. Jag tycker inte 

att det är någon större skillnad på vad man ska göra.” 

 

Några lärare tar ytterligare ett steg och ser sig själva som chefer i sin lärarroll.  
 

”…är man lärare så är man ju chef, åtminstone under lektionstid, det är man ju. Man 

är ju chef för sina elever ju…”  

”Ja, jag ser mig som chef i min yrkesroll. En chef har vissa ramar att följa som jag 

också har i min roll som lärare, t. ex. läroplanen.” 
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Till skillnad från dem som såg sig själva i sin lärarroll som chefer anser en del 

lärare att chefskap inte kan vara synonymt med bra ledarskap. Men det finns även dem som 

tycker att chefskap och ledarskap kan vara synonymt. 
 

”Chefskap är ingenting som jag själv skulle vilja stå för, det är som jag sa mer distanserat. 

Man vill inte vara ett med gruppen på samma sätt som en ledare kan vara. För mig har 

chefskap en mer negativ klang än vad ledarskap har som känns mer positivt i det hela.” 

”…chefskap låter lite mer isolerat, asså att personen i fråga är mer isolerad från 

gruppen. Ledarskap låter ändå som att personen arbetar mer med gruppen och kan i 

vissa situationer vara mer delaktig i gruppen.” 

”En chef kan också vara en bra ledare. Man kan vara chef och ledare över flera.” 

” En chef måste vara en ledare, en otroligt bred och kompetent sådan. Jag ser absolut 

honom som en ledare för en grupp.” 

 

Sammanställning 

Flera lärare menar att de ser en skillnad mellan chefskap och ledarskap. Vissa av 

lärarna menar att chefskap är en yrkesroll eller befattning som en person får medan en ledarroll 

är något som man själv kan ta på sig eller som en lärare uttryckte det som en kvalité. Ett 

chefskap anser några lärare vara mer ansvarsfullt och distanserat än ett ledarskap. De menar att 

en chef har vissa ramar att förhålla sig till t.ex. ekonomiska, tids eller pedagogiska ramar och 

detta medför att en chef har mer ansvar. Några lärare ser sig själva som en chef i sin lärarroll 

just på grund av att de måste hålla sig inom dessa ramar. Dessa lärare anser att en chef också 

kan vara en bra ledare. De ser det som en förutsättning för ett gott chefskap. En del lärare tar 

däremot avstånd från att vilja betrakta sig som chef. De menar att de karakteristika som en chef 

har inte går ihop med ett bra ledarskap. De karakteristika som tas upp är framförallt att en chef 

anses ha en mer isolerad eller distanserad ställning till gruppen och dessa egenskaper går inte 

ihop med ett bra ledarskap. De menar att i detta avseende kan inte en chef vara en bra ledare. 
 

Idealledaren 

I detta tema bad vi intervjupersonerna att beskriva deras föreställningar av en 

idealisk ledare. Här togs ledarens egenskaper upp samt hur intervjupersonerna skulle vilja att 

idealledaren ska leda dem. 

Flera lärare beskriver hur de vill bli ledda av sin idealledare och nyckelordet är 

individuell frihet inom vissa ramar. 
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”Då vill jag ju va fri… Men jag tycker inte om personligen när det är för fritt… jag 

gillar nog faktiskt när man har lite ramar.” 

”Nej, jag vill ha jätte mycket frihet! Det är det fina med läraryrket att innanför de 

ramar som finns så har man ju världens bästa jobb på det viset att man har så mycket 

frihet.” 

”Jag vill ha rätt stor frihet och en öppen kommunikation så jag vet vad som förväntas 

av mig.” 

 

Stor individuell frihet är viktigt för flertalet lärare men flera lärare poängterar 

vikten av att bli bekräftade och att idealledaren ska ha en förståelse för behoven hos följaren. 
 

 ”En person som ser mina fördelar, mina starka sidor och förstärker dem så att säga 

och stöttar mig med de svaga sidorna.” 

”...men med det tilläget att den naturligtvis skulle ha stor förståelse för mina behov.” 

 

 

Flera lärare tar upp olika egenskaper som de vill att idealledaren ska inneha. 

Framförallt är det egenskapen tydlighet som poängteras i olika sammanhang.  
 

”…dem ska vara tydliga med vad dem vill så att det inte råder någon tvekan vad som 

är deras mål som ledare för verksamheten där man befinner sig då. ” 

”Ledaren måste ha en tydlig linje framför, en logisk linje i sitt ledarskap. ”  

”Den personen måste veta vad den har för mål, vara tydlig i sin kommunikation och 

vara där som stöd och hjälp. ” 

”Förmågan att kunna kommunicera är viktigt för en ledare, men det har återigen med 

tydlighet att göra. Är man tydlig så har man också ett tydligt informations flöde.” 

 

Andra egenskaper som togs upp var flexibilitet, bestämdhet, ha humor och god 

människokännedom. 

Flera lärare tar upp kommunikation som ett viktigt begrepp. Lärarna tar upp olika 

sorters kommunikation, både en horisontell men även en mer vertikal kommunikationsrelation 

mellan ledaren och följaren. 
 

”Ledaren ska inte vara auktoritär utan det ska vara ett gott samtal.”  

”Kommunikationen mellan mig och ledaren är viktig. Ska kunna kommunicera på ett 

positivt sätt så att ingen part känner sig underlägsen.” 
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”Måste inbegripa de man undervisar och ha en dialog under resans gång, så att det inte 

bara blir en monolog där framme. Det fungerar inte heller tycker jag.” 

”Jag vill ha stor frihet och en öppen kommunikation så jag vet vad som förväntas av 

mig.” 

”Förmågan att kunna kommunicera är viktigt för en ledare, men det har återigen med 

tydlighet att göra. Är man tydlig så har man också ett tydligt informations flöde.” 

 

Sammanställning 

På frågan hur de skulle beskriva en idealledare som skulle leda dem själva tar 

flera av lärarna upp tydlighet som en viktig komponent. Det gäller tydlighet i 

kommunikationen, vilka mål som finns och hur man ska nå dessa mål. Tydlighet tas upp 

återigen i detta tema som en av de tyngsta faktorerna i ett idealledarskap i likhet med temat jag 

som idealledare. Tydligheten i vad idealledaren gör och säger kan knytas till kommunikationen 

mellan ledaren och följaren. Flera lärare beskriver att de vill ledas av idealledaren på så sätt att 

de vill ha en stor frihet men att de vill jobba inom vissa ramar. Ramarna består av vilka mål 

som ska uppnås inom de normer och värderingar som gäller i den specifika kontexten. Inom 

friheten som flera lärare har beskrivit tycker de samtidigt att det är mycket viktigt att 

idealledaren genom tydlig kommunikation klargör de uppsatta ramarna. På frågan hur 

kommunikationen ska komma till uttryck mellan ledare och följare har det framkommit två 

oliktänkande grupper inom lärarna, en grupp förespråkar en mer vertikal kommunikation och 

den andra en mer horisontell variant av kommunikation. Några lärare beskriver en öppen 

kommunikation nästan som en vänskapsrelation till ledaren, en så kallad horisontell 

kommunikation. Medan andra poängterar en mer tydlig kommunikation som innebär att 

följaren vet t.ex. vilka regler och arbetsuppgifter som ska utföras. I dessa fall innebär det mer 

en vertikal kommunikation mellan ledare och följare. Kommunikationen mellan idealledaren 

och följaren beskriver också relationen mellan dem. En horisontell kommunikation innebär 

enligt flera lärare en relation mellan ledaren och följaren där ledaren är ett bollplank. Ett 

bollplank innebär att följaren kan säga och söka stöd hos ledaren som fungerar mer som 

rådgivare för hur uppgiften ska lösas. Däremot blir relationen mellan ledare och följare 

annorlunda hos de lärarna som har beskrivit en mer vertikal kommunikation där ledaren anses 

sitta på svaren. Relationen blir annorlunda i det avseendet att ledare och följare inte har samma 

värde och där ledaren innehar mer av en maktställning gentemot följaren. 
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De andra intervjuerna 

Vad är ledarskap? 

Intervjupersonerna menade båda att ledarskap kan innebära att leda en grupp mot 

ett bestämt mål eller åt en bestämd riktning. 

 
 ”Det är någon som ska ledaren grupp människor till ett gemensamt mål. Det är den 

människan som har det huvudsakliga ansvaret…” 

”…ja alltså att få människor att gå åt samma håll med så lite effort som möjligt.” 

 

Vad som också är intressant med ovanstående citat är att ledaren ska enligt 

intervjupersonen utföra så lite arbete som möjligt när ledarskapet tar sin plats.  Detta kan 

kopplas till ett annat citat där en intervjuperson menar att en stor ledare avgörs på grundval om 

han eller hon inte behöver styra gruppen i någon större utsträckning. 

 
”Man blir en stor ledare när man behöver säga så lite som möjligt.” 

 
Men vilka betydelser kan ligga bakom detta? Det skulle kunna tolkas som att en 

stor ledare ska lägga över mycket av ansvaret på gruppmedlemmarna. Att gruppen får mer att 

säga till om i olika sammanhang. Det kan också tolkas som att ledaren ska vara så tydlig som 

möjligt för att inte behöva säga så mycket, att ledaren är effektiv. Om vi studerar nästa citat 

från samma intervjuperson kan vi nog konstatera att det handlar om att delegera ut ansvar till 

gruppens individer. 

 
”Lite grann att man lägger över det på deras axlar… att man låter de vara lite grann 

ledare själva… att ta initiativ själva… Det är nog ledarskap.” 

 

En intervjuperson tog upp flera egenskaper där lyhördhet var den viktigaste. 

 
”…tycker det är viktigt med en ledare som är lyhörd, som kan ta emot de människor 

som är i gruppen. Ehh mycket kunskap, vara ärlig och rak, rättvis. Men samtidigt 

respektingivande på rätt sätt, ska ha pondus inte så att de blir översittare. På ett 

humant sätt.” 

 

En intervjuperson fick tanken på att ledarskap är någon som vågar sticka ut. 
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”Ja, alltså ledarskap får mig att tänka på personer som vågar sticka ut.” 

 

En intervjuperson menade att det finns vissa individer som är mer benägna än andra 

att ta på sig en ledarroll. 

 
”Jag tror att det finns personer som har mer ledaregenskaper än andra.” 

 

Jag som idealledare 

De båda intervjupersonerna menade att lyssna och att vara lyhörd är det viktigaste 

som ledare. Att verkligen lyssna till alla argument innan man tar något beslut. 

 
”Lyssna och reflektera… konstant… Jag tror många ledare går miste om det alltså… 

att man inte lyssnar och istället fångar upp vissa intryck från olika människor och 

bedömer saker väldigt snabbt.” 

”Skulle vara lyhörd för dem som jag arbetade tillsammans med, både där för att 

stötta men också för att leda. Det är jag som ledare som måste ta tag i saker om 

något skulle… det är jag som har det huvudsakliga ansvaret där men annars ser jag 

det som om vi arbetar tillsammans.” 

 

En intervjuperson tar upp vikten av att arbeta mot ett mål och att det inte 

förekommer oklarheter kring arbetsuppgifter. 

 
”Att man har riktlinjer för det mål som man har satt upp och klargjort och att alla är 

inställda var man ska jobba.” 

 

En intervjuperson tar upp egenskaper som rak och ärlig. 

 
”Skulle också vara ärlig och rak. Inget bakom rygg och skitsnack. Är det någonting 

så upp med det på bordet.” 

 

Förebilder 

Båda intervjupersonerna tar i första hand upp sina föräldrar som förebilder. En 

intervjuperson lägger stor vikt vid ledarens uppoffringar för gruppen. 
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”Min mamma är min förebild. Jag har påverkats mycket av henne eftersom det är 

henne jag har växt upp med. Hon har empati och lugn. Sedan har jag också 

påverkats av min pappa som är mer drivande. Det lugna kombinerat med den här 

driftigheten.” 

”Ja, inom ledarskap är ju… ja, jag har ju ofta sett mina föräldrar som ledare. För att 

en ledare ska kunna vilja det bästa för gruppen. Och i fallet med mina föräldrar var 

det min pappa framförallt som bestämde. De offrade också rätt mycket för att vi 

skulle få det bättre. Man måste nog vara lite osjälvisk både när det gäller en 

organisation och när det gäller en familj… Att man inte tänker på sin egen vinning 

hela tiden. De har jobbat hårt utan att tänka på sig själv hela tiden… det är där jag 

har mina förebilder… Att bry sig om sin omgivning, sina medarbetare, de personer 

man lever med helt enkelt…” 

 

De båda intervjupersonerna är också sportintresserade och har båda två idrottsmän 

som förebilder. 

 
”Så kan jag säga att det har varit framstående idrottsmän och kvinnor som jag har 

alltså inom laget agerat sportsligt och tillfört laget något. ”  

”…han ( Michael Jordan ) kunde upprepa sina framgångar. Många trodde att det var 

bara för att han hade en gudabenådad talang. Men sen visade han trots sin talang 

lade han ner otaliga timmar på träning och perfektionism.” 

 

Relaterat till sport är också att en intervjuperson har blivit påverkad av sina tidigare 

tränare och menar att denne har fått sina grundläggande filosofier av dem. Dessa 

grundläggande filosofier tas upp i samband med ledarskap. 

 
”…, det är tidigare tränare som man haft själv. Men jag har inte läst så mycket om 

andra tränare. Jag har fått en del grundläggande filosofier av mina tidigare tränare 

men inte mer… kanske också en del inspiration…” 

 

Första kontakten 

De båda intervjupersonerna fick sin första kontakt med ledarskap inom 

föreningslivet. 
 

”Det var när jag började spela fotboll.” 

 ”Det var när jag var rätt ung… jag hade väl ledare som tog hand om en… som jag såg 

upp till.” 
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En intervjuperson menar att de första kontakterna med ledarskap har påverkat 

dennes ledarskapsstil och beskriver vidare hur denne har redan tidigt insett vad som är bra 

respektive dåligt ledarskap. 
 

”Men jag tror att man rätt snabbt får upp en bild av hur man är som ledare. ”  

”Man försöker höra och lyssna överallt på allt och alla… Om jag ser eller… hör något 

som en person gör bra kan jag ibland kopiera det direkt. Om jag då ser något som är 

dåligt försöker jag undvika att själv göra det…” 

 

Den andre intervjupersonen menar att tidigare möten med ledarskap inte har 

påverkat denne nämnvärt men tog ändå upp ett negativ minne kring ledarskap. 
 

”Nej, de har inte påverkat mig.” 

”I skolan det var min första lärare. Hon var ett skräckexempel på en ledare i mina 

ögon. Hon hade tappat motivationen, hon var inte alls inspirerad av att lära ut längre. 

Hon var bara irriterad.” 

 

Chefskap kontra ledarskap 

En intervjuperson menar att chefskap har en negativklang. Det är någon som sätter 

sig över men respondenten önskar att chefskap och ledarskap ska gå hand i hand. 
 

”…men  någonstans inom mig så ringer det en klocka att chefskap ringer lite mer 

negativt i mina öron. Chefskap är alltså lite mera som sätter sig över, de betonar mer 

övermakt. Men samtidigt i mitt synsätt så önskar jag att de ska gå hand i hand 

chefskap och ledarskap. ” 

 

Den andra intervjupersonen skiljer mellan chefskap och ledarskap på det sättet att 

en chef är en status benämning medan en ledare är något man är. 
 

”…att man lägger benämningen chef eeh… på en arbetsplats eller i en organisation för 

att lite grann få upp den här respekten, att ja just det här är chefen rent statusmässigt.”  

”Jag tror att ledaren är mer av en vägledare eller coach som själv kan komma ner på 

golvet och jobba…” 
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Idealledare 

En intervjuperson beskriver kunskap, lyhördhet och respektingivelse som viktiga 

aspekter när det gäller den idealiska ledaren.  
 

”Det är precis det här att samtidigt som det ska finnas… att känna respekt för den här 

människan och den ska ha stor kunskap så ska det finnas en lyhördhet. En känsla av 

att den här personen lyssnar till dig och det ska finnas utrymme att samarbeta med den 

här personen.” 

 

Vad som också tas upp i ovanstående citat är relationen till ledaren vilket 

återkommer i den andra intervjupersonens svar. Den andra intervjupersonen understryker 

framförallt vikten av en bra och öppen relation till sin idealledare. 
 

”…relationerna måste vara så pass öppna… så att även om jag vet att han eller hon är 

chef så… så måste hon komma ner på min nivå och snacka med mig på min nivå… så 

att det blir ett öppet förhållande, plus att hon själv ska kunna sätta sig in i mitt arbete.” 

 

En intervjuperson vill få stor frihet men att ändå känna att den skulle kunna få stöd 

om man har kört fast. 
 

”Jag skulle vilja bli ledd på så sätt att man skulle få jobba mycket självständigt men att 

då man har kört fast ska man kunna gå och prata med den här personen utan att det 

känns konstigt utan det ska vara naturligt och det ska vara en öppenhet.” 

 
 

Analys 
De sex första intervjupersonerna, som alla var lärare, besitter mer eller mindre 

likartade tankegångar kring idealledarskap. Utifrån vårt första tema i analysen (Vad är 

ledarskap?) ser en del av våra lärare ledarskap som en process. Men vad menar då 

respondenterna när de talar om en process? En respondent menar att denne försöker att i en 

process hjälpa eleverna att nå ett mål. Genom utbyte av information får lärarna eleverna att 

komma vidare mot det uppsatta målet. Processen kan i detta fall ses som ett 

kommunikationsflöde. En annan intervjuperson tar upp ledarskapsprocessen som fysisk och 

mental. Den mentala processen tas upp som ett sätt att guida i hur man tänker logiskt, att få 

eleverna att ta eget ansvar och på så sätt utvecklas. Det är fler intervjupersoner som tar upp 
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liknande synpunkter: ”Att försöka lyssna in vad de har för utvecklingspotential individuellt och 

försöka hitta det positiva hos var och en och få de att växa.”  Detta kan ses som stereotypiskt 

för lärare, att ledarskap ses som att individerna i gruppen ska utvecklas utan behovet av att 

gruppen ska nå framgång. Det sker en centralisering kring individens utveckling. Det är i och 

för sig ganska logiskt eftersom skolan har till uppgift att utveckla eleverna individuellt, även 

om individerna i sig också ska utvecklas inom området för samarbete med andra individer. 

Kanske lärare då får en uppfattning av ledarskap som blir mer fokuserat kring individens 

utveckling än icke lärare. Detta bekräftas av att en av intervjupersonerna tillhörande gruppen av 

icke lärare tar upp ledaren som en person som “ska leda en grupp människor till ett gemensamt 

mål”. Här tar intervjupersonen upp ledarskapet relaterat till gruppens utveckling och att 

gruppen och uppfyllandet av gruppens mål är det viktiga. 

Flertalet av intervjupersonerna tar upp ledarskap som relaterat till individer eller 

individers egenskaper. Skiljer sig då de båda grupperna åt i denna bemärkelse? Ett stort antal 

individer ur lärargruppen tar upp egenskapen tydlig som grundläggande för ledarens karaktär. 

Denna egenskap finner vi dock inte i icke lärarnas utsagor. Det faktum att flera lärare har tagit 

upp denna egenskap kan vara intressant. Tydlighet är en viktig egenskap inom läraryrket, men 

har lärarna samma krav på tydlighet för ledare utanför skolans ramar? Det varierar antagligen 

från situation till situation, men det är ändå intressant att tydlighet får en så central roll hos 

lärarna istället för lyhördhet och förmåga att få med sig gruppen som prioriteras i svaren av 

icke lärarna. 

Ett antal av lärarna tar upp ledarskap som något som utvecklas och förändras med 

tid och situation. En lärare benämner det anpassningsbara ledarskapet som det “kreativa 

ledarskapet”. Ledarskapet kan då anpassas efter den grupp man leder. En annan lärare tar upp 

att eleverna är väldigt olika från klass till klass. Är det då så att lärarna tillämpar olika 

ledarskap för olika klasser? Detta bekräftas ordagrant av en lärare som uttrycker att denne går 

in och tar på sig olika roller som lärare i olika klasser. I vissa klasser tillämpar denne en mer 

öppenhet och i andra en mer styrd variant av undervisning, “…det beror på vad jag känner att 

jag kan göra utan att saker och ting går över styr”. Det kreativa ledarskapet kan alltså ses som 

förmågan att tillämpa det ledarskap som är lämpligast för situationen, att gruppens mål uppfylls 

till så stor del som möjligt. En intressant koppling till detta kan vara att lärarna ser ledarskap 

som “något man lär sig hela tiden” och “något som utvecklas hela tiden”. Utvecklas då 
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lärarnas kreativa ledarskap också? Ökar förmågan att tillämpa det “rätta” ledarskapet i olika 

situationer? 

En intervjuperson ur lärargruppen tar upp förändringar i samhället relaterat till 

förändringar av ledarskap. Läraren vill ha någon form av ledarskapsutbildning för lärare med 

jämna mellanrum. “Det har skett en förändring, tv och media överhuvudtaget har utvecklats 

explosionsartat medan lärarna inte riktigt har hängt med i utvecklingen. Lärarna är inte längre 

den självklara kunskapskällan”. Intervjupersonerna i gruppen icke lärare tar inte upp begreppet 

ledarskap som föränderligt över tid och situation. Detta betyder inte att de motsäger sig 

begreppet som föränderligt men kanske att de inte lägger samma vikt vid själva påståendet. 

Vårt andra tema i analysen är Jag som idealledare. Temat kan vara intressant att 

koppla till temat Idealledaren för att ge en inblick i om våra intervjupersoners bild av sig själva 

som idealisk ledare skiljer sig från deras bild av den idealiska ledaren de ska bli ledda av. När 

våra lärare talar om sig själva som idealiska ledare tar de upp ett antal egenskaper som inte 

skiljer sig i någon större grad från de egenskaper som de anser att ledaren de blir ledda av ska 

besitta. De tar i båda fallen upp egenskaper som lyhörd, rättvis och att ha humor. Det verkar 

som lärarna har en fast uppfattning om vilka egenskaper som realiserar idealiskt ledarskap. 

Också våra intervjupersoner inom gruppen för icke-lärare har tagit upp egenskaper av liknande 

karaktär. Att var lyhörd verkar vara det draget som har störst betydelse för idealledarens 

karaktär. Vad lägger då våra intervjupersoner för betydelse vid begreppet lyhörd? Lägger 

intervjupersonerna i gruppen lärare samma betydelse vid begreppet som icke-lärarna eller 

manifesteras en skillnad? En lärare uttrycker sig så här kring begreppet: ”…sen kan man inte 

var någon diktator för att genomföra det (visa sina ståndpunkter) utan det är väldigt viktigt att 

man är lyhörd och samtalar med dem och att det är olika människor man jobbar med och man 

når dessa mål på helt olika sätt…”.  Kan begreppet då innefattas i det kreativa ledarskapet? Att 

lyhördhet handlar om att anpassa sitt ledarskap och sina handlingar efter gruppens eller 

individernas i gruppen behov. Våra icke lärare talar om begreppet som: ”Det är viktigt att en 

ledare som är lyhörd, som kan ta emot de människor som är i gruppen”, ”…vara lyhörd för 

dem som jag arbetade tillsammans med, både därför att stötta men också för att leda” och 

”Lyssna och reflektera…konstant…att verkligen kunna lyssna, vad den här människan säger 

och kanske se var den här människan kommer ifrån, hur det påverkar och så vidare…”. Det 

verkar som om våra icke lärare har en likartad uppfattning om lyhördhet, att det handlar om att 
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lyssna på och anpassa sig efter de individer man leder för att skapa en positiv stämning mellan 

ledare och grupp. 

Även när det kommer till ledarskapsstilen har lärargruppen överensstämmande 

tankegångar i förhållande till de två teman. De tar upp frihet som ett stort begrepp. Frihet under 

vissa ramar: ”…en fast ram där eleverna inuti ramen skulle få stor frihet och kunna använda 

sig av sin kreativitet”. En lärare tar dock upp begreppet utifrån en annan synvinkel: ”…det är 

positivt att våga gå utanför”. Orsaken till dessa skiftande uppfattningar har vi sett som 

beroende av vilket ämne läraren undervisar i. En idrottslärare kan tänkas föredra ett 

uppträdande av alla sina elever som faller inom de uppsatta ramarna. Däremot i de lite 

kreativare ämnena som musik och bild kan det tänkas positivt för eleverna att våga skapa något 

nytt utanför de bestämda ramarna och det vanliga tänkandet. Här skiljer sig alltså 

ledarskapsstilen en aning mellan de olika lärarna. Intervjupersonerna i gruppen icke-lärare tar 

också upp en del aspekter av frihet så som att få jobba mycket självständigt, men att när det 

uppstår problem inte ha några hinder att be ledaren om vägledning. 

 I temat förebilder finns det stora likheter mellan lärarnas och icke lärarnas 

beskrivningar. Framförallt påträffas det likheter hos intervjupersonernas svar när det gäller de 

ledarförebilder de har haft, nämligen sina föräldrar och idrottspersonligheter. Däremot ser vi en 

skillnad i att flera lärare benämnt andra lärare som sina förebilder. En lärare beskriver dessutom 

att det har påverkat honom till valet att bli lärare. Orsaken till denna identifiering med andra 

lärare kan ju vara att ifall man nu är lärare så har man nog en tendens till att ta tillvara på de 

positiva minnen man har ifrån kollegor och tidigare lärare man har haft. 

Vad är det som gör de beskrivna ledarförebilderna till förebilder för 

intervjupersonerna? Men framförallt vad är det intervjupersonerna söker i sina förebilder? Både 

lärarna och de två icke lärarna har beskrivit flera olika egenskaper men det verkar, som vi tror, 

att intervjupersonerna söker efter en helhet. En lärare beskriver det så här, ”Jag kan ta små 

saker men jag vill ha en helhet”. Vi tror att sökandet efter en helhet visar på komplexiteten av 

ledarskap. Det finns inte några specifika universella strategier eller egenskaper som gör en 

person till en bra ledare, utan att vara en bra ledare kräver en helhet både vad gällande 

egenskaper och strategier. Det är den sammanlagda summan av dessa drag och färdigheter som 

gör en person till en bra eller mindre bra ledare. Ledarskap är inte ett statiskt begrepp, utan ett 

dynamiskt. Det utvecklas ständigt och olika situationer och grupper kräver olika sorts 

ledarskap. Ett fenomen som kan knytas till detta resonemang är vad vi tidigare har benämnt 

 48



Carl-Johan Andersson & Erik Rasmus Nervall   Idealiskt Ledarskap 

som ”det kreativa ledarskapet”. Flera lärare beskriver i temat förebilder att de snappar upp 

olika strategier eller tillvägagångssätt och tillämpar dessa i sitt ledarskap i specifika 

ledarskapssituationer. En lärare talar om det som: ”Det finns så mycket gott och så många idéer 

både här och där. Man är lite intresserad av det som lärare hela tiden att man kan tjuvlyssna 

på barnens fotbollstränare till exempel.” Här beskriver läraren ett ständigt intresse för nya idéer 

och strategier som kan testas i olika ledarskapsituationer. Även de två lärarna som menade att 

de inte hade några ledarskapsförebilder beskrev sin ledarskapsutveckling som att de genom sina 

egna erfarenheter av ledarskap lärt sig vad som fungerar eller inte fungerar i olika 

ledarskapssituationer. Det var som en av dessa lärare beskrev det, ”Det är liksom learning by 

doing”.  Vi ser bland lärarna att de flesta anser att ledarskap är ett dynamiskt begrepp som 

ständigt utvecklas, därför ser vi också att lärarna beskriver hur de alltid är intresserade av att 

kunna förnya och förbättra sitt ledarskap. 

I temat Första kontakten ser vi stora likheter mellan lärarna och icke-lärarna. 

Majoriteten av de båda grupperna har sin första kontakt med ledarskap inom föreningslivet. 

Intervjupersonerna beskriver hur de genom exempelvis innebandy, scouterna, fotboll, ridning, 

basket och dans kommit i kontakt med ledarskap. Det är bara en lärare som har beskrivit att det 

första möte med ledarskap har skett i skolan. Kan det vara så att de andra kontakterna har skett 

före skolstarten eller är det som en lärare beskriver att man inte ser lärare som ledare? ”Det var 

i scouterna, för i skolan räknar man ju inte riktigt. Man uppfattar inte som elev i varje fall.” Är 

det så att lärarna inte uppfattar lärarrollen som en ledarroll? Om inte en lärare uppfattas som 

ledare för en klass vad är lärarens roll då? Är det så att barn inte uppfattar lärarna i skolan som 

ledare? Har inte skolan och lärarna misslyckats då? Alla lärare som vi intervjuade betraktade 

sig själva som någon form av ledare i sin lärarroll. Kan det vara så att vi har en uppfattning om 

att en ledare ska uppföra sig på ett speciellt sätt? Exempelvis att en ledare ska vara auktoritär i 

sitt sätt att leda. Det är en lärare som har beskrivit hennes ledare som auktoritär och militärisk i 

sin ledarskapsstil och det finns andra som har beskrivit liknande ledare. En lärare använder 

kanske en annan ledarskapsstil som ger eleverna lite mer frihet och rum för egna idéer. Det kan 

då uppfattas för ett barn att lärarna inte på samma sätt uppfattas som ledare i förhållande till 

ledarna i sin fritidsaktivitet. 

En av icke lärarna och flera lärare har beskrivit att de tidigt har tagit på sig en 

ledarroll i ovan nämnda fritidsaktiviteterna. Ledarrollerna bestod i allt ifrån att instruera yngre 

deltagare i hästskötsel och ridning som en lärare beskriver, till att intervjupersonerna själva 
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blev ledare för ett lag eller grupp. Ledarrollen tog intervjupersonerna tidigt på sig. En lärare 

beskrev att han redan vid 13-års ålder blev ledare för ett pojklag. Alla intervjupersonerna som 

tidigt har tagit på sig en ledarroll har också i sitt karriärsval valt ett yrke där ledarskap är 

centralt. Kan det finnas individer som är födda ledare? Har vissa individer speciella egenskaper 

som gör dem till ledare? Vi har funnit en tendens till att flera av lärarna har beskrivit att de 

trivdes i sin första ledarroll och har därför inte avskräckts för att inta den igen. Lärarna beskrev 

vidare att deras positiva första intryck av att vara ledare kan ha påverkat deras fortsatta val i 

livet, så som yrkesvalet. Det har inte visat sig att några av dessa intervjupersoner har haft några 

speciella gemensamma egenskaper men flera av dem har beskrivit att de har utvecklat sitt 

ledarskap dels genom att lära sig av erfarenhet och dels genom att vara lyhörd och ta till sig av 

andra ledare. De beskriver vidare att ledarskapet ständigt är föränderligt vilket gör det viktigt 

att inneha en del färdigheter för att bli en bra ledare. Dessa färdigheter är att lära sig från sina 

misstag och framgångar, att vara lyhörd och att ta till sig från andra. 

De flesta av intervjupersonerna, både lärarna och icke lärarna, beskrev att de hade 

blivit påverkade av de tidiga ledarskapskontakterna. Några intervjupersoner blev influerade på 

det sättet att de tidigt reflekterade över vad som var bra respektive dåligt ledarskap. Några av 

intervjupersonerna tog till sig de positiva egenskaper, medan andra tog avstånd från de dåliga 

ledaregenskaperna och tänkte att så ska jag inte göra i mitt ledarskap. En tanke här är hur 

viktigt det är med bra ledare i tidiga åldrar i föreningslivet, men framförallt i skolan och på 

fritidshemmet. Det är uppenbart att även barn uppfattar vad som är ett bra respektive dåligt 

ledarskap och att det i hög grad påverkar barnets utveckling. 

 

I temat Chefskap kontra ledarskap uppstod det en intressant fråga huruvida 

chefskap kan vara synonymt med bra ledarskap? Några lärare ansåg att en chef kunde vara en 

bra ledare medan andra lärare inte såg chefskap som liktydigt med bra ledarskap. Lärarna som 

ansåg att ett chefskap kunde innebära ett bra ledarskap definierade chefskap som en person som 

måste förhålla sig till vissa ramar som exempelvis ekonomiska, tids eller pedagogiska ramar 

och ramarna medför att en chef har mer ansvar. Dessa lärare såg sig själva som chefer i sin 

lärarroll. De anser att de måste hålla sig inom vissa ramar som exempelvis pedagogiska ramar 

eller tidsramar och därför anser de sig vara chefer i sin lärarroll. De ser ett gott ledarskap som 

en förutsättning för ett gott chefskap. Det finns andra lärare som inte delar uppfattningen att ett 

chefskap kan vara synonymt med ett bra ledarskap. En lärare uttrycker sig enligt följande, 
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”Chefskap är ingenting som jag själv skulle vilja stå för, det är som jag sa mer distanserat. 

Man vill inte vara ett med gruppen på samma sätt som en ledare kan vara. För mig har 

chefskap en mer negativ klang än vad ledarskap har som känns mer positivt i det hela. ” 

   Dessa lärare ser en chef som isolerad eller som att de intar en distanserad ställning 

till gruppen. En chef genom sin särställning betonar mer sin makt och är inte delaktig i 

gruppen. En ledare däremot beskrivs av dessa lärare som mer delaktig i gruppen, ledaren kan 

arbeta och delta i gruppens arbete.   

Icke lärarna beskrev begreppen i likhet med flera lärare som att chefskap var en 

formell befattning och att en ledare var mer av en vägvisare eller en coach. En av icke lärarna 

beskriver det så här, ” …men  någonstans inom mig så ringer det en klocka att chefskap ringer 

lite mer negativt i mina öron. Chefskap är alltså lite mera som sätter sig över, de betonar mer 

övermakt. Men samtidigt i mitt synsätt så önskar jag att de ska gå hand i hand chefskap och 

ledarskap”. Är det så att flera lärare och de två icke lärarna har haft dåliga erfarenheter av 

chefer? Helt klart är det att flera av intervjupersonerna sammankopplar begreppet chefskap med 

något negativt och chefskap får en negativ klang. Inom lärargruppen finns det lärare som 

identifierar sig med chefskap, medan andra starkt tar avstånd från det. Vad kan det finnas för 

orsak till denna stora skillnad? Deras tidigare erfarenheter med chefskap kan spela en roll men 

också hur de vill definiera begreppet chefskap.  

  

 

Metoddiskussion 
Avgörande för undersökningens karaktär och form är valet av metod. Enligt 

Kvale (1997) bör kvalitativa studier med intervjuer reliabilitetskontrolleras och diskuteras i 

stadierna intervju, utskrift och analys. I vårt fall ville vi veta mer om lärarnas uppfattningar och 

tankegångar kring ledarskap. Hade vi då kunnat utforma metoden på ett annat sätt? Vi skulle 

kunna ha tillämpat enkäter med antingen fasta eller öppna frågor. Med enkäter hade fördelen 

varit att vi kunnat utföra undersökningen på en större grupp lärare relativt smärtfritt. Det är inte 

lika tidskrävande att ge ut enkäter för ifyllning som att utföra intervjuer som sedan ska 

transkriberas. Nackdelen med enkäter bestående av fasta alternativ är att inga nya uppfattningar 

kan upptäckas. Man utgår från vissa idéer och sedan kan dessa verifieras eller falsifieras. Men 

inga nya, tidigare okända företeelser kan detekteras, man kan ju inte fråga om något man inte 

vet. Om vi i vår undersökning skulle ha använt oss av enkäter med fasta alternativ skulle vi 
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antagligen ha stannat vid undersökningen av våra lärargrupper. Vi hade inte upptäckt den 

homogenitet som lärargruppen manifesterade tillräckligt tidigt för att kunna utveckla och 

bearbeta våra delfrågeställningar, det hade varit alldeles för omfattande och tidskrävande. Vi 

hade i så fall fått göra en helt ny undersökning. I alternativet med öppna enkätfrågor kan det 

däremot skapas förutsättningar för svar med rika beskrivningar kring områden man från början 

inte visste skulle uppstå. Nackdelen är i det här fallet att vi som anförare för undersökningen 

inte kan reda ut oklarheter genom följdfrågor. Det föreligger alltså en större risk för 

missförstånd. En annan nackdel är att djupdykningar inom intressantare delar inte heller går att 

utföra eftersom möjligheten till följdfrågor är minimal. Detta är anledningarna till varför vi 

valde att utföra vår studie med intervjuer. Hade vi då kunnat ändra formen av intervjuer? Vi 

tillämpade en kvalitativ ansats för vår intervjuform som utmärker sig av hög grad av 

strukturering och låg grad av standardisering. Syftet med detta var att intervjupersonernas 

uppfattningar skulle ges fria tyglar, inom området ledarskap, med så lite inverkan av oss 

intervjuare som möjligt. Det är detta Kvale (1997) tar upp som de två första kvalitetskriterierna 

för en intervju. Han betonar vikten av att som intervjuare kunna ställa korta frågor som ger 

spontana, rika och relevanta svar. De resterande kriterierna behandlar intervjuarens förmåga att 

klargöra och tolka intervjupersonens redogörelser. Vi har försökt tillämpa detta genom att följa 

upp de bitar vi uppfattade som relevanta för studiens syfte och även försökt att reda ut det vi 

har uppfattat som oklart under intervjuernas gång samt under genomgången av 

sammanfattningen i intervjuernas slutskede. När det kommer till utskriften av våra intervjuer 

kan vi vara aning självkritiska. Det är klart att det hade varit fördelaktigt att två personer hade 

fått skriva ut samma material för att eliminera eventuella feltolkningar, det hade dock blivit 

mycket tidskrävande. För att ändå minska feltolkningar och olikheter när det gäller 

transkriberandet utgick vi båda från ett antal av oss själva uppsatta ramar. Vi har istället valt att 

lägga mer tid på analysen av materialet. Här hat vi arbetat gemensamt för att skapa en bredare 

infallsvinkel på våra intervjusvar. 

Om vi vidare ska reflektera över vårt val av metod kan det vara angeläget att 

diskutera vårt förhållningssätt till grounded theory. För att skapa en bild av våra respondenters 

intervjusvar som är så lite kontaminerad som möjligt av tidigare teorier valde vi att tillämpa ett 

induktivt tillvägagångssätt för analysen av vårt material. Syftet är att bygga teorier utifrån 

intervjupersonernas utsagor, inte att kategorisera och klassificera svaren utifrån tidigare teorier. 

Men för att sedan sätta in vår analys i en bredare kontext har vi i vår slutgiltiga diskussion 
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relaterat och diskuterat över vår analys utifrån ljuset av tidigare teorier. I det inledande skedet 

av vår undersökning har vi således försökt att bilda oss en uppfattning om intervjupersonernas 

svar utan inblandning av tidigare teorier för att sedan dra in dem i den slutgiltiga diskussionen. 

Dock har vi i analysen inte jobbat helt induktivt eftersom vi utgått från våra teman. Denna 

avgränsning anser vi dock vara berättigad eftersom den hjälper oss att precisera uppsatsen till 

att behandla vår frågeställning. 

 

Diskussion 
I diskussionen vill vi, som det sista steget i analysen, försöka att dra paralleller 

mellan empirin och teorin. Därefter kommer vi att resonera kring våra frågeställningar och dra 

eventuella slutsatser. Först vill vi förtydliga vår ändrade inriktning av undersökningen. 

 

  Som grund för vår undersökning ligger den utveckling och bearbetning av de 

frågor vi satte upp i ett inledande skede av vår studie. Vi var till en början inriktade på att utföra 

undersökningen med hjälp av fyra grupper lärare uppdelade på ålder och kön. När det 

klargjordes att det uppstod en hel del likheter ibland lärarnas intervjusvar blev detta en 

vändning av uppsatsens karaktär. Vi fann denna homogenitet mycket intressant och uppfattade 

det som ett område för belysning. Vad berodde dessa stora likheter på? Är det så att lärarnas 

uppfattningar kring ledarskap är av likartad karaktär på grund av att de är just lärare? Vi valde 

därför att bredda studien med att intervjua två icke lärare. Vi ville undersöka om homogeniteten 

berodde på att lärarna var just lärare eller om lärarnas svar var av en mer generell karaktär. ? Vi 

valde att tillämpa emergent design (Strauss & Corbin 1990) och att vidareutveckla vår 

grundläggande frågeställning till att behandla frågan om lärare har uppfattningar om 

idealledarskap som skiljer sig från individer som inte är lärare. 

Yukl´s (2002) definition av ledarskap innebär i korthet en process där en person 

medvetet använder sitt inflytande över andra för att guida, strukturera och underlätta aktiviteter 

och relationer i en grupp eller organisation. Yukl´s definition överensstämmer med hur några 

av lärarna beskriver sina uppfattningar om ledarskap. En lärare beskriver ledarskap som att man 

guidar eleverna mot ett mål och att läraren kan liknas vid en vägvisare. I denna process ska 

även eleven utvecklas själv, exempelvis i hur denne tänker logiskt och tar eget ansvar. Ett 

intressant fenomen knutet till detta resonemang är att flera lärare beskriver individernas 

utveckling i gruppen och därmed hamnar den kollektiva utvecklingen i skymundan. Här finns 
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en skillnad mellan lärarna och icke lärarna. Icke lärarna poängterar att ledarskap ska leda en 

grupp människor mot ett mål, medan lärarna understryker vikten av den individuella 

utvecklingen. Här bör det kanske nämnas att lärarna kanske hade tagit upp ledarskap på ett 

annat sätt om de bortsett från skolan. Eventuellt skulle lärarna ha andra uppfattningar om 

ledarskap men att detta inte har  kommit fram i denna undersökning för att de har varit 

inriktade på ledarskap som är knutet till skolan. Det är ändå legitimt att ställa sig frågan 

huruvida det här fenomenet är av intresse för hur vi bygger upp grunden för våra uppfattningar 

kring ledarskap. Om vi bortser från tidigare nämnda aspekter kan vi, eftersom vi har funnit en 

utmärkande skillnad mellan våra intervjugrupper gällande detta fenomen, ta för givet att det 

finns en bakomliggande orsak till differensen. Vad är då denna orsak? Har det att göra med att 

den ena gruppen är lärare? En möjlig förklaring är att den miljö och kultur som finns i skolan 

utvecklat individerna i lärargruppen till att se på ledarskap utifrån en annan synvinkel än 

gruppen icke lärare. En annan möjlig orsak kan vara att den utbildning lärare får skapar ett visst 

sorts tänkande kring ledarskapet för elevernas utveckling och att detta tänkande generaliseras 

till deras allmänna uppfattningar om ledarskap. Det kan även handla mer om själva kontexten i 

skolan, att den miljö och kultur som finns i skolsituationen påverkar lärarnas tankar kring 

ledarskap. Det är ändå skolans uppgift att utveckla varje elev individuellt och kanske är det den 

största orsaken till lärarnas individcentralisering av ledarskapet. I likhet med skillnaden i 

beskrivningarna mellan lärare och icke lärares sätt att betrakta individuellt respektive 

grupporienterat ledarskap tar Alvesson (2001) upp att ledarskap inte endast kräver en teoretisk 

definition, utan noggrant övervägande kring vad en specifik grupp lägger för mening i 

begreppet. Enligt Alvesson lägger olika grupper olika meningar och innebörder i begreppet 

ledarskap.  

Vidare har Alvesson (2001) inspirerats av Yukl´s definition, men utvecklat den i 

den bemärkelsen att han poängterar de kulturella skillnaderna och hur de påverkar på vilket sätt 

ledarskap definieras. Ledarskap enligt Alvesson är en komplex social process där olika kulturer 

eller kontexter skapar olika meningar och tolkningar av begreppet. Flera lärare beskriver att 

ledarskap är ett dynamiskt begrepp. Det förändras hela tiden beroende på tidsålder, situation 

och grupp. En lärare kallar fenomenet för det kreativa ledarskapet. Det kreativa ledarskapet kan 

tänkas innebära förmågan att tillämpa det ledarskap som är lämpligast för den specifika 

kontexten. Lärarna beskriver ett anpassningsbart ledarskap, där det är situationen, gruppen och 

miljön som bestämmer vilket typ av ledarskap som ska användas. En lärare tar specifikt upp 
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hur denne anser att förändringar i samhället är relaterat till förändringar av populationens 

ledarskapssyn. Här finns en stark koppling till hur Alvesson (2001) beskriver 

ledarskapsbegreppet. Vi har kunnat se det kreativa ledarskapet som en röd tråd i flera av 

lärarnas utsagor. Främst kan vi se tecken på detta när intervjupersonerna fick beskriva sin 

idealledare som de nämnde behandlade egenskapen lyhördhet som en av de viktigaste. Vi 

tolkar det som att lyhördhet handlar om att kunna anpassa sitt ledarskap och sina handlingar 

efter gruppens eller individernas behov. Att vara lyhörd kan då innebära att det hos lärarna 

finns en förmåga till att uppfatta gruppens eller individernas karakteristika och anpassa sig efter 

dessa. Intervjupersonerna beskrev även sina förebilder i förhållande till hur de uppfattar olika 

strategier eller tillvägagångssätt och tillämpar dessa i specifika ledarskapssituationer. De 

beskrev vidare hur de testade olika strategier för olika situationer och att de insåg och lärde sig 

snabbt vad som fungerade bäst. Flera lärare beskrev ytterliggare i samma tema att de ständigt 

var lyhörda för nya idéer och strategier. Detta resonemang vill vi också knyta an till det 

kreativa ledarskapet. 

I temat Chefskap kontra ledarskap framkom det en intressant fråga, huruvida en 

chef också kan vara en bra ledare? Det var en klar skillnad mellan de lärare som ansåg att ett 

chefskap var synonymt med ett bra ledarskap och de som ansåg att det inte var liktydigt med ett 

bra ledarskap. Den grupp som ansåg att ledarskap inte var synonymt med bra ledarskap tyckte 

att chefskap innebar en isolerad eller en distanserad ställning till gruppen. Den andra gruppen 

av lärarna beskrev att ett gott ledarskap var en förutsättning för ett gott chefskap. Dessa 

individer beskrev chefskap som en person som måste förhålla sig till vissa ramar, som 

exempelvis ekonomiska eller pedagogiska. Alvesson (2001) beskriver hur det på senare år har 

framkommit en distinktion mellan å ena sidan chefer, som förlitar sig på sin formella ställning 

och arbetar med byråkratiska processer, och å andra sidan ledare som förlitar sig på sina 

personliga egenskaper, arbetar med visioner, dagordningar och påverkar personers känslor och 

tankar. Enligt Alvesson kan chefer då antingen vara endast chefer eller både chef och ledare i 

ett. Vi tolkar det så att de som har en negativ bild av chefer har erfarenheter av chefer som, 

enligt Alvesson, bara har varit chefer och att de som har mer positiva beskrivningar och de som 

identifierade sig i sin yrkesroll med chefskap har en sammanflätat bild av chefskap och 

ledarskap. En chef som bara är chef styr gruppen genom att utföra sin makt rent praktiskt, men 

påverkar då gruppens tankegångar mindre än deras aktioner. Alvesson (2001) har här en möjlig 

förklaring till varför vissa lärare har en negativ syn på begreppet chefskap, i den bemärkelsen 
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att en chef uppfattas som distanserad från gruppen och ointresserad av personerna i gruppens 

intressen.  

Ett intressant fenomen som kom upp i temat Första kontakten var att flera lärare 

och en av icke lärarna tog upp att de tidigt intog en ledarroll i sin fritidsaktivitet. Både lärarna 

och den icke läraren har valt ett yrke där ledarskap är centralt. Frågan som kom upp var om det 

finns personer som är födda till ledare? Intervjupersonerna beskrev att de trivdes i sin tidiga 

ledarroll och att de inte blev avskräckta att inta den igen. Yukl (2002) tar upp vissa egenskaper 

(traits) som predicerar ett effektivt ledarskap. En av egenskaperna är maktmotivation. 

Maktmotivation innebär att personer med maktbehov har en större benägenhet än andra att söka 

sig till ledarskapspositioner. Vi tolkar att de intervjupersoner som redan tidigt tog på sig en 

ledarskapsroll kan inneha egenskapen maktmotivation. De sökte sig tidigt till en maktposition 

och trivdes i den och har därför inte heller haft någon anledning att inte söka upp 

maktpositionen igen. Några intervjupersoner beskrev att deras första positiva erfarenheter av att 

vara ledare kan ha påverkat deras val av yrke. Här tolkar vi att de i enlighet med Yukl´s 

beskrivning kanske har sökt sig till maktpositioner i större utsträckning än andra. 

Vi vill här närmare gå in på och resonera kring våra frågeställningar. Den första 

huvuddelen i vår frågeställning lyder, Hur ser idealbilden av ledarskap ut? I de båda teman Jag 

som idealledare och Idealledaren skulle intervjupersonerna i det förstnämnda temat se sig själv 

som en idealledare och i det sistnämnda temat beskriva sin egen bild av en idealledare. Det 

finns flera likheter i vad intervjupersonerna har beskrivit i de båda teman. Hur ser då 

idealbilden av ledarskap ut enligt våra intervjupersoner? Gemensamma nämnare är att flera 

intervjupersoner beskrivit både hur de vill vara som idealledare och hur de vill att en ledare ska 

leda dem, nämligen med stor frihet inom vissa ramar. Friheten är här ett centralt begrepp. 

Intervjupersonerna har beskrivit att det är viktigt för en ledare att ge frihet till sina följare, men 

att det är lika viktigt att ha vissa ramar i form av regler och normer. Ramarna verkar, tolkar vi, 

som en slags trygghet för att veta vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Vidare 

beskriver flera intervjupersoner att det är viktigt för en ledare att arbeta mot ett mål. Att arbeta 

mot ett mål innefattar också ett ledarskap med frihet inom vissa ramar. Det vill säga i den 

bemärkelsen att intervjupersonerna beskriver att man som följare vill arbeta självständigt och 

fritt, men att det är viktigt att ledaren finns med i processen som stöd och problemlösare när 

problem uppstår. Lärarna tar upp egenskapen tydlighet som grundläggande för en ledares 

karaktär. Tydlighet tas upp av ett flertal lärare i sammanhang som kommunikation och 
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målsättning. Egenskapen tydlighet genomsyrar i stor utsträckning lärarnas idealbild av 

ledarskap och här skiljer de sig från icke lärarnas beskrivning som istället tar upp egenskapen 

lyhördhet. Lärarna tar också upp egenskapen lyhördhet, men egenskapen har inte samma 

centrala roll som hos de icke lärarnas beskrivningar. När vi har resonerat kring idealbilden av 

ledarskap har det beskrivits att ledarskap är ett dynamiskt begrepp. Det är både föränderligt i tid 

och rum. Om grunden för ledarskap är dynamisk borde också synen på ett idealledarskap vara 

ett dynamiskt ledarskap. Flera lärare har beskrivit hur de använder sig av ett anpassningsbart 

ledarskap. Det som vi tidigare har benämnt det kreativa ledarskapet. Ledaren testar vilka 

strategier och stilar som fungerar bäst i den specifika situationen eller i den specifika gruppen. I 

likhet med Alvesson (2001) anser vi att det inte finns ett ledarskap som är universellt, utan 

ledarskapet är dynamiskt och utvecklas ständigt. Alvesson har en syn på ledarskap som något 

som uppstår och får betydelse i en viss kulturell kontext. Alvesson menar vidare att begreppet 

ledarskapets mening och innebörd inte har en allmän definition, utan det är de personer i den 

kulturella kontexten som lägger den specifika meningen eller innebörden i begreppet. Yukl 

(2002) däremot har en mer generell definition av ledarskap, som om ledarskap alltid är ett och 

samma. Yukl glömmer bort, enligt oss, de kulturella skillnaderna och hur dessa påverkar våra 

tankar och handlingar. Vi ser här en brist i Yukl´s beskrivning av ledarskap. 

Den andra huvuddelen i vår frågeställning lyder, Varifrån kommer grunderna till 

hur vi bygger upp vår idealbild av ledarskap? Och När, Var och Hur skapas vår idealbild av 

ledarskap? Var grunderna till hur vi bygger upp vår idealbild kring ledarskap kommer ifrån och 

när och var detta skulle ske är frågor som skulle vara relevanta om ledarskap skulle ha varit ett 

statiskt och universellt begrepp. Om ledarskap var något som en person lärde sig en gång och 

sedan kunde använda sig av hela livet. Vad vi menar som nämnts tidigare är att ledarskap är 

dynamiskt och att begreppet ledarskap ständigt är i förändring. Att ledarskap och synen på ett 

idealledarskap är föränderligt och skiftande visar intervjupersonernas svar. En lärare uttryckte 

denna föränderlighet tydligt, ”…i och med att det är en annan tid nu och det ledarskapet som 

användes då inte är gångbart längre”. Vi anser att den idealbild av ledarskap som lärarna har 

idag ständigt förändras och i takt med att samhället också förändras kommer det att komma nya 

ideal om vad som är bra ledarskap och idealbilden kommer att utvecklas. Återigen vill vi 

framhålla det som vi tidigare har benämnt det kreativa ledarskapet. Det kreativa ledarskapet 

innehåller ett intresse att ständigt försöka att förbättra sitt eget ledarskap och söka nya idéer 

från andra. Detta ständiga sökande av nya idéer för att förbättra sitt eget ledarskap förändrar 
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också bilden av vad idealbilden av ett ledarskap är. Begreppet ledarskap är stark kulturellt 

anknutet menar vi, i likhet med Alvesson (2001). Alvesson tar upp begreppet kulturell kontext 

och anser att kontexten innefattar såväl samhället i stort som yrket, branschen och 

organisationen. Den slutsats vi kan dra av var grunderna till vår idealbild av ledarskap kommer 

ifrån, är att den kommer ifrån den kulturella kontext som vi lever i och i takt med att kontexten 

förändras kommer också vår idealbild av ledarskap förändras.  

Som tidigare nämnts ändrade vi inriktning på undersökningen när vi märkte att 

lärargruppen var en homogen grupp. Vi breddade undersöknigen med två ytterliggare intervjuer 

för att se om homogeniteten berodde på att lärarna var just lärare eller om lärarnas svar var av 

en mer generell karaktär. Vi fann att det fanns skillnader mellan lärarnas och de icke lärarnas 

beskrivningar kring ledarskap. Den första skillnaden var i de båda gruppernas beskrivningar av 

ledarskap i en generell mening. Lärarna beskrev att det var den individuella utvecklingen som 

stod i centrum, medan icke lärarna beskrev att ledarskap innebar att en grupp individer stävar 

mot ett gemensamt mål. En annan skillnad var när de båda grupperna beskrev sin idealledare. 

Där tog lärarna upp egenskapen tydlighet som ett centralt karakteristika av en idealledare, 

medan icke lärarna istället tog upp lyhördhet. Lärarna tog också upp lyhördhet som en viktig 

egenskap, men inte i den centrala bemärkelsen som egenskapen tydlighet. En skillnad som kom 

fram i temat förebilder var att flera lärare hade andra lärare som förebilder. Lärarna beskrev, i 

likhet med icke lärarna, att de också hade föräldrar och idrottstränare som förebilder. Det som 

skilde grupperna åt var att lärarna beskrev att de hade andra lärare som förebilder och att i vissa 

fall hade dessa förebilder påverkat lärarna till att välja läraryrket. 

En möjlig förklaring till de skillnader som finns mellan grupperna lärare och icke 

lärare kan ha sina förklaringar i att lärarna befinner sig i en annan kulturell kontext än icke 

lärarna. Nämligen att lärarna jobbar i samma organisation och har samma yrke. Dessa likheter 

bland lärarna har en påverkan på vad för mening och innebörd en person eller grupp ger till 

begreppet ledarskap i likhet med vad Alvesson (2001) beskriver. Det fanns även stora likheter 

mellan lärarna och icke lärarna. Detta faktum tror vi har att göra med att vi lever i samma 

samhälle. Trots att de båda grupperna lever i en skiftande kontext, i bemärkelsen organisation 

och yrke, så påverkar det rådande samhällsklimatet som tidigare nämnts också en person eller 

grupps uppfattning om ledarskap. För det finns trots allt några generella likheter mellan lärare 

och icke lärare. Det är bland annat att både lärarna och icke lärarna beskriver att de både vill 

vara en ledare som ger en stor frihet till följaren, men också att om de själva var följare skulle 
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de vilja ha en stor frihet. De båda grupperna ville i likhet med varandra ha några 

förhållningsramar. Andra likheter fanns det i beskrivningarna om första kontakten med 

ledarskap. Där beskrev majoriteten av intervjupersonerna att de hade den första kontakten med 

ledarskap i någon fritidsaktivitet, antingen genom en idrottsaktivitet eller i scouterna. Att 

intervjupersonerna just hade sina första kontakter med ledarskap inom samma miljö, nämligen 

föreningslivet, visar att de kommer och är skapta ur samma samhälle. Likheten här, anser vi, 

kan knytas an till att alla intervjupersonerna kommer ifrån samma kulturella bakgrund och 

därmed har vissa gemensamma uppfattningar om ledarskap. 

 

Slutsats 

I vår undersökning har det framkommit att ledarskap bör betraktas som ett 

dynamiskt begrepp. Lärarnas beskrivningar kring det kreativa ledarskapet och hur de ständigt 

försöker att utveckla sitt eget ledarskap styrker bilden av att begreppet ledarskap är dynamiskt 

och i ständig förändring. Vår idealbild av ledarskap utvecklas i takt med att den kulturella 

kontext som vi lever i förändras, samma gäller var, när och hur vi bygger upp vår idealbild av 

ledarskap. Den homogenitet vi fann i lärarnas beskrivningar och resonemang kring ledarskap 

har en möjlig förklaring i att de delar samma kulturella kontext i form av organisation och yrke. 

Icke lärarnas utsagor visade vid jämförelsen med lärarnas att det fanns dels vissa generella 

likheter mellan de båda grupperna, men att det även fanns skillnader. Likheterna som 

manifesterats kan ha sitt ursprung i att både icke lärarna och lärarna lever i samma samhälle 

och därmed har påverkats på ett likartat sätt. Skillnaderna i beskrivningarna kan bero på att de 

inte delar den kulturella kontexten i form av organisation och yrke.  
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Bilaga 1 - Projektbeskrivning 

Bakgrund 

Inom området för arbetslivsforskning inom Institutionen för Psykologi på Lunds 

Universitet, ämnar vi – Rasmus Nervall och Carl-Johan Andersson – genomföra en studie på Er 

arbetsplats. Studien är menad som grund till ett slutförande av psykologi på D-nivå, även kallat 

Magisteruppsats. Uppsatsen skrivs den fjärde terminen och kommer att ligga som stomme i vår 

utbildning, vilken har stora likheter med Programmet för Personal och Arbetsliv. Handledare är 

adj. lektor Magnus Larsson, avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Institutionen 

för Psykologi, Lunds Universitet. 

 

Syfte 

Det vi har tänkt att titta närmare på är personalens syn på ledarskap och hur den kan skilja 

sig åt. Vi hade tänkt jämföra synen på ledarskap (dvs. idealbilden av en ledare) hos de anställda 

på en arbetsplats, där de anställdas egenskaper skiljer sig åt i bemärkelsen ålder och kön. Det vi 

vill få fram med studien är varifrån vi får våra uppfattningar om ledarskap. Var kommer vår 

idealbild av ledarskap ifrån? Hur ser den ut och när konstrueras den? Detta kan vara av stort 

intresse för att öka förståelsen av hur vi ser på ledarskap samt för utvecklingen av ledarskap. 

 

Metod 

Den metod som passar studien bäst är intervjuer. Att ställa frågor är oftast det lättaste 

sättet att få information om hur en individ uppfattar och känner inför 

problemområdet/frågeställningen. Vi har för avsikt att intervjua 6-10 respondenter som skiljer 

sig åt beträffande ålder och kön. Undersökningen, som naturligtvis är helt frivillig, kommer att 

vara konfidentiell och Ni har möjlighet att när som helst avbryta intervjun om Ni känner er 

obekväma med situationen. 

 

Vi hoppas Ni är villiga att medverka i studien och att resultaten kan vara av nytta för Er 

på ett eller annat sätt! 

Tack på förhand! Med vänlig hälsning 

Carl-Johan Andersson carljohan13@hotmail.com 0709421698 

Rasmus Nervall rnervall@hotmail.com 0707431543 

Magnus Larsson Magnus.Larsson@psychology.lu.se 0462228090 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Presentation 
Carl-Johan Andersson, Rasmus Nervall – Psykologistuderande – Magisteruppsats - Utbildning 
Intervjun kommer att ta ca 30 – 40 min. 
Vi kommer att dokumentera intervjun genom att spela in samtalet digitalt på minidisc. Under 
samtalets gång kommer vi även att anteckna till viss del för att bättre kunna följa intervjuns 
innehåll. 
Undersökningens syfte är att få fram fenomen kopplade till vår idealbild av ledarskap. Var, När 
och Hur skapas vår idealbild? Skiljer sig äldre från yngre, män från kvinnor när det kommer till 
idealbilden? Vi kommer att ställa korta frågor inom vissa för oss intressanta områden. Dessa 
frågor kommer att utveckla och styra samtalet samt avgöra vilka följdfrågor som blir 
intressanta. 
Uppsatsen kommer att publiceras i sin helhet på LUBs hemsida. Om intresse finns kommer vi 
att framföra en kort presentation av våra resultat, muntligt eller skriftligt? 
Det råder full anonymitet (Rasmus och Carl) och ni har självklart rätt att när som helst före, 
under eller efter intervjun, avbryta samarbetet. 
Frågor av respondenten? 
 
 
1. Vad innebär ledarskap för dig? - (allmänt). Dina tankar och funderingar kring ledarskap? 

Vad relaterar du det till - personer, situationer, egenskaper, processer? (Hur skulle du 
definiera ledarskap?) 

 
2. När kom du först i kontakt med ledarskap – situation/situationer? Hur upplevde du detta? 

Hur tror du att det har påverkat dig och dina uppfattningar av ledarskap? Vilken situation 
tror du har påverkat dig mest? 

 
3. Föreställ dig själv i ledarskapssituationen på din egen arbetsplats. Du står som ledare för en 

klass. Vilka egenskaper skulle du inneha för att se dig själv som en idealledare? Varför 
dessa egenskaper? Hur påverkar situationen eller klassens karaktär betydelsen för vilka 
egenskaper som ska innehas? Olika ledarskap för olika klasser? Klimat – fritt, ramar? 

 
4. Vilka förebilder har du? Hur har de påverkat dig? – ta efter? Vad gör dessa personer till 

dina förebilder? Hur länge har du haft dessa förebilder? Hur har dina förebilder förändrats 
under ditt liv?– Nu? – Då? 

 
5. Vad ser du för skillnader mellan Chefskap och Ledarskap? Föreligger det någon skillnad 

eller någon likhet? Vad har du för erfarenheter av chefskap?  
 
6. Föreställ dig själv som att bli ledd av en annan individ – (arbetssituation – utbildning el. 

dylikt). Vilka egenskaper skulle den här ledaren besitta för att du skulle betrakta han/hon 
som en idealledare? Klimat – fritt, ramar? Vad är viktigt hos den här personen – ålder, kön? 
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