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Abstract	  
 

Author: Mikael Håkansson 
Title: The existence and meaning of Leadership in a human service-organization 

Supervisor: Claes Levin 
Assessor: Mats Hilte 

 
Leadership is a well-researched topic. The meaning of leadership has often been 
brought to magical levels beyond the ordinary sense and some experts suggests 
that leadership is a phenomenon mostly expressed in best selling books and 
leadership courses. So how does leadership existence come to expression in a 
human service-organization and which meaning does the leaders in these 
organizations assign their leadership? The long overlooked topic of followership 
and which role the followers play in conjunction with the leader is integrated in 
this discussion. Leadership in human service-organizations differs from leadership 
in the industry through its politically controlled function, the work with humans as 
raw material and by the rationality of institutional efficiency, that they put into 
practice. The movement to New Public Management has therefore some 
inconveniences that together with the just described factors, causes some 
obstacles and difficulties for the leaders. The data was collected with a qualitative 
method and thematically open interviews, and the outcome of the study reveals a 
leadership that can be described as postheroic with a lot of participation from the 
followers. 
 

Keywords: Leadership, followership, human service-organizations, politically 
controlled organizations 
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Förord	  
Jag vill rikta ett stort tack alla som ställt upp och stöttat mig i arbetet med denna 
studie. Ett särskilt stort tack riktas till er som stått till förfogande för intervjuer 
och frågor. Ni har gett mig mycket kunskap om ledarskap i human service-
organisationer och bidragit med mycket intressanta tankar som ligger till grund 
för studiens analys. Utan er hade detta inte varit möjligt! Jag vill också rikta ett 
tack till min handledare Claes Levin som har varit ett bra bollplank och hjälpt till 
med att strukturera arbetet. 

 
Lund, 2011-03-11 

 
Mikael Håkansson  
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Inledning	  
Problemformulering	  
”Riktiga ledare” beundras och gott ledarskap ses som universalrecept för diverse 

ofullkomligheter i vår tid och anses kunna få bukt med nästan alla sorters sam-

hälleliga problem (Alvesson, 2006:185; Bolman & Deal, 2005:400). Ledarskapet 

anses bära ansvar för allt från utbrändhet och bristande produktivitet till samarbete 

och kreativitet i organisationer (Alvesson, 2006:185). Floden av ledarskaps-

utbildningar, ledarskapsböcker och forskning inom ledarskap tycks heller inte 

ebba ut och den allmänna uppfattningen är att ledare är betydelsefulla och bör 

bytas ut om det går dåligt för organisationen (Thylefors, 2007:65). Ledarskapet 

tilldelas en ganska tjusig bild i övervägande positiva ordalag och därtill hör en 

strömlinjeformad, harmonisk värld som går hand i hand. Recepten och idealen ses 

som allmängiltiga och ska kunna implementeras i alla organisationer (Alvesson, 

2006:188). 

Bakom denna till synes entydigt positiva inledning döljer sig en kritik mot 

föreställningen om ledarskapets betydelse. Tydligast är Mats Alvessons hållning 

som gränsar till sarkastisk kritik. ”Mytbildningen om modernt chefsarbete såsom 

ledarskap bildar i många fall ett präktigt illusionsnummer” (Alvesson, 2006:193). 

”Sällan framhålls Hitler, Mussolini, Stalin, Mao eller Usama Bin Laden som 

exempel på ledare som framgångsrikt lyckats mobilisera efterföljare” 

(Svenningsson & Alvesson 2010:14). Den mörka sidan av ledarskapet pratar vi 

sällan om. Alvesson (2006:193) menar att ledarskap i en mer ambitiös mening 

främst kommer till uttryck i ledarskapsutbildningar, bästsäljande böcker och 

intervjuer där folk alltför fritt och självsäljande tillåts prata om vad de håller på 

med. Även Bolman & Deal (2005:401) ställer frågan om hur stor skillnad 

ledarskapet gör och menar att ledarskapet inte är något konkret utan existerar 

endast i förhållandet mellan de inblandade parterna och i deras medvetande och 

fantasi. De menar att ledarskap av många anses förmedla en mening som går 

bortom ordets vardagliga betydelse och nästan fått en magisk innebörd. 

Ett annat sätt att se på ledarskapet är att efterföljarnas (de leddas) utbildning, 

erfarenhet och professionella yrkeskunskap påverkar om betydelsen av ledarskap 
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kan reduceras eller till och med framhållas onödig, medan effektivt chefskap och 

en effektiv administration kan vara av vikt för utfall (Svenningsson & Alvesson 

2010:55). 

Human service-organisationer i den offentliga sektorn har inspirerats allt mer av 

framgångsrika privata företag i jakten på effektivitet i det som kallas New Public 

Management (NPM), en rörelse mot en ny syn på organisering av den offentliga 

sektorn (Thylefors, 2007:16), där ledarskap och organisation är centrala 

komponenter. 

Wolmesjö (2005:250-254) pekar på, i sin avhandling om ledningsfunktion i 

förändring inom kommunala äldre- och handikappomsorgen, att det finns en 

rörelse mot ett mer företagslikt tänkande. I den rörelsen har Wolmesjö noterat en 

utveckling från kommunikativt ledarskap till effektivitetsorienterat chefskap, mot 

första linjens chefers övertygelse. Wolmesjö (ibid.) undrar om denna paradox där 

kommuner präglas av omfattande prat om ledarskap enbart tjänar som symboliska 

uttryck vid platsannonser och arbetsbeskrivningar medan chefskapets innehåll 

utformas på annat sätt. 

Frågan är var den kommunala human service-organisationen befinner sig och vart 

är den på väg? Riskerar det kommunikativa ledarskapet att tyna bort till fördel för 

det effektiva chefskapet? Vilken betydelse tillägnas ledarskapet och vilken 

betydelse tillägnas efterföljarna, dvs. personalen? Kan det vara så att den rådande 

ledarskapsdiskursen är i behov av ett diskursbrott i offentlig sektor för att se mer 

nyktert på ledarskap? 

Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med uppsatsen är att försöka förstå hur ledare ser på och förhåller sig till 

ledarskapets, efterföljarskapets och andra för ledarskapet relevanta faktorers 

praktiska förekomst och betydelse i en kommunal human service-organisation. 

 

• Hur ser de som leder på ledarskapet och hur definierar de det? 

• I vilken utsträckning utövas ledarskapet och på vilket sätt? 

• Vilken betydelse tros ledarskapet ha för organisationen och de som leds? 
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• Hur förhåller sig ledarna till efterföljarskapets och andra faktorers 

betydelse för ledarens framgång i organisationen, i relation till 

ledarskapets egna förutsättningar att påverka denna framgång? 

Centrala	  begrepp	  
• Chefskap definieras ofta som en formell befattning med ansvarsområden, 

underställd personal och administrativa funktioner, ibland beskrivet som, 

”att göra saker rätt” (Thylefors, 2007:63; Wolmesjö, 2005:250). 

• Ledarskap definieras ofta som socialt inflytande med kraft att 

entusiasmera, vara meningsskapande, förmedla mål och visionsbilder 

samt att få arbetsgruppen, med hjälp av olika egenskaper och tekniker, 

följa en mer eller mindre fördefinierad väg. Ibland beskrivet som, ”att 

göra rätt saker” (Thylefors, 2007:63; Wolmesjö, 2005:250). Ledarskap är 

vanligtvis en chefs arbetsuppgift men kan delvis eller helt delegeras till 

någon annan (Thylefors, 2007:63). 

• Efterföljare är de som ledaren per definition ämnar leda i viss riktning, 

med andra ord personal, medarbetare etc. Temperaturen hos begreppet 

efterföljare accentuerar personalens eller medarbetarnas roll som de som 

ska följa ledaren.  

• Gott ledarskap är ett relativt begrepp och definieras på vart och sitt sätt 

inom varje ledarskapsteori. Gott ledarskap kan enligt författaren delvis 

anses vara det ledarskap som bäst ämnar leda personal och organisation 

mot de fastställda målen. Gott ledarskap kan samtidigt vara relativt den 

intressegrupp som kan ha åsikter om detta, exempelvis brukare, personal 

kontra ledning och politiker. Det finns således ingen absolut definition på 

vad gott ledarskap är utan det måste belysas ur flera perspektiv. 

• Resultat och utfall är författarens begrepp som avser att påvisa i vilken 

mån mål och visioner förverkligas i verksamheten. Det kan således 

handla om allt från ekonomiska mål till mjuka mål som exempelvis 

nöjda brukare. 
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• Human service-organisation är en försvenskning av det engelska 

uttrycket Human service-organizations. Det benämns även som 

människobehandlande organisation eller välfärdsorganisation. Dess 

uppgift är att skydda och gagna människors välbefinnande och 

utveckling, där det är människan som är ”råmaterialet” (Thylefors, 

2007:14). 

• NPM, New Public Management, är en övergång till en mer 

företagsorienterad lednings- och styrform som bygger på antagandet att 

en större marknadsorientering ger en ökad kostnadseffektivitet, utan att 

försämra kvalitet (Thylefors, 2007:16). 

Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  
Ledarskap och efterföljarskap utövas i en kontext och måste ses i ljuset av 

välfärdsorganisationens kultur och miljö. Efter andra världskriget växte välfärdens 

olika verksamheter ganska oproblematiskt och tillkortakommanden löstes med 

resurstillskott. På senare tid, med nya politiska och ekonomiska vindar, har denna 

verksamhet kommit att granskas kritiskt. Behoven av mänsklig välfärd är oändlig 

medan resurserna är alltmer begränsade (Thylefors, 2007:15). I skuggan av detta 

har NPM tagit en allt större plats i välfärdsorganisationers ledningsfilosofi. Ett 

exempel på detta, vilket författaren stött på i denna studie, är LEAN modellen 

som kommer från biltillverkaren Toyota där syftet är att identifiera och eliminera 

alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. 

Budskapet är att använda resurser snålt och frigöra kapacitet till växt (Wikipedia, 

2010; Lean Forum, 2010). NPM har inneburit bland annat decentralisering, 

avgränsade resursenheter, ökad konkurrens internt som externt, större 

löneskillnader, tydligare och mer mätbara prestationsmått, avreglering, 

kontraktsstyrning och medborgare som blivit kunder eller brukare (Thylefors, 

2007:16). Sverige är det land som tillsammans med Storbritanien, Kanada, 

Australien och Nya Zeeland toppar listan över länder där NPM fått stor 

genomslagskraft (Hood, 1995:100). Det finns dock olikheter mellan det 

marknadsorienterade företagets funktioner och välfärdsorganisationens dito. 

Levin (1998:25-47) beskriver två olika organisationsformer som särskiljs utifrån 
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om de är tekniskt eller institutionellt effektivitetsinriktade. Med teknisk 

effektivitet menas att effektiv produktion premieras, exempelvis inom fordons- 

och verkstadsindustrin. Med institutionell effektivitet menas att organisationen har 

en annan rationalitet där anpassningen till samhällets normer och förväntningar 

premierar organisationens överlevnad. I spåren av sociala och kulturella 

påtryckningar anpassar sig organisationer till den aktuella normens överlägsna 

organisationsformer. Detta sker ibland som rena skenmanövrar organisatoriskt, 

för att legitimera verksamheten och säkra mer resurser. För att bibehålla 

legitimitet utvärderas inte verksamheten då resultatet kan skapa oro. 

Välfärdsorganisationer kan befinna sig både i en teknologisk och institutionell 

omgivning, exempelvis offentlig sjukvård (ibid.). Den undersökta organisationen 

kan enligt Levins (1998:45) modell, vilken beskriver förhållandet mellan 

organisationstyper, sektorer och omgivningsrationalitet, placeras i kategorin 

institutionellt effektivitetsinriktad. I vilken utsträckning organisations- och 

ledarskapsteorier kan överföras från privata företag till välfärdsorganisationer kan 

diskuteras, likaså vilken roll och betydelse efterföljarskapet har i de olika 

organisationsformerna. Holmberg (2003:20) menar att ledarskap inom näringsliv 

och offentlig sektor skiljer sig så pass mycket att idealen från näringslivet har 

begränsad betydelse. Kunskapen om ledarskap i offentlig sektor måste formas och 

utvecklas ur ett inifrånperspektiv med utgångspunkt från de beskrivningar och den 

förståelse som finns om ledarskap som begrepp, aktivitet och fenomen (ibid.). En 

viss försiktighet till näringslivsinspirerade lösningar har börjat noteras och 

idealiseringen av näringslivets styrformer börjar klinga av (Thylefors, 2007:17). 

Som den inledande problemformuleringen indikerar är ledarskapsfrågor mycket 

väl beforskade. NPM och human service-organisationers villkor för ledarskapet 

likaså, vilket genomlyses i hela dokumentet. Däremot är forskning som vill belysa 

andra faktorer till ledarskapets utfall såsom efterföljarskapet, mindre 

förekommande men det finns ändock några studier inom området. Vid en sökning 

(2010-11-02) i Lunds Universitets ELIN (sökmotor för bl.a. internationella 

vetenskapliga artiklar) erhölls 37794 träffar i titlar innehållande ”leadership” och 

104 träffar i titlar innehållande ”followership”. Som kontrast till all 

ledarskapsforskning blir det dock allt vanligare att se efterföljaren som en aktör i 

ledarskapsprocessen, menar Svenningsson & Alvesson (2010). Rigio m.fl. (2008), 
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närmare bestämt tjugotre författare, belyser efterföljarnas betydelse i antologin 

”The Art of Followership” och presenterar vad de funnit under åren om ledarskap 

och efterföljarskap i deras studier. Carsten et al. (2010) undersöker sociala 

konstruktioner av followership och konstaterar att efterföljarnas konstruktioner av 

sitt efterföljarskap spänner över ett större område från passivt till proaktivt 

förhållningssätt, jämfört med ledares konstruktioner som är mer jämnt proaktivt. 

Detta är ett skäl gott nog att expandera synen på ledarskapet och mer aktivt 

undersöka denna under lång tid förbisedda del i ledarskapsforskning (ibid.). Agho 

(2009) intervjuade 302 högre chefer där ett signifikant antal av dem var överens 

om att ledare och efterföljare är interrelaterade roller och att ledarskaps- och 

efterföljarskapskompetens måste läras. Dessutom kan effektiva ledare och 

effektiva efterföljare påverka arbetsgruppers prestationer, kvalitet, nöjdhet och 

moral. De var också överens om att forskare inte har ägnat tillräckligt med 

uppmärksamhet åt studerandet av efterföljarskapet. 

Teoretiska	  utgångspunkter	  
Ledarskap kan utövas på många sätt. För att tydligare se ledarskapets, åtminstone 

teoretiska egenskaper, kommer jag att använda mig av fem centrala inriktningar 

inom ledarskapsteorin, vilka Svenningsson & Alvesson (2010:18-37) redogör för i 

sin nya bok ”Ledarskap”. Det finns dock begränsningar med dessa teorier som 

lägger vikten vid den enskilde ledarens egenskaper och stil. Ledaren är aldrig 

ensam och det finns en rad aktörer och omvärldsfaktorer som styr utfall. Exempel 

på detta är efterföljande (ledd) personal, vilka kan beskrivas med 

efterföljarskapspionjären Kelleys (2008:7-8) teori om efterföljarskapsstilar. Även 

organisationsstrukturer, interna materiella förhållanden, konkurrens, marknad och 

konjunktur påverkar ledarskapets utfall (Svenningsson & Alvesson 2010:41-48). 

Resterande del av detta kapitel ägnas åt en presentation av dessa teorier som 

kommer att tillämpas i analysen. 
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Ledarskap	  

Egenskapsorienteringen	  
Egenskapsorienteringen etablerades i början av 1900-talet och handlade till en 

början om att ledarskap är något man föds till och inget som går att utvecklas till. 

Det är inte kulturen utan snarare naturen som avgör vem som blir en bra ledare. 

Man tittade på fysiska egenskaper som exempelvis längd samt personlighet, 

självförtroende, intelligens, ålder och övertalningsförmåga. Under åttiotalet tog 

egenskapsorienteringen ny fart. Driv, ledarskapsmotivation, ärlighet, integritet, 

kognitiv förmåga och kunskap om branschen anses vara egenskaper som gör en 

ledare lyckad. Det är förvisso egenskaper som är allmängiltiga och önskvärda hos 

de flesta människor (Svenningsson & Alvesson 2010:18-20). Judge, et al. (2002) 

har funnit samband mellan fyra personlighetsdrag och framgångsrikt ledarskap. 

Ledare som är öppna, utåtriktade, samvetsgranna och icke neurotiska, upplevs 

som lyckade. Egenskapen utåtriktad är den egenskap som tydligast kopplas 

samman med lyckat ledarskap. Trevliga och älskvärda egenskaper finner de inget 

tydligt stöd för att en ledare bör ha. De har i sin studie utgått från psykologins 

Trait teori och The Big Five, Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness 

och Conscientiousness. Det finns dock ingen enskild egenskap som genomgående 

uppmärksammas som förklaring till gott ledarskap i den rad av 

forskningsrapporter som presenterats under åren, även om vision och fokus nämns 

i många av dem (Bolman & Deal, 2005:404). 

Stilorienteringen	  
Stilorienteringen uppstod till viss del som en följd av svårigheterna med att 

identifiera medfödda egenskaper som stöd för att hitta bra ledare. Under 40-50-

talen försköts ledarskapsforskningen mot beteende och tanken om att det går att 

utbilda och utveckla ledare. Blakes och Moutons ledningsmatris från 1969 med 

relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap som dimensioner, där de i 

kombination skapar fem olika ledarstilar, är fortfarande en mycket populär 

beskrivning av lyckad och mindre lyckad ledarskapsstil (Bolman, L.G. & Deal, 

T.E. 2005:406). De fem ledarskapsstilarna är klent, relationsorienterat, 

uppgiftsorienterat, lagomorienterat och lagorienterat ledarskap (Svenningsson & 

Alvesson 2010:20-24 deras övers.) Den lagorienterade ledarstilen kännetecknas 
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av intresse för människor (relationsorienterad) och intresse för arbetsuppgift 

(uppgiftsorienterad). Hög grad av de båda, anses göra en god ledare. Thylefors 

(2007:148) skriver att det finns ett starkt stöd för den lagorienterade 

ledarskapsstilens överlägsenhet genom analys av stora empiriska material. 

Samtidigt redogör hon för en kritisk hållning till resultaten då utfall kan påverkas 

av personalgruppens grundfunktion. Exempelvis kan en ledare för ett 

högpresterande team slappna av och ägna sig mer åt personalrelationer. Bolman & 

Deal (2005:406) tar upp kritik i samma riktning men skriver samtidigt att den 

relationsorienterade ledaren i det långa loppet är effektivare än den 

uppgiftsorienterade ledaren. Auktoritärt, demokratiskt och Laissez faire (icke 

ledarskap) kan ytterligare läggas till som dimensioner för beteendestilar 

(Svenningsson & Alvesson 2010:20-24). Svenningsson & Alvesson (2010:25) 

menar att det inte går att dra några säkra slutsatser av studier om den kombinerade 

ledarstilen eller andra stilar varför forskning under sextiotalet började intressera 

sig för situationsorienteringen. 

Situationsorienteringen	  
Ambitionen med situationsorienterat ledarskap är att precisera effektivt ledarskap 

utifrån olika situationer. Svaret på frågan om det bästa ledarskapet är: ”det beror 

på”. Har medarbetarna den kunskap som krävs eller måste chefen ingripa? Har 

medarbetarna den motivation som krävs eller måste de uppmuntras? Hersey och 

Blanchard (1982) har en modell som beskriver ändamålsenligt ledarskap utifrån 

medarbetarens mognad, med fokus på att få medarbetaren att växa och bli mer 

självständig. Modellen har fyra faser: instruerande (då personal har låg kompetens 

och låg motivation), insäljande/tränande (då personal har låg kompetens och stor 

motivation), deltagande (då personal har hög kompetens och låg motivation) och 

delegerande (då personal har hög kompetens och stor motivation), allt beroende 

på vilken mognad medarbetaren har. Faserna kan också kopplas till relations- och 

uppgiftsorienterat ledarskap (RO och UO) där den instruerande fasen har hög UO 

och låg RO. Insäljningsfasen har hög RO och hög UO. Den deltagande fasen har 

hög RO och låg UO medan delegering har låg RO och låg UO (Svenningsson & 

Alvesson 2010:25-27; Thylefors, 2007:150-155; Bolman & Deal 2005:407). 



Ledarskap – Dess existens och betydelse i en human service-organisation 

 
 
 

Mikael Håkansson – Examensarbete vid Lunds Universitet 

 
14 

Den	  nya	  ledarskapsorienteringen	  
Den nya ledarskapsorienteringen har varit tämligen dominerande under den 

senaste tjugoårsperioden. Ledaren är en central aktör som definierar 

organisationens uppdrag och riktning genom definitioner av visioner, missioner 

och strategier. Det är de stora frågorna och att staka ut den övergripande 

orienteringen som är viktig. Ledaren ska influera värderingar och tankesätt istället 

för att direkt påverka det konkreta arbetet. Det pratas om transformativt ledarskap 

som ska gjuta glöd och begeistring i det gemensamma åtagandet. Med 

transformativt ledarskap skapas den rätta organisationskulturen och medarbetarna 

besjälas av de rätta värderingarna och tankesätten. Medarbetarna skall göras 

medvetna om vad som kan uppnås med ansträngningar. De ska sätta 

organisationens bästa före sitt eget och bli motiverade genom att frammana 

känslor av delaktighet och självförverkligande. Inom denna orientering är chefen 

transaktionellt inriktad med traditionellt administrativt planerings- och 

budgetarbete, medan ledarskapet är transformativt med övergripande orientering 

genom inspirerande kommunikation och agenda. Egenskapsorienteringen 

återkommer i denna form som den karismatiska ledaren (Svenningsson & 

Alvesson 2010:29-36).  

Den	  postheroiska	  orienteringen	  
Som en partiell följd av kritiken mot den nya ledarskapsorienteringen, vilken 

innebär risk för grandiositetsideal och narcissistiska drag med mörka 

ledarskapssidor, kom den postheroiska orienteringen. Hjälteidealet tonas ned till 

förmån för ett mer vardagligt och jordnära ledarskap som kan utövas av alla 

chefer och organisationsmedlemmar. Ledarskapet handlar om vardagliga saker 

långt från det heroiska. Det talas ibland om ett mer socialt kompetent, progressivt 

och deltagande ledarskap. Självständig överlägsenhet byts till ömsesidighet och 

beroende mellan ledare och ledda, det vill säga en mer feministisk hållning till 

ledarskap. Det som till synes kan verka vara triviala vardagliga aktiviteter, kan 

många gånger vara avgörande för entusiasm, motivation och engagemang hos 

personal. Kritikerna menar dock att detta kan belysas som allmängiltiga aktiviteter 

som inte bör kallas ledarskap (Svenningsson & Alvesson 2010:36-37). 
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Efterföljarskap	  

Fåren	  
Fåren är passiva och väntar på att ledaren ska tänka åt dem och motivera dem. Om 

ledaren på väg till jobbet funderar på hur den ska få arbetarna att göra det de ska, 

så har den att göra med får (Kelley, 2008:7). 

Ja-‐folket	  
Ja-folket är positiva och på ledarens sida men vill att ledaren tänker åt och 

motiverar dem. De utför med energi erhållna uppgifter och står snarast därefter 

och ber om nya. De ser sig själva som utförare och att chefen är betald för att 

tänka (Kelley, 2008:7).  

De	  alienerade	  
De alienerade tänker själva men har mycket negativ energi. De är ofta skeptiska 

men har sällan egna förslag att komma med. De ser sig själva som de enda i 

organisationen som har mod att stå upp mot chefen (Kelley, 2008:7). 

Pragmatikerna	  
Pragmatikerna sitter på staketet och väntar in vindriktningen. De är aldrig först 

ombord men kommer aldrig låta ledaren eller organisationen åka utan dem. De 

tycker själva att det inte är värt att reagera på alla svängningar. Det är bättre att 

vänta ut stormen och spara energi (Kelley, 2008:7-8). 

Stjärnföljarna	  
Stjärnföljarna tänker själva, är aktiva och har positiv energi. De köper inte 

ledarens beslut utan att själva få utvärdera dem. Om de håller med ger de fullt 

stöd. Om de inte håller med utmanar de ledaren, föreslår konstruktiva alternativ 

som hjälper ledaren och organisationen. Somliga kallar dem förklädda ledare men 

detta beror på att de har svårt att acceptera att efterföljare kan visa sådant 

oberoende och positivt beteende. Stjärnföljarna benämns ofta som ”min högra 

hand” eller ”personen man går till” (Kelley, 2008:8). 
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Metod	  och	  urval	  
Metodval	  
Till studien har jag använt mig av kvalitativ metod, där fem personer intervjuas 

med hjälp av en i grunden tematiskt öppen intervjumetod men vid behov 

uppbackad av semistrukturerad metod, för att inte riskera att samtal skulle 

avstanna. Visuell elicitering, det vill säga användande av bilder för att underlätta 

samtal och bringa fram respondentens svar (Aspers, 2007:146), kompletterade 

samtalsmetodiken. Tim May (2001:156-157) framhåller tre villkor som bör 

uppfyllas för lyckade intervjuer. Villkor vilka författaren eftersträvat uppfylla.  

• Respondenten bör ha tillgång till och kunskap om informationen som 

söks. Diskrepans mellan intervjuarens och respondentens förståelse om 

ämnet generellt, är oönskad. 

• Respondenten bör göras införstådd om vad som förväntas av denne. 

Olika förväntningar finns alltid vid sociala möten och intervjuaren får 

inte ensam sitta på intervjuns avsikter och förväntningar.  

• Respondenten bör känna sig motiverad med vetskap om att svaren som 

lämnas verkligen är av betydelse. 

Intervjuernas grund har vilat på fyra hörnstenar: Syfte/frågeställningar, metod, 

teori samt de tre villkoren ovan.  

Metodens	  förtjänster	  och	  begränsningar	  
Teorierna kring ledarskap är många och djuplodande och det skulle förvisso gå att 

i viss utsträckning slå fast vad det är studien vill fråga och få svar på samt därmed 

ge den breda förståelse som en kvantitativ metod skulle ge. Svaren om hur 

ledarskap utövas och vilken betydelse det har, kan i viss mån förutses och 

inrymmas i mängden av ledarskapsteorier. Det är dock omöjligt, att förutse vilka 

vägar och svar en tematiskt öppen kvalitativ intervju skulle resultera i. Metoden 

med kvalitativa djuplodande intervjuer kan förmå ge de svar som söks, genom sin 

ambition att söka förståelse, innebörd, begreppsutveckling och teoretiska 

generaliseringar, snarare än kausala orsakssamband (jmf. Levin, 2008:38).  
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Ambitionen med intervjumetoden var att de tematiska ingångarna skulle öppna 

upp samtalen med stort inslag av induktion. Intervjuaren strävade efter att 

utveckla samtalet med den intervjuade utifrån teman och teorier sätts inom 

parentes (jmf. Aspers, 2007:137). Den semistrukturerade intervjumetoden, vilken 

användes som kontrollpunkt, lämnade det öppet för de tillfrågade att besvara 

frågorna i egna termer. Intervjuaren hade sedan möjlighet att fördjupa 

frågeställningar och gå in i dialog utifrån de tillfrågades svar. Semistrukturerad 

metod innebär således en kompromiss mellan den strukturerade metoden med sin 

enhetliga struktur och sina komparabla svar och den ostrukturerade metoden med 

sin öppna karaktär och sitt kvalitativa djup men med mindre komparabla svar 

(May, 2001:149-152). Att använda sig av bilder (visuell elicitering) kan underlätta 

samtalet och framkalla svar från respondenten (Aspers, 2007:146). Syftet var att 

använda en alternativ metod för att eventuellt kunna locka fram information som 

annars skulle gått förlorad. Valet att spela in intervjuerna har både för- och 

nackdelar. När det gäller interaktionsnivån kan tekniken ha en hämmande 

inverkan när den intervjuade helst inte vill bli inspelad. En fördel är att 

intervjuaren kan koncentrera sig på samtalet och iaktta den intervjuades 

kroppsspråk i stället för att föra anteckningar. Dessutom kan inspelningen vara en 

garant för att inte intervjuarens egna ord ersätter den intervjuades (May, 

2001:168). 

Tillförlitlighet,	  validitet	  och	  reliabilitet	  
Tillförlitligheten i kvalitativa studier utgörs av öppenhet och kommunicerande av 

tillvägagångssätt och datakvalitet. Validitet, det vill säga att mäta det som avses 

mätas (May, 2001:117-118), företrädesvis från den kvantitativa metoden, kan 

belysas genom att redogöra för hur datainsamlingen gått till och hur 

intervjupersoner valts ut. Reliabilitet, det vill säga exakthet och upprepbarhet 

(May, 2001:117-118), också den företrädesvis från den kvantitativa metoden, kan 

eftersträvas men inte fullt uppnås. Genom att spela in samtalen ökar reliabiliteten, 

då risken för att ord från respondenten förvrängs eller ersätts när intervjuaren 

renskriver nerskrivna anteckningar.  
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Hela uppsatsens transparens och i synnerhet avdelningarna med syfte, 

frågeställningar, teori, metod och etiska överväganden, är tänkt att förmedla nivån 

av studiens tillförlitlighet.  

Avgränsning	  av	  undersökningspopulationen	  
Utifrån syftet med studien stod det klart att det är chefer med ledarroller inom 

human service-organisationer som stod i fokus. En verksamhetschef, ansvarig för 

ett tjugotal enheter med dess chefer inom en vård och omsorgsförvaltning i en 

svensk mellanstor kommun, kontaktades. Enhetscheferna i fråga som är första 

linjens chefer fastställdes som intressanta för studien. Dels för att de är första 

linjens chefer med ett förhållandevis stort antal efterföljare och dels för att de 

tillhör samma organisation men arbetar med olika uppdrag och har olika 

efterföljare med varierande profession, kompetens och utbildning. Frågan om det 

finns olika synsätt på ledarskapet beroende på de efterföljandes egenskaper är 

intressant. Studiens syfte, då på ett tidigt stadium och inte exakt avgränsat som 

nuvarande syfte, presenterades för verksamhetschefen som tog upp den tilltänkta 

studien med enhetscheferna och nio av dem anmälde sig som intresserade till att 

delta. En förteckning över dessa enhetschefer mottogs varav två fanns i en 

verksamhet författaren personligen tidigare arbetat i som chef och kollega. Dessa 

två ströks omgående från listan av etiska beroendeställningsskäl. Några av de 

andra har författaren mött och några har författaren haft kortare samtal med som 

”kollegor” i vård och omsorgsförvaltningen men ingen relation av betydelse för 

studien har funnits. Efter fyra genomförda intervjuer med påbörjade analyser 

begränsades antalet intervjuer till fem på grund av den omfattande tidsåtgången 

och de tre som inte nåtts för bokning exkluderades. 

Analysmetod	  
Det empiriska materialet, det vill säga de inspelade intervjuerna, kom att 

analyseras och kodas i dataprogrammet Avid ProTools. I Avid Protools markeras 

och katalogiseras ljudsekvenser med anteckningar, innehållande budskapet i 

sekvensen för att enkelt åter kunna identifieras och uppspelas. Den första 

intervjun transkriberades i sin helhet. Därefter övergavs denna metod till förmån 

för kodning direkt i ProTools, då detta upplevdes mer effektivt och kreativt. 
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Kodningen innebär sortering av hela eller delar av materialet, utifrån kategorier 

och begrepp (Jönson, 2010:56). De framväxta kategorierna fördes in i en matris, 

tillsammans med respektive respondents budskap. Detta gav en överskådlig bild 

av den samlade empirin som sedermera ledde fram till tre teman. Analysen av 

empirin gjordes med ett induktivt förhållningssätt, vilket är en del av definitionen 

för kvalitativ metod (Levin, 2008:37), där nya kategorier och begrepp växer fram 

ur empirin (jmf. Sohlberg, 2006:93-94). De teoretiska utgångspunkterna kom att i 

deduktiv form bilda en grund och sannolikt också utgöra en del av de kategorier 

och begrepp som väljs för analysen. Den deduktiva modellen kan beskrivas som 

byggt på ett axiom, det vill säga grundläggande påståenden som antas vara sanna. 

I detta fall etablerade ledarskapsteorier, medan den induktiva modellen kan 

beskrivas som systematiserade erfarenheter (Thomassen, 2007: 49-50), i detta fall 

uppkomna ur empirin. 

Tillvägagångssätt	  
Grunden	  till	  uppsatsen	  
Idén till uppsatsen föddes ur författarens intresse för ledarskap i allmänhet. 

Författaren har i sitt tidigare yrkesliv agerat ledare i rollen som IT-lärare, i sin 

tjänst som säljchef och sedermera operativt ansvarig i ett IT-företag. I 

föreningslivet har författaren varit kommittéledare samt varit utbildningsledare för 

barn- och vuxensegling. I den privata sfären gör sig ledarskapet ofta påmint på ett 

eller annat sätt. Ibland intas ledarrollen och ibland faller individen in under någon 

annans ledarskap. Under författarens socionompraktik i en human service-

organisation stod ledarskapet i fokus och så även under det efterföljande 

sommarvikariatet som enhetschef i samma organisation. Diskussionen kring 

ledarskapets betydelse i human service-organisationer i förhållande till 

efterföljarskapets dito, väckte författarens intresse ytterligare och avgjorde valet 

av inriktning för uppsatsen. 

Intervjuerna	  
Intervjuerna bokades via telefon cirka två veckor innan intervjutillfället. De 

genomfördes hos respondenterna i rum lämpliga för ändamålet. Gott om tid var 
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avsatt för att kunna genomföra intervjuerna i lugn och ro. En del störningar 

förekom dock i form av dörrknackningar trots skyltar som lyste upptaget. Detta 

var dock inget som störde intervjuerna på ett allvarligt sätt utan de flöt snabbt på 

igen som om inget hade hänt. 

Visuell	  elicitering	  
Bilderna till den visuella eliciteringen söktes upp via sökmotorn google.se med 

sökbegreppen leadership och ledarskap. Sextiofem bilder som väckte intresse hos 

författaren och bar på olika budskap om ledarskap sparades. Dessa bilder gicks 

sedan igenom flera gånger och tolv bilder valdes ut för att representera någon 

form av bredd inom ledarskapsbeskrivningar samt för att väcka tankar och känslor 

hos respondenterna. Bilderna numrerades och grupperades om tre över fyra A4-

sidor (gruppering i enlighet med bilaga 3) som presenterades för respondenten. 

Avsikten var att på varje sida blanda olika antagna värden hos bilderna. 

Etiska	  överväganden	  
Kontext	  
Mötet mellan forskaren och den beforskade är inte ett isolerat möte mellan två 

individer. Att tränga in bakom schablonbilder och se de sociala sammanhangen i 

en samhällskontext, är viktigt menar Andersson & Swärd (2008:244-245). 

Respondenterna i undersökningen befinner sig i en kontext, där kultur och 

förväntningar inom organisationen påverkar deras förståelse och värderingar. 

Detta kan naturligtvis påverka respondenternas svar i en riktning från egna 

subjektiva åsikter mot en med organisationen mer uniform hållning.  

Förförståelse	  
En utgångspunkt för den tematiskt öppna intervjumetoden är att intervjuaren inte 

kan göra sig helt utan bias. Påverkan är i grunden ofrånkomlig genom 

interaktionen där intervjuaren tolkar respondenten (Aspers, 2007:138). 

Författarens förförståelse genom erfarenhet från praktik och litteratur, sätter 

agendan för både val av undersökningsområde samt val av teorier, kritik mot 

desamma och så vidare. Det är denna förförståelse som är grunden till de teman 
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och frågor som utgör själva intervjun. Författaren har bland annat varit verksam 

inom utbildningsväsendet och IT-sektorn med ledarskapsroller av olika slag. Han 

vill tillstå att det alltid funnits en förkärlek och tilltro till olika ledarskapsteorier 

som presenteras ovan och att kritiken som framgår av problemformuleringen är 

för honom relativt ny, en kritik vilken har väckt ett personligt stort intresse och 

nyfikenhet. Författaren vill beskriva sig som icke ställningstagande när det gäller 

kritiken mot ledarskap som ett överreklamerat och glorifierat fenomen. Häri ligger 

en stor spänning och förväntan i vad som ska komma ut ur studien. Däremot finns 

personliga favoriter bland de beskrivna ledarskapsteorierna, som kan 

sammanfattas som en blandning av postheroisk och situationsorienterad teori. 

Urvalet av bilder till den visuella eliciteringen har skett utifrån författarens 

förförståelse om olika ledarskapsteorier samt den kritik som riktas mot 

ledarskapsbilden. Målsättningen har varit att de tillsammans ska representera en 

god bredd av ledarskapsbeskrivningar. Utbudet av bilder är dock enormt och det 

kan sannolikt finnas olika uppfattningar om vilka bilder som borde valts. 

Generella	  aspekter	  
Förmedlande av de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet ställer upp i 

dokumentet Forskningsetiska principer (:6-14), kan vara till hjälp för att hamna 

rätt i relationen mellan intervjuare och respondent vilket enligt författaren också 

ökar validiteten och reliabiliteten i undersökningen. De fyra huvudområdena är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att tillgodose informationskravet informerades undersökningsdeltagarna om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Alla 

inslag som kunde tänkas påverka deras villighet att delta skall presenterades. De 

skulle förstå att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta detta när de 

önskade. Samtyckeskravet innebar i praktiken att samtycke skulle inhämtas från 

respondenterna och att de skulle ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de ville delta. Inga negativa konsekvenser fick uppstå för dem 

om de ville avbryta deltagandet och de fick inte utsättas för otillbörlig påverkan. 

Inget beroendeförhållande fick heller föreligga mellan forskaren och 

respondenten. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom en ömsesidig 

överenskommelse om att identiteter inte röjs och att särskilt känsliga uppgifter 
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skulle bli till föremål för uppmärksamhet och diskussion om de skulle få 

förekomma i uppsatsen. Nyttjandekravet levdes upp till genom att materialet, 

insamlat för forskningsändamål, garanterades att inte komma att användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. I enlighet 

med Vetenskapsrådets rekommendationer, (:15) lovades respondenter ges tillfälle 

att ta del av känsliga delar och kontroversiella tolkningar etc. innan studien 

publiceras. De tillfrågades också om de ville ta del av slutresultatet från studien. 

Analys	  och	  Empiri	  
Nedan följer en redovisning och presentation av studien om ledarskapets existens 

och betydelse i human service-organisationer. Analys och empiri presenteras här i 

integrerad form. Tre teman har identifierats och dessa är; ledarskap i vardagen, 

föreställningar om ledarskap och diskurs samt efterföljarna. Med dessa tre teman 

har författaren ambitionen att ge de svar som söks i studiens syfte och 

frågeställningar. 

Ledarskap	  i	  vardagen	  
Hur ser då ledarskapet ut i praktiken i de undersökta organisationerna? Vad är det 

ledarna gör när de utövar sitt ledarskap och hur gör de det? Vilket ansvar har 

ledaren och vilka utmaningar väntar henne eller honom? 

Ögonblickens	  ledarskap	  
När respondenterna får frågan om hur mycket tid de ägnar åt det sociala utövandet 

av ledarskapet, så funderar de en lång stund. De förklarar sedan att det är mycket 

svårt att uppskatta tiden till själva ledarskapet. ”Det är ju inte så att jag sitter på 

kontoret och bestämmer, nu ska jag ut och leda!” (r5) En annan respondent sa, 

”Det är minuterna i korridoren.” (r3) Ledarskapet beskrivs av respondenterna som 

något som utövas kontinuerligt i en mängd av ögonblick. Vi stannar dock kvar vid 

tanken om tidsuppskattningen och till slut ges beskrivningar där de uppskattar 

ledarskapets tidsandel till mellan 50-80 %, beroende på vem som svarar. 

Tidsfördelningen beskrivs också variera beroende på belastningen inom andra 

områden som chefskap och administration. Alla gör tillägget att det finns för lite 

tid till ledarskapet. ”Uppgifter, mail och deadlines hämmar ledarskapet.” (r4) De 
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önskar att det finns mer tid till ledarskapet, av den anledningen att det behövs. 

Detta uttrycker personalen när ledaren visar sig i verksamheten, beskriver 

respondenterna. Alla tycker dessutom att ledarskapet är det som de helst av allt 

vill syssla med. Det anses vara det roligaste med att vara chef och betydligt 

roligare än att just chefa. Författaren undrar om anledningen till att det är så svårt 

att precisera ledarskapets tidsåtgång har att göra med viljan att vara politiskt 

korrekt. En idé som författaren har är att respondenterna inte vill uppge för 

mycket ledarskapstid. Dels av anledningen att de önskar mer tid till ledarskapet 

men även för att det inte ska verka som om det finns för mycket ”luft” i 

chefstjänsten. Den tidsåtgång som slutligen redovisas, uppfattas av författaren 

som ganska frikostig och detta kan indikera en naturlighet i ledarskapets existens 

och betydelse i organisationen, vilket vi kommer att återkomma till. Det finns 

data, insamlat under 2000-talet, från drygt etthundra chefer utan direkt operativt 

arbete inom human service-organisationer, som visar hur cheferna uppskattar 

fördelningen av arbetsuppgifterna i sina tjänster. Arbetsledning och 

personalsocialt arbete uppskattas till 31,5 %, medan planerings- och 

utvecklingsarbete uppgår till 28,1 %. Klient och anhörigkontakter uppskattas till 

7,5 % medan administrativt arbete upptar 25,9 %. 7 % består av övriga göromål 

(Thylefors, 2007:164). Samtidigt visar en studie att mellanchefer i kommunal 

äldreomsorg använder cirka 70 % av sin arbetstid till möten med andra människor 

(Wolmesjö, 2005:40). Författaren kan tänka sig, att en stor del av mötet med 

människor kan beskrivas tillhöra ledarskapet. 

Ledarskap	  i	  koncentrat	  
Om en ren essens ska framställas ur det praktiska ledarskapet hos respondenterna 

så blir ingredienserna närvaro, dialog, feedback, tilltro och 

delegering. Delegering skulle kunna vara en ren chefsuppgift 

men respondenterna menar att det är det sociala utbytet, 

relationsbyggandet och förtroendeskapandet i utformningen 

samt överlämnandet av delegeringen, som bygger upp 

personalen som självgående och ansvarstagande individer. 

Vid eliciteringen kommenteras bilderna nummer åtta och nio flitigt vilka 

respondenterna upplever som trevliga, där det kommuniceras och alla på bilderna 

Bild 8 
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beskrivs vara med utan att någon utelämnas. Bilderna beskriver också samspel, 

där alla kompletterar varandra och titlar kan läggas åt sidan för att föra gruppen 

framåt. Respondenterna uttrycker ofta en ledarskapssyn som är medskapande, 

icke auktoritär, inlyssnande och kompromissande. Bild 

nummer tio kommenteras med att ”Han står lite väl 

mycket i förgrunden.” (r4) och ”--- ibland vill jag stå 

längre bak och att någon med kompetens i frågan står 

längst fram.” (r2) En annan kommentar var, ”Åhh, så 

uråldrig. Männen i förgrunden och sen kvinnan där 

bak”. (r5) Bild nummer elva kommenteras av 

alla respondenter. Här byggs det tillsammans, 

alla behövs och ingen försöker få ut något för 

egen vinning. Det som beskrivs av 

respondenterna har ett tydligt drag av den 

postheroiska ledarskapsorienteringen samt en 

mer feministisk hållning till ledarskapet. 

Hjälteidealet tonas ned till förmån för ett mer socialt kompetent deltagande 

ledarskap. Den feministiska hållningen innebär ömsesidighet och beroende mellan 

ledare och ledda, vilket bildar basen för mer fruktbara 

och realistiska relationer. Den feministiska vägen leder 

bort från den stora självständiga ledaren som överlägset 

leder andra (Svenningsson & Alvesson 2010:36-37). I 

den postheroiska inriktningen kan positionerna mellan 

ledare och efterföljare skifta i takt med att individer 

involveras, utvecklas och ändrar karaktär (Svenningsson 

& Alvesson 2010:91). Detta uttrycker r2 i citatet ovan där denne ibland vill träda 

tillbaka till förmån för någon med kompetens i en specifik fråga. Författaren 

uppfattar respondenterna som genuint intresserade av och hänsynstagande till 

personalen. Wolmesjö (2005:224) har i sina studier också mött bilden av ledarna i 

välfärdsorganisationer som mycket måna om sin personal. Bolman & Deal 

(2005:215) sammanfattar studier som gjorts inom ledarskapsområdet och 

egenskaperna hänsynstagande, det vill säga i vilken utsträckning ledaren bryr sig 

om och är lyhörda för de anställda, samt strukturinitiering, innebärande i vilken 

Bild 11 

Bild 10 

Bild 9 
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utsträckning ledaren strukturerar personalens arbete och vardag. En högre grad av 

hänsynstagande, innebär i allmänhet lägre personalomsättning, mindre frånvaro 

och färre klagomål. Personalinriktade eller relationsorienterade ledare är i det 

långa loppet mer effektiva än de uppgiftsinriktade (ibid.). Är det postheroiska 

ledarskapet då det ultimata ledarskapet i human service-organisationer? Det kan 

naturligtvis debatteras i det oändliga menar författaren. Svenningsson & Alvesson 

(2010:92) som har en kritisk hållning till ledarskapsidealen riktar den kritiska 

lampan även mot den postheroiska orienteringen. De menar att det är svårt att 

avgöra om lyssnandet från ledaren har någon reell betydelse för om personalen 

sköter jobbet bättre och att lyssnandet samt de vardagliga små aktiviteterna fått en 

magisk innebörd bara för att det är en ledare som lyssnar. 

Ledarskap	  på	  riktigt	  
Att bli riktigt konkret när det gäller att beskriva vad som görs i ledarskapet visade 

sig vara lite svårare. Pauserna i intervjuerna blir fler och längre. Det handlar dock 

mycket om att diskutera idéer med personal och guida dem i deras tankar. Inte att 

ge dem svaren utan att hjälpa dem att finna svaren själva och våga tro på sig själv, 

fatta egna beslut och samtidigt finnas där och backa upp när något går fel. 

Ledarskapet handlar också om att vara lite av en kurator som författaren uppfattar 

det. ”Det är ohyggligt svårt att arbeta med människor hela dagarna. Det gör något 

med oss.” (r4) som en respondent uttrycker det. I arbetet med människor upplever 

personalen ibland traumatiska händelser som våld och hot. Det kan även handla 

om att personal får kännedom om beklämmande information om brukarens 

privata situation. Stödsamtal med personal i dessa ärenden är svåra och kan vara 

en process som tar lång tid. Personalsocialt arbete har uppskattats till 16,2 % i 

Thylefors (2007:164) undersökning. Att ha empati och kunna känna av brukare 

och medarbetare är A och O skriver Wolmesjö (2007:199). Ledaren måste känna 

för den andre och kunna diskutera sig fram till olika lösningar. Förr var det vanligt 

att första linjens arbetsledare skulle handleda personalen i både enskilda och 

yrkesmässiga ärenden. Nu anlitas allt oftare professionella handledare av flera 

skäl. Ledaren kanske inte klarar av uppgiften rent kompetensmässigt, då det vuxit 

fram handledningsteorier och modeller som kräver expertis. Andra skäl är att 

ledaren inte har tid men även att det finns en problematik i beroendeförhållandet 



Ledarskap – Dess existens och betydelse i en human service-organisation 

 
 
 

Mikael Håkansson – Examensarbete vid Lunds Universitet 

 
26 

mellan handledare och handledd (Thylefors, 2007:137-138). I de undersökta 

organisationerna förefaller det dock tillhöra undantag att anlita extern 

handledning. 

När personalen har svårigheter att se lösningar, när exempelvis det är något som 

inte fungerar hemma hos brukaren, guidar ledaren personalen rätt. I vissa svårare 

fall går ledaren in och tar hand om dialogen med brukare eller anhöriga, när 

medarbetaren inte längre vill eller klarar av uppgiften. Flera av respondenterna 

menar att det är en stor bit av arbetet att hantera anhöriga som ställer allt högre 

krav. Klient- och anhörigkontakter har uppskattats till 7,5 % av arbetstiden 

(Thylefors, 2007:164), en siffra hämtad från den undersökning vi berört tidigare i 

kapitlet. 

Ofta beskriver respondenterna hur de också hjälper till vid konfliktlösning, med 

råd och stöd, om hur personalen själva kan gå vidare och eventuellt, som sista 

utväg, leda flerpartssamtal med de inblandade. ”Man måste känna av hur personal 

mår, uppmärksamma dem och ge stöttning.” (r4) Thylefors (2007:233) skriver att 

konfliktlösning med chef som tredje part, där konfliktparterna inte själva löser 

konflikten, är en väg att gå medan en annan är att anlita en extern resurs. Chefen 

har legitim makt och tillgång till information vilket är en fördel i sammanhanget. 

Detta har ofta en forcerande funktion för samförstånd. Samtidigt kan tillgången på 

information vara en nackdel då den kan bidra till förutfattade meningar med större 

pessimism, då hinder lättare identifieras. Här kan en extern resurs vara fördelaktig 

att använda då denna inte riskerar att tillskrivas partsintressen (ibid.). 

Ledarskapet handlar också om att förmedla mål och visioner. Här beskriver 

respondenterna hur de konkret arbetar i personalgrupperna, för att bryta ned de 

övergripande målen och visionerna till lokal nivå. De blir då verkliga och 

tillämpbara i vardagen och verksamheten. Genom detta blir personalen mer 

motiverad, engagerad och medveten om verksamhetens riktning, anser 

respondenterna. Förmedlandet av visioner och mål är ett tydligt exempel på 

transformativt ledarskap som hör hemma i ”den nya ledarskapsorienteringen”. Det 

transformativa ledarskapet ska gjuta glöd och entusiasmera efterföljarna i den 

övergripande orienteringen (Svenningsson & Alvesson 2010:29-36).  
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Det praktiska ledarskapet består också av att plantera idéer och få personalen att 

arbeta vidare med dessa, likväl som att ta tillvara på idéer som personalen själva 

lägger fram. Exempelvis skapas grupper som ansvarar för vissa utvecklingsfrågor. 

Ledarskapet består ibland i att konkret styra idéerna till dessa grupper, istället för 

att de levereras till ledaren. Förhoppningen är att en autonomi i den processen ska 

ta plats längre fram. Respondenterna beskriver sina organisationer som strävande 

mot självplanerande och medstyrande grupper. De betonar vikten av ledarskap 

inledningsvis i denna process. Wolmesjö (2005:190) har i sin avhandling studerat 

fenomenet med självplanerande grupper som förekommit i hennes fallstudier och 

observerat att personal i dessa grupper saknar regelbunden kontakt med sin ledare 

samt arbetar i en frizon, utan möjlighet till nära stöd och handledning. Wolmesjös 

studier visar på ett ökat behov av ledarskap där coaching är nyckelordet för att 

personalen ska agera rätt i djungeln av lagar, riktlinjer och övergripande mål. 

Införandet av självstyrande grupper ställer högre krav på tydlighet mellan 

arbetsledare och medarbetare. I takt med ökat medinflytande ökar också utrymmet 

för medarbetare att göra egna tolkningar av uppdragen samtidigt som ledarens 

kontroll minskar, med risk för splittringar i personalgruppen (ibid.).  

Att se personalens kompetenser och då inte bara de som syns i deras CV, är en 

stor utmaning och uppgift för ledaren, menar några av respondenterna. Personal 

kan besitta helt andra kompetenser än vad som är känt. Denna kompetens kan 

kanske användas i organisationen på ett sätt som inte förutsetts och organisationen 

kanske behöver organiseras om utifrån detta. Det kan exempelvis röra sig om ett 

fritidsintresse som väl passar in som aktivitet tillsammans med en uppskattande 

brukare. Att se medarbetaren och hela individen och dennes kompetens anser 

författaren ha en tydlig koppling till det postheroiska ledarskapet. Att upptäcka 

individens kompetenser, som normalt faller utanför verksamhetsramen och 

implementera dessa i verksamheten, för att utveckla organisationen, likväl som att 

skapa ökad trivsel hos personalen, är att förhålla sig till medarbetaren på ett 

respektfullt sätt, där ömsesidigt beroende är en självklarhet (jmf. Svenningsson & 

Alvesson 2010:37). Ur ett efterföljarperspektiv, menar författaren, eftersträvar den 

postheroiska orienteringen, likväl som de undersökta organisationerna, 

stjärnföljare som är självgående, kritiskt tänkande, öppna och konstruktiva i en 
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miljö där jämlikhet och tillvaratagande av medarbetarens resurser är naturligt 

(jmf. Kelley, 2008:8).  

En ledare är också ett föredöme för efterföljarna och ledarens beteenden sätter 

normen för verksamheten vilket gör att respondenterna måste tänka på hur de 

själva agerar i vardagen. Två av respondenterna menade exempelvis att det är 

viktigt att vara ett föredöme när det gäller arbetstider. Om dessa inte sköts av 

ledaren får det en demoraliserande effekt på hela personalen. 

Svårigheter	  i	  ledarskapet	  
Det finns en del svårigheter med ledarskapet beskriver respondenterna. 

Exempelvis kan de dubbla rollerna chef och ledare, som en och samma person 

innehar, orsaka konflikter. ”Det är svårt att stötta idéer, att 

göra visioner till verklighet, samtidigt som man måste 

bromsa för att det inte finns pengar.” (r1) Ett annat problem 

som en respondent beskriver är svårigheten med att coacha 

i alla grupper som finns. ”Jag ska leda så många olika typer 

av verksamheter och det kan vara svårt 

att vara med i utvecklingen överallt för 

att kunna coacha bra.” (r3) En annan svårighet är 

balansgången mellan hur mycket coaching och 

uppmärksamhet individen ska få. ”Man kan lätt fastna i en 

person och missa de andra. Det går inte att få med alla.” (r2) 

Vid eliciteringen framkom att det ibland är tungt att vara 

ledare, speciellt när det kommer till personalärenden, 

sjukdom och besked om att det inte finns mer jobb. Det är 

väl kanske inte oväntat att bild nummer tre frammanar dessa 

tankar men även bild nummer ett får en respondent att se 

ensamheten hos en ledare vid pågående konflikter eller 

blåsväder och hur trött ledaren kan bli på sig själv. 

Thylefors (2007:169) förklarar hur enkelt det vore att vara 

chef och ledare om det enbart omfattade formella 

funktioner. Men så är det inte menar hon. Det finns en 

mängd förväntningar på vad som ska göras men framför allt 
Figur 1 

Bild 1 

Bild 3 
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hur det ska göras. Många känner en lättnad när de ser skissen ”drömmen om 

chefen” (fig. 1 se bilaga 4 för bättre upplösning) som beskriver det omöjliga för 

en vanlig jordevarelse att leva upp till alla förväntningar som finns på ledarskapet 

(ibid.). Skissen består av en utomjording med många lemmar och den har alla 

tänkbara egenskaper som en ledare ”bör ha”. 

Hinder	  för	  ledarskapet	  
Författaren har en tes, där inte bara ledarskapet kan hållas ansvarigt för hur väl 

ledarskapet och verksamheten fungerar och alternativa förklaringar har sökts i 

intervjuerna. Den politiskt styrda organisationen beskrivs av respondenterna som 

ett hinder för ledarskapet. Trögheten i de politiska besluten kan innebära att beslut 

inte kan verkställas för vissa brukare. Hoppande majoritet gör att politikerna 

spänner musklerna för att visa vem som bestämmer och det tar lång tid att ställa 

om organisationer utifrån den nya politiska riktningen. Politiskt styrda 

organisationer bär tre kulturer, den politiska, den administrativa och den 

professionella kulturen, även beskriven som domänteorin, skriver Thylefors 

(2007:20). Normer, organisationsprinciper och kriterier för framgång är 

oförenliga i dessa kulturer eller domäner, vilket gör att de mer eller mindre står i 

öppen motsättning till varandra. Domänernas balans upprätthålls genom ständigt 

återkommande förhandlingar (ibid.). När organisationer förändras, så menar 

politiker att förändringen har ideologisk grund, medan tjänstemännen anser att de 

gjorts av ekonomiska skäl. Detta har Wolmesjö (2005:171-173) sett i de 

fallstudier hon gjort av tre kommuners human service-organisationer i förändring. 

Hon har också noterat att politiker anser att det främst är tjänstemännen som för 

fram idéer och fattar beslut om effektiviseringar i organisationer medan 

tjänstemännen anser att det är politikerna som är initiativtagare till dessa 

effektiviseringar. Andra konfliktytor är självbestämmandeprincipen, vilken 

tjänstemännen prioriterar, medan rättviseprincipen är den princip politikerna vill 

prioritera (ibid.). Professionella bedömningar och politiska ideologier går inte 

alltid hand i hand konstaterar Thylefors (2007:20). Andra hinder är lokalproblem, 

där lokaler inte finns i tillräcklig utsträckning eller inte är ändamålsenliga, vilket 

även detta kan innebära icke verkställda beslut. Omorganiseringar bromsar upp på 

kort sikt, även om de kan vara nödvändiga i ett längre perspektiv menar 
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respondenterna. Wolmesjö (2005:246) har i sina fallstudier sett häpnadsväckande 

resultat angående hur överraskade organisationer har blivit av de effekter på 

arbetsledarfunktionen som omorganiseringar inneburit. Oväntade konsekvenser 

som de inte kunnat förutse, har påverkat organisationen anmärkningsvärt och 

detta skulle, enligt Wolmesjö, kunna förklara den måttliga entusiasm som finns 

kring omorganiseringar i human service-organisationer. Detta tycker författaren är 

bekymmersamt då denna sektor, som är institutionellt effektivitetsinriktad, ofta 

står inför det faktum att det är dags att omorganisera. Levin (1998:25-47) 

beskriver den institutionella effektivitetsprincipen som en rationalitetsmodell, 

vilken human service-organisationer ofta lyder under. Denna typ av organisation 

har en annan rationalitet där snarare anpassningen till samhällets normer och 

förväntningar premierar organisationens överlevnad än rent industriellt 

effektivitetstänkande. Sociala och kulturella påtryckningar gör att organisationer 

anpassar sig till den aktuella normens överlägsna organisationsformer. Detta sker 

ibland som rena skenmanövrar organisatoriskt, för att legitimera verksamheten 

och säkra mer resurser (ibid.).  

Föreställningar	  om	  ledarskap	  och	  dess	  diskurs	  
I förhållande till det praktiskt och konkreta utövandet av ledarskap är 

föreställningar och idealbilder av detsamma intressant ur ett jämförelseperspektiv. 

Korrelerar det egna ledarskapet med det som kan uppfattas som en rådande 

ledarskapsdiskurs samt det arbetsgivaren förväntar sig av ledarskapet?  

Så	  bör	  en	  ledare	  vara	  
De föreställningar som finns om en lyckad ledare hos respondenterna drar åt 

samma håll. Ledaren bör vara synlig, flexibel, lyhörd, socialt smidig, 

relationsorienterad, pedagogisk, bekräftande och tydlig. Ledaren måste också vilja 

framåt, vara målfokuserad, ha engagemang och kunna entusiasmera, ”..få andra 

att följa, följa visionen och drömmen om sin arbetsplats.” (r2) Thylefors 

(2007:70) har i olika sammanhang bett ledare och efterföljare beskriva de 

egenskaper som de mest värdesätter hos en ledare. De svar hon fått stämmer väl 

överens med vad respondenterna beskriver som det önskade ledarskapet. Ledarna 

i hennes undersökningar har dock i större utsträckning svarat att yrkeskunskap 
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och kunskap om verksamhetsinnehållet är viktigt, till skillnad från efterföljarna 

som menar att engagemang och intresse för verksamheten är viktigare 

komponenter (ibid.). Flera av respondenterna i 

denna undersökning menar att yrkeskunskap inte är 

en nödvändighet hos ledaren, utan denne kan klara 

ledarskapet ypperligt ändå. Vid eliciteringen 

identifierades bild nummer två som energigivande, 

där kraft och push ges till personalen, det vill säga 

engagemang och entusiasm. Men flera kommentarer till bilden beskriver att 

ledaren är där endast korta stunder och att det inte räcker med bara energi, utan 

det måste finnas mer bakom. En annan kommentar var att bilden var för mycket 

heja, heja och lite för mycket idrott. Lite klichéaktig. En bild som respondenten 

verkligen inte kände igen sig i. En av ledarens viktigaste uppgifter beskrivs dock 

som att få personalen att trivas och må bra.  

”En ledare måste utstråla lite lekfullhet. Man får inte vara för fyrkantig och 

formell. Det är oerhört viktigt att man kan ha roligt på arbetsplatsen, att man 

kan skratta och bjuda på sig själv. Att vara lite förebild och kunna bjuda på sig 

själv, då kan de andra det också.” (r5)  

En lyckad ledare kan också åskådliggöras genom att beskriva dess motsats, vilket 

en respondent gjorde.  

”Motsatsen till lyckade ledare är kontrollanterna. De gräver sina egna gravar 

med sin kontroll, styrning och papper och att inte lita på sina medarbetare. 

Kontrollanten är fyrkantig, auktoritär, inte inbjudande och kanske rent av 

dömande. De är de som kraschar till slut.” (r2) 

Uppfattningen om huruvida ledaregenskaper är något som människor föds med, i 

likhet med den egenskapsfokuserade ledarskapsorienteringen, eller något 

människan kan lära sig, i likhet med det stilorienterade ledarskapet (jmf. 

Svenningsson & Alvesson 2010:20-25), skiljde sig något åt bland respondenterna. 

Alla menade, i någon utsträckning, att ledarskapet kan utvecklas och läras in. ”Jag 

har lärt mig mycket av mina misstag genom åren.” (r5) Så uttryckte sig en 

respondent, som i hög grad tror på utvecklingspotential hos ledaren, medan en 

annan menade att ”..det är något hos varje person som gör den till en god ledare 

och det där är svårt att lära sig.” (r1) Judge, et al. (2002) har genom sina studier 

Bild 2 
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visat på att egenskapen utåtriktad fått tydligast stöd bland olika egenskaper som 

en lyckad ledare bör ha. Respondenterna är inte övertygade om huruvida detta är 

en nödvändig egenskap eller ej och spänner från att det nog har viss betydelse till 

att ledaren lika gärna kan vara introvert. Den egenskapsorienterade 

ledarskapsförklaringen går inte riktigt hem hos respondenterna. De uttrycker inget 

stöd för att längd, röst eller någon annan medfödd egenskap, där naturen snarare 

än kulturen, skulle vara avgörande för ledarskapets framgång. 

Den	  allmänna	  ledarskapsdiskursen	  
Den rådande ledarskapsdiskursen, menar respondenterna, handlar om att lyfta och 

engagera. Det handlar om vad ledaren kan åstadkomma med anställda genom att 

lyssna och bygga team där medskapande står i fokus. Ledaren ska vara synlig, inte 

bara genom möten utan genom direkt ledarskap med handledning av personal. 

Den auktoritäre ledaren eftersträvas inte längre. Inte ens i den privata näringen. 

Möjligen i någon gammal tillverkningsindustri menar flera av respondenterna. 

”Den auktoritäre ledaren, finns den? --- Fyrtiotalisterna går i pension och dagens 

medarbetare accepterar inte att inte få vara delaktiga.” (r5) Arbetssättet är mer 

projektbaserat. Organisationer plattas till med färre chefer och uppgifter läggs ut i 

basorganisationen, vilket ställer nya krav på ledaren i form av att leda och stötta 

baspersonal i de nya projektbaserade arbetsformerna. Att ordergivning från den 

auktoritära ledaren blir allt mer ovanlig bekräftar Wolmesjö (2005:187) i sin 

avhandling om ledarskap i omvandling. 

Arbetsgivarens	  ledarskapsdiskurs	  
När respondenterna får beskriva vilken ledarskapsfilosofi deras arbetsgivare har, 

så målar de upp en bild av ett coachande ledarskap, där det är viktigt att delegera, 

att tro på medarbetarna och lyfta det positiva och stötta. Medskapande, där fler 

skapar mer än en, är viktigt. Ledaren ska vara synlig och leda genom allt i 

vardagen. Organisationen bör också plattas till med färre chefer och LEAN ses 

som förebild för att effektivisera organisationen. Det här, menar författaren, är 

skälet till att respondenterna i tidigare kapitel uppger så stor andel tid till sitt 

ledarskap. De upplever sig ha stöd för ett omfattande ledarskapsarbete, dels 

genom den allmänna ledarskapsdiskurs de beskriver men kanske framförallt 
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genom deras egna beskrivningar av arbetsgivarens uttryckta ledarskapsfilosofi, 

där ledaren ska coacha och leda genom allt i vardagen. 

Arbetsgivarens önskan om tillplattade organisationer medför dock en risk för att 

de chefsposter som blir kvar, kommer att ha mindre tid över till ledarskap, när de 

får större områden att ansvara över. Detta reflekterar ett par av respondenterna 

över när de nämner den pågående omorganisationen, vars effekter ingen till fullo 

kan förutse vid intervjutillfällena då mycket dessutom är oklart kring 

omorganiseringen. Som tidigare nämnts kan dessa omorganiseringar få oanade 

konsekvenser för ledarskapsfunktionen och om organisationen går i den 

institutionella rationalitetens effektivitetsfotspår, lär det inte vara den sista 

omorganisationen den står inför, menar författaren. 

Efterföljarna	  
Efterföljarna, eller personalen, har inledningsvis beskrivits som en förbisedd 

grupp i ledarskapsdebatten. Vilket fokus finns på efterföljarna och hur beskrivs 

och placeras de in i diskussionen? Hur stor del har efterföljarna i konstruktionen 

av ledarskapet och om ledaren lyckas med sitt ledarskap eller inte? Är det de 

storsinta efterföljarna som skapar de goda ledarna? 

Efterföljarnas	  ansvar	  
Även om endast en av respondenterna hört talas om begreppet efterföljarskap eller 

followership, så finns ett stort fokus på efterföljarna genom tankarna om 

medskapande och delegering med stor tilltro till medarbetaren. Respondenterna 

vill dock inte gå så långt att efterföljarna tilldelas ansvar i någon större 

utsträckning för hur väl ledarskapet faller ut, även om de ser det 

självklara i att alla har ett ansvar. ”Alla har ett ansvar men ledaren 

har ett större ansvar generellt.” (r1) Respondenten fortsatte 

resonemanget med hur tydligt det märks på personalen när en ledare 

inte fungerar och senare blir utbytt mot en som fungerar bra. En 

annan respondent sa: ”Personalen har ett visst ansvar och det är 

ledaren som måste berätta det för dem. Men det är ledaren eller chefen som har 

det stora ansvaret.” (r5) Att personalen inte bara ska följa ledaren kommer till 

uttryck vid eliciteringen, när bild nummer fem kommenteras med att folk inte 

Bild 5 
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tänker själva, utan de bara följer, vilket respondenterna inte anser vara 

utvecklande. En annan kommentar till bilden är att ledaren visar vägen men 

kanske inte alltid vet bäst. Även resonemangen kring bild nummer sex lyfter 

efterföljarnas betydelse. Bilden väcker lite avsmak hos respondenterna och de 

menar att chefen i änden av bordet inte tror på sin personal. De beskriver miljön 

som varken medskapande eller utvecklande och personalen lyssnar endast 

väluppfostrat för att sedan göra något helt annat. 

Det kan vara så att det för respondenterna är svårt, att framställa vad som kan 

upplevas som att lägga över ansvaret på de anställda, att skylla ifrån sig och 

abdikera som ledare. Bakom det tydliga ledaransvaret 

finns ändå tankar om efterföljarnas ansvar. En 

respondent sa som svar på ansvarsfrågan, ”Ledaren har 

ansvaret men det är en intressant tanke.” (r2) och 

fortsatte med att berätta om hur en tidigare 

enkätundersökning, som gjorts av kommunen, ställde 

frågan hur personalen utvecklar sin chef och hur ärliga 

de är mot chefen. Respondenten säger sig komma ihåg att frågan var svår att 

förstå bland många i personalen. ”Men så är det faktiskt!” (r2) avslutade samma 

respondent. En annan menar att samspelet är ohyggligt viktigt och 

personal kan förstöra möten med mera genom att inte vara fokuserad 

och istället småprata. ”Alla har ett ansvar att lyssna, vara med och 

komma med synpunkter.” (r4) En respondent beskriver att ansvaret är 

delat och att även den tystes ansvar är stort. ”Den tyste har mycket att 

säga till om. Tigaren kan tiga ihjäl saker.” (r3) Vid eliciteringen 

kommenterades bild nummer fyra. ”..någon leder och andra följer. De 

ska vilja bli ledda också.” (r2) Kelley (2008:7-8) har karaktäriserat olika 

efterföljaregenskaper vilka respondenterna i praktiken just beskrivit. Den tysta 

exempelvis, som tiger ihjäl frågor, är ”pragmatikern” som inte vill ta strid och 

anser det vara bättre att vänta ut stormen men det kan även röra sig om ”den 

alienerade” som satt sig på tvären. De okoncentrerade efterföljarna som småpratar 

och stör förefaller vara ”de alienerade”, vilka bär på mycket negativ energi. De är 

ofta skeptiska och har sällan egna förslag att komma med. De ser sig själva som 

de enda i organisationen som har mod att stå upp mot chefen. Genom sitt 

Bild 4 

Bild 6 
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nonchalanta uppträdande markerar de sitt oberoende och missnöje med 

ledarskapet. ”Stjärnföljaren” som tänker kritiskt och är konstruktiv i sina 

ställningstaganden, med saklig kritik och alternativa förslag i beredskap, har 

förmodligen inte svårt att förstå enkätfrågan, ”hur utvecklar du din chef?”. 

”Fåren” däremot, med sin passivitet och bristande självgång, har troligen svårare 

att förstå denna frågeställning. Respondenterna menar alltså att det är ledaren som 

har det yttersta och största ansvaret för ledarskapets utveckling och framgång men 

de är samtidigt rätt tydliga med att efterföljarna spelar mycket stor roll i 

sammanhanget. Det respondenterna säger, är att det finns beteenden hos personal 

som gör ledarskapet betydligt svårare och om en personalgrupp skulle bestå av 

huvudsakligen ”får” eller ”alienerade”, så skulle ledarskapet bli en mycket tuff, 

för att inte säga omöjlig uppgift att genomföra. Detta är den tolkning som 

författaren gör av respondenternas beskrivning av efterföljarnas respektive 

ledarnas ansvar, för hur ledarskapet utvecklas utifrån Kelleys (2008:7-8) teorier 

om efterföljarnas egenskaper. 

Om vi utvecklar tanken om ledaren som ensamt ansvarig för hur väl ledarskapet 

fungerar, så borde en framgångsrik ledare i en organisation automatiskt bli 

framgångsrik i en annan. Där är respondenterna av delad åsikt, där tre av dem inte 

anser att det är så enkelt. De menar att personkemin är viktig och ledaren kommer 

att fungera bättre eller sämre beroende på personalgrupp. Det kan också vara så att 

vissa professionskulturer inom organisationer kan ställa till det, när de inte 

accepterar en ledare som har ”fel” professionsbakgrund, exempelvis om 

socionomer i en socialförvaltning får en fritidsledare som chef och ledare. 

Författaren tänker här att personalen från en specifik professionskultur kan, 

beroende på ledarens professionsbakgrund, hamna i antingen gruppen ”de 

alienerade” eller i gruppen ”stjärnföljarna” (jmf. Kelley, 2008:7-8). Här har 

efterföljarna betydelse i hur de agerar och det kan i sin tur bottna i ledarens 

bakgrund. De andra två respondenterna menar att det goda ledarskapet i princip 

kan passa var som helst med lite flexibilitet och efterföljarna har följaktligen en 

mindre betydelse i sammanhanget.  
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Efterföljarna	  är	  olika	  
Efterföljarna behöver ett situationsanpassat ledarskap. Detta är respondenterna 

tämligen överens om. Somliga i personalen behöver ruskigt mycket ledarskap, 

som en respondent uttryckte sig, medan andra klarar sig mer själva. Det tar längre 

tid för viss personal att anamma saker. Ledaren måste befinna sig där gruppen och 

individen befinner sig. Två av respondenterna menar att vissa professioner, med 

högre utbildning, kräver mindre ledarskap. ”De är mer driftiga, engagerade och 

mer målfokuserade. De är inte lika känsliga.” (r2) Två andra respondenter ser 

däremot inte något tydligt samband mellan profession, utbildningsnivå och 

självgående. De menar att det mer har med personlighet att göra.  

En av respondenterna uttrycker just det som den situationsanpassade 

ledarskapsorienteringen och Hersey & Blanchards (1982) modell förordar, 

nämligen att ta hänsyn till vilken fas grupper och individer befinner sig i. 

Modellen har olika faser, där den instruerande, den insäljande, den delegerande 

och den deltagande fasen varierar, beroende på vilken mognad medarbetaren eller 

gruppen har i relation till verksamhetens fas. Till detta kan relations- och 

uppgiftsorienterat ledarskap läggas, där de olika faserna har antingen hög eller låg 

relations- och uppgiftsorientering. Situationsanpassat ledarskap är något som 

Hillel Schmid (2006) framhåller som nödvändigt för att en ledare ska lyckas i en 

human service-organisation. Ledaren måste kunna anpassa sig till de faser 

organisationen genomgår i sin livscykel och anpassa sig till dess kultur. Lyckas 

hon eller han inte med det så är det bättre att byta ut ledaren till en ledare som har 

kompetens som är adekvat och i fas med verksamheten. Detta är särskilt viktigt 

inom human service-organisationer som konstant måste hantera förvandling och 

förändring, speciellt i ljuset av den sviktande legitimitet välfärdsorganisationer 

har i dag (ibid.). 

Efterföljare	  vill	  bli	  ledda	  
Flera av respondenterna menar att efterföljarna värderar ledarskapet högt. 

Efterföljarna vill ha mer ledarskap och riktlinjer. De vill att ledaren syns och visar 

riktningen. ”Personalen vill i alla fall att kollegorna leds.” (r1) sa en respondent 

och menade att även om de inte tycker att de själva behöver bli ledda så ber de om 

att andra ska bli det, vilket menas säga en del om det egna behovet av ledarskap. 
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De önskar mer av chefskap och beslut och att ledaren tar tag i konflikter. ”De 

tycker det är jobbig när jag inte är här, när jag är på kurser.” (r3) ”Personalen 

tycker nog inte att jag är så synlig--- De vill att jag ska bestämma--- De vill ha 

stöttning--- De tycker att det är viktigt att jag har den allmänna kollen.” (r2) Vad 

detta beror på kan diskuteras på många sätt, anser författaren. En förklaring kan 

vara den att personalen i fråga är av typen ”fåren” eller ”ja-folket”. Dessa två 

kategorier av efterföljare är de som alltid inväntar ledarens direktiv och vill att 

ledaren tänker åt dem. ”Fåren” är av den passiva sorten och behöver motiveras, 

medan ”ja-folket” har driv och utför sitt uppdrag för att härnäst be om ett nytt, 

utan att fundera över egna möjligheter till initiativ (jmf. Kelley, 2008:7). 

Inga	  ledare	  -‐	  inga	  efterföljare	  
Hur skulle efterföljarna klara sig utan det sociala utövandet av ledarskap men med 

stöd av gott chefskap och en väl utformad administrativ stödfunktion? 

Intervjuaren målade upp ett scenario där tydliga och funktionella 

informationssystem ersätter ledarskapet med ökad självständighet hos personalen. 

Flera av respondenterna framställer dystra bilder av hur detta skulle se ut, alltifrån 

att personalen skulle bli robotar, förlora engagemang och sluta tänka själva. ”Mål 

och visioner måste arbetas och nötas in kontinuerligt hos personalen av en ledare. 

Det är inget som kan meddelas via mail eller en bulletin.” (r2) Enligt dem skulle 

Informella ledare bildas, på ett negativt sätt. ”Sätt en bunt människor på en åker, 

så kommer någon att ta ledarskapet--- Det är bara att titta på Robinsson.” (r1) 

Personalen skulle mattas ned till intet. Kontrollfunktionen för att alla håller sig 

inom ramarna måste finnas genom ledarskap. Personalens resurser skulle inte 

kunna nyttjas optimalt och brukarna skulle bli lidande. Åsikterna ovan är en 

sammanställning av uttalanden från olika respondenter och de har inte uttryckts på 

detta sätt av var och en. Det fanns dock inget positivt alls att säga om ett sådant 

scenario. Ledaren är oerhört viktig och en organisation skulle bli dysfunktionell 

utan ledarskapet. Detta tydliga och något ensidiga budskap som respondenterna 

sände ut förvånade författaren en aning, som inte kan se en tendens till tilltro hos 

respondenterna, i hur en personalgrupp skulle kunna fungera på ett bra sätt utan 

socialt utövande av ledarskap. Bolman & Deal (2005:401) ställer frågan om hur 

stor skillnad ledarskapet gör och de anser att ledarskapet har tilldelats en magisk 
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betydelse bortom dess vardagliga mening. Efterföljarnas utbildning, erfarenhet 

och professionella yrkeskunskap påverkar om betydelsen av ledarskap kan 

reduceras eller till och med framhållas onödig, medan effektivt chefskap och en 

effektiv administration kan vara av vikt för utfall, menar Svenningsson & 

Alvesson (2010:55). Några av respondenterna har visserligen varit inne på den 

linjen i tidigare kapitel, att efterföljarnas utbildningsnivå och kompetens spelar 

roll för hur självgående de är och således hur mycket ledarskap de behöver. 

Scenariot som inte innehåller något som helst socialt utövande av ledarskap manar 

dock respondenterna till ett kraftigt ställningstagande för ledarskapet som absolut 

nödvändigt. Demokratiska självstyrande personalgrupper där det finns gott 

chefskap och bra administrativa stödfunktioner är inget de tror på. Åtminstone 

inte i intervjuns kontext, vill författaren tillägga. 

Sammanfattande	  slutdiskussion	  
Ledarskapets existens och betydelse i human service-organisationer har i denna 

studie belysts utifrån ett kritiskt perspektiv där ledarskapets faktiska och praktiska 

förekomst försöks beskrivas. En väsentlig del av problemformuleringen handlar 

om ifall det är så att ledarskapet uppblåsts till magiska höjder av betydelse, 

bortom ordets vardagliga betydelse men också hur NPM påverkar human service-

organisationer och dess ledarskap. I spåren av detta väcks även frågan om vilken 

vikt efterföljarna tilldelas i betydelsen av hur väl ledarskapet fungerar och i 

förlängningen hela organisationen. 

När respondenterna beskriver det sociala utövandet av ledarskap i vardagen så 

handlar det om en mängd av ögonblick i möten med personalen. De strävar efter 

att närvara och stötta medarbetarna genom coachning och deltagande ledarskap 

där ledaren och de ledda är beroende av varandra på ett jämlikt plan. Närvaro, 

dialog, feedback, tilltro, medskapande, icke auktoritär, inlyssnande och 

kompromissande bildar essensen av respondenternas beskrivna ledarskap. Detta 

ledarskap har framför allt tydliga kopplingar till den postheroiska 

ledarskapsorienteringen med sin avdramatiserade och jordnära syn på ledarskapet 

men även till den situationsanpassade orienteringen där ledarskapet behöver vara 

dynamiskt och förändras utifrån situationen. De ägnar mer än hälften och upp till 
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åttio procent av sin arbetstid till det rena sociala utövandet av ledarskapet och de 

upplever ett stöd från arbetsgivaren att tillägna ledarskapet mycket tid. Tid som 

används till förmedlande av mål och visioner, att plantera idéer, att identifiera 

användbara kompetenser hos personal, samtal och dialog, vägledning, stöd och 

handledning genom närvaro i den operativa verksamheten. Flera av 

respondenterna tror ändå att personalen upplever att ledaren syns för lite i 

verksamheten och de tycker själva att det borde finnas mer tid till ledarskapet. 

Inte bara av skälet att de tycker detta är det roligaste bland deras arbetsuppgifter, 

utan för att det verkligen behövs. Respondenternas bild av det egna och det 

önskade ledarskapet korrelerar väl med hur de uppfattar samhällsdiskursen och 

arbetsgivarens ledarskapsideal. Hur detta kommer sig är oklart och kan utgöra en 

frågeställning i eventuella fortsatta studier. 

Att arbeta som ledare i en politiskt styrd organisation har sina svårigheter. 

Respondenterna beskriver en tröghet i de politiska besluten. Ideologier skiftar, 

inte minst i takt med den hoppande majoriteten, vilket försvårar arbetet. Human 

service-organisationers förutsättningar befinner sig på många sätt långt ifrån de 

organisations- och ledarskapsideal som NPM injicerat välfärdsorganisationer 

under de senaste årtiondena. Bland annat genom välfärdsorganisationens 

institutionella effektivitetsrationalitet, där anpassning till rådande normer om den 

bästa organisationsformen ständigt antas och ibland som rena skenmanövrar för 

att skapa legitimitet åt verksamheten. Detta i stället för en mer renodlad teknisk 

effektivitetsrationalitet där exempelvis ett antal bilar skall produceras till lägsta 

kostnad, vilket de kopierade företagsmodellerna ofta anammar (jmf. Levin, 2003: 

25-45). Paradoxalt nog har detta inneburit ett anslutande till just NPM med ideal 

hämtade från företag i näringslivet. Normtåget rullar dock vidare och nya rön och 

influenser leder till nya omorganiseringar som i sin tur genererar oanade 

konsekvenser med svårigheter för ledarskapet i human service-organisationer 

(jmf. Wolmesjö, 2005:246). Den politiska, den administrativa och den 

professionella kulturen eller domänen, som politiskt styrda organisationer 

inrymmer, upprätthålls i balans genom ständiga förhandlingar och de står i öppen 

motsättning mot varandra. Detta utgör en avsevärd skillnad jämfört med 

näringslivets spelplan. Kunskapen om ledarskap i välfärdsorganisationer måste 

formas och utvecklas från ett inifrånperspektiv, då olikheterna mellan näringsliv 
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och offentlig sektor är så olika att idealen från näringslivet har begränsad 

betydelse (Holmberg (2003:20). 

Efterföljarna, eller personalen, beskrivs ha betydelse för hur ledarskapet fungerar 

men respondenterna är försiktiga med att lägga över ansvar för detta på 

efterföljarna. Efterföljarna kan förvisso både tiga ihjäl saker och störa utveckling 

och samarbete. De kan också vara exemplariska stjärnföljare som bidrar till 

utveckling. Respondenterna menar ändå att det är ledarna som har det stora 

ansvaret och att det är de som måste förmedla budskapet till efterföljarna om 

vilket ansvar efterföljarna har och så att säga, leda dem rätt i efterföljarskapet. 

Efterföljarna är olika och de behöver ett situationsanpassat ledarskap. Ledaren 

måste känna av gruppen och individen och inträda i den sfär och utvecklingsfas 

där de befinner sig, för att mötet ska bli fruktbart. Samtidigt som respondenternas 

ledarskap strävar efter medskapande och jämlikhet så upplever de att efterföljarna 

vill bli ledda i större utsträckning än vad de blir. De upplever att personalen vill 

att ledaren ska fatta besluten och ta ansvar. Förklaringen de ger till detta är att 

processen att få efterföljarna att bli mer självgående tar tid. Det är en 

utvecklingsresa som pågår och resultaten visar sig efter hand. Ledarskapet anses 

samtidigt som absolut nödvändigt och en organisation utan det sociala utövandet 

av ledarskap men med bra chefskap och administrativt stöd, skulle snabbt bli 

dysfunktionell med sämre kvalitet till brukarnas nackdel. 

Resan med denna studie har varit spännande och utvecklande. Ytterligare studier 

med deltagande observation som kartlägger ledarskapets praktiska och konkreta 

utövande, bör göras, för att skapa en utvidgad förståelse för vad detta mer precist 

innebär. De beskrivningar respondenterna ger angående ledarskapet är i viss mån 

svepande och angränsar till teoretiska föreställningar, vilket kritikerna antagligen 

skulle säga sig kunna räkna ut i förväg. Bilden som respondenterna ger av sitt 

ledarskap är dock inte bombastisk eller grandios utan mer av realistisk och 

insiktsfull karaktär (författarens värdering). Efterföljarskap som teoretiskt begrepp 

var för respondenterna tämligen okänt. Detta är förvisso inte förvånande för 

författaren, som själv nyligen bekantat sig med teorin. Över huvud taget tycks det 

vara få människor som är bekant med begreppet och dess teoribildning, vilket 

korrelerar med det lilla antalet studier som gjorts på området i förhållande till 
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ämnet ledarskapet. Verkligheten förefaller ändå vara nära teoribildningen om 

efterföljarskapets betydelse, genom den vikt medarbetare tilldelas i den 

medskapande processen. Det som återstår är kanske att höja efterföjarskapets 

status och nivå av ansvar till den teoretiserade nivån. Vidare bör efterföljarna 

intervjuas för att få deras beskrivning av hur de uppfattar ledarskapet, vilket är en 

väsentlig del i förståelsen kring ledarskapets existens och betydelse i human 

service-organisationer. 
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Bilaga	  1:	  Informationsbrev	  
 

       
    Informationsbrev 

 
      

    2010-11-04 
 
 

 

Angående C-uppsats och en studie om ledarskap i människobehandlande 

organisationer 

 

Hej! Jag heter Mikael Håkansson och studerar sjätte terminen på Socialhögskolan 
i Lund. Den delkurs jag nu befinner mig i innehåller uppsatsarbete på C-nivå. Jag 
kommer att studera ledarskap i människobehandlande organisationer, frikopplat 
från chefskap, hur det ser ut, vilken betydelse det har och vilka tankar som finns 
kring det. Jag har fått uppgiften att du är intresserad av att delta vilket gläder mig 
mycket! 
 
Jag kommer att använda mig av kvalitativ metod och genomföra intervjuer med 
ett antal enhetschefer som alla jobbar i människobehandlande organisationer. 
Dessa intervjuer kommer att vara cirka en timme långa men jag vill att tid avsätts 
för upp till två timmar av det skälet att ett samtal i tidsnöd inte är önskvärt. Att tid 
och ro finns vid samtalet är ytterst viktigt och om det uppstår omständigheter som 
försvårar detta ombokar vi hellre till en annan dag för intervjun. Min önskan är att 
få spela in intervjuerna. Detta gör att jag kan koncentrera mig på samtalet samt att 
kvaliteten på de data jag samlar in blir avsevärt bättre utan förvrängningar etc. Det 
inspelade samtalet kommer bara att avlyssnas av mig och förstöras efter att det 
transkriberats. Transkriberat material hanteras utan namn liksom uppgifter om 
kommun och arbetsplats. Citat kan förekomma, naturligtvis avidentifierade. C-
uppsatsen blir offentlig men inget av det material jag samlar in kommer att kunna 
användas av någon annan i privat eller kommersiellt syfte. Ditt deltagande är 
frivilligt och du kan avbryta det närhelst du önskar.  

 
Jag är mycket tacksam för att du vill medverka i denna studie och dela med dig av 
dina kunskaper och erfarenheter. Det är genom dig som studien blir möjlig att 
genomföra! 

 
Jag kommer inom kort att höra av mig och med dig bestämma en tid för intervjun. 

 
Med vänlig hälsning 
Mikael Håkansson 
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Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  
 

Förklaring	  
• = Tematiska ingångar 

◦ = Semistrukturerade ingångar 

 

Bakgrundsinformation	  
• Kan du kort beskriva ditt arbete? 

◦ Hur många anställda ansvarar du för? 

◦ Hur ser gruppen av anställda ut, utbildningsnivå, profession? 

Ledarskapet	  
• Om du får prata fritt kring ledarskap, vad tänker du på då? 

◦ Vad ligger i din uppgift som ledare? 

◦ Hur ser ditt ledarskap ut? 

◦ Vad kan uppnås med ledarskap? 

◦ Vad tror du gör en bra ledare, vad krävs av denne? 

◦ Vilken betydelse anser du ledarskapet ha för de som följer? 

◦ Vilken betydelse tror du efterföljarna tilldelar ledarskapet? 

◦ I vilka avseenden (ovan)? 

◦ Vilken betydelse anser du ledarskapet ha för verksamhetens 

förmåga till måluppfyllelse? 

◦ Hur ser du på möjligheterna att utöva ledarskap, utifrån 

personliga och eller organisatoriska förutsättningar? 

◦ Har någon förskjutning över tid skett? 

◦ Satsar arbetsgivaren på ledarskapsutbildning?  

◦ Är det något som du erbjudits? 
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Visuell	  elicitering	  
• Är det någon eller några bilder som du tycker är intressanta eller säger 

dig något och i sådana fall vilken/vilka och varför? 

 

Alternativa	  vägar	  
• Vad tänker du om andra faktorer än ledarskap som avgörande för en 

organisations framgång och måluppfyllelse? 

◦ Exempelvis efterföljande (ledd) personal, 

organisationsstrukturer, interna materiella förhållanden, 

konkurrens, marknad och konjunktur? 

◦ Kan gott chefskap och effektiv administration vara lika 

funktionellt som gott ledarskap? 

◦ Finns det en övertro på vad ledarskap kan åstadkomma? 

Övrigt	  
• Något annat som du vill berätta eller prata om utöver det vi tagit upp? 
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Bilaga	  3:	  Bilder	  till	  visuell	  elicitering	  
 

Bild	  nr:	  1	  
 

 

 

 

 

 

 

Bild	  nr:	  2	  
 
 

 
 

 
 

 
 

Bild	  nr:	  3	  
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Bild	  nr:	  7	  
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Bild	  nr:	  9	  
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Bild	  nr:	  10	  	  
 
 

 
 

 
 

 
 

Bild	  nr:	  11	  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bild	  nr:	  12	  
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Bilaga	  4:	  Drömmen	  om	  chefen	  

 
 


