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Mentor: Jakob Nilsson 

 

Term: Autumn 2013 

This study of leadership is comprised of two parts. The first part presented in this study is a 

theoretical study of leadership and the second part is an empirical study.  The empirical study 

is comprised of six qualitative interviews that examine the perception of leadership among 

educators working at a school in the inner city. 

The work is based on the following issues; Do educators think that there is a link between 

educational work and leadership? Do educators see a link between leadership and goals, and 

guidelines that are written in Lgr11 and the Education Act? Does the perception of leadership 

depend on what training the educators have? 

In this study I use a hermeneutical approach where I try to create an understanding of the 

interviewees by interpreting their responses, actions and opinions during the interviews. 

The material gained from the empirical study has been analyzed and interpreted and then 

related to the theoretical study. The results show that leadership is something that everyone in 

the school system is in need of whatever their education. The study also gives clear 

indications that all staff working in schools practice some form of leadership based on the 

school curriculum and the school law. 
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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Ledarskap – en social konstruktion och egenskap 

 

Författare: Andreas Mauritzson Daun 

 

Mentor: Jakob Nilsson 

 

Termin: Höstterminen 2013 

Studien innefattas av två delar rörande ledarskap. Den första delen som presenteras i studien 

är en teoretisk del som innehåller teoristudier om ledarskap. Den andra delen är en empirisk 

del och innefattas av sex kvalitativa intervjuer som undersöker synen på ledarskap hos 

anställda pedagoger på en skola i Stockholms innerstad.  

Arbetet har utgått från dessa frågeställningar; Anser pedagoger att det finns en koppling 

mellan pedagogiska arbetet och ledarskap? Ser pedagoger en koppling mellan ledarskap och 

mål samt riktlinjer som finns skrivna i Lgr11 och skollagen? Finns det en skillnad i synen på 

ledarskap beroende på vilken utbildning pedagogerna har och hur skiljer sig synen åt? 

Studien har en vetenskaplig hermeneutisk ansats, som bygger på att skapa en förståelse för 

intervjupersonerna genom att tolka deras svar samt handlingar och åsikter under intervjuerna. 

Resultatet från det empiriska materialet har analyserats och tolkats för att sedan sättas i 

relation till teoristudierna. Resultatet visar att ledarskap är något som alla inom skolväsendet 

är i behov av oavsett utbildning. Studien ger även tydliga indikationer att all personal på 

skolan utövar någon form av ledarskap samt att dessa grundar sitt ledarskap på läroplanen och 

skollagen. 

 

Nyckelord: ledarskap, värdegrund, läroplan 
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INLEDNING 

BAKGRUND 

Under mina år som yrkesverksam inom skola har jag alltid haft en ambivalent syn på 

ledarskap. Jag har träffat på många personer som har haft olika syn på ledarskap och även 

praktiserat sitt ledarskap på många olika sätt. Det är här den ambivalenta synen kommer in. 

Jag har träffat personer som praktiserat sitt ledarskap på både bra och dåliga sätt, alla sätten 

har dock fått mig att vilja skaffa mig mer erfarenhet och kunskap kring ledarskap. Under en 

treårsperiod har jag läst en erfarenhetsbaserad utbildning; Grundlärarutbildning mot 

fritidshem, på Södertörns Högskola och har där fått möjligheten att möta på fler pedagoger 

och därmed fler syner på ledarskap. Det i sin tur har skapat mer erfarenhet hos mig kring 

ledarskap, men även en förståelse och ett intresse för att det finns mycket kvar att lära. 

Ledarskap har blivit till en hjärtefråga för mig och jag har insett att det lägger grunden för 

värdegrundsarbetet och även att eleverna lättare lyckas uppnå målen i skolan med ett gott 

ledarskap. Min uppfattning är att elevernas måluppfyllelse till stor del ligger i ledarskapet hos 

pedagogerna och det vill jag undersöka vidare. 

Efter en hel del läsning inriktad på ledarskap kom jag i kontakt med några böcker som 

specifikt handlade om ledarskap hos pedagoger och personal som arbetar inom skolväsendet.  

John Steinberg skriver i boken Ledarskap i klassrummet – Handbok för arbetsro och effektivt 

lärande, som riktar sig till pedagoger som ansvarar för grupper i skolan, att ”ledarskap är 

nyckeln till framgång i alla barn-, ungdoms, och vuxengrupper du möter som pedagog.” 

(Steinberg 2013:5) Steinberg menar även att pedagogerna som ansvarar för gruppen i skolan 

har ett ledarskapsyrke. När ledarskapet fungerar så kommer pedagogerna få mer tid till att 

utveckla sin pedagogik och innehållet i undervisningen. (Steinberg 2013:5) 

Med tanke på vad Steinberg nämner om vikten av ledarskap, att pedagogerna som ansvarar 

för grupper i skolan har ett ledarskapsyrke, så har jag valt att undersöka vad som innefattas i 

en pedagogs yrke vad det gäller värdegrundarbete och måluppfyllelserna i skolan. Jag har 

studerat de lagar som styr skolan samt rapporter rörande värdegrundsarbete inom dessa. En av 

skrifterna jag har studerat är Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011 

(Lgr11). I inledningen i Lgr11 står det att det är regeringen som har fastställt skolans 

värdegrund och uppdrag. Även de övergripande målen och riktlinjerna för utbildningen och 

kursplanernas förordningar är fastställda av regeringen.  
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Gällande grundskolans kunskapskrav för eleven så är det myndighetsföreskrifter som 

fastställs av Skolverket. (Skolverket 2011a) 

I Skolverkets publikationer rörande värdegrundsarbete finns en redovisning av ett 

regeringsuppdrag om skolans värdegrund. Redovisningen av regeringsuppdraget grundar sig 

på en fördjupad studie på sju skolor avseende värdegrundsfrågor.  I texten belyses vikten av 

att ett tydligt ledarskap måste finnas för att utvecklingsarbetet med värdegrundsarbetet ska 

fungera. (Skolverket 2011b:4) 

Under det här regeringsuppdraget gav Skolverket en grupp forskare i uppdrag att i en 

fördjupad studie se över hur olika skolor förhåller sig till och arbetar med värdegrundsfrågor, 

denna studie presenteras i delrapporten från Skolverket. (Skolverket 2011b:1) Forskarna lyfter 

fram just att det ligger mycket i ledarskapet och det övergripande ansvar som skolledning 

eller huvudman har, men att detta inte kan ske enbart genom skolledning eller huvudman utan 

också i interaktionen mellan skolpersonal, elever och föräldrar. (Skolverket 2011b:19) 

Forskarna skriver dock att värdegrundsarbetet sker både i organisationen och i den 

pedagogiska vardagen där ”alla handlingar ’syftar till att barnen och eleverna ska få känna sig 

oumbärliga och utvecklas på sina egna villkor’.” (Skolverket 2011b:19) 

 Forskarna beskriver i studien till exempel hur ett processinriktat arbete blir synligt i lärarens ledarskap i 

undervisningen och i interaktionen mellan alla i rummet. Arbetet med värdegrunden reduceras då inte till 

en metod eller en övning utan fanns närvarande i allt från hur eleverna togs emot i klassrummet till hur 

lärarna ledde samtalen, hur rummet möblerades och hur grupper sattes samman. Konkret kunde det gestalta 

sig i hur läraren bekräftade eleverna genom att ta dem i hand eller ta upp tråden i det eleverna sade eller 

gjorde. 

(Skolverket 2011b:20. Min kursivering) 

Arbetet med värdegrundsarbete ligger med andra ord inte enbart i en viss övning eller lektion 

utan handlar även om ett förhållningssätt hos den person som står för ledarskapet. Bodil 

Wennberg och Sofia Norberg skriver i boken Makt, känslor och ledarskap i klassrummet, om 

att arbetet innefattas av så mycket mer än klassrumssituationer och menar att ”Lärare klarar 

sig därför inte med enbart pedagogik. Ledarskap krävs för att bana väg för det pedagogiska 

arbetet.” (Wennberg & Norberg 2004:22) 
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Även i Lgr 11 går det att läsa om skolans uppdrag gällande värdegrundsarbetet och om att 

föra vidare grundläggande värden. ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden 

och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället.” (Skolverket 2011a:9) Vidare kan man läsa i Lgr11: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. (Skolverket 2011a:8) 

Forskarna som hade i uppdrag av Skolverket att göra en studie över hur olika skolor förhåller 

sig till och arbetar med värdegrundsfrågor lyfter fram vikten av ett ledarskap. Wennberg och 

Norberg belyser ledarskapet som ett verktyg för att lyckas med det pedagogiska arbetet och 

Tove Phillips som är lärare i Barn- och fritidsämnen/engelska och frilandsskribent skriver i 

boken Pedagogiskt ledarskap att ”Pedagogiskt ledarskap är att leda människor på ett 

pedagogiskt sätt.” (Phillips 2011:24) Phillips menar att det pedagogiska ledarskapet handlar 

om att se till alla individer och förklara på ett sådant sätt så att alla förstår, att skapa 

situationer där eleverna blir motiverade till att lära samt skapa förutsättningar för bra lärande 

situationer och utveckling. Lärare och andra utbildade pedagoger utövar ett pedagogiskt 

ledarskap som de har förvärvat genom teoretiska och praktiska kunskaper. (Phillips 2011:24) 

Det spelar med andra ord ingen roll om det handlar om kunskapsinlärning eller arbete med 

värdegrundsfrågor, lärare och andra pedagoger som leder i situationen bör vara medvetna om 

sitt ledarskap. 

I Lgr11 står även, i första kapitlet under underrubriken En likvärdig utbildning: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. (Skolverket 2011a:8) 

Även i skollagen står det att alla som arbetar inom skolan har ett ansvar. Det finns med andra 

ord både myndighetsföreskrifter fastställda av Skolverket samt regeringsbeslut att förhålla sig 

till. Skollagen och Skolverkets myndighetsföreskrifter skiljer sig så att det ena är en lag och 

den andra en föreskrift och därför vill jag lyfta fram båda. I Skollagen går det att läsa under 

rubriken Syftet med utbildningen inom skolväsendet: 
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4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

(SFS 2010:800). 

Forskarna som fick i uppdrag av Skolverket att göra en studie av arbete med värdegrundfrågor 

lyfter fram ledarskap likväl som Phillips, Steinberg, Wennberg och Norberg lyfter fram vikten 

av ledarskap.  

Forskarna synliggör vikten av ledarskapet i värdegrundsarbete, hur ett processinriktat arbete 

med värdegrundfrågorna blir synligt i ledarskapet. Wennberg och Norberg menar också att ett 

ledarskap lägger grunden och banar väg för det pedagogiska arbete som i sin tur är riktat mot 

arbetet för elevernas måluppfyllelse. Ledarskapet kommer med andra ord in i såväl 

värdegrundsarbetet som i det pedagogiska arbetet. 

SYFTE 

Syftet med studien är få en förståelse för hur andra anställda pedagoger ser på ledarskap 

kopplat till arbete inom skola. Med pedagoger åsyftas personer som i någon bemärkelse är 

involverade i det pedagogiska arbetet på skolan. 

 Wennberg och Norberg skriver om sina möten med lärare som inte ser kopplingen mellan det 

pedagogiska arbetet de utför och ledarskap. Själva menar Wennberg och Norberg att 

”Ledarskap är det smörjmedel som behövs för att en arbetsdag i skolan ska kunna ha lärande 

fokus och inte cirkla runt i ordningsfrågor. Ledarskapet gör det möjligt att få 

klassrumssituationen att fungera.” (Wennberg & Norberg 2004:19) Med tanke på vad 

Wennberg och Norberg har fått för indikationer kring lärares syn på ledarskap vill jag skaffa 

mig en förståelse för hur andra anställda pedagoger på skolan där studien utförs ser på 

ledarskap kopplat till arbete inom skola och dess betydelse.  

I studien vill jag undersöka synen på ledarskap hos anställda pedagoger på en skola inom 

Stockholms Stad samt i vilken utsträckning de anställda kopplar samman ledarskap med sitt 

pedagogiska arbete. Studiens syfte är även att undersöka om de anställdas kopplar samman 

ledarskap med mål och riktlinjer som finns skrivna i Lgr11 och skollagen . Syftet med studien 

är även att undersöka om det finns en skillnad i synen på ledarskap beroende på utbildning. 
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FORSKNINGSFRÅGOR 

 Anser pedagogerna att det finns en koppling mellan det pedagogiska arbetet och 

ledarskap? 

 Ser pedagoger en koppling mellan ledarskap och mål samt riktlinjer som finns skrivna 

i Lgr11 och skollagen? 

 Finns det skillnad i synen på ledarskap beroende på vilken utbildning pedagogerna har 

och hur skiljer sig synen åt? 
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METOD 

Studien består av en empirisk del och en teoretisk del. Den empiriska delen innefattas av 

datainsamlingen som skett genom de kvalitativa intervjuerna som gjorts och den teoretiska 

delen kommer från de teoristudier som genomförts. Genom besök på bibliotek och sökande 

efter litteratur kring ledarskap fick jag fram en hel del material som granskades och sorterades 

utifrån relevans till studien.  

VETENSKAPSTEORETISK ANSATS 

Den empiriska studien kommer ligga inom ramen för ett hermeneutiskt vetenskapligt 

förhållningssätt. Hermeneutiken menar att det genom tolkningar går att förstå andra 

människor. Förståelsen kommer genom att tolka människors tal och skrift samt tolka 

människors handlingar och åsikter. (Patel & Davidson, 2003:29) 

Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt kommer jag som utför studien att använda min 

förförståelse som ett verktyg för att tolka. Empati och medkänsla används för att förstå 

objektet (intervjupersonen) och pendla mellan objektets synvinkel och subjektets 

(intervjuaren) synvinkel. (Patel & Davidson, 2003:30) 

Att jag som utför studien är anställd på skolan ser jag som en tillgång då jag har en djupare 

förståelse för objekten, vilket är målet ur ett hermeneutiskt perspektiv. Jag har dock försökt att 

kliva ur min roll som anställd under intervjuerna för att agera professionellt gentemot 

intervjupersonerna och studien. Jag är medveten om att det kan finnas en problematik med att 

jag känner intervjupersonerna sedan tidigare, de kanske utgår från att jag vet hur det ser ut på 

arbetsplatsen och med det inte svarar lika utförligt på frågorna. 

DATAINSAMLINGMETOD(ER) 

Datamaterialet till min studie kommer från en mindre population, sex personer till antal, och 

jag kommer använda mig av kvalitativa intervjuer, där syftet är att ”upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar 

om något fenomen.” (Patel & Davidson, 2003:78) 

Ur ett hermeneutiskt synsätt så kommer fokus att ligga på att tolka de personer som intervjuas 

genom deras språk och handlingar under intervjun (Patel & Davidson, 2003:29). På så sätt 

upptäcks och identifieras deras uppfattningar kring ledarskap. 
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Mina kvalitativa intervjufrågor är formulerade (som oftast med kvalitativa frågor) med låg 

grad av standardisering, detta medför att intervjupersonerna har möjlighet att svara fritt med 

egna ord. Intervjufrågorna kommer även ha låg grad av strukturering vilket betyder att jag 

själv väljer i vilken ordning jag ställer frågorna. (Patel & Davidson, 2003:78) 

Intervjuerna ligger inom tidsramen för 30-45 min, vilket framgår i utskick kring förfrågan om 

medverkan i studien. Platsen för intervjuerna tillika datainsamlingen sker på 

intervjupersonernas arbetsplats, på en tid föreslagen av intervjupersonen själv. Detta för att 

intervjupersonerna inte ska känna någon tidpress och med det ha känslan av att skynda sig 

igenom intervjun. Detta gör även att intervjupersonerna känner sig trygga och avslappnade då 

intervjuer sker på en plats som intervjupersonerna själva är vana att vistas i.  

URVAL 

Intervjuerna utförs på en skola som tillhör Stockholm stads grundskolor, skolan ligger i 

Stockholms innerstad och har 40 anställda. Ur denna population är mitt mål att intervjua sex 

personer, varav fyra önskas vara anställda pedagoger och två önskas vara skolledare. Med 

pedagog syftar jag till person som har utbildning som lärare, förskollärare, lärare mot 

fritidshem, alternativt barnskötare. Med skolledare syftar jag till person som har anställning 

som rektor alternativt biträdande rektor. 

Alla anställda på skolan tillfrågades att medverka, varav 25 anmälde sitt intresse för att 

medverka i studien. Med utgångspunkt att det är flera anställda som är villiga att medverka i 

studien så har ett slumpmässigt urval tillämpats för respektive yrkeskategori. Alla som anmält 

sitt intresse till studien blev sedan personligt kontaktade och informerade angående deras 

medverkan i studien. 

Som jag nämnt tidigare, menar forskarna som gjort en studie i delrapporten av 

regeringsuppdraget att ett processinriktat arbete blir synligt i lärarens ledarskap i 

undervisningen och i interaktionen mellan alla i rummet. Detta är något som jag finner 

intressant, och jag vill undersöka hur det ser ut hos den enskilde pedagogen, men även mer 

övergripande hur det ser ut på en skola, till skillnad från om jag hade valt ut pedagoger från 

olika skolor. Då skolan som jag har gjort studien på innefattas av nio klasser och intervjuerna 

av fyra pedagoger görs från fyra olika klasser och två skolledare anser jag att jag får en 

tillräckligt täckande bild av hur skolans personal generellt ser på och förhåller sig till 

ledarskap. Det är av vikt att benämna att studien riktar sig till en skola och dess personal, 
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vilket gör att generaliserbarheten av studien blir begränsad. Även om studien skapar en bra 

bild av hur skolans personal generellt ser på och förhåller sig till ledarskap, så vill jag lyfta 

fram att resultaten skulle kunna se helt annorlunda ut på en annan skola. 

DATABEARBETNING OCH ANALYSMETODER 

Databearbetningen sker genom att varje intervju transkriberas från det inspelade intervjuerna. 

Transkribering kan ske på ett flertal olika sätt. Jag har valt att skriva ut hela intervjuerna för 

att på så sätt få möjlighet att arbeta med såväl hela intervjun som valda delar. 

Inom hermeneutiken pratas det om en uppfattning som kallas holism, med detta menas att 

helheten är mer än delarnas summa (Patel & Davidson, 2003:30) och det anammar jag genom 

att arbeta med såväl hela intervjun som valda delar av den. Jag läser igenom varje intervju var 

för sig ett flertal gånger och försöker förstå mig på helheten men även koncentrera mig extra 

noga på valda delar för att försöka få en fördjupad förståelse för varje vald del. Helhetsbilden 

som jag skaffar mig genom att läsa hela intervjun ställs sedan i relation till varje vald del som 

jag fördjupat mig i. Jag växlar mellan helhet och vald del, för att nå fram till en så heltäckande 

förståelse som möjligt. (Patel & Davidson, 2003:30) 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Då studien sker på en relativt liten skola och det kan finnas en möjlighet att utläsa från vem 

svaren kommit ifrån har jag varit noggrann med att förmedla om kravet på självbestämmande 

för intervjupersonernas del. De har fått information angående att de själva bestämmer om de 

vill delta och även hur länge de vill delta. (Hartman 2001:130) Jag har givit varje 

intervjuperson möjlighet att läsa igenom transkriberingen samt givit dem möjligheten att 

stryka stycken som de ej vill ha med i studien.  

För intervjupersonernas anonymitet har de blivit informerade om konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att namn på deltagande personerna och namn på verksamheten inte kommer att 

användas i studien. (Patel & Davidson 2011:63) 
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LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta avsnitt ger jag en kort bakgrund kring fenomenet ledarskapsteorier samt en 

presentation av några olika ledarskapsteorier. Efter de olika ledarskapsteorierna följer olika 

ledarskapsteorier och avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

PEDAGOGISKT LEDARSKAP – EN BAKGRUND 

Det finns en hel del forskning kring ledarskap. I denna studie lägger jag dock fokus på 

pedagogiskt ledarskap. Efter en hel del sökande insåg jag att fokus låg mest på skolledarna 

och deras uppdrag som pedagogiska ledare och chefer. ”Som pedagogisk ledare och chef för 

lärarna och övrig person i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten 

som helhet inriktas mot de nationella målen.” (Skolverket 2011a:18) Med det i åtanken är det 

kanske inte är så konstigt att de lärare som Wennberg och Norberg träffat, som nämnts 

tidigare, inte ser kopplingen till det pedagogiska arbete de utför och ledarskap. 

Även i skolinspektionens kvalitetsgranskning, rapport 2012:1, Rektors ledarskap med ansvar 

för den pedagogiska verksamheten går att läsa specifikt om hur rektorerna ska ta sig an det 

pedagogiska ledarskapet. Kvalitetsgranskningen lyfter tydligt fram i sin sammanfattning att 

det är rektorerna och deras roll som ledare av den pedagogiska verksamheten som granskas 

när det pedagogiska ledarskapet nämns. (Skolinspektionen 2012:6) 

Vidare går att läsa i kvalitetsgranskningen att begreppet pedagogiskt ledarskap kan tolkas på 

många olika sätt och att definitionen av begreppet i denna granskning har sin utgångspunkt i 

rektors formella uppdrag och dennes tolkning av uppdraget mer än i vetenskapliga termer. 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god 

måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje 

elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap 

om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt 

skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. 

 (Skolinspektionen 2012:6) 

 

Skolinspektionen belyser att begreppet pedagogiskt ledarskap definieras på en mängd olika 

sätt. Med andra ord kan definitionen av pedagogiskt ledarskap även röra övrig personal som 

arbetar inom skolan. Begreppet pedagogiskt ledarskap rör då såväl rektorer, lärare, 

förskollärare, likväl de som har sin anställning inriktat mot fritidshemsverksamheten.   
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Jag har inte hittat någon litteratur som inriktar sig på pedagogers utbildning och skillnaden i 

dessas syn på ledarskap. Hittar inte heller någon forskning som undersöker pedagogernas 

medvetenhet om sitt ledarskap och dess koppling gällande skolans mål och riktlinjer som 

finns skrivna i Lgr11 och skollagen. 

LEDARSKAPSTEORIER – EN BAKGRUND 

Det centrala i ledarskap har ändrats genom tiden liksom Läroplan för grundskola, 

förskoleklass och fritidshemmet för att dessa ska vara anpassande i det samhälle och tid vi 

lever i. Oavsett om det handlar om ledarskap i ett pedagogiskt syfte eller ledarskap generellt 

så anser jag att den ledarcentrerade forskningen är relevant då den fokuserar på just personen 

som utövar ledarskapet. Jag har studerat ledarcentrerad ledarskapsforskning och nedan 

kommer jag redogöra för hur synen på ledarskap har förändrats fram till idag. Detta kan ligga 

till grund för hur ledarskapet ser ut hos dagens pedagoger.  

Stefan Sveningsson docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och Mats 

Alvesson professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund skriver i boken 

Ledarskap om den ledarcentrerade forskningen om ledarskap.  

Den ledarcentrerade forskningen om ledarskap kan enklast beskrivas i fem områden: 

egenskapsorienteringen, stilorienteringen, situationsorienteringen, den halvnya ledarskapsorienteringen 

samt en postheroisk orientering (Bryman 1996). 

(Sveningsson & Alvesson 2012:17) 

Egenskapsorienteringen var den ledarskaporientering som dominerade under första halvan av 

1900-talet och handlade om att det var egenskaper hos personer som var avgörande för att 

vara lämpad som ledarskapsgestalt eller ej. Fokuset låg mycket på personlighet, ålder, 

intelligens, övertalningsförmåga etc. Fokus låg till en början på att en person inte utvecklades 

till en ledare utan föddes till en. Listan med de egenskaper som skulle besittas för att vara en 

ledare visade sig sedan bli den samma för egenskaper som önskades hos sina medmänniskor 

runt sig i samhället, såväl ledare, medarbetare och grannar. (Sveningsson & Alvesson 

2012:18–20) 

I slutet av 1940-talet var det en ny ledarskaporientering som tog vid och fick en ledande 

ställning. Denna ledarstil var stilorienteringen där det fokuserades på vilket beteende eller stil 

som var bäst lämpat i ledarskapet. Ur denna stilorientering lanserade socialpsykologen Kurt 

Lewin varianter av ledarskapteorier. Lewin lyfte fram ledarteorier som antingen ansågs som 
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auktoritärt, demokratiskt eller laissez faire. Laissez faire-ledarskapet kan ibland tolkas som ett 

icke-ledarskap. (Sveningsson & Alvesson 2012:20–21) Auktoritärt och demokratiskt 

ledarskap återkommer vi till senare i texten. 

Stilorienteringen fick vara ledande fram till 1960-talet då en ny ledarskapsorientering tog vid, 

nämligen situationsorienteringen. Denna handlar i stora drag om att hitta betydelsefulla 

situationer vilka kan motivera och organisera grupper. I denna orientering handlar det väldigt 

mycket om relationen mellan chef och underordnad. Där chefens uppfattning av mognad och 

motivation av sin underordnade är av största betydelse. (Sveningsson & Alvesson 2012:25–

26)  

Nästa orientering, den nya ledarskapsorienteringen, slog rot under 1980-talet och kan med 

andra ord inte betraktas som ny längre. Den benämns därför i denna text som den halvnya 

orienteringen. Inom den halvnya ledarskaporienteringen ses ledaren som en central aktör och 

begrepp som transaktionellt-/transformativt ledarskap samt chefskap/ledarskap är några 

begrepp vilka är viktiga inom denna orientering. (Sveningsson & Alvesson 2012:29–30) 

Dessa begrepp kommer jag att återkomma till. 

I slutet 1990-talet får den halvnya ledarskaporienteringen konkurrens av en orientering som 

går under benämningen postheroisk orientering. (Sveningsson & Alvesson 2012:17) Den 

postheroiska ledarskapsorienteringen presenterar ledarskapet som ett ”jordnära och vardagligt 

ledarskap, som kan utövas av alla chefer och i princip också andra organisationsmedlemmar.”  

(Sveningsson & Alvesson 2012:36) Inom den postheroiska orienteringen så handlar det om 

tillfällen i det vardagliga arbete som möten och i samtal med arbetskollegor. Det lyftes fram 

ledarskap som är deltagande och kantas av social kompetens. Dessa vardagliga aktiviteter kan 

kopplas samman med hur motivationen och engagemanget påverkas av dessa aktiviteter och 

det i sin tur får konsekvenser för prestationer på arbete. (Sveningsson & Alvesson 2012:36–

37) 

Innan vi kommer in på de teorier kring ledarskap som jag valt ut som relevanta för min studie 

så behöver vi reda ut distinktionen mellan ledarskap och ledning samt distinktionen mellan 

ledarskap och chefskap. 

Beroende på storlek och företag, i studiens fall en skola, så kan det se väldigt olika ut inom 

personalgruppen och yrkesfördelningen. På vissa arbetsplatser finns det ibland flera chefer på 

olika nivåer, av detta följer olika typer av ledarskap och ansvarsområden. Dessa två begrepp 
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och distinktionen mellan chefskap och ledarskap skriver Sveningsson och Alvesson om, där 

chefskap innefattas av att handskas med stabilitet medan ledarskapet handlar mer om att 

handskas med förändring och att arbeta med att förändra. (Sveningsson & Alvesson 2012:16) 

När vi då tar klivet vidare från chefskap och fokuserar på ledarskap behöver vi göra ännu en 

distinktion. Skillnaden mellan ledarskap och att leda, eller ledarskap och ledning är av vikt att 

bena ut. Docenten och legitimerade psykologen Lars Svedberg skriver i sin bok 

Gruppsykologi om grupper, organisationer och ledarskap att ”med ledarskap avses vanligen 

det ledaren som person företar sig att representera, och med ledning avses det de åtgärder som 

företas för att koordinera arbetet i en viss riktning eller ställning som ger möjlighet att 

besluta.” (Svedberg 2012:269) 

Efter att ha benat ut distinktionerna mellan chefskap/ledarskap och ledarskap/ledning vill jag 

ändå lyfta fram att det finns en hel del olika definitioner kring just ledarskap. Sveningsson och 

Alvesson skriver i sin bok att det kan vara så att ju fler definitioner och olika synsätt på 

ledarskap som en person kommer i kontakt med desto mer diffust kan begreppet bli. Vilket i 

sin tur kan leda till större förvirring kring dess betydelse. Sveningson och Alvessons bok 

citerar Gary Yukl, som är en av de mer framträdande författarna på området ledarskap, som 

skriver att ”den omfattande mängden definitioner som har lanserats inte verkar ha mer 

gemensamt än att det involverar en inflytandeprocess”.  (Sveningsson & Alvesson 2012:17) 

Med tanke på att det finns en hel del olika ledarskapteorier och att vi inte ska fastna i en 

mängd olika begrepp har jag valt att nedan presentera de olika ledarskapsteorier som jag anser 

vara relevanta för denna studie. Teorierna kan kombineras och behöver inte vara renodlade. 

LEDARSKAPSTEORIER 

Som omnämnts tidigare i texten så menar Wennberg och Norberg att ”Ledarskap är det 

smörjmedel som behövs för att en arbetsdag i skolan ska kunna ha lärande fokus och inte 

cirkla runt i ordningsfrågor. Ledarskapet gör det möjligt att få klassrumssituationen att 

fungera.” (Wennberg & Norberg 2004:19) 

Phillips fyller på att det pedagogiska ledarskapet handlar om att leda människor och Steinberg 

menar att ”ledarskap är nyckeln till framgång i alla barn-, ungdoms, och vuxengrupper du 

möter som pedagog.” (Steinberg 2013:5) Som nämnts tidigare i Ledarskap i klassrummet – 

Handbok för arbetsro och effektivt lärande har pedagoger som ansvarar för grupper i skolan 

har ett ledarskapsyrke. 
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Ledarskapet är med andra ord en viktig del i pedagogernas arbete. Då ledarskapet skiljer sig 

från person till person och som jag skrev tidigare kan fler definitioner av begreppet leda till en 

förvirring, därför har jag valt att definiera de olika ledarskapsteorier som jag anser vara mest 

aktuella i dagens skola. Har även valt att belysa dess motpoler, för att få en djupare förståelse 

för de olika ledarskapteorierna.  

Nedan presenteras auktoritärt ledarskap och demokratiskt ledarskap samt transformativt 

ledarskap och transaktionellt ledarskap, vilka ses som varandras motpoler. Jag kommer även 

gå in på skillnaden mellan ett formellt ledarskap och ett informellt ledarskap. 

AUKTORITÄRT LEDARSKAP 

Den auktoritäre ledaren ”är fadersgestalten som vet bäst och pekar med hela handen.” 

(Svedberg 2012:288) Resultatet av en auktoritär ledarstil kan bli att personerna i gruppen inte 

själva fattar några beslut eller kommer med tankar och idéer, övriga väntar på att ledaren hela 

tiden ska berätta vad som ska göras och hur det ska göras. 

Liselott Ohlson nämner även i boken Pedagogiskt ledarskap att den auktoritära ledaren har ett 

behov av att hävda sig och att deltagande personer inte heller ska ifrågasätta den auktoritära 

ledarens beslut. Vidare går att läsa att det blir en viss ordning i gruppen då det är vanligt 

förekommande att det skapas flera auktoritära ledare under ledaren, och att det finns en tydig 

roll i vem som står högst i ”rangordningen”. I Sverige där vi från barnsben fostras i ett 

demokratiskt samhälle är den auktoritära ledaren inte önskvärd. (Ohlson 2011:32) 

DEMOKRATISKT LEDARSKAP 

Svedberg och Ohlson skriver båda, att i det demokratiska ledarskapet sker ledarskapet i en 

helt annan anda än hos den auktoritäre. Den demokratiska ledaren arbetar för en delaktighet i 

gruppen, där alla ska få delge sina tankar och åsikter, allas tankar och åsikter tas det hänsyn 

till (Svedberg 2012:288). 

Ohlson skriver vidare att den demokratiska ledaren jämställer sig med de övriga personerna i 

gruppen och arbetar för gruppens Vi-känsla. Dock bör den demokratiska ledaren vara en 

auktoritet, där denne ledare har såväl modet att fatta vissa beslut som förtroendet från gruppen 

att fatta beslut. (Ohlson 2011:33) 
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TRANSFORMATIVT LEDARSKAP 

Sveningsson och Alvesson kopplar samman transformativt ledarskap med deras tolknig av 

riktigt ledarskap. Med det menar de att ledarskapet handlar om att knyta an till gruppen, att 

skapa engagerade och inspirerande medarbetare som vill vara med att utveckla och förändra 

verksamheten genom gemensamma åtaganden. (Sveningsson & Alvesson 2012:30)  

Svedberg menar att transformativt ledarskap växer fram genom karisma, empati och genom 

att på ett inspirerande sätt motivera gruppen och därigenom skapa en känsla där alla har 

samma syn och vision om vad som vill åstadkommas. (Svedberg 2012:322) 

TRANSAKTIONELLT LEDARSKAP 

Transaktionellt ledarskap handlar i det stora hela om chefskap enligt Sveningsson och 

Alvesson. I transaktionellt ledarskapet handlar arbetet mer om att hantera stabila förutsägbara 

situationer med arbetsuppgifter som administrativ planering och budgetarbete. (Sveningsson 

& Alvesson 2012:31)  

Svedberg skriver även om transaktionellt ledarskap och lyfter fram att detta innefattas av att 

sätta upp mål och belöna grupper när de når ett uppsatt mål. Ledarskapet innefattas inte av 

engagemang för gruppen och knyter inte samma känslomässiga band till gruppen som det 

transformativa ledarskapet gör. (Svedberg 2012:321) 

FORMELLT LEDARSKAP 

Ohlson skriver om både formellt ledarskap och informellt ledarskap i boken Pedagogiskt 

ledarskap. Den som har ett formellt ledarskap har ofta en utbildning med inriktning på ett 

speciellt område som denne använder sig av i sitt ledarskap. Utbildade lärare är ett exempel 

på personer som innefattas av ett formellt ledarskap. Den person som har ett formellt 

ledarskap är även en person som har utnämnts till ledare. (Ohlson 2011:36) 

INFORMELLT LEDARSKAP 

Ohlson tar även upp informellt ledarskap. Den informella ledaren har ofta mycket kunskap 

om området och utser sig själv till ledare samtidigt som medarbetarna tycker att den personen 

är mest lämpad för ledarskapet. Det kan finnas både positiva sidor som negativa sidor med ett 

informellt ledarskap. Den negativa sidan kan vara att en informell ledare kan vara så stark att 

den går emot den formella ledaren. Det positiva med det informella ledarskapet kan vara att 
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det blir flera som driver på arbetet i rätt riktning och motiverar sina medarbetare. (Ohlson 

2011:36) 

SAMMANFATTNING 

Den ledarcentrerade forskningen kring ledarskap beskrivs enklast i fem olika områden, ur 

dessa fem områden kan ledarskapsteorier hittas.  

De ledarskapteorier som jag valt att presentera och ser som mest relevanta för studien kan ses 

som tre axlar.  Axlarna består tillsammans av sex olika ledarskapsteorier, där varje axel 

innefattas av två teorier som kan ses som varandras motpoler. Dessa axlar är auktoritärt-

/demokratiskt ledarskap, transformativt-/transaktionellt ledarskap samt formellt-/informellt 

ledarskap. Anledningen till att jag valt att presentera motpolerna hos de olika teorierna är för 

att skapa en större förståelse. Skillnaderna mellan ett auktoritärt ledarskap och ett 

demokratsikt ledarskap kan enklast förklaras att det auktoritära ledarskapet har en person som 

vill ha kontroll på allt och fatta alla beslut själv, till skillnad från det demokratiska ledarskapet 

då allas åsikter och tankar tas till vara på.  

Vi har även kommit i kontakt med transformativt ledarskap och transaktionellt ledarskap vilka 

kan ses som motpoler till varandra. Ett transformativt ledarskap kopplas ihop med ett riktigt 

ledarskap där det fokuseras på att ”göra rätt saker” till skillnad från ett transaktionellt 

ledarskap som mer handlar om chefskap och att ”göra saker rätt”. (Sveningsson & Alvesson 

2012:31) Formellt ledarskap kontra informellt ledarskap har den stora skillnaden att ett 

formellt ledarskap är ett uttalat/utnämnt ledarskap till skillnad från det informella ledarskapet 

där ledaren utnämnt sig själv eller anses mest lämpad att vara ledare. Formellt och informellt 

ledarskap skiljer sig från de andra presenterade teorierna i den bemärkelsen att dessa teorier 

inte är något som man väljer och realiserar i handling. 
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RESULTAT 

I följande avsnitt kommer jag att presentera studiens empiriska material som samlats in 

genom mina kvalitativa intervjuer samt en sammanfattning. Då studien grundar sig på ett 

hermeneutiskt synsätt har jag tolkat svaren och försökt skapa en förståelse kring både det 

enskilda svaret och dess inverkan på intervjupersonens helhetssyn gällande ledarskap. 

RESULSTATPRESENTATION 

1. VAD HAR DU FÖR ANSTÄLLNING PÅ DIN ARBETSPLATS? 

 På frågan vilken anställningsform de har svara de två personer att de är biträdanden rektorer.  

En av personerna är anställd som barnskötare (Personal 3), en person som lärare (Personal 5), 

en person har anställning som lärare mot fritidshem (Personal 4) och den sista personen har 

anställning som pedagogiskt ansvarig för en förskoleklass och arbetar även några timmar på 

fritidshemmet (Personal 6).  

FÖLJDFRÅGA (FF) VILKEN ÄR DIN FORMELLA ROLL PÅ DIN 

ARBETSPLATS? 

 De två biträdande rektorerna svarar båda två att de har en formell roll på skolan som chefer, 

den ena biträdande rektorn riktat mot fritidshemspersonalen (Personal 1) och den andra 

biträdande rektorn mot lärarna (Personal 2). Jag kommer framöver i texten benämna 

intervjupersonerna med P1-6.  

Personerna som arbetar på skolan med anställningsformer som är riktade mot fritids, där den 

ena är barnskötare och den andre lärare mot fritidshem, svarar båda två att de har som formell 

roll att stödja och stötta sina hemvister. Med hemvist menar de den klass som de är kopplade 

till under förmiddagen då det är lektioner. De har även en formell roll kopplade till sina 

anställningar där de arbetar mot varsin fritidsavdelning där de planerar, förbereder och 

genomför aktiviteter i sina barngrupper. Dessa barngrupper skiljer sig lite från de barngrupper 

som de har på förmiddagen. Under förmiddagen är personalen kopplade till och arbetar 

tillsammans med klassläraren mot just en klass. Under eftermiddagstid då fritidsverksamheten 

startar arbetar de tillsammans med fritidshemspersonal som under förmiddagen arbetar mot 

andra klasser.  
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Intervjupersonen som har anställningsform som lärare ser sin formella roll att leda och 

bedöma klassen, att ansvara för klassen i dess kunskapsinlärning och att denna ges möjlighet 

att nå de mål som finns i Lgr11 utifrån dess egna förutsättningar. Personen som arbetar på 

skolan med pedagogiskt ansvar för förskoleklass som sin anställningsform ser just 

anställningsformen som pedagogisk ansvarig för förskoleklass som sin formella roll. 

FF VILKEN ÄR DIN INFORMELLA ROLL PÅ DIN ARBETSPLATS? 

Intervjupersonernas informella roller på skolan skiljer sig. P6 nämner sin informella roll som 

bildlärare för en årskurs 3, P1 nämner ett frånvaroansvar och personalansvar som en informell 

roll vilket jag förstår att denne delar med P2. P3 förmedlar att dennes informella roll på skolan 

är arbetsplatsombud för de kommunalanställda samt skyddsombud för alla personal på skolan, 

P3 är även brandskyddsombud för samtliga lokaler på skolan och lyfter det som en informell 

roll. P4 nämner inga informella roller för sin egen del medan P5 nämner ansvar för skolans 

hemsida, att göra scheman till personalen, skapande av mallar för att presentera och underlätta 

arbetet på skolan. P5 lyfter även upp arbetet med struktur samt planeringsarbete inför 

temadagar som en del av sin informella roll. 

2. VAD FÖRKNIPPAR DU MED ORDET LEDARSKAP? 

När jag kommer till frågan kring vad intervjupersonerna förknippar med ordet ledarskap så 

finns det en hel del olika syn. Några av intervjupersonerna svarade följande. P5: 

 Jag skiljer på orden chef och ledarskap. Ledarskap för mig är någon som är lyhörd, någon som kan 

vägleda en grupp genom att delegera, att ta svåra beslut men även att ha ett tydligt mål vart man ska 

någonstans som man förmedlar på ett sätt så att alla förstår och känner sig delaktiga. Ett ledarskap 

handlar även om ett förtroende från de personer som man har ledarskapet över. 

P4: 

Jag tycker att det är ett stort område. Rektor kan ha ett ledarskap över all personal på skolan, vad som 

ska göras och hur det ska göras. Personalen har ett ledarskap över eleverna, men även personalen kan 

innefattas av ett ledarskap över övrig personal. 

P2: 

Mitt ledarskap bygger jag på min värdegrund först och främst, så att jag blir ärlig. Jag står på en stark 

grund för människans värde. Oavsett om det är unga människor eller gamla människor. Så det är 

mycket bemötande, att man ska vara närvarande. Lyssna mer än att prata själv och vara tillgänglig vid 

behov… Men ändå våga sätta gränser, markera och kunna ifrågasätta. 
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P1 anser att alla som arbetar på en skola har en ledarfunktion, denna ledarfunktion bör alla 

vara medveten om. I övrigt så har P1 och P4 en liknande syn på vad de förknippar med ordet 

ledarskap. P3 förknippar ordet ledarskap på ett liknande sätt som P5 gör, att det handlar om 

tydlighet, förtroende och att våga fatta beslut. Dock nämner P3 inget om att det finns en 

skillnad mellan chef och ledarskap som P5 gör. 

P6 nämner också att tydligheten är viktig inom ledarskapet och nämner även att man i sitt 

ledarskap inför eleverna ska våga vara vuxen. Ledarskapet kan även innefattas av vuxen till 

vuxen. I sitt ledarskap är det vikigt med tydliga mål och tydliga regler som till varje pris ska 

följas, se till allas bästa. Det kan ibland betyda att i sitt ledarskap måste det fattas beslut som 

leder till att någon i gruppen blir mindre nöjd. Detta måste dock göras för att alla ska trivas. 

3. VILKEN FORM AV LEDARSKAP FINNS DET BEHOV AV INOM 

SKOLAN? 

Denna fråga kom även med följdfrågor där de frågorna inriktade sig På vilket sätt finns det 

behov av ledarskap? och Vilka är det som är i behov av ledarskap? 

Både P1 och P5 anser att i ett ledarskap är behovet av att få med sig andra, att alla är med på 

”samma tåg” viktigt. Finns det inget ledarskap så skulle alla göra som de vill och då skulle 

skolan inte nå målen avseende ekonomi och resultat tror P5. Båda personerna är överens och 

nämner att alla på en skola är i behov av ledarskap, såväl elever som rektor. 

P1: 

Vi har de ramar som vi har och ramarna måste följas. Men det finns även ett frirum där man kan vara 

lite friare. Allt behöver inte sträva mot samma håll, utan det handlar om att skapa goda förutsättningar. 

P1 anser även att alla i någon mån är i behov utav ledarskap, ett gott ledarskap. När det 

arbetas mot gemensamma mål är det viktigt att det finns ett ledarskap menar P1. 

P2, P3 och P4 svarar även att alla på en skola är i behov av ledarskap. P 3 förklarar att 

behovet av ledarskapet är för att alla ska följa de ”spelregler” som finns. Personen som har 

ledarskapet måste bestämma delar av dessa spelregler samtidigt som andra delar av dessa går 

att diskutera fram i de olika grupperna. P4 nämner att ledarskapet kan ske både skriftligt och 

muntligt. 
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4. VILKA ÄR DET SOM BÖR STÅ FÖR LEDARSKAPET? 

P6 svarar kort och gått att det först och främst är rektorerna som ska stå för ledarskapet. Även 

P5 svarar att det är rektor som ska stå för ledarskapet men fyller även i att rektorn kan 

delegera arbetsuppgifter så att det är andra medarbetare som kommer att stå för ledarskapet 

kring vissa områden eller situationer. Det kommer även upp andra tankar kring vem det är 

som ska stå för ledarskapet, några svarar på följande sätt. 

P3: 

Cheferna, det är chefernas ledarskap som styr hur skolan mår. Om man har en ledare, en rektor i det här 

fallet, som är öppen, öppna dörrar som man säger så har man ett gott arbetsklimat anser jag. 

P2: 

För det första så är det alla pedagoger som är ledare över eleverna. 

P4: 

Det är skolledaren som ska stå för ledarskapet. Även barnen är i behov utav någon som leder och då är 

det pedagogerna som ska stå för ledarskapet. 

Det framkommer att de personer som ska stå för ledarskapet i sin tur är i behov av ett 

ledarskap från någon annan. Allt beror på situationer och sammanhang. Alla personer som 

intervjuas är överens om att det i alla lägen finns en vinst i att någon tar på sig ledarskapet, tar 

taktpinnen och leder för att komma framåt i den situationen eller sammanhanget. 

Denna fråga innefattades även av följdfrågorna Hur använder de sitt ledarskap? samt Vad 

baserar de sitt ledarskap på? där vi får följande svar: 

P1: 

De ramar som gäller utifrån, arbetsplaner, styrdokument i Stockholms Stad hos 

Utbildningsförvaltningen. Även utbildningen och erfarenheter som i en god mylla kan användas av 

olika slag för att skapa goda förutsättningar och en god mylla för lärande och trivsel. 

P4: 

Erfarenhet, kunskap som de har lärt sig genom utbildning, samt artiklar som man har läst i t.ex. 

pedagogiska magasin eller lärartidningar. 
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P2: 

Man måste använda ett genomtänkt sätt för att kommunicera på ett sätt för att få resultat. Jag hoppas att 

det baseras på läroplanen… Läroplanen ska värdesättas men man måste tänka till, vad står den här korta 

meningen för egentligen… Man måste tänka till, vad betyder de här värdeorden för mig egentligen… 

Man ska ha en stabil värdegrund. 

P3: 

Det var en knepig fråga. Men jag tolkar det såhär, en rektor har ett uppdrag… Rektorns uppdrag 

kommer från Utbildningsförvaltningen och i sin tur från Stadshuset... Vi är politiskt styrda. Övrig 

personal använder sig av skollagen och fritidslagen, alltså det är ju lagar som styr oss, vi har ju 

dokument som vi måste följa. 

P5: 

Antingen uppifrån, att det är vad politikerna har beslutat, eller vetenskaplig forskning… Erfarenhet, 

men varje situation är unik och då kan ledarskapet baseras på att man tar hjälp av andra instanser. 

Mycket ligger i personen, jag tror inte att man blir ledare bara för att man gått en utbildning, ledare är 

något man är. 

5. VILKA ÄR  DET SOM I VERKLIGHETEN STÅR FÖR LEDARSKAP? 

P4 tycker att det är en jämn fördelning över vilka det är som står för ledarskapet på skolan. P 

2 menar att svaret på frågan är sammankopplat med det svar som gavs på föregående fråga, att 

personalen i första hand står för ett ledarskap mot eleverna men även att rektorerna har ett 

ledarskap över pedagogerna. Ledarskapet som rektorerna har över pedagogerna innefattas av 

att stötta, hjälpa och vägleda pedagogerna att utvecklas i sitt ledarskap menar P 2. 

P1: 

Det finns ett uppdrag, ett intresse hos en skolledning och pedagoger, erfarna pedagoger tror jag, att öka 

medvetenheten i att se det positiva i ledarskapet hos sig själv. Har man svårt med att se sig själv som en 

ledare för en barngrupp så har man nog svårt för att utföra ett jobb som man mår bra av. Erfarenhet och 

utbildning kan även resultera att man leder vikarier. Det finns dock en distinktion mellan chef och 

ledarskap. 

P5: 

Klasslärare har ett pedagogiskt ledarskap över klassen. Fritidspersonalen har ett pedagogiskt ledarskap 

över fritidsgruppen, alla har vi någon form av ledarskap när vi arbetar med elevgrupper. Rektor har det 

övergripande ansvaret för det pedagogiska ledarskapet. 
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P6 betonar att det är skolledning och pedagoger som står för ett ledarskap som oftast är 

synligt men att även eleverna innefattas av ett visst ledarskap, vilket även P2 nämner. 

P6: 

Även eleverna står för ledarskap i grupperna, oftast starka individer. Om vi vuxna inte är tydliga, eller 

har uppsikt över eleverna så finns det risk för att en informell ledare i elevgruppen skapar en dålig 

stämning i klassen. Det är otroligt viktigt med en närvarande ledare, vuxen, för eleverna. 

6. ANSER DU ATT DU KAN VARA MED OCH PÅVERKA LEDARKAPET? 

Svaren innefattar även av följdfrågorna På vilket sätt anser du vara med och påverka detta 

ledarskap? respektive På vilket sätt anser du att du inte kan vara med och påverka detta 

ledarskap? 

P1: 

Öppenhet för synpunkter på ledarskapet leder till påverkan av ett ledarskap. Även genom att föregå med 

gott exempel, visa och ett kollegialt lärande som kan påverka ett ledarskap. 

P3: 

Det är personligt, för att om jag väljer att inte vara med och påverka, att jag inte vill säga min åsikt så är 

jag inte med och påverkar ledarskapet… Man får hoppas att man har den öppna relationen eller ”öppna 

dörrar” så att jag vet att man kan gå till sin närmsta chef eller rektor och framföra sin åsikt. 

P4 menar att det ges möjlighet att vara med och påverka ledarskapet genom sina idéer 

förutsatt att de framförs. Genom att hjälpa varandra och drar åt samma håll kan ledarskapet 

påverkas. P4 lyfter även fram möten på skolan som ett forum för att vara med och påverka 

ledarskapet. 

P5: 

Genom att våra planer som skrivs på skolan alltid skickas ut på remiss, vilket i sin tur leder till att vi har 

möjlighet till att vara med och påverka hur skolan leds. 

P6: 

Man har chansen i medarbetarenkäten och i medarbetarsamtal framföra vad man är missnöjd med i 

ledarskapet och på så sätt påverkar man ledarskapet.  
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Alla är inne på samma spår gällande att inte vara med och påverka ledarskapet. Att det då 

handlar om personer som av någon anledning inte vågar eller väljer att säga vad det tycker 

och tänker kring vissa situationer. 

7. FINNS DET FÖR- OCH NACKDELAR MED LEDARSKAPET PÅ DIN 

ARBETSPLATS? 

Jag får en uppfattning om att det var svårt att svara på frågan kring vilka nackdelar det finns 

med ledarskapet på skolan, vilket resulterar i att svaren blir mer riktade mot fördelarna med 

ledarskapet. 

Fördelarna med ledarskapet på skolan är lyhördheten, det nämns ofta uttryck som ”öppna 

dörrar” och att rektorerna är lätta att nå och prata med. En person lyfter även fram att det inte 

finns något negativt med ledarskapet. 

P3: 

Om man lutar sig på och gör sitt jobb utifrån det uppdrag som man har och får stöttning från sina 

arbetskollegor, antingen arbetslaget eller fritidsgruppen eller ledningen så finns det inga nackdelar. 

P4: 

Om man hamnar i svåra situationer, både som rektor eller pedagog.  T.ex. om jag har sagt till ett barn att 

de gör något fel, och sen visar det sig att barnet faktiskt inte har gjort fel. Det kan betyda att jag med 

mitt ledarskap får barnet att tro att de har gjort fel men i själv verket har barnet gjort rätt och jag bedömt 

situationen fel. 

P6: 

Vi är en liten skola, vi är utspridda, det finns tre ledare som inte sitter i denna byggnad. Allt beror dock 

på ens eget ledarskap och om man vill ha stöd i sitt ledarskap. 

P6 berättar att det skulle kunna finnas en nackdel i ledarskapet, att ingen av rektorerna finns i 

den ena skolbyggnaden, men understryker att det inte är något problem då det finns en 

öppenhet på arbetsplatsen där det är enkelt att nå rektorerna. 

P1 svarar generellt kring nackdelar med ledarskap och menar att ett ledarskap med negativt 

inflytande på en grupp människor kan leda till en dålig arbetsmiljö och att människors mår 

dåligt. Även P2 svarar kring nackdelar som kan finnas med ett ledarskap generellt och inte 

nödvändigtvis just på denna skola. Nackdelar med ledarskap kan vara att någon sätter sig på 

en pedistal och tror sig vara ensam om att bestämma. 
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8. VAD ÄR ETT ÖNSKVÄRT LEDARSKAP FÖR DIG 

9. VAD ÄR ETT MINDRE ÖNSKVÄRT LEDARSKAP FÖR DIG 

 

Dessa frågor var mer öppna då de inte riktade sig till intervjupersonernas arbetsplats. 

Frågorna går parallellt med varandra där intervjupersonerna anser att svaret på den ena frågan 

även ger svaret på den andra. 

P2: 

Ett ledarskap kan vara negativt om man gör sig behövd, att det blir så fokuserat på just den personen så 

att man glömmer bort själva uppdraget, och sätter fokus på vissa saker istället för att bygga på det som 

fungerar. 

P4: 

Jag skulle vilja säga ärligheten och att följa den rätta vägen, att man inte bara tänker på sig själv utan att 

man tänker på helheten, i mitt fall eleverna och deras möjlighet till kunskap och utveckling. 

P6: 

Som ledare borde man någon gång per år gå ut på ”golvet” för att få kontakt med verkligheten. 

P6 menar att de personerna som har det övergripande ledarskapet på en arbetsplats måste vara 

medveten om hur situationerna ser ut i praktiken och att de infinner sig i de situationerna med 

jämna mellanrum. P5 menar att det mindre önskvärda ledarskapet är motsatsen till det 

önskvärda och lyfter fram några saker som mindre önskvärt: 

P5: 

Att man inte lyssnar in och känner in sin personal. Att man bara bestämmer för bestämmandets skull. 

Att vara mindre lättillgänglig och att man har stängda dörrar. 

P1 lyfter fram skillnader i det önskvärda ledarskapet beroende på anställningsform. Som 

biträdande rektor innefattas ledarskapet av ett chefskap till skillnad från ledarskapet i en 

klassrumsmiljö. Vidare nämner P1 det önskvärda i ett ledarskap på följande sätt. 

P1: 

Att man är tillräckligt trygg och stabil i sig själv så att man vågar påverka och våga vara inflytelsetik. 

Men det handlar också om vad man har för värdegrund. Det viktigaste är att skapa goda förutsättningar. 
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P3: 

Ett önskvärt ledarskap för mig är tydlighet. Att man är tydlig och att folk vet vart jag står, om jag då går 

till mig själv. Och att man är lyhörd. När man kommer till det mindre önskvärda ledarskapet så är det 

när man stänger någon ute, som att man inte vill förklara varför det har fattats ett beslut. När någon 

velar och byter åsikter stup i ett skapar förvirring och det är också ett mindre önskvärt ledarskap. 

 

SAMMANFATTNING 

Anställningsformen för de sex intervjupersonerna skiljer sig åt, alla sex har olika roller med 

tanke på att den ena intervjupersonen är biträdanden rektor och närmaste chef för 

fritidspersonalen medan den andre biträdande rektorn arbetar mot lärarna. 

När vi kommer till synen på ledarskap och vad intervjupersonerna förknippar med det är det 

ord som tydlighet, lyhördhet som förknippas med ledarskap. Det är två intervjupersoner som 

nämner att ledarskap är att leda i något sammanhang medan en person förknippar ledarskap 

med sin värdegrund, att vara ärlig och ha en stark grund för människans värde. 

Alla intervjupersoner menar att alla grupper och individer är i behov av ett ledarskap och att 

ledarskapet behövs för att alla som arbetar på en skola ska ”dra åt samma håll”. På frågan 

vilka det är som ska stå för ledarskapet så skiljer sig svaren, fem personer anser att det först 

och främst är rektorn medan en person svarar att det först och främst pedagogerna som ska stå 

för ledarskap om de ansvarar för någon grupp. Alla intervjupersoner är överens om att all 

personal står för ledarskap i någon bemärkelse, två personer lyfter även fram elevernas 

ledarskapsroller i elevgrupperna. 

På frågan kring möjlighet att vara med och påverka ledarskapet så återkommer uttryck som 

”öppna dörrar” hos flera personer. Alla har möjligheten att påverka ledarskapet genom möten 

med andra kollegor och genom de olika mötesformer som skolan har. Att alla planer för 

skolan alltid skickas ut på remiss och på så sätt kan alla vara med och påverka ledarskapet. 

Det var få svar rörande nackdelarna med ledarskapet på skolan. Fördelar med ledarskapet 

däremot var det fler intervjupersonerna som hade många tankar och idéer om. Möjligheten till 

att få vara med och påverka, öppenheten på skolan nämndes igen samt att flera även återkom 

till att det är lätt att prata och nå rektorerna sågs som fördelar i ledarskapet. 
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De sista frågorna som ställdes till intervjupersonerna handlar om deras syn på ett önskvärt 

respektive mindre önskvärt ledarskap. Lyhördhet, tydlighet, ärlighet och ödmjukhet var ord 

som nämndes av fler än två personer samt att ord som respekt, trygghet och att vara stabil är 

egenskaper för ett önskvärt ledarskap. På frågan kring mindre önskvärt ledarskap svarade alla 

att det var motsatsen till önskvärt ledarskap.  
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REULTATANALYS OCH DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Studien låg inom ramen för ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt där jag har tolkat 

personerna som intervjuades genom deras språk och handlingar under intervjuerna, vilket jag 

upplevt både spännande och lärorikt.  

Frågorna som jag själv valt ut hade låg grad av standardisering och även låg grad av 

strukturering. Detta gjorde det enklare för min egen del under intervjuerna då 

intervjupersonerna svarade fritt med egna ord och därmed gav mig möjlighet att tolka svaren 

genom både språk och handling under intervjun. Att frågorna dessutom var av låg grad 

strukturering skapade möjligheten för mig att ställa frågorna i den ordning som jag själv valde 

och därmed fick jag ett bättre flöde i intervjuerna. Jag är nöjd med såväl val av grad av 

strukturering som standardisering av frågorna och känner att jag lyckades samla in den 

information jag anser vara nödvändig för slutförandet.  

Att studien genomfördes på den arbetsplats där jag själv är anställd såg jag i det stora hela 

som en tillgång. Ur den hermeneutiska ansatsen som jag tog vann jag mycket på att ha en 

förståelse för objekten. Med tanke på att jag även är anställd och kollega med de som 

intervjuades, är jag medveten om att frågan kan vara känslig gällande vad som är negativt 

med ledarskapet på skolan. 

Jag valde att samla på mig mycket litteratur från första början och detta kom att bli min 

räddning. Många av böckerna, trots att det handlade om ledarskap passade inte för min studie. 

Med tanke på att jag hade samlat på mig en hel del fakta slapp jag återvända till biblioteket 

vid flertal tillfällen. Jag kunde istället fokusera på att läsa in mig på litteraturen som var 

relevant. 

RESULTATANALYS OCH RESULTATDISKUSSION 

Utifrån litteraturen som jag har tagit del av under studien så har det blivit tydligt att ledarskap 

är en viktig del i det pedagogiska arbetet som utförs på skolor. Skolverkets regeringsuppdrag 

där forskare gavs i uppdrag att se hur olika skolor förhåller sig till och arbetar med 

värdegrundfrågor, gav tydliga resultat att; Ett processinriktat arbete blir tydligt i lärarens 

ledarskap. Ledarskapet kommer in på fler ställen än i arbete med värdegrundsfrågor vilket 
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lyfts fram av både Steinberg, Wennberg och Norberg, alla framhåller att ledarskapet skapar 

bättre förutsättningar för det pedagogiska arbetet.  

Utifrån datainsamlingen ses tydligt att alla intervjupersoner är rörande överens om att det 

finns en koppling mellan det pedagogiska arbetet och ledarskap, i den bemärkelsen att både 

elever och personal på en skola är i behov av ledarskap. Detta till skillnad från Wennberg och 

Norberg som i sina möten med lärare inte såg kopplingen mellan det pedagogiska arbetet och 

ledarskap.  Det kan finnas en skillnad från min studie gentemot Wennberg och Norbergs 

beroende på vilka frågor samt hur frågorna ställdes. 

Steinberg nämner att när ledarskapet fungerar så kommer pedagogerna få mer tid till att 

utveckla sin pedagogik och innehållet in undervisningen. Med andra ord så har ledarskapet en 

större betydelse än att få alla att sträva mot samma håll. Det har även en betydelse för att 

individen själv ska kunna utveckla sin pedagogik och därmed skapa fler och bättre situationer 

att sprida kunskap på. Här skiljer sig litteraturer och datainsamlingen åt då jag inte fick några 

indikationer på att intervjupersonerna anser att ledarskapet underlättar det pedagogiska arbetet 

i annan bemärkelse än att det handlar om att ledarskapet är till för att få alla att sträva mot 

samma håll. 

Intervjupersonernas svar kring vad de förknippar med ledarskap handlar i stora drag om 

individens värdegrund, att vara tydlig, lyhörd och att ha förtroende från dem som ledarskapet 

berörs av. Utifrån intervjupersonernas syn på begreppet ledarskap tolkar jag det som att alla är 

inne på att det är ett demokratiskt ledarskap det handlar om, en delaktighet i gruppen och att 

alla ska få delge sina tankar och idéer. Slutsatsen att intervjupersonerna hamnar under 

kategorin demokratiskt ledarskap gör jag utifrån den hermeneutiska ansats som studien har, 

där jag tolkar intervjupersonernas tal och handlingar under intervjuerna. Slutsatsen gör jag 

utifrån intervjuerna där svaren visade att ledarskapet behövs för att alls som arbetar på en 

skola ska ”dra åt samma håll”. 

Mer önskvärt hade varit om intervjupersonerna hade hamnat i kategorin transformativt 

ledarskap. Det transformativa ledarskapet påminner om det demokratiska ledarskapet men det 

transformativa ledarskapet växer fram genom karisma, empati och genom ett inspirerande sätt 

att motivera gruppen. Därigenom skapa en känsla att alla har samma syn och vision, ett 

gemensamt mål över vad som önskas uppnå. 
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Gällande formellt ledarskap och informellt ledarskap anser jag att Ohlsons definition på 

begreppen stämmer väl överens med vad intervjupersonerna ger till svar kring frågorna 

angående formell och informell roll på skolan. Dock av vikt att lyfta fram en intervjupersons 

svar angående informell roll. Skyddsombud samt brandskyddsombud är formella roller i hög 

grad formellt ledarskap, men med mandat från annat håll än skolledning. Alla 

intervjupersoner lyfter fram deras formella roller i relation till vad de har för utbildning och 

vad som innefattas av den anställningsform de har. Till den informella rollen ges svar som 

även stämmer bra överens med den beskrivningen som Ohlson ger kring informellt ledarskap. 

Intervjupersonerna har kunskap om ett specifikt område och även fått mandat från övriga 

kollegor att axla den uppgiften/rollen. Utifrån den information som inkommit kring informellt 

ledarskap så kan jag inte se att det finns några negativa sidor, att den informella ledaren ska 

vara/bli så stark att den går emot den formella ledaren. Det finns en tydlighet kring vem som 

har ansvaret för vad utifrån intervjusvaren, tydliga ramar för vad som innefattas av ett 

informellt ledarskap och ett formellt ledarskap. 

Vad det gäller synen på kopplingen mellan ledarskap och de mål och riktlinjer skrivna i Lgr11 

och skollagen, finns det två sidor av myntet utifrån svaren från intervjupersonerna.  

Initialt grundar alla sitt ledarskap på Lgr11 och skollagen, vilket jag tolkar som att alla anser 

att det finns en koppling mellan ledarskap och Lgr11 samt skollagen. Alla utom en person 

besvarar frågan kring vilka det är som ska stå för ledarskap och vad de grundar sitt ledarskap 

på, att det är först och främst skolledaren, chefen eller rektorn som ska stå för ledarskapet men 

alla innefattas av ett ledarskap. De syftar alla till samma person men med olika benämningar; 

skolledare, chef och rektor. Endast en person svarade att det först och främst är alla pedagoger 

som är ledare över eleverna men påpekar även att rektorn innefattas av ett ledarskap. Synen 

på ledarskap och även vikten av ledarskap anser jag vara likvärdig hos alla pedagoger 

oberoende utbildning. Skillnaden är vem de först och främst anser ska stå för ledarskapet.  

Sekundärt vill jag tillägga att ordet ledarskap inte nämns i någon av dessa texter. Däremot går 

det att läsa i Lgr11; rektorn har som chef eller pedagogisk ledare det övergripande ansvaret 

för verksamheten. (Skolverket 2011a:18) I skollagens andra kapitel 9§ skrivs att rektorn ska 

leda och samordna det pedagogiska arbetet. (SFS 2010:800) Jag anser med andra att 

pedagoger inte bör grunda sitt ledarskap på någon av dessa skrifter, utan snarare ha dessa som 

ramar att hålla sig inom. En av intervjupersonerna nämner att denna bygger sitt ledarskap på 

sin värdegrund; en stark grund för människans värde.  



33 

 

Vidare skulle jag även vilja koppla ihop tankarna kring ledarskapet hos en intervjuperson och 

den orientering som går under benämningen egenskapsorientering. I denna orientering nämns 

det att personer inte utvecklas till ledare, utan föds till det. Samma person menar att det krävs 

mer än att ha gått en speciell utbildning, utan ledare är något som en person är. Självklart går 

det med hjälp av utbildning att bli en bättre ledare, men grunden till gott ledarskap är en 

egenskap som antingen en person har eller ej.  

 Min bild är att många i skolans värld och även intervjupersonernas svar tyder på att ledarskap 

kommer in genom möjligheten att påverka en mötesagenda, lokala styrdokument samt 

upplägg av aktiviteter/lektioner under en skoldag. Detta kan kopplas till den postheroiska 

ledarskaporientering där ledarskapet handlar om ”jordnära och vardagligt ledarskap, som kan 

utövas av alla chefer och i princip också andra organisationsmedlemmar”. (Sveningsson & 

Alvesson 2012:36) Denna typ av ledarskapsorientering kopplar jag dock mer till social 

kompetens än till ledarskap. 

Phillips skriver att ett pedagogiskt ledarskap handlar om att se till alla individer och förklara 

på ett sådant sätt så att alla förstår, att skapa situationer där eleverna blir motiverade till att 

lära samt skapa förutsättningar för bra lärandesituationer och utveckling. I och med att alla 

intervjupersoner lyfter fram bemötandet av andra människor som en central del i ledarskapet 

kan det kopplas samman med Phillips tankar kring pedagogiskt ledarskap. Önskvärt hade varit 

om intervjupersonerna även belyst motivation och förutsättningar för bra lärandesituationer 

samt utveckling kopplat till ledarskap. Jag anser att karisma och att på ett inspirerande sätt 

motiverande gruppen är något som behövs i ett gott ledarskap. Utifrån svaren att ledarskapet 

handlar om bemötande vill jag lyfta fram att det bara är ena delen, bemötandet ser jag mer 

som social kompetens. Ledarskapet handlar till viss del om bemötande, social kompetens, 

men det måste finnas något mer. Den delen handlar just om det som Phillips tar upp, att skapa 

förutsättningar för lärande situationer och framför allt att skapa motivation hos andra 

människor att vilja lära. Här kommer vi återigen in på det transformativa ledarskapet, att 

skapa motivation hos andra människor vilket skapar en grupp som har ett gemensamt mål 

över vad som önskas uppnå. 

Att ha förmågan att skapa denna motivation hos andra människor och att skapa förutsättning 

för utveckling ligger i ledarskapet. Initialt måste ledarskapet komma inifrån, att hitta 

motivationen hos sig själv. I så många situationer som möjligt, inte bara känna utan även 

utstråla att du har motivationen till att genomföra och klara av en viss uppgift. Ledarskapet 
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inom sig kommer skapa möjligheter till lärandesituationer, vilket kommer bidra till att 

ledarskapet utvecklas.  

Min ambivalenta syn på ledarskap kvarstår nu när studien börjar lida mot sitt slut. De otaliga 

distinktionerna på ledarskap gör det svårt att sätta fingret på vad ledarskap är, kanske är det 

just det som är meningen. Det finns inget rätt eller fel. Ledarskap praktiseras på olika sätt av 

olika personerna. Däremot så finns det ett sätt som kan anses bättre än andra, i detta fall anser 

jag att det transformativa ledarskapet är det som är bäst lämpad för en arbetsplats som en 

skola. Det resultatet kan inte utläsas av den empiriska delen, men utifrån den teoretiska delen 

grundar jag mitt val på att det transformativa ledarskapet är bäst lämpat. Det transformativa 

ledarskapet fungerar såväl på personal som på elever, det skapar en bra och fungerande grupp 

där alla känner sig delaktiga. 

SLUTSATSER 

Ledarskap handlar i mångt och mycket om en social konstruktion, det handlar om samspel 

mellan den som ska leda och de som ska ledas. Med social konstruktion menar jag att vårt 

ledarskap är ständigt i förändring genom möten med människor. Den som leder kommer att 

påverkas av den som leds och med det påverkas ledarkapet. I dessa sociala konstruktioner så 

finns det vissa som är mer ämnade för ledarskapet, dessa personer har den egenskapen i sig 

med eller utan utbildning. 

Jag vill återigen lyfta fram distinktionen mellan de två begreppen ledarskap och leda, då det 

finns en skillnad i de två begreppen. Som nämnts tidigare i texten menas det att ”med 

ledarskap avses vanligen det ledaren som person företar sig att representera, och med ledning 

avses det de åtgärder som företas för att koordinera arbetet i en viss riktning eller ställning 

som ger möjlighet att besluta.” (Svedberg 2012:269) 

Ledarskap kan se ut på många olika sätt och fokus inom ledarskapet skiljer sig en hel del 

beroende på situation och sammanhang. Tydligt genom hela studien har varit att ledarskap är 

vi i behov av i alla sorters situationer, för att det ska finnas en tydlig målbild för både som 

grupp och som individ. 

Genom att börja på individnivå och hitta ledarskapet inom sig, skapas en stabil och trovärdig 

grund att stå på. Ledarskapet är en egenskap alla besitter, olika starkt från person till person. 

Denna stabila grund kommer både kännas och synas utåt vilket är a och o i ett ledarskap, 
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grunden kommer att utvecklas genom möten med andra människor. Ledarskap är en egenskap 

som utvecklas genom sociala konstruktioner. 

NYA FORSKNINGSFRÅGOR 

Nya forskningsfrågor som väcks inom mig är hur dagens utbildningssäten ser på ledarskap i 

koppling till yrken inom skolväsendet samt i vilken utsträckning ledarskapet kopplas an i de 

olika utbildningarna som finns i skolans olika yrkeskategorier.  

 

PEDAGOGISK RELEVANS  

Utifrån litteraturgenomgången men även utifrån datainsamlingen anser jag att det går att 

utläsa att ledarskap har en hög pedagogisk relevans. Personer blir medvetna om sitt ledarskap, 

vikten av sitt ledarskap och dess betydelse för såväl sig själv som för andra. Detta resulterar i 

högre måluppfyllelser inom skolan och ett mer gynnsamt arbete med värdegrundfrågor. 

 Ledarskap är det smörjmedel som behövs för att en arbetsdag i skolan ska kunna ha lärande fokus och 

inte cirkla runt i ordningsfrågor. 

  (Wennberg & Norberg 2004:19) 
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BILAGOR 

BILLAGA 1 

INTERVJUFRÅGOR 

1. VAD HAR DU FÖR ANSTÄLLNING PÅ DIN ARBETSPLATS? 

FÖLJDFRÅGA (FF)VILKEN ÄR DIN FORMELLA ROLL PÅ DIN ARBETSPLATS? 

 

(FF)VILKEN ÄR DIN INFORMELLA ROLL PÅ DIN ARBETSPLATS? 

 

2. VAD FÖRKNIPPAR DU MED ORDET LEDARSKAP? 

 

3. VILKEN FORM AV LEDARSKAP FINNS DET BEHOV AV INOM SKOLAN? 

(FF) PÅ VILKET SÄTT FINNS DET BEVHOV AV LEDARKSKAP? 

(FF) VILKA ÄR DET SOM ÄR I BEHOV AV LEDARSKAP? 

 

4. VILKA ÄR DET SOM BÖR STÅ FÖR LEDARSKAP? 

(FF) HUR ANVÄNDER DE SITT LEDARSKAP? 

(FF) VAD BASERAR DE SITT LEDARSKAP PÅ? 

 

5. VILKA ÄR DET SOM I VERKLIGHETEN STÅR FÖR LEDARSKAP? 

(FF) HUR ANVÄNDER DE SITT LEDARSKAP? 

(FF) VAD BASERAR DE SITT LEDARSKAP PÅ? 

 

6. ANSER DU ATT DU KAN VARA MED OCH PÅVERKA LEDARSKAPET? 

(FF) PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT DU VARA MED OCH PÅVERKA DETTA 

LEDARSKAP? 
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(FF) PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT DU INTE KAN VARA MED OCH PÅVERKA 

DETTA LEDARSKAP? 

 

7. FINNS DET FÖR- OCH NACKDELAR MED LEDARSKAPET PÅ DIN 

ARBETSPLATS? 

(FF) VAD ANSER DU ATT DET FINNS FÖR NACKDELAR MED LEDARSKAPET PÅ DIN 

ARBETSPLATS? 

(FF) VAD ANSER DU ATT DET FINNS FÖR FÖRDELAR MED LEDARSKAPET PÅ DIN 

ARBETSPLATS? 

 

8. VAD ÄR ETT ÖNSKVÄRT LEDARSKAP FÖR DIG? 

 

9. VAD ÄR ETT MINDRE ÖNSKVÄRT LEDARSKAP FÖR DIG? 

 

 

 

 


