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Abstrakt 

Studien undersöker hur ledare ser på sitt eget ledarskap i relation till medarbe-

tarna; det vill säga vilken roll ledarna uppfattar att medarbetarna spelar för det 

egna ledarskapet. Slutsatsen är att ledare huvudsakligen beskriver sitt ledar-

skap utifrån hur de ser på sin identitet, men inte beskriver sitt ledarskap utifrån 

interaktion och roller. Det egna ledarskapet beskrivs som stabilt, och medarbe-

tarna beskrivs inte som påverkansfaktorer på det egna ledarskapet. Samtidigt 

ger ledare uttryck för att de önskar mer återkoppling från medarbetarna, och 

ledarna uppvisar ett behov av medarbetarna för att arbetet skall bli optimalt. 

Det finns således en motsägelse i hur ledarna talar om sitt ledarskap i relation 

till medarbetarna. 

Nyckelord 

Ledarskap, medarbetarskap, organisationspsykologi, kommunikation, inter-

aktion. 

Engelsk titel 

The informal roles of employees - 

How leaders understand employee impact on leadership
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1. Introduktion 

 2016 rapporterades att bristfälligt ledarskap är den mest framträdande orsaken till stress i 

arbetslivet (Sveriges Företagshälsor 2016), medan stress pekas ut som den största orsaken till 

sjukskrivningar (Försäkringskassan 2016). Dessa rön går i linje med tidigare forskning som har 

visat starka samband mellan ledarskapet på en arbetsplats och medarbetarnas psykosociala 

hälsa. Exempelvis har passiva och auktoritära ledarstilar uppvisat samband med depressiva 

symptom, upplevelse av konflikt, utmattningssymptom och sjukskrivningar (se exempelvis 

Cummings, et al 2010; Theorell, Nyberg & Romanowska 2013). 

 Det rapporteras vidare att den position som chefer på lägre nivåer tar, med krav både ifrån 

medarbetare och de egna cheferna, kan dessutom innebära att ledarstilar och relationer låser 

sig. Situationen gör det svårare att hitta lösningar på de relationella utmaningar som organisat-

ionen står inför (Skagert, et al. 2004). 

 

1.1 Organisation 

Organisationer där relationer påverkar individerna på detta sätt, kan förstås utifrån organi-

sationen som en organism; den kanske mest använda modellbeskrivningen av organisationer 

(Kaufmann & Kaufmann 2010). Modellen härleds tillbaka till Katz & Kahn (1966), som be-

skriver organisationer som öppna system som är uppbyggda på den formella organisationsstruk-

turen, uppgiftskaraktäristika, informella relationer och personkaraktäristika. Dessa fyra enheter 

producerar tillsammans resultat på organisation-, grupp- och individnivå, under påverkan av 

organisationens omgivningar (Katz & Kahn 1966). 

Att studera relationen mellan ledarskap och medarbetarskap förutsätter ett antagande att 

organisationer struktureras genom att individerna inom organisationen informellt tar olika rol-

ler, och att detta görs i relation till andra individer i organisationen (jfr Selznick 1957). Detta 

innebär att rollen som ledare kan bli given och bli tagen inom organisationen. Ledarskap defi-

nieras hos Selznick (1957) som en handling som tillfredsställer ett behov i en social situation, 

och att ledarskap inte nödvändigtvis är ekvivalent med mandat att fatta beslut. 

Forskare pekar på att chefskap och ledarskap inte är synonyma. Den informelle ledaren 

beskrivs som den uppfattade ledaren (Lord & Maher 1991). Denna definition gör det möjligt 

att olika individer uppbär det formella, respektive det informella, ledarskapet i en organisation. 

Definitionen skiljer sig något ifrån, men motsäger inte definitionen för hur Abrahamsson & 

Aarum Andersen (2005) definierar informellt ledarskap; en psykologisk funktion, där det in-

formella ledarskapet tillfredsställer ett huvudsakligen socialt behov som gruppen har.  
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 Båda definitionerna implicerar fler informella funktioner och behov som råder i relation-

erna mellan medarbetare, och mellan medarbetare och ledare. 

 Förutsättning för existensen av en organisation är gruppnormer (Allport 1962), men det 

är inte gruppen i sig, utan individer, som påverkar andra individer i det som kallas för sociali-

sering eller konformitet (Homans 1967). Detta pekar mot att det är individerna i en organisation, 

oavsett ledare eller medarbetare, som påverkar andra individer; deras attityder, känslor och be-

teenden. 

 

1.2 Ledarskap och medarbetarskap 

 Vid sidan av förståelse för organisationer, behövs för beskrivning av relationen mellan 

ledarskap och organisationen, en förståelse också för ledarskap och medarbetarskap. 

 Tidigare forskning har undersökt hur det utövade ledarskapet påverkas av ledarens upp-

fattning av sig själv, åsikt om självutveckling, samt inställning till omgivningen (se exempelvis 

McCormick, Tanguma & López-Forment 2002; Paglis & Green 2002; Machida & Schaubroeck 

2011; Wisse & Rus 2012). 

 Litteraturen skiljer på universella ledarskapsteorier, som beskriver en direkt relation mel-

lan ledarskapet och organisationens effektivitet, samt situationella ledarskapsteorier, som be-

skriver hur relationen mellan ledarskap och effektivitet betingas av den situation i vilken ledar-

skapet utövas (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005). Intressant för denna studie är dock inte 

huruvida det finns universella eller endast situationella ledarstilar. Snarare är det riktningen i 

de faktorer som beskrivs i respektive teori, som är av intresse. De universella teorierna beskriver 

hur organisationens effektivitet påverkas av huruvida det är ledaren som visar omsorg och om-

tanke (Likert 1979), huruvida ledaren är orienterad mot relationer (Fleishman & Harris 1962), 

huruvida ledaren är människoorienterad (Blake & Mouton 1982), samt huruvida det är ledaren 

som uppmuntrar till engagemang och stimulerar medarbetaren (Buchanan & Huczynski 2004). 

Två teorier implicerar dock en beroenderelation mellan ledaren och medarbetarens beteenden. 

Den universella teorin om hur ledarskapet påverkas av ledarens behov av tillhörighet gentemot 

medarbetarna (McClelland & Burnham 1976). Samt den situationella teorin om att ledarskapet 

i vissa situationen förutsätter att medarbetarna uppvisar lojalitet och ger stöd till sin ledare (Fi-

elder 1967). Dessa två teorier implicerar ett ömsesidigt beroende mellan ledaren och medarbe-

tarna. 

 Emellertid diskuteras i litteraturen huvudsakligen relationen ledare och medarbetare som 

synonym med relationen chef och medarbetare. Tidigare studier, liksom de universella teorierna 
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ovan, implicerar dessutom att relationen mellan ledare och medarbetare är enkelriktad. Det som 

studeras är ledarens påverkan på medarbetare, samt hur medarbetare upplever denna påverkan 

(se till exempel Sverke, et al 2016). 

 Den växelverkande relationen mellan ledare och medarbetare är inte lika ofta förekom-

mande i litteraturen, men framkommer bland annat i Hällstén & Tengblad (2006), Tengblad, 

Hällstén, Ackerman & Velten, 2007, och Andersson, Liff & Tengblad (2011); Konstruktiv väx-

elverkan uppstår då medarbetare och chef tillsammans visar engagemang, delaktighet och an-

svarstagande. I medarbetarskapet betonas ledarskapet som interaktion snarare än ledarens hand-

lingar och agerande (Raelin 2014). Medarbetarskapet byggs upp av återkommande kontakter 

och närhet; definitionen av öppen kommunikation enligt Tengblad (2006:278). Detta sätt att se 

medarbetarskap och ledarskap, betonar gruppens betydelse, framför personalens självständig-

het, eller chefens självständiga ledarskap (Andersson & Tengblad 2009). 

 I studien kommer chefer betraktas som formella ledare, varför begreppen ledare och chef 

kommer att användas synonymt. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 Syftet med denna studie var att undersöka chefers egen upplevelse av vilken roll medar-

betarna spelar för konstruktionen av det ledarskap som utövas. De specifika frågeställningar 

som studien utgått ifrån för att uppnå syftet, rör den formelle ledarens karriärväg, och vilken 

roll kollegor har spelat, och fortfarande spelar, för denna. Hur upplever en chef sina medarbe-

tares inverkan på ledarskapet? Vilka framgångsfaktorer och utmaningar, i relation till medar-

betarna, upplever chefer i sitt ledarskap? Och hur talar en chef om den eventuella kritik ifrån 

medarbetarna, som riktas mot hen? Skiljer sig chefens upplevelse av de egna cheferna, ifrån 

chefens upplevelse av medarbetarna? 

 

2. Metod 

2.1 Deltagare 

 För att finna individer i ledarpositioner för deltagande i studien har urvalsprocessen följt 

urvalsparametrar och valmöjligheter enligt Miles & Huberman (1984). Se figur 1 nedan. Kate-

goriseringen i figuren är strukturerat utifrån hur offentlig förvaltning är organiserad (jfr Stats-

kontoret 2016). De aktuella kategorierna skapades emellertid för denna studie; olika förvalt-
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ningar har slagits samman under samma kategori om verksamheterna är snarlika. Inom service-

förvaltning, i tabellen, ingår de verksamheter som direkt arbetar med medborgare; skola, vård, 

omsorg, kundtjänst, med mera. 

 

Figur 1. Urvalsparametrar och valmöjligheter för chefer inom offentlig förvaltning (jfr Miles 

& Huberman 1984). 

       

Urvalsparametrar  Valmöjligheter   

Kultur   Offentlig verksamhet 

    Privat verksamhet 

Miljöer   Storstadskommuner 

    Småstadskommuner 

Aktörer   Sektionschef 

    Enhetschef 

    Verksamhetschef 

    Förvaltningschef 

Processer   Teknisk förvaltning 

    Fastighetsförvaltning 

    Ekonomisk förvaltning 

    Byråkratisk förvaltning 

    Serviceförvaltning 

       

 

 Urvalet gjordes bland sektionschefer och enhetschefer i storstadskommuner inom ser-

viceförvaltning i offentlig verksamhet på statlig, regional, och kommunal nivå. Den storstads-

kommun i Skåne som lotten föll på var Malmö. Specifikt vilka verksamheter som slumpades ut 

redogörs inte på grund av anonymitetsskäl. Valet mellan chefer gjordes genom ett avsiktligt 

urval, med utgångspunkt i vilka individer inom vilka verksamheter som borde givit talrikast 

data relevanta för studien (jfr Yin 2013). Det avsiktliga urvalets eventuella snedvridning pare-

rades med att försöka hitta ett brett spektrum av information och synpunkter, där eventuella 

motstridigheter bejakades (jfr Kuzel 1992). 
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 Deltagarna kontaktades över telefon där författaren, studiens syfte och studiens frågeställ-

ningar presenterades. Samtliga tillfrågade som accepterat ett deltagande fick också ett mejl där 

studiens syfte, frågeställningar och etiska hänsynstagande tydliggjordes (jfr Ryen 2004).  

Tre tillfrågade tackade nej över telefon. Huvudsakligen med hänvisning till att de inte kan fatta 

beslut i ett liknande deltagande utan överordnads samtycke. Två personer som accepterat del-

tagande över telefon, återkom aldrig för tidsbokning efter att de erhållit ett mejl. Och en person 

tackade nej via sms två dagar innan redan inbokat intervjutillfälle. 

 Sammanlagt sex personer föll således bort ifrån studien, varav en man och fem kvinnor. 

Vilket är att jämföra med de nio personer som deltog i studien. 

 Deltagarna var åtta kvinnor och en man, vilket i studien gav en överrepresentation av 

kvinnliga chefer (90 procent), i relation till antalet manliga chefer i offentlig förvaltning. An-

delen anställda kvinnor i offentlig förvaltning är ungefär 70 procent, medan andelen kvinnliga 

chefer skiljer sig något åt beroende på typ av förvaltning. Andelen kvinnliga chefer är ungefär 

40 procent inom statlig myndighet, runt 70 procent inom landstinget, och ungefär 65 procent 

inom kommunal förvaltning (Ekonomifakta 2017). 

 Samtliga deltagare har en högskoleutbildning, varav endast två yrkesutbildningar (sjuk-

sköterska och studie- och yrkesvägledare). Fyra av deltagarna har en socionomexamen, medan 

de övriga tre har examina inom folkhälsa, juridik och från sociala omsorgsprogrammet. 

 Deltagarnas åldrar varierar mellan tjugo års arbetslivserfarenhet och fyrtio års arbetslivs-

erfarenhet. Samtliga av deltagarna har börjat sin karriärväg med andra positioner än chef, sam-

tidigt som den nuvarande tjänsten inte är den första chefstjänsten för någon av deltagarna. För 

en av deltagarna är den nuvarande tjänsten den första tillsvidareanställningen som chef. En av 

deltagarna har börjat sin karriärväg i privat verksamhet, och den nuvarande tjänsten är den 

första chefstjänsten inom offentlig förvaltning. 

 Samtliga deltagare nämner under intervjun familjer och barn, men beskriver inte i övrigt 

sitt nuvarande civilstånd, då intervjuerna inte fördjupar sig på den frågan. 

 Samtliga av deltagarna har svenskklingande namn, och kan antas härstamma ifrån Sve-

rige, även om det i en av intervjuerna nämndes delvis yrkesliv utomlands. Etnisk bakgrund 

diskuterades i övrigt inte i intervjuerna. 
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2.2 Datainsamling 

 Utgångspunkten för studiens datainsamling var att forskaren är det viktigaste forsknings-

instrumentet (jfr Yin 2013). Vidare har datainsamlingen skett genom så kallad halvstrukturerad, 

eller kvalitativ, intervju, som kräver ett aktivt lyssnande med målsättning att försöka förstå vad 

som berättas i situationen (Rubin & Rubin 1995). Detta genomfördes utifrån en tankeram med 

frågor kopplade till studien (se bilaga 1), och där följdfrågor och fördjupningar varierat mellan 

deltagare (jfr Yin 2013). Tankeramen och intervjuguiden är konstruerade utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som diskuterades i inledningen. 

 Intervjuer skedde därjämte enskilt, ansikte mot ansikte på deltagarens arbetsplats, och i 

samtliga fall, utom ett, i deltagarens arbetsrum. Alla deltagare mötte upp, inför intervjun, i ar-

betsplatsens reception eller vid dess huvudingång. På detta sätt inleddes alla intervjuer med en 

introduktion i ett allmänt, och rimligtvis mindre laddat rum, där också andra personer fanns 

närvarande, innan själva intervjun genomfördes i enskildhet. 

 Under intervjuerna hade i övrigt författaren som målsättning att upprätthålla ett förhåll-

ningssätt som det beskrivs av Spradley (1979): i) att inte tala för mycket, ii) att inte styra inter-

vjun för mycket, iii) att försöka vara neutral, iv) att upprätthålla en god relation med deltagaren, 

v) att använda en intervjuguide, samt vi) att göra analys redan under pågående intervju (Sprad-

ley 1979). 

 Att analysera under pågående intervju var också en del i strävan efter direkt validering av 

data ifrån deltagaren; återkoppling från den intervjuade (jfr Maxwell 2009). I intervjusituat-

ionen tillämpades detta genom öppna följdfrågor, liksom direkt och komplex reflektion av vad 

deltagaren sagt. Metoden går kortfattat ut på att i intervjusituationen direkt ge deltagaren tolk-

ning av det uttalade, för att få en omedelbar återkoppling om tolkningen stämmer överens med 

vad deltagaren menat (jfr Miller & Rollnick 2013). 

 I intervjuns avslut uppmanades ytterligare deltagaren att kontakta författaren om ny in-

formation, eller nya tankar och känslor uppkommer, som deltagaren finner relevanta för att 

komplettera den genomförda intervjun. På samma sätt bad författaren om tillstånd att få göra 

vidare återkoppling till deltagaren om andra frågor skulle uppstå. Detta accepterades i samtliga 

fall av deltagaren. Motivet med förfaringssättet var att, vid behov, återigen kunna validera de 

data som insamlat (jfr Maxwell 2009). 

 Samtliga intervjuer spelades in, med deltagarens samtycke, och transkriberades i sin hel-

het innan slutgiltig innehållsanalys. Intervjuerna varade ungefär i en timme vardera, och det 

sammanlagda materialet var mellan nio och tio timmar. 
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 Rådata sparas genom hela processen till dess att rapporten är definitivt avslutad. Det kan 

handla om att författaren behöver återgå till det inspelade materialet för att tillfullo förstå vad 

som sagts; stakningar, pausering och rytm (jfr Yin 2013). 

 

2.1 Analys 

 Analys av data gjordes utifrån Burnard (1991) och Graneheim & Lundman (2003); att 

genom ett antal moment skapa en systematisk och omfångsrik databas med, från intervjuerna, 

identifierade kategorier (Burnard 1991; Graneheim & Lundman 2003). Momenten låter ana-

lysen följa i) detaljerad läsning och omläsning av transkriptionerna, ii) en stringent kodning av 

materialet, iii) jämförelser mellan koder, och slutligen iv) kategorisering av koderna inför en 

sammanställning av resultatet (jfr Braun & Clarke 2006; Burnard 1991; Graneheim & Lundman 

2003). 

 Vidare utgick analysen ifrån de två dimensioner, presenterade av Lieblich, Tuval-

Mashiach & Zilber (1998), där innehåll eller form är i fokus; hela berättelser eller delar av 

berättelser tas i beaktande. Antagandet för analysen var att individen inte har direkt tillgång till 

sina erfarenheter, utan tolkar sociala situationer utifrån sin självbild och självuppfattning som 

hen placerar i den sociala världen, och denna tolkning tar sig uttryck genom att individen for-

mulerar berättelser (Riessman 1993). Enskilda berättelser säger inte någonting om den sociala 

värld och de sociala situationer som formar dem (Gubrium & Holstein 2009). Berättelser är inte 

heller en samling fakta som individen bär runt på och som kan utvinnas ur individen (Ochs & 

Capps 2001), snarare är intervjun också en social situation som individen tolkar sig själv i, 

vilket måste tas i beaktande i analysen av insamlad intervjudata (Gubrium & Holstein 2009). 

 

3. Etiska hänsynstaganden 

 Deltagare i urvalet fick information, innan intervjun via e-post, och muntligen vid inter-

vjuns start, att deltagande är frivilligt och garanterat anonymt (se bilaga 2). Syftet med studien 

upprepades i denna information, liksom frivillighet att delta. Deltagaren informerades vid in-

tervjutillfället att frivilligheten ger deltagaren rätt att avsluta intervjun, eller välja att inte svara 

på frågor, utan att behöva motivera sitt val. Vid intervjutillfället informerades deltagaren också 

om möjligheten att dra sig ur ett deltagande också efter genomförd intervju, och att då studenten 

garanterar att utesluta respektive intervjumaterial, att inte använda materialet i sammanställ-

ningen av studien, samt att radera det inspelade materialet med deltagaren. 
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Anonymitet garanterades vidare genom att inga namn på individer, organisationer eller arbets-

givare skall framkomma i det färdiga resultatet, samt att endast studenten kommer att ta del av 

den information som eventuellt skulle kunna identifiera individer, organisationer och arbetsgi-

vare. 

 Samtliga av dessa garantier gavs under inspelning, då också deltagaren fick muntligen 

uttrycka sitt samtycke. Utöver inspelat samtycke gjordes ingen mer formell överenskommelse. 

Försäkran gavs också för att deltagaren skall få ta del av det slutgiltiga materialet, samt få in-

formation om resultatet sprids på annat sätt än vad som är aktuellt i dagsläget. 

 

4. Resultat 

4.1 Generell presentation 

 Syftet med denna studie var att undersöka chefers egen upplevelse av vilken roll medar-

betarna spelar för konstruktionen av det ledarskap som utövas. Tillvägagångssätt för att uppnå 

syftet genomfördes utifrån frågeställningar som undersökte chefernas upplevelser av sina nu-

varande och tidigare professionella relationer. 

 Reflektion av deltagarnas berättelser, som rört egna erfarenheter av ledarskap i relation 

till medarbetare, gjorde det möjligt att identifiera fyra betydande, relativt oberoende teman, 

relevanta för psykologiämnet. Tillsammans beskriver dessa teman ledarens förståelse för med-

arbetarnas roll i relation till ledarskapet. Identifierade teman är: i) det egna ledarskapet som 

stabil kategori, ii) attribuering, iii) kommunikation, och iv) medarbetarnas bild av ledaren. Sam-

manfattning av identifierade teman och kategorier presenteras i tabell 2, nedan. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av identifierade kategorier (överordnade teman, kategorier och un-

derkategorier) som används i studien för att beskriva hur ledare berättar om sitt eget ledarskap 

i relation till medarbetare (jfr Johansson 2013).    

Överordnade teman  Kategori  Underkategori 

Ledarskapet som stabil  Tolkning av   Ledaren som 

kategori   medarbetares/kollegors problemlösare/ 

    uppfattningar  stabilt centrum/ 

      förälder 

    Den egna uppfattningen Kompetens 

      Verktyg 

Attribuering   Självbilder  Framgångar/ 
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      motgångar 

    Beskrivning av  Framgångar/ 

    Omgivningen motgångar 

Kommunikation  Nedåtriktad 

    Uppåtriktad 

Medarbetarnas bild av  Positiva attributa - 

Ledaren   Negativa attributa - 

       

a Lämplig underkategori kunde inte identifieras. 

 

4.2 Det egna ledarskapet som stabil kategori 

”Jag tycker att jag har hittat mitt chefskap och är en autentisk chef utifrån mina egna förutsätt-

ningar och det jag tycker är viktigt i chefskapet.” 

 

 Temat om ”det egna ledarskapet som en stabil kategori” representerar intervjudata som 

beskriver hur det egna ledarskapet kanske en gång i tiden formats under påverkan av kollegor 

eller medarbetare, men att det vid dags dato har utkristalliserats till någonting relativt oförän-

derligt, självständigt och isolerat ifrån medarbetarnas påverkan. Berättelsen framkom i samtliga 

intervjuer, också oberoende av hur många års ledarerfarenhet deltagaren haft. 

Möjligtvis beskriver deltagaren ett ledarskap som är till viss mån anpassningsbart efter medar-

betarnas behov, men anpassningen omnämns då som underordnade verktyg som finns inom det 

stabila ledarskapets verktygslåda. 

 En av deltagarna urskiljer sig och återkommer till arbetsplatsens och organisationens upp-

drag som ett gemensamt ansvar, och beskriver en egen vilja för att öka antalet verktyg i verk-

tygslådan. Denna deltagare är också den som tydligast tar avstånd från ett föränderligt ledar-

skap. Deltagaren beskriver nedsättande en föränderlig ledare som en ”kameleont”. 

 Det egna ledarskapet beskrivs i intervjuerna genomgående med presens: ”jag är”, ”jag 

kan”, ”jag gör”, och så vidare. Aldrig beskrivs ledarskapet med imperfekt; oavslutade hand-

lingar i dåtid. Sporadiskt används perfekt; fullbordade handlingar i dåtid. Vid inget tillfälle i 

intervjuerna uttrycktes ledarskapet i futurum; ännu inte inträffade handlingar i framtiden. 

 Det egna ledarskapets stabilitet framkommer också i relation till medarbetarnas stabila 

egenskaper. Medarbetare beskrivs som en behövande grupp, där deltagaren skildrar sig själv 
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som en problemlösare, ett stabilt centrum och även som en förälder. Visst framställer deltaga-

ren, i ett par intervjuer, hur hen ger utrymme för medarbetarna att träffas utan chefen, och be-

sluta om sådant som de har mandat för att besluta. Detta leder till bland annat att deltagaren 

själv inte kan vara med i ”det här relationsbyggandet” och att det skapar en ensamhet, som 

visserligen deltagaren uppger sig vara förmögen att hantera. Vad som sker i denna process be-

skrivs vidare under temat ”kommunikation” nedan. 

 Det bör tilläggas att deltagarna förlägger medarbetarna i periferin i sina berättelser, också 

i de fall som frågorna direkt handlar om medarbetare.  

 

4.3 Attribuering 

 Temat ”attribuering” belyser diskrepans i berättelserna. Det egna ledarskapets positiva 

sidor, och dess framgångsfaktorer, attribueras till den egna personen; en dispositiv attribuering. 

Det uppstår också cirkelresonemang, som beskriver det egna ledarskapet som framgångsrikt, 

eftersom det är ett framgångsrikt ledarskap. 

 Motgångar och utmaningar däremot, tillskrivs omgivningen; en situationell attribuering. 

De gånger misstag görs eller konflikter skapas, tillskrivs detta medarbetarna, eller eventuellt de 

egna cheferna. De egna cheferna är ”frånvarande” och ”amatörmässiga”: 

”Det blev en amatörmässigt skött omorganisation där man inte analyserade man skulle analy-

serat risker. Man följde inte upp det.” 

 Vidare uppger deltagaren brister i sitt ledarskap vid de tillfällen som medarbetarna är 

oförmögna att uttala sina behov, följa klara direktiv, och kommunicera sinsemellan. Orsaken 

till bristerna framställs alltså som brister hos medarbetarna. Vid chefens misstag beskrivs med-

arbetarna som ”otydliga”; de berättar inte vad de behöver. Endast en deltagare medger att hon 

i formella sammanhang efterfrågar vad medarbetarna behöver. Dock redovisas inte i intervjun 

hur responsen från medarbetarna blir i ett sådant sammanhang. Fokus stannar kvar på det egna 

ledarskapet. 

 

4.4 Kommunikation 

”Och den feedbacken är svår att hantera när man sitter ensam bland tretton medarbetare. Jag 

blir omskakad. Jag vill ha en lösning. Hur ska vi ha det?” 

 

”Mitt mer övergripande intresse för in verksamheten i ett sammanhang så att man förstår vad 

man ska göra.” 
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 Temat ”kommunikation” innefattar både ledarens egen kommunikation till medarbetarna, 

liksom medarbetarnas återkoppling till ledaren. Medarbetares eget ansvar tycks dock spela stor 

roll på respektive arbetsplats. Det talas om ”frihet under ansvar”, och att ledaren i regel inte 

vill detaljstyra sina medarbetare. Deltagarna menar att denna frihet signalerar ett förtroende från 

ledaren gentemot medarbetaren. 

 Berättelserna återkommer också till att friheten gör att det inte blir ”så mycket spring”, 

det vill säga att medarbetarna inte söker chefens stöd och hjälp i stor utsträckning. Detta impli-

cerar att medarbetarens frihet, och ledarens tillit till medarbetaren, inte skapar informella kon-

taktytor för kommunikation mellan medarbetare och ledare. Medarbetare får huvudsakligen 

tillfälle att återkoppla till ledaren under formella möten. Beskrivningen implicerar också att 

ledaren upplever som positivt när återkoppling från medarbetare till ledare sker sällan. 

 Flertalet tillfällen under intervjuerna nämner deltagarna ”feedback” till medarbetarna och 

att detta kommer naturligt för dem. Olika frågor ”läggs på bordet”, det vill säga plockas fram i 

ljuset och hanteras. Men detta sker huvudsakligen ifrån ledarens sida. Deltagarna återkommer 

till att beskriva både en avsaknad av återkoppling från medarbetarna, samt hur eventuell åter-

koppling kommer vid fel tillfällen eller på fel sätt. Detta belyser en motsägelse i hur ledaren 

beskriver sitt eget handlande och vilka behov hen uppger sig ha. Å ena sidan skapas inte platt-

formar för kommunikation utanför de formella mötena, samtidigt behöver ledaren återkoppling 

som inte sker under dessa formella möten. 

 Kommunikationen försvåras ytterligare i de fall som ledaren är placerad rent fysiskt se-

parerad ifrån medarbetarna, exempelvis på en annan adress, eller i de fall arbetstiden organise-

ras i olika skift och ledaren endast arbetar under kontorstid. I de aktuella fall som denna spatiala 

och temporära separation förekommer, uppger inte deltagaren att hen vidtar några åtgärder för 

att förenkla kommunikationen, annat än genom formella möten. 

 Utrymmet för medarbetarna att träffas utan chefen leder också till att medarbetare ”ringer 

upp och behöver prata ut” eller att chefen behöver ”gå in på deras mandat” och fatta beslut åt 

medarbetarna och ”hjälpa dom sortera, var de ska lägga energi”. Hur kommunikationen sker, 

och uppfattningen om det egna ledarskapet som stabilt, ses här som teman som korsbefruktar 

varandra. I intervjuerna framkommer också hur deltagaren hjälper sina medarbetare att förstå 

medarbetarnas egna uppgifter och roller. Den deltagare som varit chef längst av deltagarna i 

studien säger sig kunna vara chef i alla verksamheter, och löser mötet med nya organisationer 

genom att auskultera, det vill säga följa medarbetarna i deras arbete för att lära sig om det. 
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Samma deltagare utrycker också hur hen behöver förtydliga medarbetarnas uppdrag för med-

arbetarna.  

 Ytterligare en deltagare säger ”Jag vill arbeta som chef här, jag vill inte arbeta som 

chef.”, och menar att detta beror på att hen känner verksamheten då hen själv började i organi-

sationen som medarbetare. Trots denna uppvisade ödmjukhet inför ledarskapets skiftande ut-

maningar i skiftande organisationer, ger deltagaren uttryck för att, på den aktuella arbetsplatsen, 

ha kompetens nog att ”gå ner på detaljnivå och fatta beslut om hur det [arbetet] ska göras”. 

 Således redovisas i intervjuerna en enkelriktad kommunikation som återkommande utgår 

ifrån ledaren. 

 

4.5 Medarbetarnas bild av ledaren 

”Det finns misstro och distans.” 

 

 Deltagarna återkommer ofta till hur de tror att medarbetarna beskriver denne, liksom hur 

de menar att medarbetarna uppfattar deras relation. Beskrivande ord som ”jobbig”, ”närva-

rande”, ”tydlig”, ”driftig” är ord som återkommer flertalet gånger i alla intervjuer. Deltagarna 

ger dock också uttryck för att detta är medarbetarnas åsikter, det vill säga någonting som kanske 

inte har relevans för hur deltagaren ”egentligen är”. Än en gång bör dock betonas att medarbe-

tarna placeras i periferin i deltagarnas berättelser. Det gäller också teman som direkt handlar 

om medarbetarna. 

 Precis som deltagarna beskriver sig själva som föräldrar och trygga, är detta vad de också 

uppger är medarbetarnas uppfattning om dem. Skillnaden är att då deltagaren beskriver sig själv 

som en vuxen och färdigutvecklad person i organisationen, framställs medarbetarna som trot-

siga och relativt omogna i sina roller som medarbetare. De söker hjälp när de själva behöver 

chefen, men försöker bryta mot regler och överenskommelser när det passar dem. En analogi 

skulle kunna vara föräldrar respektive tonårsbarn. 

 I detta har deltagaren en uppfattning av hur medarbetarna ser dem. Chefen ses som en 

självständig enhet i organisationen, där medarbetarna är på en sida, och chefen är på en annan. 

Inte nödvändigtvis framkommer detta i beskrivningen av ett ställningskrig, men deltagarna i 

denna studie talar om medarbetarna på ett sådant sätt att uppdelningen blir tydlig, inte minst i 

hur deltagarna menar att medarbetarna ser denne. 

 I de fall deltagarna har medarbetare som arbetat längre i den aktuella organisationen, och 

därmed har mer erfarenhet och mer information, beskriver deltagarna det som att det uppstår 
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”frustrerande situationer”. Deltagarna uttrycker en oro för vilken bild detta ger av chefen. Del-

tagaren vill inte bli uppfattad som oerfaren, som en ”nybörjare”. I intervjusituationen berättar 

deltagaren om dessa situationer, bland annat genom att göra omskrivningar kring kontext, och 

hur stor den egna erfarenheten egentligen är. Detta förklaras med en oförmåga från medarbeta-

rens sida att ha ett större perspektiv. Följande citat illustrerar en sådan situation och där den 

sista meningen syftar på hur kritik har riktats mot deltagaren ifrån medarbetare. 

 

”Att man inte ser det långsiktiga. På ett ställe har vi haft väldigt tufft bemanningsmässigt. Vi 

har haft kort om folk. Samtidigt är rekryteringen en långsam process och vi är ganska kräsna 

och tackar nej. Vi vill ha nån som vill vara här länge, men ibland kanske det bara går att få 

kortsiktiga lösningar. Och där har vi haft en del.” 

 

 Omvänt finns också goda omskrivningar av deltagaren ifrån medarbetarna. En deltagare 

berättar hur hon kallas för ”Madame Boss” på sin arbetsplats, där hon plockas in i särskilt pro-

blematiska situationer med patienter, som hon annars inte har något nära arbete med. Hon kallas 

in som problemlösaren, skyddet, och ”ett säkert kort”. Kanske också som någon hotfull som 

kan spela en roll som den ordinarie personalen inte spelar. 

 Liknande berättelser återkommer mer eller mindre underförstått i samtliga intervjuer. I 

bästa fall ser deltagaren beskrivningarna som smicker, någonting som kan skrivas i ett CV, men 

återkommer till att dennes ledarskap är oberoende av dessa utvärderingar. Som diskussionen 

om attribuering gör gällande ovan; negativa epitet, i de fall de förekommer i intervjun, handlar 

bara om medarbetarnas tillkortakommanden, och positiva epitet är en följd av ett gott ledarskap, 

inte faktorer för ett gott ledarskap 

 

5. Diskussion 

5.1 Generell diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka chefers egen upplevelse av vilken roll medarbetarna 

spelar för konstruktionen av det ledarskap som utövas. De specifika frågeställningar som stu-

dien utgått ifrån för att uppnå syftet, rör den formelle ledarens karriärväg, och vilken roll kol-

legor har spelat, och fortfarande spelar, för denna. Hur upplever en chef sina medarbetares in-

verkan på ledarskapet? Vilka framgångsfaktorer och utmaningar, i relation till medarbetarna, 
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upplever chefer i sitt ledarskap? Och hur talar en chef om den eventuella kritik ifrån medarbe-

tarna, som riktas mot hen? Skiljer sig chefens upplevelse av de egna cheferna, ifrån chefens 

upplevelse av medarbetarna? 

 För den avslutande diskussionen måste återaktualiseras distinktionen mellan om det som 

deltagaren berättar i intervju också är vad hen tror, förstår och tycker, eller om det är huvud-

sakligen i intervjusituationen konstruerade enheter. Vad individen berättar härrör från indivi-

dens självbild och hur hen ser sig själv i situationen (Riessman 1993). Förståelse för studiens 

resultat måste ta i beaktande att deltagarens berättelser i intervjusituationen är deltagarens tolk-

ning av både de återberättade situationerna, liksom av intervjusituationen. Intressant utifrån 

studiens syfte är dock att diskutera hur deltagarna förstår sitt eget ledarskap i relation till med-

arbetarna. I denna studie utesluter syftet en diskursanalys av resultatet, men förhållningssättet 

genom analysen har varit att inte ta allt som deltagaren säger för gott, även om det inte innebär 

att hen ljuger (jfr Ryen 2004:132). 

 För att försöka uppfylla syftet diskuteras därför nedan diskrepanta och konsekventa reso-

nemang som löper igenom identifierade teman. 

 Aktuell studie kompletterar tidigare studier rörande relationen mellan ledares självbild 

och dennes ledarskap; hur starkt ledarskaps-självförtroende är en viktig, men inte den enda och 

avgörande, faktorn för ett gott ledarskap (McCormick, Tanguma & López-Forment 2002); hur 

relationen mellan självförtroende i ledarrollen och de egna ledarskaps-strategierna modereras 

av hur engagerad ledaren är i organisationen, liksom hur de modereras av förmåga att uppfatta 

krissituationer (Paglis & Green 2002); vikten av kontextuella faktorer för det egna ledarskapet 

(Machida & Schaubroeck 2011); samt hur självbild i relation till maktposition påverkar hur 

ledarskapet blir ett verktyg för den egna utvecklingen, i förhållande till gruppens utveckling 

(Wisse & Rus 2012). Dessa studier kompletteras av ovanstående resultat, på ett sådant sätt att 

relationen mellan ledare och medarbetare inte undersöks som en enkelriktad relation. 

 

5.2 Ledarskapet som stabil kategori 

 Studien kompletterar också tidigare studier om hur medarbetarskap konstrueras (Hällstén 

& Tengblad 2006; Tengblad, Hällstén, Ackerman & Velten, 2007; Andersson & Tengblad 

2009; Andersson, Liff & Tengblad 2011; Raelin 2014) Studien finner en återkommande berät-

telse om det egna ledarskapet som en stabil kategori. Ledarstilen, med vilken ledaren utövar sitt 
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ledarskap, beskrivs som utvecklat under tidigt skede i karriären, men nu har blivit till en upp-

sättning metoder, eller beteenden, som ledaren huvudsakligen tycker är konstruktiv, och som 

inte förändras nämnvärt. 

 Resultatet får implikationer i ljuset av aktuell forskning om social kognition, som å ena 

sidan visar hur individers uppfattning av personlighetsegenskaper som stabila, gör att individen 

utifrån detta tror att människor är på ett, fixerat sätt, och å andra sidan om individen uppfattar 

personlighetsegenskaper som dynamiska och utvecklingsbara, tenderar de att inte fokusera på 

personlighetsegenskaper, utan istället försöka förstå beteenden och personligheter utifrån mer 

specifika psykologiska och beteendemässiga omständigheter (Dweck, Chiu & Hong 2009). Be-

rättelserna i studien kan vara deltagarens förståelse för hur ledarskapet faktiskt har stabiliserats 

över tid, oavsett signalerar deras förståelse beteende i relation till sin omgivning; hen låter ingen 

påverka det egna ledarskapet. I båda fallen blir konsekvensen att det egna ledarskapet förhind-

ras från ytterligare utveckling. 

 Frågan är således om detta följer av att ledare inte förstår betydelsen av medarbetarnas 

uppfattning av dem, om det ingår i rollen som ledare att uppvisa ett självsäkert och stabilt yttre, 

om medarbetares uppfattning av ledarna över tid internaliserats hos ledarna, eller om det fak-

tiskt är så att ledares ledarstil relativt snabbt stabiliseras och blir till en varaktig metod. 

 

5.3 Attribuering 

Vad som tangerar resultatet om uppfattningen av stabila personlighetsegenskaper är hur ledare 

attribuerar framgångar respektive motgångar. 

 Attribueringsteorin springer från Heider (1958), Jones & Davis (1965), och Kelley (se 

exempelvis 1973), och handlar om hur individer förklarar händelser och beteenden i sin omgiv-

ning. Dispositiv attribuering handlar om en individs personlighet och inneboende egenskaper, 

medan situationell attribuering tillskriver förklaringar till yttre faktorer i individens omgivning, 

i interaktion med andra, och så vidare. Individens egenskaper uppfattas ofta som oföränderliga, 

vilket är den avgörande aspekt av hur händelser attribueras (jfr Kihlstrom 2013). 

 Temat ”attribuering” handlar om hur ledare förklarar framgångsfaktorer, liksom utma-

ningar och eventuell kritik. Detta tema bekräftar flera av de andra teman i resultatet. Exempelvis 

det egna ledarskapet som stabilt och inneboende hos ledaren. Eller hur medarbetarnas beteen-

den förklaras utifrån inneboende egenskaper hos dem. Medarbetarnas beteenden blir situation-

ella faktorer för ledaren. Om medarbetarna behöver styrning, blir ledaren den som får axla det 

ansvaret. Om styrningen ger positiv effekt i verksamheten beror detta på ledarens inneboende 
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egenskaper. Och om styrningen av medarbetarna inte fungerar beror detta på egenskaper hos 

medarbetaren. 

 Förfarandet måste problematiseras utifrån var ansvar läggs för organisationens effektivi-

tet. Hur befogat blir det för problemlösning om all framgång förläggs hos ledaren själv, medan 

all motgång förläggs hos ledarens omgivning; medarbetare och ledarens chefer? 

 

5.4 Kommunikation 

 Både hur ledare ser på sitt eget ledarskap, liksom hur de attribuerar beteenden, ger impli-

kationer i ledarens egna beteenden, inte minst i hur hen kommunicerar, skapar förutsättningar 

för, och tillåter kommunikation. 

 Litteraturen skiljer på nedåtriktad och uppåtriktad kommunikation. Nedåtriktad kommu-

nikation består av ledares återkoppling och instruktioner till medarbetare, och har huvudsakli-

gen därmed en vägledande och styrande funktion (Katz & Kahn 1966). 

 Den uppåtriktade kommunikationen har i sin tur en återkopplande funktion från medar-

betare till ledare, rörande idéer, behov och frågor (Kaufmann & Kaufmann 2010). De olika 

kommunikationsprocesserna är dock inte varandras spegelbilder. Den uppåtriktade kommuni-

kationen är mycket mer trögrörlig, och därmed knappare, än den nedåtriktade kommunikat-

ionen (Luthans & Larsen 1986). Trögrörligheten antyder behov av att underlätta uppåtriktad 

kommunikation, det vill säga från medarbetare till chef, om den alls skall ske. Vad denna studie 

visat är att den moderne ledaren inom offentlig förvaltning hellre skalar av plattformarna för 

interaktion och kommunikation, till förmån för medarbetarens eget ansvar, och till förmån för 

att ledaren får tid till annat. Samtidigt uppstår det en situation där ledaren upplever sig sakna 

återkoppling för att kunna upprätthålla ett så gott ledarskap som möjligt. Resultatet tyder på ett 

behov av en balansgång mellan ett ständigt mötande och brist på återkoppling och information. 

 Relationer, med återkoppling som kritisk faktor, kan erbjuda möjligheter för individuell 

utveckling, och i det utveckla självuppskattning och självmedvetenhet, som kan vara använd-

bart i alla faser i vidare utveckling i vuxenlivet (Kram 1996). Detta implicerar att få möjligheter 

till återkoppling från medarbetare till chef, minskar förutsättningarna för självmedvetenhet; få 

möjligheter till uppåtriktad kommunikation tenderar att konservera hur ledare ser på sitt ledar-

skap som stabilt, och hur de attribuerar beteenden. 

 Samtidigt som återkopplingen har en avgörande funktion för möjligheten att känna sig 

själv, finns det också en hotfull aspekt av återkoppling (Harrington & Hall 2007). Hotfullheten 

hos återkoppling bör också tas i beaktande i analys av relation mellan chef och medarbetare. 
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5.5 Slutsats 

 Studiens stundom spretiga, och emellanåt motsägelsefulla resultat, kan eventuellt få en 

sammanfattande analys i relationen mellan rollbegreppet och identitetbegreppet. 

 Rollbegreppet och identitetsbegreppet har inom forskningen blivit ett spänningsfält mel-

lan det varierande och det av omgivningen tillskrivna; vilken roll individen har, respektive det 

konstanta och det självvalda; den identitet som individen har (Persson 2012). Begreppet iden-

titet beskriver vad en person är och vill vara, hur hen skiljer sig ifrån andra, samt är ett ”reflexivt 

projekt”; vad individen jagar i en föränderlig värld (Giddens 1999:45). 

 Numer används rollbegreppet huvudsakligen för att beskriva yrkesroller (Turner 2002), 

men tidigare, och klassiska, studier kring rollgivande, rolltagande, och rollupprätthållande, me-

nar att individen förstår sig själv utifrån hur hen tolkar att hen blir sedd av andra individer (se 

exempelvis Cooley 1902; Selznick 1957; Baldwin & Holmes 1987; Taylor, Hume & Welsh 

2010). Detta är en effekt med dubbelverkan; över tid kan också omgivningen börja acceptera 

den självbild som individen presenterar för dem (Yeung & Martin 2003), vilket gör att orsaks-

samband inte är självklara. 

 Slutsatsen kring studiens resultat och diskussionen kring identitets- och rollbegreppen, är 

att deltagarna i studien endast beskriver sin identitet, och yrkesroll; vad hen är och vill vara. 

Men i intervjusituationen lyckas deltagaren inte beskriva sin interaktionsroll; hur hen förstår 

sig själv utifrån hur hen tolkar att hen blir sedd av medarbetare och i viss mån också chefer. 

Vad medarbetarna anser om ledaren bara är, utan att påverka ledarskapet, och utan att vara ett 

resultat av ledarskapet. 

 Om detta resultat också speglar hur ledare faktiskt förstår sin roll i relation till medarbe-

tare, finner vi att ledare har en bristande förståelse för medarbetares betydelse och inverkan på 

det egna ledarskapet. Denna slutsats ger givetvis implikationer för hur arbetet och relationerna 

på arbetsplatsen organiseras. I studiens resultat beskrivs ju bland annat hur plattformar blir färre 

för informell kommunikation mellan ledare och medarbetare. På vilka andra sätt förbiser ledare 

att efterfråga medarbetares återkoppling utanför de formella forumen, och på vilket vis signa-

lerar detta till medarbetare att återkoppling inte uppskattas utanför de formella forumen? 

 Det är sammanfattningsvis rimligt att anta att det, liksom ett informellt ledarskap, också 

finns ett informellt medarbetarskap; en psykologisk funktion som tillfredsställer ledarens soci-

ala behov, för att parafrasera Abrahamsson & Aarum Andersen (2005). Antagandet kan över-

sättas till ett perspektiv nedifrån och upp; de faktorer som medarbetarna utgör i påverkan för 
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skapandet av ett konstruktivt, alternativt destruktivt ledarskap; ett ledarskap där den formella 

och den informella rollen möts i samma individ. Denna studie visar dock att möjligheterna för 

medarbetarna att utföra denna påverkan på ledaren, eventuellt kan kringskäras av ledaren själv. 

 

5.6 Praktiska implikationer 

Studiens resultat pekar direkt på vilken roll ledarens självreflektion har för vilket ledarskap som 

utövas. Dessutom redovisas en koppling mellan ledarens behov av återkoppling ifrån medarbe-

tare både för självreflektion, liksom för vilket ledarskap som utövas. Detta ger implikationer 

för hur, var och när ledare och medarbetare får möjligheten att kommunicera. Behöver det 

skapas förutsättningar för fler informella mötesplatser?  

Vidare implicerar studiens resultat i ett behov av självreflektion hos ledare för att ledarskapet 

skall optimeras. Förutsättningar för denna självreflektion behöver också skapas. Kanske kan 

det handla om att chefer i större utsträckning får handledning. 

Ytterligare en praktisk slutsats som kan dras är att medarbetare kan försöka skapa förutsätt-

ningar för den kommunikation som behöver ske. Medarbetare kanske i större utsträckning kan 

ge återkoppling också utanför de forum som redan finns. Medarbetare kanske på detta sätt kan 

bidra till det ledarskap som de själva eftefrågar? 

 

6. Metoddiskussion 

 Enligt Graneheim & Lundman (2004) skall kvalitativa studier garantera trovärdighet och 

överförbarhet. Trovärdighet hos aktuell studie är säkrad utifrån att studenten inte sökt att be-

kräfta sin förförståelse för forskningsfrågan, utan var istället öppen för olika möjliga utfall. 

Ytterligare trovärdighet hade uppnåtts genom att göra en oberoende värdering av de transkri-

berade intervjuerna. 

 Då resultatet i stort utsträckning sammanfaller med andra forskningsresultat inom soci-

alpsykologi och social kognition är rimligt att anta att resultatet är överförbart till andra ledare 

och ledarskapssituationer än de studerade. Utifrån urvalet spridning mellan offentlig förvaltning 

på kommunal, regional och statlig nivå, och hur de olika deltagarna genomgående uppvisar 

liknande förståelse för sitt eget ledarskap, är det rimligt att anta att resultatet kan överföras till 

ledare inom offentlig förvaltning. 

 Avslutningsvis bör påpekas att urvalet är relativt litet och genom ytterligare studier, med 

ett större urval, och med kompletterande forskningsmetoder, är det möjligt att ett generaliser-

bart resultat står att finna. 
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 De svagheter som ytterligare finns i denna studie är hur intervjusituationen kan påverka 

den intervjudata som erhålls. En svaghet som diskuterats återkommande ovan. Det finns en 

tydlig svårighet i att låta individer tala om sina eventuella svagheter och rädslor med en främling 

(jfr Ryen 2004). Kompletteringar hade varit möjliga genom deltagande observation, där stu-

denten skulle haft möjlighet att observera deltagaren i interaktion med medarbetarna. 

Framtida studier skulle kunna fördjupa sig i hur relationen mellan ledare och medarbetare ser 

ut. Det skulle bland annat kunna genomföras med också deltagande observation, som nämns 

ovan. Liksom med intervjuer med medarbetare.  

 Framtida studier skulle också kunna försöka operationalisera framgångsfaktorer respek-

tive svagheter i dessa relationer, för att göra det möjligt att undersöka relationen mellan ledare 

och medarbetare som en ömsesidig, och inte endast enkelriktad, relation. 
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Bilaga 1. Intervjuguide (halvstrukturerad) Det informella medarbetarskapet 

 

Presentation av studenten, studiens syfte, samt anonymitets- och frivillighetsgaranti. 

Kan du berätta lite om din nuvarande tjänst och vad den innebär? 

Kan du berätta om hur du hamnade här? Hur såg din karriärväg ut? 

Hur upplever du tidigare kollegors roll för att din karriärväg skulle bli som den blev? (retro-

spektiv fråga) 

(Fördjupande uppföljningsfrågor) 

Vilken roll upplever du att dina medarbetare spela för ditt ledarskap idag? (fråga om aktuell 

situation) 

(Fördjupning) 

Vilka skulle du säga är framgångsfaktorerna i relation mellan ditt ledarskap och medarbetarna? 

(Kan du berätta om en konkret situation när dessa framgångsfaktorer varit särskilt tydliga?) 

Vilka utmaningar möter du från medarbetarna i förhållande till ditt ledarskap? 

(Kan du berätta om en konkret situation där dessa utmaningar varit särskilt tydliga?) 

Vilken kritik upplever du som starkast från dina medarbetare? 

(Vad tror du kritiken beror på?) 

Vilken roll spelar dina chefer för ditt ledarskap? 

(Hur skiljer sig påverkan ifrån dina chefer och ifrån dina medarbetare?) 

Finns det någonting som du vill tillägga om ditt ledarskap och som inte framkommit hittills i 

intervjun? 
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Bilaga 2. Information till deltagare. 

 

Hej (…), 

och tack för samtalet tidigare idag! 

 

Jag är alltså student i psykologi vid Linnéuniversitetet, och som sagt skall jag 

under hösten/vintern skriva examensarbete. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka ledares upplevelse av vilken roll medarbe-

tarna spelar för konstruktionen av det ledarskap som utövas. 

 

Avgränsningen är chefer inom offentlig förvaltning i Skåne. 

 

Din anonymitet är givetvis garanterad, liksom frivillighet att delta i studien. 

Detta innebär att inga namn på individer, arbetsgivare eller organisationer skall 

gå att identifiera i det färdiga resultatet. Vidare innebär det att du har möjlig-

het att lämna deltagande i studien närhelst du vill, utan att du behöver motivera 

ditt val. 

 

När studien är klar kommer du att få ta del av resultatet. 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor. 

 

Tack på förhand! 


