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ABSTRAKT 
 

Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ 
ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan.  
I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. 
Sedan följer grundläggande ledarskapsteorier samt teorier om kommunikation och 
motivation. Dessa teorier är viktiga för analys- och resultatavsnitt. Data till studien 
samlas genom intervjuer. Totalt genomförs fem stycken intervjuer. Alla 
intervjupersoner jobbar inom vuxenutbildningen.  Förklaringen till allt detta ligger 
i att alla intervjupersoner jobbar i en skolform där olika kulturer, etniciteter, 
generationer och genus möts och att där dessa olikheter gör någonting som är 
gemensamt. Insamlat data transkriberas och det undersöks där vad som 
kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. En sammanfattande diskussion av analys 
och resultat görs. Uppsatsens slutsats är att ledare är olika och att dessa olika ledare 
reagerar olika i många olika situationer. 
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INTRODUKTION 
 
Alla människor har olika ledarpositioner i samhället. Vissa människor kanske är ledare 
bara för sina barn. Men det finns människor som är ledare för många människor i form 
av chefer. Vissa samhällsmedlemmar leder stora företag med många medarbetare. Det 
finns många olika ledare i dessa olika skolor som finns i vårt land. Olika skolor där 
människor formas och lär sig många olika och nya saker. Ledarskap handlar mycket om 
relationer (Yukl, 2012; Northouse, 2016; Lahdenperä, 2008). 
Ledare kan, men ledare behöver inte vara en chef utan en chef behöver vara en ledare 
(Yukl, 2012). Många olika människor och många olika företag med många olika mål 
behöver många olika ledare som kan inta chefspositioner och leda dessa olikheter till 
effektivitet och produktivitet (Northouse, 2016). 
För många människor en chef är deras ledare. Ledarskap och chefskap, det är två olika 
fenomen som man borde skilja ifrån varandra (Yukl, 2012). Vi lever i en mångkulturell 
samhället och till följande studie intervjuades personer som är från olika kulturer, 
personer av olika åldrar och personer med olika kön. Mångfald skapar problem inom 
ledarskapet (Lahdenperä, 2008). När olika kulturer, religioner, etniciteter och genus 
blandas och alla vill vara ledare då behövs det väldigt mycket kunskap för att undvika 
stora konflikter i följande grupper. Dessa problem måste lösas för att samhället kunna 
fungera på ett demokratiskt sätt och för att alla kan accepteras. 
Att ett bra ledarskap kan bidra till organisationens produktivitet, främja medarbetares 
kreativitet och höjer kvalitet det är ingen så hemlighet (Yukl, 2012). För att en 
organisation som i följande fall är skolan ska fungera effektivt för att kunna producera 
kreativa, produktiva och nyfikna elever då måste det finnas en bra ledare där. Det behövs 
olika och bra ledare på olika nivåer i skolväsendet (Skott & Nordzell, 2018). Alla dessa 
ledare med olika ledarskapserfarenheter bidrar till människans utveckling och skapar 
olikheter emellan sig. Ingen vill vara lik andra, alla vill vara bättre än den andre. 
Alla människor sitter eller har suttit i en skolbänk och alla människor lär sig någonting 
nytt varje dag. Och det kan bero på att det finns olika pedagogiska ledare runt omkring 
oss. Människor lever i gemenskap. Människor märker ibland inte att de har blivit ledare 
för andra i en viss grupp. I många fall uppstår en bra ledare ifrån att denne har bra 
ledarskapsegenskaper men är omedveten om detta (Sharma, 2011). Ofta handlar det inte 
om att man vill eller strävar efter att vara ledare. Det kan vara att man är född med 
ledaregenskaper och bär dessa egenskaper med sig helt omedvetet. Kan hända att 
människor behöver uppleva någonting för att inse dessa olika egenskaper man har med 
sig. Det spelar en stor roll vilken omgivning människan befinner sig och det kan vara 
viktigt att individen befinner sig på rätt plats och i rätt tid. 
Skolan är en av de viktigaste institutioner där människor uppfostras till demokratiska 
medborgare och i skolan lär människor sig många nya saker. För att lyckas med lärandet 
och fostran av alla dessa skolelever måste man acceptera att det finns ledare som ska 
hjälpa till att uppnå målet. Målet är kunskap och kunskap är makt. Ledare finns överallt 
och i nästan alla livssituationer. Det finns olika ledare som har olika ledarskapsmetoder, 
ledarskapsstilar och ledarskapsegenskaper (Northouse, 2016).  
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Skolan, det är inte bara en plats dit man går för att läsa för att kunna få ett betyg. Skolan 
är en stor mötesplats där individer med olika etniciteter och från olika kulturer möts och 
jobbar tillsammans (Lahdenperä, 2008).  
Genom hela sitt liv möts alla människor av en mängd olika ledare. En mängd ledare som 
leder, uppfostrar och lär dem (Yukl, 2012). Ledarskap som utövas i skolväsendet har en 
stor påverkan för alla samhällsmedlemmar och för samhälle i stort. Människor fostras och 
formas i skolan till medborgare som ska leva och styra vårt samhälle i framtiden. Det är 
jätteviktigt att dessa människor få en bra start redan från början. Det vill jag säga, att det 
är jätteviktigt att dessa unga samhällsmedlemmar ska mötas av ett bra ledarskap redan i 
skolan. 
 

Bakgrund 
 
Ledarskap är inte ett statiskt fenomen (Yukl, 2012). Olika ledarskapsmodeller studeras 
och det pågår mycket forskning inom ämnet ledarskap. Nya ledarskapsteorier ersätter 
gamla ledarskapsteorier som har blivit mindre aktuella. I skolväsendet kan det vara svårt 
att förstå vem som är vem. Det är svårt att definiera vem som är ledare till vem. Kanske 
en ledare är den som har mer utbildning. Samtidigt kan det vara så att den som är ledare 
kanske inte har någon idé om vad som är ett bra ledarskap.  
I olika situationer, olika ledare måste reagera på olika sätt. Det är på grund av att det finns 
olika situationer och att många olika människor deltar och reagerar olika i alla dessa 
situationerna (Yukl, 2012). Olikheter träffar vi på hela tiden och överallt. 
Olikheter, det är viktigt att känna till när man diskuterar ledarskap. Samhället består av 
individer som har olika bakgrund, utbildning, kön, samt är av en annan etnicitet. Men det 
räcker inte med att nämna bara dessa skillnader eftersom människor har olika social, 
finansiell och andra slags kapital. Samhällsmedlemmar ingår i olika kulturella, religiösa, 
etniska och andra olika grupper. I dessa olika grupper finns det avvikelser som består av 
minoriteter eller majoriteter. Kanske det är för starkt att kalla dessa individer för 
avvikelser eftersom vi inte vet vilka som avviker (Cervone & Pervin, 2017). 
Jämlikhet och jämställdhet står det på agendan när politiker diskuterar olika 
samhällsproblem. I följande fall är det intressant att se på hur just jämställdhet och 
jämlikhet kan implementeras i skolväsendet där mångfald och intersektionalitet påträffas. 
Hur man kan undvika diskriminering där dessa olikheter möts? Det beskriver Pirjo 
Lahdenperä (2008) om olika problem när dessa olikheterna möts i skolväsendet. Det sägs 
att olikheterna skapar olika jämlikhets- och jämställdhetsproblem helt omedvetet. Och för 
att kunna lösa dessa problem behövs det bra ledare i skolväsendet. Därför behövs det 
ledare som kan vara till hjälp med jämställdhets- och jämlikhetsbyggandet. Vi löser 
jämlikhets- och jämställdhetsproblem med hjälp av olika ledare. Då man kan säga att det 
är ett normalt fenomen att olika ledare finns.  
Ledarna gör allt på detta sättet som de anser är bäst att göra för att kunna överleva och gå 
framåt (Northouse, 2016). De flesta människor kanske har svårt att förstå att de kan styras 
av olika känslor som till exempel rädsla eller empati.  
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Alla är ledare till någon. Rektor är en ledare till sina medarbetare och till elever. Samtidigt 
som medarbetare ofta kan ha mer utbildning än rektor har. Men eftersom rektor är en chef 
då spelar utbildningen inte så stor roll längre i dessa fall. Elever är också ledare för någon 
grupp som har bildats med hjälp av olika föreningar. Och ofta, det är svårt att veta varför, 
vissa har chefspositioner och är ledare men kanske har svårigheter för att leda sina 
medarbetare eller föreningsmedlemmar.  Allt kan vara komplicerat i diskussion om 
ledarskap kontra chefskap. Värt att notera är att det finns många omedvetna ledare som 
är duktiga ledare helt utan att de känner sig som ledare (Sharma, 2011). 
Det kan vara bra att komma ihåg Maslows behovstrappa (Cervone & Pervin, 2017) som 
handlar om människors behov och strävan efter mera. Enligt den teorin, spelar 
människors psykologiska faktorer en stor roll som kan avgöra att ledare skapas. Maslows 
teori är bra att koppla till studier av ledarskap. 
Det är en svår utmaning att vara en ledare och en ännu svårare utmaning är att vara en bra 
ledare. Och det är det största argumentet varför följande uppsats handlar om pedagogik. 
I skolan uppfostras barn till medborgare som ska leva och bygga upp vårt demokratiska 
samhälle. De ska leva i samhället där det behövs bra ledare. 
 

Ledarskapsdefinition 
 
Vad som anses är en bra respektive mindre bra ledarskap har förändrats genom tiden 
(Yukl, 2012). Den som förr i tiden ansågs som en bra ledare, kan nuförtiden presenteras 
som ett dåligt exempel på ledarskap. Olika ledarskapsformer skapas på grund av att 
människor är olika och har olika behov (Bauman & May, 2010).  
Enligt Northouse (2016) finns det många definitioner av ledarskap. Många människor 
försöker definiera ledarskap på olika sätt. Det är lika svårt som att definiera begrepp som 
demokrati, kärlek eller fred. Ledarskap är ofta förknippat med begrepp som makt, 
ledning, befogenhet, kontroll, administration och övervakning (Yukl, 2012). Det är ett 
svårdefinierat men ett viktigt begrepp (Yukl, 2012). Det är viktigt att säga att ledarskap 
ändras på grund av att samhället ändras. Nya teknologier, globalisering och olika 
innovationer leder till att samhället behöver nya former av ledarskap. Ledarskap är ett 
komplext koncept som med svårbestämd definition i flödet (Northouse, 2016). 
Det forskas mycket om ledarskapet. Mängder teorier och olika ledarskapsmodeller finns 
som passar för att beskriva olika individer som är ledare och chefer. Ledarskap förknippas 
med ett visst företag, personer och enheter som kan påverka varandra (Yukl, 2012). Varje 
individ i samhället är mer eller mindre kopplad till ledarskap. Vissa är ledare och vissa 
har sina ledare.  
Ledarskap handlar oftast om att motivera människor till att uppnå ett gemensamma mål. 
Gemensamhet, produktion, produktivitet och effektivitet står det på agendan i diskussion 
om karriärmöjligheter som kan uppnås med hjälp av motivation. 
Ledarskap är en sociologisk process och där en stor roll spelas av samspelet mellan olika 
individer som befinner sig i samma situation (Bauman & May, 2010). Men samtidigt som 
samhället har blivit påverkat av mångfaldig (Lahdenperä, 2008) och världen har 
globaliserats, har ledarskapsteorierna förändrats till att tillfredsställa alla individers 
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behov. Det behövs bra ledare för att samhället kan fungera och det behövs dåliga ledare 
för att samhälle kan lära sig av deras misstag (Northouse, 2016). 
  

Ledarskap ur historiskt perspektiv 
 
Ledarskap har förändrats genom tiden och ledarskapet handlar ofta om chefens samspel 
med sina medarbetare.  
Fram till 1950-talet var ledarskap mer fokuserat på individnivå. Fokus låg på individernas 
personliga egenskaper. Med hjälp av dessa olika egenskaper försökte forskare hitta 
samband med ett bra ledarskap. På den tiden var ledarskap mer eller mindre koncentrerad 
till effektivisering (Yukl, 2012).  
Längre fram i tiden fram till 1980-talet låg fokus på situationsanpassat ledarskap 
(Northouse, 2016). Forskare letade efter ledares egenskaper som kunde kopplas till de 
olika situationer man befann sig i. Som exempel kan vara att en ledare som agerar på ett 
sätt vid lågkonjunktur kanske inte behöver vara en bra ledare vid en högkonjunktur. 
Exempel som tagits fram var aktuellt vid den tidens stora konjunktursvängningar (Yukl, 
2012). 
I nutid har forskare inom ledarskap fokuserat mycket på ledares beteende (Cervone & 
Pervin, 2017; Yukl, 2012).  Många nya teorier som handlar om ledares beteende har 
kommit fram och dessa nya teorier bidrar till forskningen om ledarskapen (Avolio, 
Walumbwa, & Weber, 2009). En bra chef och för att kunna vara en bra ledare behöver ha 
mycket olika kunskap. Som ett exempel, en chef måste ha kunskap om hur verksamheten 
fungerar, om organisationsmål, kunskap om sina medarbetare där ingår också deras 
beteende.  
 

Att vara ledare 
 
Det finns och det behövs många olika ledare. Samhället måste styras och ledas av 
individer som har erfarenhet. Vad som är bra, respektive mindre bra ledare, kan man 
diskutera från olika perspektiv. En ledare blir man genom sitt sätt att påverka andra 
(Northouse, 2016). Individer accepterar ledaren genom att de tycker om honom och 
respekterar dennes beslut. Ledarskap innebär relation mellan två parter och det behöver 
inte innebära att bara ledaren kan få och kan ta ett beslut. Det innebär att medarbetarna 
måste ha påverkan på ledaren i dess beslutsfattandet. En bra ledare vill inte ha sina 
medarbetare mot sig. Som ledare måste man sträva efter att förtjäna medarbetarnas 
förtroende och respekt (Yukl, 2012). 
En bra ledare inspirerar sina medarbetare till förändringar som driver medarbetarna och 
verksamheten fram. Det handlar mycket om effektivisering och modernisering av 
organisationen man har ansvar för (Yukl, 2012). En bra ledare har människor med sig och 
en bra ledare kan uppmuntra människor till eget initiativtagandet. 
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Formell och informell ledare 
 
Ledare kan delas i två olika grupper. Till en formell och en informell ledargrupp (Yukl, 
2012).  
En formell ledare är en person som blivit tilldelad en chefspost. Att följande ledare är en 
chef vet man ifrån att det oftast är dokumenterat med anställningsbevis, löneavtal och 
andra olika dokument. Dokument som knyter chefen till att följa regler och agenda som 
organisationen har. Den form av ledare är oftast utsedd av en högre överordnad person 
vanligtvis av en högre chef eller en ledningsgrupp. Det formella ledarskapet innebär att 
mål ska uppnås med hjälp av medel och beslutsbefogenheter som följande ledare får av 
sina chefer/ledare (Northouse, 2016). 
Den informella ledaren kan bli en person som blir behörig av gruppen att leda deras 
arbete. Medlemmarna i en grupp bestämmer och överlämnar ledarskap till en person de 
har förtroende för. Den informella ledare är inte utsedd av någon överordnad chef. 
Följande typ av ledare uppstå oftast i grupper och organisationer eftersom de har 
egenskaper att kunna lyssna och delegera arbete till andra (Yukl, 2012). Ofta kan det bli 
en person som uppmuntrar andra till arbete genom att motivera dem. Den informella 
ledare kan vara en hot mot den formella ledaren.  
 

Chef eller ledare? 
 
Finns det skillnader mellan en chef och en ledare? Visst det kan dras ett skiljetecken 
mellan dem.  
En chef representerar en formell position i en organisation. En chefspost har tilldelats av 
andra högre chefer eller styrgrupper för att få befogenhet till beslutsfattandet och 
ledningen. En chef bär ansvar och en chef har ett mål som ska uppnås. En chef styrs ofta 
av olika instruktioner och regelverk (Yukl, 2012). 
Däremot en ledare kan sammanfattas som en person som uppmuntrar andra individer till 
att gå framåt. En ledare styrs inte av någon annan utan den har kunskap och egenskaper 
till att kunna uppmuntra andra till att skapa en organisation där alla trivs och mår bra. 
Ledaren är beroende av sina medarbetare för att uppnå målet.  
Varje chef behöver vara en bra ledare men inte alla ledare behöver vara chefer 
(Northouse, 2016). Det finns många fällor som man borde tänka på innan man kliver fram 
och tar chefskap. Man kan vara en bra ledare men det räcker inte till att vara en bra chef. 
En ny chef behöver ofta göra förändringar i organisation, en ny chef testas av 
medarbetare, samtidigt som en ny chef ger order och behöver lita på människor som man 
kanske aldrig träffat (Nordlund, 2018). Det kan köra fast när som helst om en ny chef har 
dålig kunskap om ledarskap och har svårt att orientera sig mellan olika människor. 
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Syfte och problemformulering 
 

Syfte 
 

Syftet med studien är att ta reda på vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan.  
Ledarskap är ett svårdefinierat begrepp och meningen med studien är att se hur 
skolpersonal uppfattar vad som är ett bra ledarskap i skolan. Fokus i studien ligger på̊ hur 
vissa beteenden och handlingar kan leda till ett mer framgångsrikt ledarskap i skolan.  
Ledarskap i skolväsendet förändras samtidigt som samhället ändras. Pedagogiskt 
ledarskap har funnits i hundratals år. Och det ändras på grund av att nuförtiden styrs 
skolan av olika styrdokument som politiker tar fram (Skott & Nordzell, 2018). Det är 
viktigt att forska om olika ledarskapsmodeller eftersom det kan hjälpa till att uppfinna 
någonting som passar nuförtiden och driver fram pedagogiskt ledarskap. 

 

Problemformulering 
 
Vad kännetecknar ett bra ledarskap i skolan utifrån medarbetarnas perspektiv? 
Alla människor är olika och dessa olikheter bidrar till att det behövs olika ledare. Det 
behövs olika ledare för att samhället ska hinna ikapp de förändringar som sker varje dag. 
Olika förändringar som sker i samhället bidrar till att uppfattningen om ledarskap har 
ändrats genom tiden (Northouse, 2016). Det som passade förr i tiden kanske inte passar 
nutiden och tvärtom. Men samtidigt finns det olika ledarskapsmetoder som skapades för 
länge sedan och fortfarande fungerar utmärkt inom ledarskapet (Yukl, 2012). 

 

METOD 
 
Metoden är en kvalitativ studie i form av en semistrukturerad intervju och det har 
observerats medan intervjuerna utfördes (Kvale, 2013). Observation kanske inte spelar 
en stor roll i följande studie men jag tror att det är viktigt att observera medan man 
intervjuar eftersom man då lär känna respondenterna bättre. I och med att man känner 
sina respondenter bättre man kan få bättre förtroende. Om människor litar på varandra då 
får intervjun bättre kvalitet. En halvstrukturerad intervju innebär att man ska använda 
intervjufrågor. Till följande studie intervjuas forskningspersoner som alla jobbar inom 
vuxenutbildningen. Dessa personer som i senare studien kallas för respondenter fick 
möjlighet till att besvara frågorna på olika sätt. Det innebär att frågorna inte kan besvaras 
bara ja eller nej och att frågorna inte har något svarsalternativ (Kvale & Brinkmann, 
2013). Det finns möjlighet att variera med följande intervjuform. Till exempel ändra 
ordningen på frågorna eller hoppa över vissa frågor eftersom det kan hända att 
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intervjupersonen redan har besvarat i detta. Meningen är att intervjupersonen får berätta 
om fenomenet i lugn och ro utan att de bli störd eller att någon avbryter dem. 
Man kan göra intervjuerna på telefon eller med hjälp av t.ex. Skype. Men kanske blir det 
inte samma upplevelse som man kan få genom fysiska träffar med respondenter. Genom 
fysiska träffar kan man lära känna mer om intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2013). 
Forskare behöver vara en neutral person som är objektiv. Man får inte blanda in sina egna 
känslor och man får inte styra respondenter till att få ett svar man förväntar sig att få.  
Till följande studie samlades data i form av ord. Data består av respondenters berättelser 
om hur de uppfattar vad som är bra ledarskap i skolan.  Berättelserna skapades med hjälp 
av intervjufrågor som presenteras i slutet av dokumentet (Bilaga 1). Tanken med följande 
studien vara att begränsa undersökningen till att beröra medarbetares upplevelser om sin 
närmaste ledares ledarskapsegenskaper och ledarskapsmetoder. 
 

Metodologiska utgångspunkter 
 
Studien består av en kvalitativ intervjuundersökning (Kvale & Brinkmann, 2013) för att 
undersöka ledarskapet inom skolväsendet. Det har använts deduktionsmetod i studien 
(Esaiasson, Giljam, & Oscarsson, 2012).  Meningen med deduktionen var att efter det att 
undersökningspersonen har besvarat intervjufrågorna då kommer deras berättelser att 
vara i form av insamlad data som ska generaliseras till texter. Texterna prövas med hjälp 
olika ledarskapsteorier (David & Sutton, 2016). 
Det finns olika ledarskapsmetoder och olika ledare har olika ledarskapsegenskaper (Yukl, 
2012; Northouse, 2016). Ifrån olika utgångspunkter som presenteras vidare i form av 
teorier, data som fås från respondenter i form av texter har analyserats och förväntningen 
var att få ett svar på frågeställningen. 

 

Planering och genomförande 
 
I följande stycke det presenteras hur följande studie har planerats och genomförts. 
Följande process kallas för studiedesign (David & Sutton, 2016). Den inleds med en kort 
sammanfattning om hur och varför data har samlats till följande studie. Det behövs olika 
verktyg och redskap för att studien ska vara av en hög kvalitet. Ett viktigt redskap till 
studien är etiskt regelverk som används till uppsatsskrivandet och som tagits fram av 
Vetenskapsrådet (1990). 
Det är också viktigt att notera hur urvalet av respondenter har gjorts. Man får inte glömma 
att notera vilka verktyg man kan använda till studien. För att kunna utföra en studie 
behöver man många olika verktyg. Intervjuer behövs för att kunna samla data (Kvale & 
Brinkmann, 2013). Man måste kunna generalisera texter (Esaiasson, Giljam, & 
Oscarsson, 2012). Samtidigt som det behövs verktyg för att kunna utföra en analys 
(Thomassen, 2007). 
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Med hjälp av dessa olika instrument och olika regelverk kan man ha en bra validitet och 
reliabilitet i sin studie som kan leda till svaret man söker efter. Det kan leda till svaret 
som kan utvecklas till större forskning (Esaiasson, Giljam, & Oscarsson, 2012). Det kan 
leda till forskning där nya teorier tas fram och utvecklas.  
 

Etiskt regelverk 
 
För att kunna lyckas med uppsatsskrivandet är det jätteviktigt att följa etiskt regelverk. 
Det som behöver göras, det är att följa fyra forskningsetiska principer som 
vetenskapsrådet föreslår. Dessa fyra grundkrav kallas för informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 1990). 
Dessa principer är bra att känna till.  
Informationskravet kan kort sammanfattas som att det ska ges information, till de berörda 
som deltar i undersökningen, i form av respondenter, om den aktuella forskningens syfte. 
Samtyckeskrav beskrivs som att respondenterna deltar i studien frivilligt och att de har 
möjlighet att dra sig ur forskningen när som helst. 
Konfidentialitetskravet beskriver att individer deltar i en studie helt anonymt och att data 
som samlades till studien ska inte delas vidare. Det rör sig inte bara om innehållet i   det 
respondenterna har berättat utan man ska inte heller dela deras personliga uppgifter.  
Och den sistnämnda heter nyttjandekravet som sammanfattas som att data som samlades 
till följande studie inte får användas till kommersiellt bruk eller icke vetenskaps syfte. 
Att generalisera betyder vanligtvis att komma i diskurs med en teori och förklara följande 
teori med hjälp av materialet man har samlat in (Ann-Marie Ekengren, 2014). Med 
vanliga ord man kan förklara att generalisering betyder att förstärka eller förminska en 
teori på bredare villkor. 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet det är dessa två begrepp man inte får glömma i uppsatsskrivandet.  
Validitet kan kort sammanfattas som överensstämmelse mellan mätningen. Med hjälp av 
validitet avses att man mäter det man vill mäta (Esaiasson, Giljam, & Oscarsson, 2012). 
Reliabilitet förklarar noggrannheten i mätningen (David, 2017). Reliabilitet förklarar hur 
bra insamlingen av materialet har fungerat. 
 

Urval 
 
Det har intervjuats personal som jobbar inom vuxenutbildningen. Personerna fick svara 
på frågor och det blev en form av halvstrukturerad undersökningsintervju (Kvale & 
Brinkmann, 2013). Det har valts personal som jobbar med vuxna till följande studie. Det 
var på grund av att personalen som jobbar inom vuxenutbildningen ansågs som mer 
intressanta respondenter. Förklaringen till detta ligger i att de jobbar i en skolform där 
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olika kulturer, etniciteter, generationer, genus möts och att där dessa olikheter gör 
någonting som är gemensamt. Men dessa olikheter har samma gemensamma mål. Och 
inom vuxenutbildningen där alla befinner sig mer eller mindre frivilligt. Dvs de är inte 
styrda av skolplikt. 
Till följande studie har det intervjuats fem personer som jobbar inom vuxenutbildningen. 
Tanken var att göra ett slumpmässigt urval men eftersom det blev för många som ville 
delta i följande undersökning så blev urvalet blev strategiskt. Det blev så på grund av att 
det ska intervjuas människor som har olika utbildningar, olika kön, olika ålder och olika 
kulturer. Mångfald står det ofta på agendan inom diskussionen om ledarskap 
(Lahdenperä, 2008). 
Det har valts fem personer för att det är relevant för studien och för att deras erfarenheter 
stämmer överens med den bredd som behövs för att få bäst spridning på svaren. Och 
enligt Kvale (2013) ska det intervjuas så många personer som behövs för att man ska få 
svar på frågan. 
 

Intervjufrågor (bilaga 1). 
 
Intervjufrågorna har tagits fram för att kunna få svar på studiens huvudfråga som handlar 
om vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. Intervjufrågorna utgår ifrån och 
berör olika teorier som har använts till generalisering (Thomassen, 2007) av insamlat 
data. 
Alla frågor är formade utifrån syftet och består av tio förberedda frågor. Frågorna 
formades med syftet att det förhoppningsvis ska ge svar på̊ studiens forskningsfråga. 
Studiens huvudfråga handlar om vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan.  
 

Instrument 
 
Samtidigt medans respondenterna har intervjuats har det observerats miljön och 
respondenternas beteende. Allt detta kallas för empirisk undersökning (Arvastson & 
Billy, 2009). När data har samlats in då var det dags att transkribera allt detta (David & 
Sutton, 2016). Transkribering betyder i talspråk att texten överförs till skriftspråk.  
Det har gjorts ett hypotesgenererande arbete som kan förklaras som teorifördjupande 
studie. Till följande studien räckte det med ett litet antal undersökningspersoner men det 
kan användas ett stort antal olika variabler. För många variabler kan leda till förvirring 
därför att det har valts så många variabler som forskare var intresserad av (Esaiasson, 
Giljam, & Oscarsson, 2012). 
Teorierna har kommit fram i det senare stadiet av studien. Det skedde efter att insamlade 
data har transkriberats (Thomassen, 2007). Det var på grund av att det finns många olika 
ledarskapsteorier (Northouse, 2016). Vad som anses som ett bra ledarskap det är ett stort 
dilemma eftersom det kan bero på olika omständigheter. Olikheter skapar ledare som 
behöver variera sitt ledarskap för att kunna leda gruppen. Därför kommer teorierna 
studiens senare skede. 
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I slutet kunde olika framtagna teorier förklara ett fenomen som man har undersökt. Det 
har pågått en process där teorierna kunde utvecklats (Esaiasson, Giljam, & Oscarsson, 
2012).  

 

Insamling 
 
Till följande studie har intervjuats fem personer som jobbar inom vuxenutbildningen. 
Dessa olika individer jobbar på olika skolor men de alla har ett gemensam mål. De jobbar 
som lärare och lärarassistenter och de har samma uppdrag som de har fått av sina chefer. 
En chef och en ledare det kan vara en och samma person. Men det finns skillnader mellan 
en chef och en ledare (Yukl, 2012) och dessa skillnader har presenterats och används i ett 
senare stadie av studien för att få svar på studiens huvudfråga. 
 

Observation  
 
Medan respondenter intervjuades och deras berättelser har spelats in har det observerats. 
För att kunna inkludera observationer till följande studie behövs det särskilda 
observationer (Arvastson & Billy, 2009). Men en kort sammanfattning av observationer 
som gjordes medan respondenter har intervjuats kommer att presenteras nedan. Det är på 
grund av att visa att olika etiska krav har uppfyllts. 
Meningen med detta vara att se hur respondenter beter sig när de pratar om ledarskap. Att 
prata om ledarskapet det kan vara känsligt för visa personer eftersom det kan röra sig om 
chefen. Men eftersom alla respondenter har informerats att de ska vara anonyma och att 
de kan avbryta sina intervjuer när som helst har det upplevts att respondenterna har varit 
lugna medan de har intervjuats. Det kändes inte att någon stressar eller försöker att inte 
vara sig själv. 
Alla respondenter intervjuades en och en. Alla intervjuer gjordes i ett rum där en 
respondent och en som intervjuat befann sig. Ingen som störde dem.  
Några av intervjuerna gjordes på respondenternas kontor och några intervju gjordes i ett 
annat rum. Det var på grund av att ingen fick störa dem. (Arvastson & Billy, 2009). Om 
tilliten och förtroende emellan forskare och respondenter kan utgå ifrån sociologiskt 
perspektiv då kan man se hur i samspelet mellan olika individer spelar en stor roll rum, 
känslor, genus och andra faktorer (Bauman & May, 2010). 

 

Analys 
 
Efter data har insamlats har den analyserats. Personer som har deltagit i undersökningen 
har valts slumpmässigt men sedan sorterats strategiskt eftersom det var för många som 
ville delta i undersökningen. Målet var att intervjua fem stycken personer som är olika. 
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Dessa olikheter består av att människor var av olika åldrar och kön, från olika kulturer 
och etniciteter. 
Insamlade data har analyserats i form av teoriutvecklande metoder. Teorin fanns inte på 
plats från början (Esaiasson, Giljam, & Oscarsson, 2012). Från början fanns det bara 
frågor till studien. Utifrån den har forskaren bestämt syftet med studien som i följande 
fall är att hitta ett svar på om vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. 
Olika ledarskapsteorier används i uppsatsen senare efter att data har samlats in. Med hjälp 
av insamlat data utvecklades teorierna. Data som har samlats in till följande studie kan 
bidra till att utveckla ledarskapsteorier.  

 
 

TEORI 
 
I följande kapitel presenteras teorier som hjälper till att få svar på studiens huvudfråga 
som handlar om ett bra ledarskap. Teorier till undersökningarna är som ett slags 
”glasögon”. Man använder teorierna för att tolka samlat material. Det är ett verktyg som 
hjälper till få resultat och att se saker som annars kan vara svårt att se i slutändan. 
Teorierna kan oftast förklara varför det är som det är med hjälp av vetenskapen. 

 

Olika ledarskapsstilar 
 
Ledarskap kan ha olika ledarskapsstilar. Följande studie ska begränsas till tre följande 
olika ledarskapsstilar. Det är traditionella ledarskapsstilen, situationsanpassad 
ledarskapsstil och person- och uppgiftsorienterad ledarskapsstil (Northouse, 2016). 
Forskningen visar att det finns ingen ledarskapsstil som är perfekt och kan fungera i alla 
olika situationer (Yukl, 2012). 
 

Traditionell ledarskapsstil 
 
Det finns många olika ledarskapsstilar. En klassisk indelning av ledarstilar är där man 
skiljer mellan demokratiskt ledarskap, auktoritärt ledarskap och låt gå ledarskap, tas fram 
till följande studie. 
En demokratisk ledare tar beslut i samband med att denne diskuterar med sina kollegor 
(Northouse, 2016). Med vanliga ord en demokratisk ledare tar beslut i samarbete med 
sina medarbetare. Följande ledare litar på sina medarbetare och medarbetare har 
inflytande i beslutsfattande. Ofta kan medarbetare ta ett beslut på egen hand. 
Organisationspolicy och regelverk måste efterföljas. Kommunikation sker i form av 
nerifrån och upp och uppifrån och ner. Kommunikation cirkulerar runt och sker på ett 
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demokratiskt sätt där alla får veta allt. Den demokratiske ledaren är bra informerad om 
vad som händer inom organisationen. Konflikterna inom organisationen och mellan 
medarbetarna löses på ett demokratiskt sätt (Yukl, 2012). Den demokratiske ledaren 
strävar efter jämlikhet och jämställdhet i organisationen (Lahdenperä, 2008). Anställdas 
behov står i jämvikt med produktionen. 
Den auktoritäre ledaren fattar egna beslut utan att denne diskuterar med andra. Efter 
denne har fattat ett beslut då delegerar han arbetsuppgifter till sina medarbetare. 
Medarbetare måste utföra delegerat arbete. En auktoritär ledares egenskaper och strävan 
består av att styra, dominera och härska (Yukl, 2012). Auktoritära ledare försöker att 
utöva direkt styrning. Den auktoritära ledaren kanske kan känna ett hot mot sin 
chefsposition från sina medarbetare. Kommunikation i följande organisation som är styrd 
av en auktoritär ledare går uppifrån och ner. Det finns en stor rädsla för sin chef i följande 
organisationer där en ledare är auktoritär. Enligt ledaren får ingen misslyckas. Alla 
uppgifter måste göras i tid och med kvalitet. I följande organisation får medarbetare inte 
gå mot strömmen. Det som chefen säger det är det som gäller och kan inte diskuteras och 
ändras. I följande organisationer följer medarbetarna sin chef och är rädda för 
misslyckanden (Northouse, 2016).  
Inom låt gå ledarskapet försöker en ledare att vara en passiv ledare (Northouse, 2016). 
Låt gå ledare låter anställda ta eget gruppansvar och gruppbeslut. Ledaren kan oftast inte 
ta ansvar eftersom denne inte har information om vad som sker inom organisationen. 
Ledaren bryr sig inte om sina medarbetare och organisationen. En låt gå ledare försöker 
att behålla sin chefsposition genom att göra det som krävs för att klara uppgiften och inte 
göra någonting extra. En låt gå ledare har brist på egna idéer. Överlevnadsstrategi för 
följande ledare är att lägga ansvar och problem på sina medarbetare. Medarbetare får göra 
som de vill utan att ledaren bryr sig något nämnvärt. Det är en låg arbetsmoral inom 
grupperna med en låt gå ledare. Oftast upplever gruppmedlemmar i följande grupper sig 
otrygghet (Yukl, 2012). 
Dessa olika ledarskapsstilar är bra att känna till. Förr i tiden har det uppskattats att man 
var en auktoritär ledare som kunde ta ett beslut på egen hand. Ofta var det sammankopplat 
med ett chefskap. Med tiden när allt fler människor deltar i olika beslutsfattandet som i 
sin tur har drivit fram ett demokratiskt ledarskap, tappar det auktoritära ledarskapet 
förtroendet. Det kan bero på globaliseringen där ett delegerande ledarskap kan vara 
nödvändigt. Medarbetarna i olika geografiska område få bestämma själva hur de ska 
uppnå en gemensam organisations mål (Northouse, 2016). 

 

Situationsanpassad ledarskapsstil 
 
Med hjälp av situations anpassat ledarskap finns det möjlighet till att välja rätt ledare till 
given situation. Följande metod handlar om att ledare anpassas till sina medarbetare 
utifrån medarbetares perspektiv. (Northouse, 2016). Situations anpassat ledarskapsteori 
kräver ledares förståelse av situationen. Ett vanligt mönster av följande ledarskap kan 
sammanfatas som en grupp av människor med en karismatisk ledare och dess engagerade 
anhängare (McCleskey, 2014). 
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Huvuddraget i det situationsanpassade ledarskapsstilsteorin är att en chef behöver nyttja 
olika typer av ledarstilar beroende av situation man befinner sig i. Ledaren väljs utifrån 
medarbetares kunskap och viljan att ta eget ansvar. Målet med detta är att utveckla 
medarbetare som inte behöver styras. Utmaningen med följande ledarskap är att hitta en 
balans mellan att styra och att stödja. Det kan vara svårt eftersom det krävs alla 
gemensamma ledaregenskaper.  
Inom det situationsanpassade ledarskapet finns det fyra olika ledarskapsstilar. De kallas 
för instruerande, deltagande, delegerande och rådgivande ledarskapsstilar. Den 
instruerande ledaren styr detaljerat och arbetar med uppföljningar. Det deltagande 
ledarskapet innebär att ledare och medarbetare samarbetar i beslutsfattandet. Där 
befogenheter delas ut av ledaren. Det finns en rådgivande ledare som tar beslut genom att 
stötta sina medarbetare och ger dem råd. Det optimala är att kunna använda sig av alla 
dessa fyra stilar samtidigt. Oftast kräver situationen i organisationen detta. Eftersom olika 
individer inom olika organisationer har olika behov (Northouse, 2016). 
Inom situationsanpassade ledarskapsstilen har medarbetarna en stor självständighet där 
person- och uppgiftsorientering är ganska låg. Ledarskapet blir mer delegerande (Yukl, 
2012). 
 

Person- och uppgiftsorienterad ledarskapsstil 
 
Ett person- och uppgiftsorienterat ledarskap har i sin grundtanke att en kombination av 
intresset för människor ska kombineras med intresse för produktion. Enligt följande 
modellen en person- och uppgiftsorienterad ledare bryr sig lika mycket om sina 
medarbetare och produktion likaväl.   
Personorienterande ledare skapar förtroende hos sina medarbetare genom att denne vill 
veta deras åsikter. I och med att ledaren lyssnar på sina anställda och bryr sig om sina 
anställda då trivs medarbetarna på sin arbetsplats och de är produktiva. En 
personorienterad ledare respekterar sina medarbetare medans en uppgiftsorienterad ledare 
koncentrerar sig på produktion. Dennes intresse ligger i hur uppgifter ska utföras och 
resultatet ska uppnås. Medarbetare är för honom är som ett slags verktyg till att uppnå 
produktionsmål (Yukl, 2012).  
Inom organisationen är det oftast viktigt att uppnå jämvikt mellan produktion och 
personal. Därför kan en person- och uppgiftsorienterad ledarstil komma till hjälp till att 
uppnå följande mål. Men följande sorters ledare behöver ha båda egenskaperna i sitt 
ledarskap dvs mål- och personalorienterat ledarskap. Annars det kan gå snett om en ledare 
koncentrerar sig bara på produktion det kan hända att personalen inte mår bra och inte 
trivs på sin arbetsplats. Och tvärt om en ledare koncentrerar sig på personal, då kan det 
hända att produktionen sjunker och det gemensamma målet inte uppnås. Därför är det 
viktigt att kombinera dessa två olika delar för att effektivitet och produktivitet i 
organisationen kan uppnås (Northouse, 2016). 
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Motivation 
 
Medarbetarnas motivation spelar en stor roll i alla organisationer. Alla ledare vill ha 
motiverade medarbetare som jobbar för organisationens bästa. Motivation kan handla om 
en önskan att tillfredsställa sina behov.  
Motivation är en psykologisk term för olika faktorer hos individen som väcker, formar 
och riktar beteendet mot olika mål (Cervone & Pervin, 2017). 
Det finns olika motivationsteorier som förklarar varför människor gör som de gör för att 
tillfredsställa sina behov. En av dessa teorier kallas för Maslows behovstrappa. Abraham 
Maslow (1908–1970) var en av våra största forskare kring motivation och han är mest 
känd för sin behovstrappa som kom till nytta inom olika forskningsområden där ledarskap 
inkluderas med (Cervone & Pervin, 2017).  
Abraham M. har skapat en hierarkisk behovspyramid. Där i pyramiden placeras alla 
individer vid olika tidpunkter som har olika behov och dessa individer konkurrerar med 
varandra. Oftast är ett av alla behov starkare än andra och detta driver människor till att 
tillfredsställa det första behovet för att kunna klättra upp i pyramiden.  
Pyramiden är ordnad så att den består av olika behov. Längst ner i pyramiden finns det 
fysiologiska behoven. Det innebär att människa behöver mat, kläder, bostad det vill säga 
uppnå ett fysiskt välbefinnande för att kunna gå vidare. Nästa steg i pyramiden handlar 
om säkerhet en människa behöver för att må bra. Människan behöver ha ordning i sitt liv 
och vara säker på framtiden. När människan känner sig säker då det är dags att klättra ett 
steg upp för att komma till den trappa som heter kontaktbehov. Människor behöver vara 
accepterade i samhället och uppskattad av andra, samtidigt vill alla människor tillhöra 
gruppen. En människa behöver hitta sin grupp. Nästkommande trappa heter 
uppskattnings- och statusbehovstrappa. Det handlar om att människan vill utveckla sitt 
eget ”jag”. Människan behöver belöning för sin prestation och insats utgående från 
dennes kompetenser. Högst upp i pyramiden hittar vi en trappa som heter 
självförverkligande. Det handlar att människa fortfarande vill utvecklas och uppnå det 
högsta målet denne har (Cervone & Pervin, 2017; Northouse, 2016). 
Maslow menar att alla människor har olika behov som finns i följande pyramiden. Men 
det behövs motivation för att tillfredsställa dessa olika behov. Människan fortsätter upp 
på trappan när ett behov på lägre nivå är tillfredsställt. Ibland behöver människor klättra 
steget tillbaka på trappan och tillfredsställa om sina behov för att kunna klättra uppåt. Det 
varierar från individ till individ hur starka behov på dessa olika trappor är. Vissa individer 
stannar längre vissa klättrar vidare snabbare dvs vissa individer har förmåga att 
tillfredsställa sina behov snabbare än andra. Maslow har förklarat att de flesta människor 
rör sig inom pyramiden i den ordning som behovshierarkin anger. Han menar att man inte 
behöver tillfredsställa sitt behov till hundra procent innan man klättrar vidare på nästa 
trappsteg.  De flesta samhällsmedlemmar har sina behov mer eller mindre tillfredsställda. 
Graden av tillfredställelse bli mindre för människan ju högre upp på trappan man har 
klättrat (Cervone & Pervin, 2017). 
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Maslows teori är ett bra redskap till att tänka hur man kan motivera människor (Wistrand, 
2017). Motivation kan spela en stor roll när det gäller människans utveckling i sitt arbete. 
Om människan bli mer och mer motiverad till sina uppgifter då kan det vara till stor nytta 
för organisationen. Kreativitet placeras högst inom humanistisk psykologi och det är som 
ett drivande drag för varje människa (Wistrand, 2017). 

 

Kommunikation 
 
Kommunikation är ett svårdefinierat begrepp. Men kommunikation är ett viktigt 
ledarskapsverktyg. Alla människor kommunicerar genom hela sitt liv. Kommunikation 
börjas redan vid människans födelse och avslutas när människan dör. Kommunikation 
betyder någonting gemensamt. Vi människor kommunicerar med hjälp av ljud, gester, 
kroppsspråk, tal, skrift och många andra olika kommunikationsformer.  Genom allt som 
vi gör, förmedlar vi någonting. Dessa olika kommunikationsformer gör att vi kan skapa 
gemenskap och vi kan förstå varandra. Vi kan samarbeta med hjälp av kommunikation 
mellan människor som kan samspela med varandra (Ordklasserna i svenska språket, 
2018). Kommunikation handlar om informationsöverföringen genom olika kanaler inom 
organisationen (Gail & Stacey, 2014). 
Det finns bra och mindre bra kommunikation.  I en målmedveten och målinriktat grupp 
är det jätteviktigt att kommunikationen är bra. Utan god kommunikation är det svårt att 
få alla med i gruppen. Det kan uppstå problem med att dra åt samma håll och jobba för 
varandra mot gemensamma mål (Northouse, 2016). 
Vid brister i kommunikationen kan det uppstå olika problem i organisation. Problem i 
form av missförstånd och konflikter inom grupper gör att det kan vara svårt att uppnå det 
gemensamma målet. Konflikter förekommer nästan alltid på̊ en arbetsplats. Det är nästan 
alltid ledarens sak att komma in och att lösa dessa olika konflikter. Därför är det viktigt 
att ledaren är duktig på̊ kommunikation så att denne kan hantera konfliktlösning på̊ ett 
effektivt sätt (Yukl, 2012). Kommunikation i organisationer måste vara tydlig och 
pedagogisk. 
   

RESULTAT  
 
I följande stycke presenteras resultat till följande studie. Alla intervjupersoner kan också 
kallas för respondenter. Det är på grund respondenters anonymitet (Vetenskapsrådet, 
1990). Intervjupersonerna sätts inte ordning och deras berättelser presenteras i 
slumpmässig ordning. 
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Respondent 1 
 
En äldre kvinna som är 63 år gammal och som är utbildad civilekonom i grunden. Men 
hon har kompletterat sin utbildning med lärarutbildningen. Hon har jobbat som lärare i 
många år. Kvinnan är född och uppvuxen i Sverige. 
Respondenten kunde tydligt och från början förklara skillnaden mellan en chef och en 
ledare. En ledare enligt henne har egenskaper att leda och en chef det är en befattning 
som styrs av olika lagar och regler. Alla är ledare men inte alla är chefer. Den tillsatta 
chefen är alltid är en ledare enligt följande respondent. 
En bra ledare i skolväsendet enligt henne är en person som lyssnar. Det är den viktigaste 
egenskapen som respondenten tyckte om inom ledarskapet. En bra ledare måste ha 
förmåga att få alla människor med sig. Tillit till sina medarbetare och extrem 
självkännedom fortsätter hon. Tydlighet och rättvisetänk, det är viktigt inom pedagogiskt 
ledarskap. Det är viktigt att en ledare har bra moral och etik. 
Tydlighet och rättvisa är viktiga egenskaper inom kommunikation med andra människor 
i skolan.  

Ledarskapet har jämförts med familjerelationer.  
Kommunikation och tydlighet kopplade respondenten till feedback den som kallat 
tvåvägskommunikation. Det är viktigt med förståelse och respekt för varandra i 
kommunikation. 
Vad som är rätt och vad som är fel i kommunikation mellan kollegor, har respondenten 
resonerat att människor är olika och att det är svårt att hitta ett bra svar. Men man utgår 
ifrån att man har erfarenhet att jobba och ingå i teamet.  
Det är viktigt att vara lyhörd för att kunna höra och se vad behövs och för en ny kollega 
att veta och vilken hjälp behövs i olika situationer vid nyanställningar. Man bygger 
gradvis relationer med en ny kollega. Tillit och förtroende det är viktiga egenskaper för 
att man kan lyckas som en ledare.  
Det är viktigt att dela erfarenheter mellan varandra. Den som har jobbat längre kanske har 
blivit hemmablind och det behövs nya metoder för att allt kan rulla vidare. Man kan tro 
att allt fungerar väl men i verkligheten kan   bilden vara helt annat. 
På slutet berättar respondenten om en ledare hon har haft. Det var ett tag sedan när hon 
jobbade på en annan plats. De var tre stycken olika kollegor som fick ett uppdrag av sin 
chef. Dessa tre kollegor lyckades med sitt uppdrag. De har bildat ett team som fick 
fullständigt fria händer. Respondenten tror att de lyckades med sitt uppdrag på grund av 
att deras chef hade förtroende och tillit för sina medarbetare. 
Tre olika personer lyckades med sitt uppdrag eftersom de alla hade olika erfarenheter och 
de var ledare för varandra. De hade förtroende för varandra och de kommunicerade tydligt 
med varandra. Men ingen av dessa personer var chef, alla var ledare. 
Respondenten tycker att en bra ledare ska vara pålitlig, se på människors olikheter och att 
vara tydlig i allt. 
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Respondent 2 
 
Den andra respondent är en kvinna som jobbar som lärare. Hon studerar för att hon vill 
ha en lärarlegitimation. Hon är 35 år gammal och hon är inte född i Sverige. Hennes 
högsta utbildning är eftergymnasial yrkesutbildning inom ekonomi och försäkring. 
Respondenten har fått följande utbildningen i sitt hemland. Hon läser till lärare på ett 
svenskt universitet. 
Det finns skillnader mellan en chef och en ledare enligt henne. En chef är en som kräver 
men en ledare är någon som vill göra någonting gemensamt. 
En bra ledare enligt henne är en person som delar med sig, tolkar och ger en bra feedback. 
Positiv och negativ kritik är jätteviktigt. 
Inom skolledarskapet är det viktigt att en ledare har koll på olika delar och att en ledare 
lyssnar på sina medarbetare. 
Egenskaper som är viktiga enligt henne som pedagogisk ledare är att ledaren kan lyssna 
och höra vad andra säger. Det är viktigt att problemet kan lösas omedelbart. Beslut ska 
fattas omedelbart i visa känslomässiga saker. 
Ledare behöver inte vara vän med alla och det är viktigt att ledare kan säga nej. Rättvisa 
det är det som gäller. Professionalitet måste vara på en hög nivå hos medarbetare för att 
verksamheten ska kunna fungera på ett bra sätt.  
I kommunikation med andra människor är det jätteviktigt att man uppdaterar varandra. 
Informationsflödet måste fungera perfekt och regelbundet. Det borde alltid finnas en 
ledare till hands. En ledare som man kan fråga om saker eller diskutera olika situationer 
som uppstår och det ska lösas omedelbart. 
På tal om vad som är rätt och vad som är fel i kontakt med andra kollegor lyfter 
respondenten professionalitet och jämlikhet. Det är viktigt enligt henne och det är 
jätteviktigt speciellt i skolväsendet. En chef vill hon alltid se som en bra ledare. Men 
tyvärr det är inte så ofta som en bra ledare är en bra chef fortsätter hon. 
En god ledare måste ha koll på allt vid nyanställning och introduktion. En ledare måste 
ha tid för vägledning. Att vara tydlig och ha tålamod med nya medarbetare. En bra ledare 
måste ha kunskap om nyanställdas erfarenheter. 
Respondenten har berättat om den perfekta ledaren enligt henne. Hennes ledare var tydlig 
i kommunikation. En bra ledare ger utmaningar och ger utvärderingar i form av feedback. 
Jämlikhet är viktigt för en bra ledare och det är viktigt att dela erfarenhet mellan varandra 
Förtydligande av respondentens åsikt, en bra ledare måste vara pedagogisk, rättvis och 
tydlig. 
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Respondent 3 
 
Den tredje respondent är en man i 63 års ålder som jobbar som en lärare. Han är född i 
Sverige. Han har en lärarutbildning. Den heter mellanstadielärarexamen enligt gamla 
systemet. Han har kompletterat sin utbildning med olika påbyggnadskurser. 
I frågan om det finns skillnader mellan en chef och en ledare har respondenten svarat att 
en chef är tillsatt för att uppnå målet medan en ledare är den som kan uppkomma spontant 
i en grupp av människor. Man kan vara ledare som lärare, som en människa men en chef 
är tillsatt för att leda en grupp.  
En bra ledare enligt respondenten är den som kan läsa av dessa man kommunicerar med. 
Tydlighet är en viktig egenskap. Och en chef måste kunna väcka ett intresse för uppdraget 
man ger ut.  
För en pedagogisk ledare, enligt respondenten, det är viktigt att ha kunskaper om det man 
undervisar och förmedlar. Kunskapen är makten till att leda en grupp människor. Man 
måste vara trygg och bekväm i situationen. Kommunicera med andra och se andra. 
Kommunikation med andra är ett jätteviktigt ledarskapsverktyg. Det är eleverna som ska 
ställa frågor och inte tvärtom fortsätter respondenten. Att väcka intresse för andra det är 
jätteviktigt. 
I frågan om vad som är rätt och vad som är fel i kommunikation med kollegor svarade 
respondenten att han försöker att leda kollegor med hjälp av sin erfarenhet och kunskap.  
En god ledare vid nyanställning introducerar kollegor, men inte allt på en gång. Enligt 
respondenten är det väldigt individuellt. Vissa behöver hjälp och råd på en gång, medan 
vissa nya kollegor kör sitt eget race. Men alla som behöver hjälp måste vara välkomna. 
Om sin nuvarande chef var respondenten negativ. Han sa att hans chef är ingen ledare 
alls.  
Det var svårt att se någon bra formell ledare. Respondenten tyckte om att prata om dessa 
formella och informella ledare. Men han berättade att det finns personer som är bättre på 
ledarskap utan att vara formella ledare.  
Det är svårt att märka att man är ledare om man har kunskap inom visst område. Om man 
inte utmanas av någonting då anser respondent att det inte finns någonting som liknar 
ledarskap. Jämlikhet och jämställdhet är respondentens syn på samhället. 
Att ha kunskap det innebär inte automatiskt att vara en bra ledare enligt honom. 
Respondenten kände sig inte som en ledare för någon. Men han hjälper gärna sina kolleger 
om de behöver hjälp och råd.  

Enlig respondenten måste en bra ledare ha tålamod och att vara tydlig i allt. 
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Respondent 4 
 
Nästföljande respondent är en kvinna 37 år gammal. Hon är en utlandsfödd kvinna som 
har flyttat i Sverige för ungefär 15 år sedan. Hon jobbar som lärarassistent och hon har 
gymnasieexamen som högsta utbildningen. Just nu studerar hon på universitet för att 
kunna jobba som lärare och att kunna få en lärarlegitimation. 
Enligt respondenten det borde inte finnas någon skillnad mellan en chef och en ledare. 
Men hur som helst fortsätter hon en chef leder en personalgrupp och en ledare behöver 
inte vara anlitat av någon. 
Respondenten tror att en bra ledare alltid ska se framåt och bryr sig om sina medarbetare. 
Det är viktigt att en ledare (chef) ser sina medarbetare och bekräftar dem. En bra ledare 
hjälper människor att ta fram sina starka sidor. 
Ledarskap i skolan är ett jättekänsligt ämne enligt respondenten. Det är på grund av att 
personalen som jobbar med elever är ledare för dem och samtidigt att personalen behöver 
vara ledare för varandra. 
Det behövs mycket ledarskapserfarenheter som kan samlas i en grupp och att alla som 
har ledarskapserfarenheter kan dela med sig till andra. Då kan många problem avlösas 
omedelbart. 

Respondent såg sin chef som hennes ledare. 
Pedagogiskt ledarskap enligt följande respondenten innebär att se och bekräfta individer.  
Kommunikation är ett viktigt verktyg inom ledarskapet. Människor behöver ha vårdat 
språk och vara tydliga i kommunikation med varandra. Alla borde respektera varandra. 
Mycket missförstånd kan uppstå på grund av att ledare inte pratar samma språk som andra 
gör. Det kan vara på grund av att visa människor har fattigare ordförråd eller att någon 
pratar med hjälp av akademiska termer som kan vara för svåra för vanliga människor. 
Man behöver sätta gränser i kommunikation med kollegor. Man ska vara lite försiktig i 
kommunikation med sina kollegor. 
En bra ledare introducerar nyanställda. Det är viktigt att visa och förklara hur saker och 
ting fungerar. Det är viktigt att en ledare kan presentera nyanställda för andra kollegor 
vid introduktionen fortsätter respondent. 
I en berättelse om en ledare som respondenten nämnde, att hon har en bra ledare som inte 
är hennes chef.  Det är en ledare som är tydlig, sträng lyhörd och han lyssnar på henne. 
Han låter respondenten delta i beslutsfattandet. 
Tydlighet och jämställdhet det är dessa två egenskaper enligt följande respondent att en 
bra ledare måste ha. 
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Respondent 5 
 
En man i 35 år och han jobbar som lärare. Han är född och uppvuxen i Sverige. Den 
högsta utbildningen han har är en magisterexamen i historia.  
Han är medveten om att det finns skillnader mellan en chef och en ledare. Respondenten 
har varit aktiv inom försvarsmakten där ledarskap spelar en viktig roll. En ledare är en 
person som man följer och en ledare gör det bästa för organisationen. En chef och en 
ledare kan vara lika varandra. Det finns skillnaden mellan att leda och styra. En chef är 
en som styr medans en ledare är den som leder verksamheten fortsätter respondenten. 
Respondenten tog upp detta med informella ledare som enligt honom innebär att man inte 
behöver vara chef för att vara en ledare.  
En bra ledare kännetecknas av en pedagogisk insikt och denne har en pedagogisk 
förståelse. En ledare som har empati. En bra ledare behöver ha en känsla hur man kan 
styra med hjälp av små resurser. Det är viktigt enligt honom att vara sedd och att få 
möjlighet till att gå vidare och utvecklas. Det är viktigt att hela arbetslaget är ihop. 
Medarbetare måste ha tillit och förtroende för sin ledare och varandra.  

Det måste finnas utrymme och möjlighet till misslyckandet.  
Kommunikation det är ett viktigt verktyg inom ledarskapet. En bra ledare måste förklara 
varför det är som det är. Och det inte bara när det någonting som inte fungerar utan det är 
viktigt att analysera detta som fungerar för att kunna få svar varför det fungerar. Tydlighet 
och pedagogiskt ledarskap är viktigt inom kommunikationen mellan andra människor. 
Att vara lyhörd mot sin personal och i kommunikationen det är en viktig ledares egenskap. 
Respondenten kommunicerar med andra människor på olika sätt. Människor är olika och 
dessa olikheter behöver olika kommunikationsmetoder. Man måste vara tydlig och 
demokratisk. Ibland man måste tänka på vad man säger. En bra ledare kan vara en hot 
mot sin chef i kampen om chefsposition. 
Gränserna måste sättas i kontakt med kollegor. Det finns många olika parameter inom 
det. Olikheter avgör oftast om vad som är rätt och vad som är fel i olika situationer.  
Ärlighet är viktigt men inte alla kan hantera det. Rakt på sak men på det pedagogiska 
sättet fortsätter respondenten. Det är viktigt att ledare lyfter personer och deras olika 
egenskaper. Grundtanken med pedagogiken är reflektion och uppfostran. 
Människor är olika och det beror på hur man handleder nya kollegor vid introduktion. 
Alla borde dela sina erfarenheter med sina kolleger. Man måste känna sig välkommen. 
Att dela med sig av kunskap det är viktigt mellan kollegor. Att ställa upp för varandra och 
samarbetet det är viktigt för att saker och ting kan fungera.  
Respondenten berättade om sin ledare. Han har en ledare som är hans chef och den person 
är mer eller mindre som en administratör enligt respondenten. Det finns en ledare i 
organisationen som inte har chefsposition men som enligt respondenten kan vara en bra 
ledare/chef i framtiden om det bara kommer att ges möjlighet för honom. Respondentens 
nuvarande chef är otydligt och inte alltid ärlig. Men det går bättre med tiden. 
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Respondenten har fått mer förtroende för sin chef med tiden. Enligt honom är det inte så 
lätt att lita sin nuvarande ledare. 
En chef behöver ha mycket kunskap. Kanske mer än deras medarbetare. 
Pålitlighet, tydlighet, trovärdighet det behöver en bra ledare att ha enligt följande 
respondenten. 

 

Iakttagelser 
 
Visa respondenter hade starka känslor när de fick berätta någonting som är eller vara bra 
om sin ledare. Det märktes att respondenterna har blivit mycket gladare när de fick berätta 
om en bra ledare. Men samtidigt det upplevdes att respondenterna blev lite irriterade när 
det pratades om egenskaper av ledare de har. Det kan vara på grund av olika 
omständigheter eller det är bara missuppfattning av respondenternas känslor. 
Dessa känslomässiga respondenternas beteende bortses till följande studie eftersom 
studien handlar om ett bra och mindre ledarskap och den behöver inte beröra 
respondenternas känslor. 
 

 
 

DISKUSSION 
 
Här nedan ska presenteras diskussionen om arbetet som har lagts till följande studie. Här 
diskuteras och utvärderas alla olika verktyg och instrument som har använts till följande 
studie.  
 

Metoddiskussion 
 
Metoder som har använts till följande studie har uppfyllt sin funktion. Man kan alltid 
diskutera om det har valts de rätta metoderna till följande studie.  Men eftersom alla 
studier är olika och alla forskare tänker olika vill jag säga att jag är nöjd med de metoder 
och verktyg jag har använt mig av. Det viktigaste är att studiens verktyg hjälpte till att få 
ett resultat.  
Studien är av en kvalitativ metod. Till att samla in data för följande studie har använts 
semistruktuerade intervjuer. Intervjuerna som har transkriberats till olika texter 
(Rienecker & Peter, 2012). Dessa olika texter har transkriberats och jämförts med olika 
ledarskapsteorier.  
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Från början var tanken att inkludera observationerna till följande studie. Men samtidigt 
kunde det vara för stor belastning för en ganska liten studie. Dessa observationer kan vara 
som ett komplement om studien ska utökas och forskare vill forska vidare.  
Till följande studie har intervjuats fem stycken respondenter och det har använts flera 
olika ledarskapsteorier som hjälpte till att hitta svar på huvudfrågan som handlar om vad 
som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. Allt gick som man har tänkt från början. 
Intervjufrågorna har genomtänkts och frågorna har ordnats i den följd att respondenterna 
inte behövde hoppa fram och tillbaka i sina berättelser. Nästkommande fråga var alltid 
kopplad med föregående frågan osv. Det kändes som en bra ordning och det behövdes 
inte ändra någonting medan intervjuerna utfördes. Ibland har respondenterna besvarat 
frågorna innan de har ställts. Och då var det inte så svårt att hoppa över frågan som 
respondenterna redan hade besvarat. Men hur som helst alla frågor har ställts till alla 
respondenterna och om respondenterna redan hade besvarat frågan, blev de tillfrågade 
ändå om de vill tillägga någonting mer.   
Respondenterna var olika människor och frågorna fungerade olika på dem. Det menas att 
vissa respondenter hade direkt svar i vissa frågor samtidigt som respondenterna fastnade 
och frågade vad menas med detta. Men det var inte på grund av att frågorna var för 
krångliga. Det var på grund av att respondenterna aldrig hade tänkt på något av 
fenomenen de blev tillfrågade och de blev överraskade varför de fick frågan just om detta. 
Sammanfattningsvis man kan säga att respondenterna hade olika syn på ledarskap och 
därför är det spännande. 
En deduktionsmetod till studien passade bra eftersom, med hjälp av respondenternas 
texter, kunde olika teorier prövas och svaret kunde fås.  
Det etiska regelverket har hjälpt till att föra och slutföra studien. I och med att 
respondenter har informerats om det etiska regelverket kunde de känna sig trygga. 
Respondenterna var medvetna om sina rättigheter och de kunde ångra sig när som helst. 
Intervjupersonerna kunde ta kontakt med studiens ledare när som helst och meddela att 
de hade ångrat sig och vill dra sig ur studien. Då skulle författaren vara tvungen till att ta 
bort data från studien. Etiskt regelverk är ett bra regelverk som stärker uppsatsens värde 
i och med att alla är medvetna och alla respondenter har deltagit frivilligt och på samma 
villkor.  
Det urval som gjordes till följande studie passar till denna form av undersökning. Det har 
valts olika individer. Dess olikheter var att de var av olika kön, i olika åldrar och 
respondenterna vara från olika kulturer.  
Följande studie koncentreras till en ledare och ledarskap. Chef och chefskap skulle vara 
en annan sak, men genom intervjuerna som utfördes till följande studie märktes det att 
personer som intervjuades ofta blandade ledarskap med chefskap. 
Alla metoder som har använts till följande studie var lika viktiga och alla dessa metoder 
har kompletterat varandra för att svaret på studiens huvudfråga kunde fås. 
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Resultatdiskussion 
 
Dags att diskutera resultaten som man ville ha med följande studie. Studiens huvudfråga 
handlar om vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan utifrån medarbetarnas 
perspektiv. 
Alla fem respondenter har besvarat intervjufrågorna i form av semistruktuerad intervju 
(Kvale & Brinkmann, 2013). Resultatet blev inte så överraskande men resultatet visade 
tydligt att olika respondenter har lite olika syn på bra ledarskapsegenskaper.  
Alla respondenter har definierat ledarskap på olika sätt. Och det är inte så konstigt 
eftersom ledarskap är ett svårdefinierat begrepp. Ledarskap är inte statiskt och det har 
förändrats med tiden. Det som ansågs vara bra ledarskapsegenskaper för dessa äldre 
undersökningspersoner det hade inte lika stor påverkan för dem som är yngre. De flesta 
respondenter blandade ledarskap med chefskap. Och det är inte så konstigt eftersom en 
bra chef måste vara en bra ledare enligt dem. Det var lite för svårt för vissa respondenter 
att inse att de också är ledare för sina kollegor, elever eller hemma. Medan intervjufrågor 
besvarades fick vissa respondenter lite annan syn på ledarskap. De insåg att ledarskap det 
är inte bara chefskap utan att det ligger mycket mer i följande begrepp. 
Det har tagits fram tre traditionella ledarskapsstilar till studien. En demokratisk, en 
auktoritär och en låt gå ledarskapsstilar diskuterades. De flesta av respondenter vill se en 
ledare som har demokratiska egenskaper och som är en demokratisk ledare. En ledare 
som inkluderar sina medarbetare i beslutsfattande och en ledare som alltid finns till hands. 
Det kan vara på grund att vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla människor är vana 
vid att delta i beslutsfattandet. Vi lever i ett samhälle där allas lika värde och jämställdhet 
står högt på agendan. Speciellt den demokratiska ledarskapsstilen passar i skolan, där 
elever uppfostras till demokratiska medborgare.  
Att ha en auktoritär ledare, det kan inte vara populärt för studiens respondenter. Ingen har 
nämnt att de vill ha en ledare som gör allt åt dem, har kontroll på dem och bestämmer 
varje respondentens steg. Alla ville vara fria och kreativa i sitt arbete. Alla respondenter 
vill ha belöning och feedback efter att de har gjort någonting bra för organisationens 
gemensamma mål.  
Samtidigt ville ingen av respondenterna ha en ledare som har en låt gå ledarskapsstil. 
Respondenter till följande studie var människor som redan har mycket utbildning bakom 
sig och det var några respondenter som fortfarande studerar. Ingen av dem vill se en ledare 
som låter allt bara flyta på. Alla ville ha en ledare som de kan få hjälp av när den behövs. 
De flesta funderar på att göra karriär och med en låt gå ledare kan det vara svårt att göra 
karriär. Eftersom från en låt gå ledare får man ingen belöning av sin ledare. Och med 
detta kan man tappa motivationen. Då det kan bli svårt att tillfredsställa sina behov och 
med detta uppstår hinder för att klättra upp på behovstrappan. 
Alla respondenter vill jobba i ett team där allas åsikter kan diskuteras och ett beslut tas i 
ett mer eller mindre gemensam diskussion.  
 I diskussion om situations anpassat ledarskap kan det konstateras att alla respondenter 
vill jobba i ett team där de kan komplettera varandra. Därför kan det dras en slutsats att 
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deras syn på ett bra ledarskap i skolan också kan kopplas till ett situations anpassat 
ledarskap. Den som anställer folk måste känna till följande ledarskapsmodell för att kunna 
tillfredsställa sina medarbetares behov. Behov där olika erfarenheter spelar en stor roll i 
teamarbete. Organisationens mål är produktivitet och kreativitet och därför är det är 
viktigt att alla olika kompetenser kan samlas i ett team för att nya kreativa lösningar kan 
hjälpa till att lösa uppstående problem. 
Alla respondenter vill ha en ledare som delegerar uppgifter och låter dem självständigt 
lösa dem. Och om organisationen är konstruerad enligt följande ledarskapsmetoder som 
i följande fall, är situations anpassat ledarskap, då kan ledaren vara säker på att uppgiften 
ska lösas. Det är på grund av att ledaren är medveten om att uppgiften ligger hos personen 
som har kompetens till att lösa detta. 
I diskussion om person- och uppgiftsorienterat ledarskap kan man hitta olika åsikter i 
respondenternas berättelser. Respondenterna har oftast sin närmaste chef som en ledare. 
Och de har utgått ifrån vilka egenskaper eller hur deras chef beter sig i olika situationer. 
Följande ledarskapsstil har två sidor. Den ena är koncentrerad till personal den andra är 
koncentrerad till produktion. Det kan vara bra om en chef hade dessa båda egenskaper 
som kan komplettera varandra till att kunna vara en bra ledare. Respondenterna ansåg att 
deras chefer oftast koncentrerar sig bara på en av dessa egenskaper dvs eller till personal 
eller till produktion. I följande situation kanske det kan vara bra att ha två chefer. En chef 
som ansvarar för personal och den andra chefen som ansvarar för produktion eller 
uppgifter. En av respondenter har nämnt att dennes chef saknar egenskaper som kanske 
finns hos dennes närmaste underställd. Det är intressant att se hur dessa olika teorier 
fungerar i verkligheten. Vanliga människor tolkar ofta omedvetet eller medvetet olika 
ledarskapsteorier. 
Att motivation och uppmuntran till arbetet är viktigt det har nämnts av majoritet av alla 
respondenter. Respondenterna ville att deras ledare kunde se och bekräfta deras insatser 
i arbetet de gör. Det var viktigt för respondenterna att utvecklas i sitt arbete och gå vidare 
i sin utveckling. Men för att gå vidare i sin utveckling behöver individerna bli sedda och 
de behöver bekräftelse för sina insatser i arbetet de har utfört. Här kan en bra ledare kan 
vara till hjälp. Utgår man ifrån Maslows behovsteori och funderar man på följande sätt 
då kan man bara vinna som ledare eftersom dennes medarbetare växer och ledarens 
auktoritet växer med detta.  
Genom att ledare motiverar sina medarbetare och medarbetarna tillfredsställer sina behov 
och är beredda att gå vidare, kan man ändra trappan och tolka på ett eget sätt. Vad sägs 
om att längst ner i pyramiden sätter vi en vikarierande lärare. På den nästkommande 
trappan hittar vi en lärarassistent. Ett steg högre uppåt sitter en lärare. Vi klättrar vidare 
tills vi kommer till exempel till rektor. 
De flesta vill göra en karriär. Och de flesta kanske har påbörjat att göra karriär med att ha 
ett sommarjobb i skolan eller vikariera där. Om man komma på rätt plats i rätt tid i en 
organisation och där finns ett bra ledarskap då det kan vara avgörande för individens 
framtid. Har man kommit till arbetet som vikarie och tillfredsställde sina behov där, då 
ligger nästa mål ett steg högre upp på trappan. Det bli bara en tidsfråga innan individen 
börjar klättra upp för att komma så högt det går.  
Det sistnämnda verktyget till följande uppsats handlar om kommunikation. Alla 
respondenter vara eniga om att en bra kommunikation är ett viktigt verktyg för ett bra 
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ledarskap i skolan. Utan bra kommunikation går det inte att utföra sina arbetsuppgifter på 
ett bra sätt. Produktivitet och effektivitet kan sjunka kraftigt om det finns dålig 
kommunikation inom organisationen. En ledare måste vara tydlig och pedagogisk i sin 
kommunikation. Det måste finnas tid för kommunikation i organisationen. 
I frågan om hur respondenter kommunicerar med sina kollegor var svaret enigt att alla 
människor är olika och att alla behöver olika kommunikationsmetoder. Det som passar 
till vissa passar inte alla andra. Ibland behöver man sätta gränser i kommunikation med 
andra människor för att inte bli missuppfattad. För mycket nyfikenhet kan leda till att 
kommunikation mellan två individer, kan gå snett, bara på grund av att den ena inte kan 
vara ärlig eller vågar inte svara, för att man är rädd eller att bli mindre värd.  
 

Slutsatser 
 
Det är dags att avrunda studien och skriva ner några avslutningsord. Som det har nämnts 
några gånger, det är att ledarskap är ett svårdefinierat begrepp och ledarskap är inte 
statisk. Samhället ändras och med detta behövs det nya ledarskapsstilar. Intresset växer 
eftersom många vill vara ledare eller jobba som chefer. Många strävar efter att göra en 
karriär. Man kan vara en ledare helt omedvetet att man är sådan. Att vara en chef det kan 
vara svårare eftersom man då bär ansvar för andra och man är anställd av någon för att 
bära ansvaret.  
Ibland det kan vara svårt att förstå varför man ofta lyckas med nästan allt man gör. Man 
är ledare för andra utan att man inte vill vara ledare. Oftast syns ledarna och sticker fram. 
Och om man inte vill sticka ut då strävar man aldrig efter makt. Men det kan bli allt 
svårare och svårare med tiden. Människans styrka ligger i dennes kunskap. De som tycker 
om att prata med människor och de som kan lyssna i timmar när andra pratar. Man 
behöver ha respekt för olika kulturer, religioner och etniciteter. 
Människor är olika och människor som studerar inom olika samhällsvetenskapliga 
områden i framtiden kan utbildas till ganska kloka människor. De kan få den kunskap 
som behövs för att kunna styra människor och ha makt. Men inte alla strävar efter det. 
För de flesta är alla människor jämlika och de flesta människor är för jämställdhet. 
Det behövs många bra ledare för att samhället kunna ska vara jämlikt, jämställt och 
demokratiskt. Är det inte det idealet vi strävar efter? Och hoppet lever och jag hoppas att 
forskning inom ledarskapet kan bidra till att demokratin bli allt starkare och att 
jämställdhet och jämlikhet kan förstärkas i samhället. 
En ledare som är pedagogisk kan vara en bra chef. Men ibland räcker det inte med att 
vara bara pedagogisk. Pedagogiskt ledarskap kan väcka intresse för att fortsätta forska 
inom följande område. Forska och uppfinna nya ledarskapsstilar som bidrar och förstärker 
samhället. Samhället där dess medlemmar och alla är beroende av varandra. 
Ifrån respondenternas berättelser kan man dra en slutsats om vad som kännetecknar ett 
bra ledarskap i skolan utifrån medarbetarnas perspektiv. Alla respondenter var eniga att 
en bra ledare i skolväsendet ska vara tydlig. Tydlighet uppskattades av alla respondenter 
och respondenterna försöker vara tydliga själva när de kommunicerar med elever och 
kolleger.   
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Pålitlighet nämndes i respondenternas berättelser. Pålitliga människor uppskattas i 
samhället eftersom människor behöver lita på varandra. Om man kan lita på sina 
medarbetare då behövs det inte övervakning och kontroll. Med detta sparar ledare sin tid 
och sina resurser. Dessa två egenskaper bidrar till effektivitet och produktivitet.  
Respondenterna hade många åsikter om hur en bra ledare bör vara i skolväsendet. 
Egenskaperna är olika men alla dessa egenskaper beskriver hur en bra ledare bör vara. 
Enligt vanliga medborgare har den som jobbar i skolan en av de viktigaste 
samhällsuppgifter. Lära och uppfostra människor. Människor som ska bygga upp vårt 
samhälle. Bygga upp samhället och bevara dess kultur. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Att studera den demokratiska ledarskapsstilen närmare skulle vara väldigt intressant. Vi 
lever i en demokrati som behöver uppdateras. Det är på grund av att allt ändras och det 
behövs forskning för att hinna ikapp med tiden. 

Kanske det kan vara bra att närmare studera genusperspektiv inom ledarskapet. Vad som 
är manligt och vad som är kvinnligt det står ofta på agendan i olika politiska debatter. 
Och det har blivit allt mer vanligt att kvinnor tar högre chefsposter. Kanske egenskaper 
som kvinnor har passar jättebra för att kunna vara en chef. Men det kanske kan bero på 
situation eller organisation. 

Som sagt punkt sätter jag inte här och nu ska jag förhoppningsvis fortsätta studera 
ledarskap i dess olika former. 
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Bilaga 1 

I 

 

Intervjuguide 
 
Här nedan presenteras intervjufrågor som har används för datainsamling till följande 
studie. 

 
1. Hur gammal är du? 

2. Vilken är din högsta utbildning? 

3. Vad tror du om det finns skillnaden mellan en chef och en ledare? 

4. Vad kännetecknar en bra ledare? 

5. Vad är specifikt i skolledarskap? 

6. Vilka egenskaper anser du att man bör ha som en pedagogisk ledare inom skolan? 

7. Vad anser du som ledare man bör tänka på i sitt arbete när det kommer till 

kommunikation med andra människor i jobbet? 

8. Hur sätter du gränser för vad som är rätt och vad som är fel i kontakt med dina 

kollegor? 

9. Hur agerar en god ledare vid introduktion, nyanställning? 

10. Kan du beskriva den ledare du har? 
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