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Sammanfattning 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Växjö, Management, 2FE06E, VT 2010 

Författare: Ida Fransson                          

Handledare: Henrik Ferdfelt 

Titel: Ledarskapsutbildning – till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? 

En uppsats om betydelsen av ledarskapsutbildning 

Bakgrund: Idag utgår de flesta ledartjänster från att man har en utbildning från 

högskola/universitet samt kurser i ledarskap. Till en politisk ledarpost tillsätts man 

genom folkval och ingen ledarskapsutbildning krävs. Men är det så att en 

ledarskapsutbildning är av någon nytta för en som innehar en politisk ledarpost 

och vad har betydelse för det ledarskapet? 

Syfte: Att undersöka om ledarskapsutbildning har någon eller har haft någon 

betydelse för Kommunstyrelsens ordförande samt vad som har haft betydelse för 

det ledarskapet. 

Avgränsningar: Uppsatsen fokuserar på Kommunstyrelsens ordförande under de 

senast 30 åren i samma kommun samt på området ledarskap och utbildning. 

Metod: Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer har utförts ihop med den sittande 

Kommunstyrelsens ordförande samt de tre senaste i samma kommun. Resultatet av 

den empiriska insamlingen har sedan analyserats med hjälp av teorier inom 

managementområdet.  

Resultat, slutsatser: Ledarskapsutbildning har viss betydelse för ledarskapet. Vad 

som dessutom har betydelse enligt vad de intervjuade anger är: personliga 

egenskaper, grundvärderingar, förtroende och mentorskap. 

Förslag på fortsatt forskning: Att använda resultatet och applicera det på ett större 

företag inom den privata sektorn med en egendesignad ledarskapskurs som alla 

ledare måste gå och se om de har haft någon nytta av det och/eller om det har 

förändrat deras ledarstil. 
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INTRODUKTION  

Bakgrund 

Idag utgår de flesta platsannonser från att den sökande har 

högskole/universitetsutbildning och till tjänster som inkluderar ledarskap att man 

helst har kurser i ledarskap. Givetvis tar man även hänsyn till erfarenhet och 

personliga egenskaper, men utbildning har fått en mer och mer framträdande roll.  

Se till exempel i Göteborg Postens Jobb-bilaga eller vilken morgontidning som helst 

som har platsannonser hur man i dessa efterfrågar utbildning av olika slag. När 

man väl innehar en ledarskapstjänst så får man gå kurser i ledarskap, oftast 

anpassade för just det företaget och den tjänsten. Allt för att utveckla sitt 

ledarskap eller komma till rätta med eventuella problem som man har. Till en 

politisk ledarpost tillsätts man genom folkval och på det antal mandat som partiet 

fått.  Som Kommunstyrelsens ordförande är man i första hand utvald genom 

röstning i partiet, men också vald efter förhandlingar mellan de partier som regerar 

tillsammans om vilket parti som ska inneha denna post. Ingen ledarskapsutbildning 

krävs eller efterfrågas och kriterierna inom partiet är ofta, vem man tror kan vara 

bra för partiet och genomföra dess politik på ett bra och konstruktivt sätt. Som 

Kommunstyrelsens ordförande har man ett stort förtroende från medlemmarna i 

partiet om att man är den som kan leda kommunen på ett bra sätt. Men sällan 

finns det tidigare utbildning i ledarskap och inga anpassade kurser att tillgå när 

man väl fått förtroendet att leda.  

Samtidigt visar en sökning på www.studera.nu att det finns massvis med 

utbildningar i ledarskap: kvinnligt ledarskap, ledarskap i grupp, strategiskt ledarskap 

bara för att nämna några och detta enbart på universiteten/högskolan. Sedan 

finns det mängder med konsultföretag, självhjälpstester i diverse magasin med 

mera som täcker alla tänkbara vinklingar av ledarskap. En halvmiljon träffar enbart 

inom Sverige visar www.google.se när man söker på ”föreläsningar ledarskap”, 

bland de översta visas Tina Thörners föreläsning om ”Ledarskap utan gränser”. Alla 

dessa utbildningar inom ledarskap utbildar de bra chefer och ledare och tillför 

konsultföretag, föreläsningar med mera något till en redan befintlig ledarskapsstil?  

Kenneth S. Rhee och Tracey Honeycutt Sigler (2010) har forskat kring ett 

Managementprogram som ges vid ett universitet i USA och vilket innehåll som 
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utbildningen har haft, hur den har varit uppbyggd och bedrivits, och vilka resultat 

de har sett från detta. Studenterna har fått svara på vad de har lärt sig av 

utbildningen, men tyngdpunkten i forskningen har legat på hur programmet är 

designat och inte på de resultat som programmet har gett. Eller till exempel på om 

studenterna har kunnat använda sig av det utbildningen har lärt dem även på 

hemmaplan. Detta gör mig intresserad av att undersöka om ledarskapsutbildning 

har någon egentlig betydelse för utövande ledarskap. 

Signy Irene Valbo forskningsarbete (2000) redogör för frammarschen av nytt publikt 

ledarskap (new public management) och hur det har ändrat ledarskapet för den 

norska motsvarigheten till kommunalråd, från ett traditionellt ledarskap till ett mer 

strategiskt ledarskap som kräver mer av kommunalråden. Om ledarskapet som 

Kommunstyrelsens ordförande blir tuffare samt mer strategiskt borde inte utbildning 

i ledarskap vara något som man eftersträvar och behöver som ledare? 

Att ledarskapsutbildning har någon form av nytta för ledare det har Rhee och 

Sigler (2010) redan nuddat vid i sin forskning och att ledarskapet som 

Kommunstyrelsens ordförande troligtvis bara kommer att bli tuffare och mer 

strategiskt har Valbo (2000) redan fastställt i sin. Detta gör mig nyfiken på hur 

Kommunstyrelsens ordförande ser på ledarskapsutbildning och om de tror att en 

sådan utbildning skulle ha haft någon påverkan på deras ledarskap. Om det är så 

att de inte bedömer att ledarskapsutbildning skulle ha haft någon betydelse, vad 

är det då som de ser som betydelsefullt för sitt ledarskap som Kommunstyrelsens 

ordförande?  

Forskningsfråga 

Vad är Kommunstyrelsens ordförandes syn på ledarskapsutbildning? Vad har 

betydelse för Kommunstyrelsens ordförandes ledarskap? 

Syfte 

Att undersöka om ledarskapsutbildning har någon eller har haft någon betydelse 

för Kommunstyrelsens ordförande samt vad som har haft betydelse för det 

ledarskapet. 
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Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på Kommunstyrelsens ordförande under de senast 30 åren i 

samma kommun samt hur de ser på ledarskap och utbildning. 
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TEORI 

Kenneth S. Rhee och Tracey Honeycutt Sigler (2010) har skrivit en intressant 

forskningsartikel om ett Managementprogram vid ett universitet i USA och hur detta 

har bedrivits och vilka resultat de har sett från detta. Programmets studenter var 

ledare och hade oftast lång erfarenhet av ledarskap, genomsnittsåldern var 40 år 

och studenterna återfanns inom olika sektorer och delstater. Programmets längd 

var två år och handlade om att studenterna skulle utveckla sina 

teamworksegenskaper och lära sig reflektera, ge feedback och använda 

feedback på ett konstruktivt sätt. Rhee och Sigler hänvisar till Argyris (1977) kända 

modell om ”double-loop learning” vilket innebär att du lär, du reflekterar och du lär 

igen, du stannar aldrig i lärandet utan genom lärandet och reflektionen över 

lärandet kan man lära mer. Resultaten av utbildningen enligt den feedback som 

studenterna själva har angett och som Rhee och Sigler tagit upp är bland annat 

en ökning i social kompetens, att lära från misstag och en ökad kompetens i 

ledarskap. Eftersom tyngdpunkten i Rhee och Siglers forskning ligger på designen 

av själva utbildningen så utvecklar de aldrig feedbacken som kommer från 

studenterna.  

Signy Irene Valbos forskningsarbete (2000) beskriver till en följd av de nya vindarna 

med nytt publikt ledarskap (new public management) hur 

organisationsförändringarna inom den offentliga verksamheten har påverkat 

ledarskapet för lokala politiker i Norge. Hennes slutsats är att istället för att få ett 

mer strategiskt ledarskap som decentraliseringen skulle ge så har ledarskapet blivit 

mer otydligt och förvirrat för ledande politiker. Politikerna vågar inte lita på sina 

informationskanaler eller sina administrativa chefer och att de fortfarande håller 

fast vid sin traditionella roll att gå in i smådetaljer och småfrågor. Valbo reflekterar 

endast över det faktum att resultatet inte blev som det var tänkt, det hade varit 

intressant att utveckla tankegången om en utbildning i exempelvis strategiskt 

ledarskap hade gjort att decentraliseringens resultat hade fallit ut mer väl än vad 

det faktiskt gjorde. 

I sin forskning skriver Van Mart (2003) om utvecklingen inom 

managementforskningen och dess litteratur. Han följer managementforskningen 

historiskt med en början i ”The Great Man Theory” och avslutar med dagens olika 
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forskningsinriktningar. The Great Man Theory beskriver Van Mart som en inriktning 

där ledare föds inte görs, redan från början kan man se att den är en ledare och 

det är inget som man kan lära sig genom utbildning. Van Mart menar att idag så 

fokuserar man på att erfarenhet av ledarskap är det viktigast för en ledare, medan 

den formella utbildningen är en liten del av ledarskapet. Dock gör han en lite 

utvikning om att den formella utbildningen är av godo, där ledaren för en 

organisation måste ha teknisk kunskap i vad organisationen gör för att skapa 

trovärdighet och managementkunskap, främst för nya ledare, eftersom all kunskap 

kan underlätta. Han citerar bland annat Henton, Melville and Walesh (1997) när de 

konkluderar att ledarskap alltid har varit problematiskt men att det sedan det blev 

viktigt med delad makt har blivit ännu mer problematiskt att vara ledare. Dessutom 

är ledare mer utsatta idag både av media och av samhället, då det är mer fokus 

på dem och deras misstag inte ses med blida ögon. Eftersom tävlan intensifierats i 

den allmänna globala världen har också kravet på fler kompetenser för ledare 

ökat, Van Mart citerar Bass (1995).  Det finns idag många ledarskapsutbildningar, 

Van Mart nämner bland annat olika program på Harvard University, University of 

Texas och Arizona State University, men ingen reflektion över om de är av faktiskt 

nytta. Van Mart påpekar också i sin forskning om svårigheten med att faktiskt 

ändra sitt ledarskap radikalt när man väl har skaffat sig sin ledarskapsstil, lite 

finjusteringar är lätt att göra men helomvändning kommer troligtvis aldrig ske. 

Julio D Dávila (2009) har forskat kring fyra borgmästare i olika städer i Colombia där 

han har bett dem att med egna ord berätta bland annat om vilka kvalitéer som 

krävs för att bli en bra borgmästare. Även om Colombia och Sverige inte är lika 

rent ekonomiskt så tror jag att borgmästare eller Kommunstyrelsens ordförande 

möter samma svårigheter som ledare även om det är inom olika områden. Det var 

endast två av de tillfrågade i Dávilas forskning som svarade på ”Vilka kvalitéer en 

borgmästare bör ha”? Och båda var väldigt eniga om att man som borgmästare 

ska vara ärlig. Mot bakgrund av korruptionen i Sydamerika så är inte svaret helt 

konstigt, men bör var lika viktigt för en svensk ordförande i Kommunstyrelsen. En av 

borgmästarna anger kunskap som andra största kvalitén, där han utvecklar med 

att säga att ”för vissa är det viktigt att bara ha talang och att vara bra på att få 

röster, men att man måste ha kunskap om stadens problem” (2009:48). Den andre 

har inte nämnt något om kunskap men båda nämner social uppmärksamhet som 
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viktig kvalité; att man som borgmästare bryr sig om både de rika men framför allt 

de fattiga och ser alla som en del av det samhället.  

Asbjörnson och Brenners (2010) är ett bra exempel på alla de artiklar som jag funnit 

om hur ledarskap är eller ska vara, vad man som ledare ska tänka på, försöka 

uppnå och sträva efter. Just denna artikel menar att det viktigaste som ledare är 

att du lyssnar av dina medarbetare, att du är medveten om hur din framtoning är 

både i tal, text och kroppsspråk, att ledare ska vara uppmärksamma på hur de 

framstår. Att som ledare kunna motivera och inspirerar sina medarbetare och vara 

socialt kompetent.  

Giri och Santras forskningsarbete (2010) tar en annan vinkling än Asbjörnson och 

Brenners (2010) vad man som ledare ska sträva efter, de väljer att se ledarskapet ur 

hur bland annat tidigare arbetslivserfarenheter påverkar ledarskapet. De fokuserar 

på att sätta samband mellan olika grad av arbetslivserfarenhet och typ av 

ledarskap, att till exempel en ledare med mindre grad av arbetslivserfarenhet 

oftast har en högre grad av förändringsbenäget ledarskap.  

De två sista forskningsarbeten som jag hänvisar till är typiska inom 

managementforskningen där man antingen fokuserar på hur man ska vara som 

ledare eller hur tidigare erfarenheter påverkar ledarskapsstilen. Båda dessa är 

gjorda som kvantitativa studier, vilket ur mitt perspektiv gör att de tappar vad 

ledarna verkligen tycker och upplever och på så sätt missar djupet i sin forskning. 

Medan jag vidgar min forskning genom att be mina intervjupersoner att själva 

bedöma om utbildning har någon betydelse för deras ledarskap samt vad som 

faktiskt har betydelse. Det ger mig möjlighet till ett bredare resultat på en djupare 

nivå. 

Stig Montin (2005) undersöker den svenska offentliga organisationens ledarskap ur 

ett politiskt versus tjänstemannamässigt perspektiv och han konkluderar att det 

finns många aktörer på banan men väldigt få starka ledare att följa. Hans fokus 

ligger på den administrativa och politiska organisationen och hur dessa delar 

måste samverka utan att för den skulle kliva in på varandras områden eller skapa 

motsättningar. Enligt en undersökning gjord 2001 (SOU 2001:48) som Montin 

hänvisar till visar att tendenserna öka för en informell politisk professionalism, där de 

avlönade politikerna har fått en alldeles för stor makt och att makten blir mer och 
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mer centraliserad till dessa personer. Så det är för Kommunstyrelsens ordförande att 

sätta den politiska agendan och den strategiska politiken.  

Montin (2005) menar att det oftast skapas motsättningar mellan de lägre 

administrativa cheferna och de avlönade politikerna för att de administrativa 

cheferna upplever att politikerna lägger sig i deras arbete och trampar dem på 

tårna. Däremot mellan Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef måste det 

finnas ett gott samarbete och ett visst samförstånd för att samarbetet ska fungera 

mellan den politiska organisationen och den administrativa.  

Kommunstyrelsens ordförande har några viktiga roller att fylla bland annat att leda 

beslutsprocessen inom kommunstyrelsen och att då både representera sitt eget 

partis politik men också att tillgodose oppositionens önskemål till en viss gräns. Han 

leder också den politiska organisationen inom kommun, och leder även 

kommunen utåt mot media, andra kommuner, nationella politiska organisationer 

med mera. Kommunstyrelsens ordförande har ett stort ledarskapsansvar mot olika 

typer av organisationer, arenor och människor. I sin slutsats lyfter Montin upp några 

olika teman som han har dragit från sin undersökning bland annat, koordination: 

där Kommunstyrelsens ordförande har en viktig koordinationsfunktion för det 

politiska samarbetet mellan majoritet och opposition. Kommunstyrelsens 

ordförande är inte direktvald men har i många kommuner ett stort ansvar och stort 

maktområde, men det beror helt på personliga kvalitéer och historiska faktorer. 

Montin (2005) 

Leadership in organizations av Gary Yukl (2005) är en övergripande bok om 

ledarskap och management, teorier och definitioner på området. Han skriver om 

delegation, makt, ledares egenskaper och kompetenser, att leda en organisation 

under förändring, strategiskt ledarskap med mera. Yukl beskriver ett antal olika 

undersökningar för vad som är viktiga egenskaper och kompetenser för en ledare. 

En undersökning som Yukl hänvisar till från 1974 (R.M Stoghill, Handbook of 

Leadership: A survey of the literature) anger egenskaper som ambitiös, 

samarbetsvillig, energisk, självförtroende och stresstolerant med mera som viktiga, 

samma undersökning anger intelligens, kreativitet, diplomatisk, socialt kompentent 

med mera som viktiga kompetenser. Yukl gör själv en mindre sammanställning över 

tidigare genomförda undersökningar och nämner egenskaper som emotionellt 
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stabil, personlig integritet och självförtroende. De individuella undersökningarna 

och Yukls mer generella nämner inte utbildning i ledarskap som utmärkande 

kompetens för en ledare, däremot nämner någon av dem utbildning inom det 

specifika området de är ledare inom.  

Däremot ägnar Yukl (2005) ett helt kapitel åt ”utveckla ledarskapskompetenser” 

där han tar upp hur organisationer kan utveckla och öka de kompetenser som 

deras ledare har och hur ledare kan utveckla och öka kompetenser hos ledare 

och anställda under dem i hierarkin. Genom coachning, mentorskap, 

specialuppdrag med mera kan man som organisation få bättre ledare. Man kan 

utarbeta specialprogram för ledare från några timmars omfattning till flera år om 

det gäller en universitetsutbildning, det finns många konsultfirmor som tillhanda 

håller denna typ av work shops och många universitet med ledarskapsutbildning. 

Yukl summerar sitt kapitel med att reflektera över just detta faktum att det finns 

många olika program och work shops för att utveckla och utbilda bättre ledare 

men väldigt få undersökningar på om de egentligen har någon verkan.  
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METOD 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Klassisk och modern samhällsteori av Andersen och Kaspersen (2008) beskriver de 

två stora kunskapsteoretiska synsätten inom forskning, det positivistiska och det 

tolkande (interpretativistiska) synsättet. Dessa två forskningsgrenar har olika sätt att 

se vad som är ”riktig” och godtagbar kunskapsgenerering enligt Bryman och Bell 

(2005). Positivismen säger man grundade sig i det naturvetenskapliga sättet att se 

världen, att kunskap enbart kan genereras genom att kvantifiera och objektivt 

forska kring både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga företeelser. 

Positivismen har både ett deduktivt och ett induktivt synsätt. Deduktion innebär att 

teori genererar hypoteser som kan prövas. Induktion innebär att man får kunskap 

genom att samla in fakta som utgör grunden för nya teorier. Bryman och Bell (2005) 

Det tolkande synsättet växte fram som en motpol till positivismen då forskare inom 

samhällsvetenskapen ansåg att människan och organisationer kan man inte forska 

kring med ett naturvetenskapligt synsätt. Det tolkande synsättet domineras av 

tanken ”att förstå ‘poängen’, meningen eller syftet med det som sägs eller görs” 

enligt Andersen & Kaspersen (2005:17). Bryman och Bell (2005) definierar 

positivismen som att det är enbart företeelser som man kan uppfatta med sina fem 

sinnen som kan ses som riktig kunskap. Medan interpretativismen menar att ”fånga 

den subjektiva innebörden av de sociala handlingarna”  Bryman och Bell (2005:29) 

och där Max Webers ”Verstehen”, hermeneutiken, fenomenologin och den 

symboliska interaktionismen samsas.  

Hatch och Yanow (2003) beskriver den tolkande forskningen som att den grundar 

sig i Kants teori om att forskare/människor kommer till ny kunskap med gammal 

kunskap i bagaget. För att förstå något nytt så måste man sen tidigare redan ha 

kunskap om något genom erfarenhet, utbildning, familj och personlighet. Det som 

finns i den sociala världen är ”mening” som man som forskare kan skapa 

”förståelse” kring. Som tolkande forskare så använder du något annat än dina fem 

sinnen, du tolkar och genererar mening.  Vilket innebär att all kunskap är subjektiv, 

alltså är all forskning som bedrivs också subjektiv. Max Webers tanke om 

”Verstehen” (Förståelse), ett förståelseinriktat synsätt är också en av grundpelarna 

inom tolkande forskning, där han beskrev sociologin som ”en vetenskap som 
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eftersträvar en tolkande förståelse av social handling i syfte att komma fram till en 

kausal förklaring av handlingars förlopp och effekter” Bryman och Bell (2005:29). 

Från Webers teorier har Alfred Schütz sedan byggt vidare, han var även påverkad 

av Edmund Husserls teorier. Bryman och Bell (2005:30) citerar den klassiska 

samhällsvetenskapliga förklaringen av Schütz (1962:59) 

”Naturens värld, som naturvetenskapsmannen utforskar den, ”betyder” 
inte något för molekyler, atomer och elektroner. Men samhällsforskarens 
studieområde – den sociala verkligheten – rymmer en specifik menings- 
och relevansstruktur för de varelser som lever, handlar och tänker i denna 
verklighet. Via ett antal konstruktioner av den vardagliga verkligheten har 
de i förväg valt ut och tolkat den värld som de upplever som verklig i sin 
vardag. Det är dessa tankeobjekt som styr deras beteende genom att 
utgöra drivkrafterna bakom detta beteende. De tankeobjekt som 
samhällsvetaren konstruerar för att förstå denna sociala verklighet har sin 
grund i de tankeobjekt som konstruerats av människor som lever sitt 
vardagliga liv i den sociala världen”.  

Schütz gör en distinkt åtskillnad på den naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga forskningen , samt att han påpekar att i vårt handlande 

ligger mening och att vår verklighet innehar en mening, som är för forskarna att 

försöka förstå och forska kring.  

Schützs elever Thomas Luckmann och Peter Berger gav 1966 ut ” The social 

construction of reality” som sedan har fått en väldigt framstående roll inom den 

tolkande forskningen. Berger och Luckmanns kunskapssociologi bygger vidare på 

Schützs teorier på att den sociala verkligheten är konstruerat av människan och 

därför också kan ändras av människan – den fria viljan. Men den sociala 

verkligenheten är också reell, den är en verklighet för människan. Kaspersen och 

Andersen (2008) citerar Berger och Luckmann (1983:15)  

”En kunskapssociologi måste befatta sig med allt som räknas som 
”kunskap” i ett samhälle utan att ta hänsyn till den här ”kunskapens” status 
som giltig eller ogiltig. Och eftersom all mänsklig ”kunskap” utvecklas, 
överförs och upprätthålls i sociala situationer, måste kunskapssociologin 
försöka förstå de processer varigenom detta sker på ett sådant sätt att en 
självklart ”verklighet” utkristalliseras för mannen på gatan. Vi påstår med 
andra ord att en kunskapssociologi analyserar den socialt skapade 
verkligheten. ”  

Berger och Luckmann använder tre begrepp för samhällsprocesser: externalisering 

– samhället är skapat av människor; objektivering – samhället är en objektiv realitet; 
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internalisering – samhället byggs in i individerna via socialisationsprocessen. 

(Kaspersen och Andersen 2008:19) 

Anledningen att jag har tagit med er på en vandring inom kunskapsteorin är för att 

jag tydligt vill visa vilka perspektiv som färgar mig när jag ser och tolkar världen 

omkring oss. Den här uppsatsen grundar sig i det tolkande synsättet där människa 

och värld inte är separerade från varandra, en icke-dualistisk ontologi, och som vi 

genom att vi tolkar dem får en mening och en förståelse för den verklighet som vi 

har skapat runt oss. Bryman och Bell (2005)  

Det finns ytterligare en aspekt som påverkar min uppsats och det är vilken 

ståndpunkt som jag har när det gäller ontologi. Det som Bryman och Bell (2005:33) 

beskriver som ”om huruvida sociala entiteter kan eller ska uppfattas som objektiva 

enheter som besitter en för de sociala aktörerna yttre verklighet eller om de ska 

betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och 

handlingar”. Det första synsättet kallas objektivism och den senare konstuktionism. 

Ojektivister säger att organisationer och system lever obeoende av människan, de 

är konkreta tagbara objekt som vi som människor inte kan påverka utan som vi ser 

som faktiska. Medan konstruktivister säger att vi människor är organisationen, det är 

vi som skapar systemen och organisationerna och därför kan vi också ändra dem – 

de är socialt konstruerade. De finns inte såvida inte vi människor upprätthåller dem 

och de är i ständig förvandling. Bryman och Bell (2005) I min uppsats kommer jag 

att använda mig av konstruktivismens sätt att se världen.  

Kvalitativ studie 

I och med att jag söker en förståelse för vad ledare anser om utbildning inom 

ledarskap och vad som faktiskt har betydelse för deras ledarskap och att hela mitt 

teoriperspektiv ramar in förståelse, så faller det sig naturligt med en kvalitativ studie 

av utbildning och ledarskap. En kvalitativ studie där mitt tillvägagångssätt kommer 

ha en förhållandevis lös och flexibel struktur och mitt fokus ligger på kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer. De semi-strukturerade intervjuerna ger både mig och 

mina intervjupersoner möjlighet att flyta ut inom temabegränsningen utan att vara 

styrda av givna svar som till exempel en enkät gör. Både de och jag har möjlighet 

att förklara sig, spinna vidare och ställa följdfrågor. Jag vill ha så detaljrika och 

utförliga svar som möjligt och jag vill få reda på vad intervjupersonerna upplever 
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som viktigt och relevant och ta reda på deras egen uppfattning och attityd kring 

ämnet som behandlas. Bryman och Bell (2005)  

När man gör semi-strukturerade intervjuer har man en lista/intervjuguide, över 

teman som ska beröras under intervjun. Frågorna man ska ställa behöver inte 

ställas i samma ordning som i intervjuguiden och frågor som inte finns med i 

intervjuguiden kan också ställas om det finns en anknytning till något som 

intervjupersonen nämnt. I stort sett kommer frågorna ställas i intervjuguidens 

ordning men i semi-strukturerade intervjuer finns det möjligheter att spinna vidare 

på något intressant intervjupersonen tagit upp, eller ändra på frågeformulering 

eller frågeföljd om det skulle behövas. Min intervjuguide kommer att vara utformad 

på det sättet att jag har övergripande frågor som rör vår frågeställning, som jag 

ställer till alla intervjupersoner. Om det skulle vara så att intervjupersonerna går in 

på något intressant som rör mina frågor och frågeställning kommer jag att låta 

intervjupersonen spinna vidare på det. Bryman och Bell (2005) 

Detta vidgar min uppsats genom att ge mina intervjupersoner själva möjligheten 

att bedöma om utbildning har någon betydelse för deras ledarskap samt vad som 

faktiskt har betydelse. Det ger mig möjlighet till ett bredare resultat på en djupare 

nivå. Dock kan insamlat material flyta ut till angränsande områden och därför har 

jag valt att begränsa intervjuerna till ungefär en halvtimme – fyrtio minuter, för att 

behålla fokus hela tiden.  

Urvalsstrategi 

Mina fyra intervjupersoner är utvalda genom bekvämlighetsurval enligt Bryman 

och Bell (2005) eftersom jag hade möjlighet att intervjua de tre senaste ordförande 

för Kommunstyrelsen och den nuvarande i samma kommun. I och med att Dávila 

enbart intervjuat fyra stycken borgmästare ger det mig möjligheten att faktiskt 

kunna intervjua de fyra personerna och fortfarande ha ett validerat resultat att visa 

på. På det sättet får jag ett litet och strategiskt urval som ska ge svar på min 

forskningsfråga där sannolikheten att de har mött samma typ av 

ledarskapssvårigheter gör det enklare att jämföra deras syn på utbildning och 

ledarskap. Jag har valt att inte namnge mina intervjupersoner eller ange vilken 

kommun de har varit kommunstyrelsens ordförande i på grund av att media har ett   
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intresse kring de politiska frontfigurerna och att de gärna förvränger och plockar ur 

sitt sammanhang det som kommunstyrelsens ordförande säger. Här kommer dock 

en kort presentation, med relevant fakta för mitt forskningsområde, om mina 

intervjupersoner: 

Intervjuperson 1: Man, ingen ledarskapsutbildning, lång erfarenhet av ledarskap 

från föreningslivet, erfarenhet av ledarskap från arbetslivet, Kommunstyrelsens 

ordförande i medelåldern. 

Intervjuperson 2: Kvinna, ingen ledarskapsutbildning, erfarenhet av ledarskap från 

föreningslivet, erfarenhet av ledarskap från arbetslivet, Kommunstyrelsens 

ordförande i medelåldern. 

Intervjuperson 3: Man, massiv ledarskapsutbildning, erfarenhet av ledarskap från 

föreningslivet, lång erfarenhet av ledarskap inom arbetslivet, Kommunstyrelsens 

ordförande i medelåldern. Sittande kommunstyrelsens ordförande. 

Intervjuperson 4: Man, ingen ledarskapsutbildning, lite erfarenhet av ledarskap från 

föreningslivet, ingen erfarenhet av ledarskap inom arbetslivet, Kommunstyrelsens 

ordförande i unga år. 

Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2005) föreslår Guba & Lincoln (1985,1994) kvalitetsmått för att 

bedöma kvalitativ forskning, vilket är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet som 

kvalitetsmått är uppdelade i fyra underkategorier där några av dem står högre i 

kurs hos forskare än de andra: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och bekräfta. Dessa kriterier ska enligt Guba & Lincoln ge 

möjlighet att säkerhetsställa kvalitén på forskningen även om det finns fler än en 

eller till och med många hållbara beskrivningar av verkligheten, vilket där den 

kvantitativa forskningen tror att det bara finns en beskrivning. De jag kommer att 

luta mig emot är de kriterier som är vanliga inom företagsekonomiområdet; 

tillförlitlighet, överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera. Pålitlighet 

används inte mycket inom företagsekonomiområdet då det oftast blir för mycket 

jobb för granskaren att gå igenom och bekräfta alla data, då datan till en 

kvalitativ forskning oftast är väldigt stort. Inte heller kommer jag att använda mig 
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av äkthet då det kriteriet inte heller används ofta inom detta område. Bryman och 

Bell (2005) 

Istället kommer jag att fokusera på tillförlitligheten, att jag kommer att delge mina 

intervjupersoner vad jag har kommit fram till och be om feedback på att jag har 

uppfattat den sociala verkligheten så som de ser den, så kallad 

intervjupersonvalidering. Dessutom kommer jag att försöka göra en så bra, fyllig 

och tät beskrivning av den sociala verkligheten så som jag kommer fram till att den 

ser ut så att även andra forskare kan använda mitt material för att applicera det 

på en annan miljö, överförbarhet. Bryman och Bell (2005) Så långt som det är 

möjligt vill jag dessutom försöka undvika att färga arbetet med mina egna åsikter 

och teorier så att granskarna av mitt arbete sedan kan styrka och konfirmera de 

slutsatser jag kommer fram till på en någorlunda objektiv basis. 
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EMPIRISKT RESULTAT  

Resultatet från mina intervjuer kommer att behandlas på så sätt att jag under 

några temarubriker sammanfattar vad intervjupersonerna har svarat genom att 

citera dem, för att inte låta mina perspektiv färga deras svar om jag skulle skriva 

om dem i sammanhängande text. Det kan ses som lite ostrukturerat men jag 

kommer i analysen att försöka samla ihop allt till ett förståeligt resonemang. 

Definiering av sitt ledarskap 

• Intervjuperson 1 

...måste man ju veta vart vill man leda den organisation man ansvarar för. Man 
måste ha klara mål med vart man vill och de målen måste man göra kända så att 
organisationen omkring en, både den beslutande organisationen men allra mest 
kanske den verkställande organisationen, alltså tjänstemännen i organisationen att 
de vet, vart vill man, hur ska det ser ut i framtiden. Och att tala om det tydligt. 

...var jag väldigt tydlig. 

...jag var med om att ändra organisationen så att den passade mitt ledarskap. 

...då fick vi en väldigt tyngd i styrandet. 

...ja det blir ju tungt ledarskapet 

Ledarskapet ligger ju i att lyssna på organisationen, tjänstemannaorganisationen, 
lyssna på opinionen i samhället men också i allra högsta grad på den politiska 
debatten 

Man måste lyssna av det går bara inte att säga: så här gör vi! För det ledarskapet 
håller inte utan man måste ju först ha lyssnat av att ”vad är möjligt”. 

Jag har ju alltid haft det här att för mig att peka med hela handen istället för att 
peka med ett pekfinger och att tala om att här är färdriktningen, det här vill vi och 
det här vill jag. Det ligger ju oerhört mycket i det, man ska inte vara tveksam i ett 
ledarskap för då klarar man inte ut det. Det är som jag sa man måste kunna sätta 
ned foten och visa att häråt går vi och då menar jag, då ska man peka med hela 
handen som jag säger och tala om att det här är det, så här ska det vara. Tills att 
man på ett annat sätt kanske som jag säger tjänstemannamässigt blir påtalade att 
så här går inte att göra, det här är inte hållbart. 

Ja det kan jag inte svara på hurdant ledarskapet är, bestämt är det! Jag är väldigt 
klar på vad jag vill. 

...jag började med förtroendemannauppdrag och det är ju det som har varit mitt 
ledarskap det har byggt och bygger fortfarande på förtroende. 
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...man är beredd att ta ansvar. 

Ledaren är ju alltid den som står först! 

 

• Intervjuperson 2 

Jag såg mig som en tydlig ledare... 

Och försökte i mitt ledarskap att via media ständigt ha en exponering i vad 
kommunen vill och vad kommunen gör, så att man får så mycket som möjligt av 
dialog med, både anställda men det kan man ju ha utan media, men med 
invånare och medborgare. 

Så att man har ett genuint intresse för människor... 

Att leda är att våga ta beslut. 

 

• Intervjuperson 3 

Jag ser ju på det så som jag tror att jag själv är så är jag ju ohyggligt medveten om 
vart jag ska alltså jag har en väldigt klar bild över vart jag är på väg och vart jag vill 
och vad jag vill utveckla och vad jag liksom känner och vad jag liksom vill driva, 

Många har ju sagt det till mig … Att det där bestämde du för längesedan att vi 
skulle hit – Ja det är rätt. 

Jag har oftast min målbild väldigt klar för mig. 

Så jag använder väldigt olika ledarroller/ledarstilar beroende på vad frågan gäller. 
Och det är väl, jag tror att det har mer att göra med strategi, hur strategisk eller 
hur/om man tänker strategiskt för ibland är det ju ostrategiskt att bränna sina skepp 
från början. 

Så man måste ju själv ha en egen integritet som gör att man faktiskt kan driva en 
egen linje. 

…, idag styr du ju inte enbart genom fysisk närvaro, idag styr du ju också via en 
medianärvaro… sen tror jag att du styr omedvetet med ditt kroppsspråk. Alltså 
genom att fysiskt finnas och att fysiskt röra dig. 

 

• Intervjuperson 4 

Är det så att du själv har en massa grejer som du vill förändra så måste du stå för 
en del av det idéverket själv då. Och i det har fallet var det väl så att jag gjorde 
nog båda delar tror jag 
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Alltså om det finns människor som vill göra saker bejaka dem i det och sen försök 
att leda dem 

...med projekt men jag menar bara riktningspilarna åt rätt håll så brukar jag tänka 
så här att det är bättre att vi har ett enigt beslut och vi flyttar oss kanske inte så fort 
som vi vill men vi flyttar oss i rätt riktning. Än att man strider om det och blir oeniga 
bara för att man till varje pris ska ha fram sin egen vilja 

...man är typisk entreprenör, väldigt hands on, vilket jag är eller har varit ännu mer 
då vill man ju gå in och driva på själv... det är organisationen som arbetar och inte 
politikerna men ibland är det väldigt svårt att låta bli att göra det själv... 

...jag brukar ju tänka så här att min almanacka blir ju ständigt full då och då brukar 
jag säga till de anställda då att det måste kunna hända mer viktiga saker än vad 
min almanacka räcker till. 

...då gäller det att försöka få andra att göra jobbet… en oerhört delegerad 
organisation, 

...man ska rida tigern det vill säga då att om du inte kan bemästra tigern så gäller 
det att rida den på nåt vis. 

Och det var ju min tanke att en politiker är inte den bästa på att vara handlare 
alltså ska inte de ha hand om det här utan de som kan tjäna på en sak sätt dem i 
ledningen för det för då finns det ett eget intresse och då finns det en drivkraft att 
göra det här bra. 

Så att i mitt fall var det ju så att det var mycket engagemang, mycket entreprenör, 
mycket entusiasm, för att få folk att agera då. Istället för att då kanske vara 
professionell ledare. 

...ansågs jag ju som väldigt hård av vissa då och bestämde för mycket… [i det nya 
företaget fick jag] motsatta kritiken att jag bestämde för lite. De vill ha någon som 
liksom hela tiden bestämde allt och jag är inte den typen utan jag har konstaterat 
att jag vill omge mig med människor som har egen drivkraft och som fattar egna 
beslut och sen är de inte alltid bäst men det är ju trots allt ett fattat beslut och sen 
får man korrigera i efterhand om det inte blir rätt. 

Jag är ju själv en så, självlärd ledare och har alltid varit på grund av att jag är käftig 
och har då dragit till mig att bli ledare… Nu går ju mycket på kraft istället och inte 
alltid så begåvat ledarskap utan man talar om att så är det nu gör vi bara så.  

 

Åsikter om ledarskapsutbildning 

• Intervjuperson 1 

Ja den teoretiska utbildningen alltid, det finns alltid någonting i den teoretiska 
utbildningen. Det är jag övertygad om. Det hade varit  i alla fall en väldigt god 
hjälp. 
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Ja, har man fått teoretisk bakgrund så då har man ju fått en hjälp, då behöver 
man inte ha sökt det på annat håll, för att nu fick man ju lyssna in ledarskapet och 
försöka bilda sig en uppfattning om: hur uppfattar folk mig, det är jätteviktigt, hur 
uppfattas jag ute, hur uppfattar politiska motståndarna mig eller 
tjänstemannaorganisationen uppfattar de mig som ledare. 

Särskilt i det samhälle som vi går mot kanske, för den gamla traditionen det 
ledarskapet det grundar på ju en annat form av ledarskap för det grundar sig 
nästan enbart på förtroende. Men ledarskap, teoretiskt utbildat ledarskap det är ju 
inte bara förtroende för då är det förtroendet plus teoretisk utbildning. 

Men det är det även om du har den teoretiska utbildningen, universitet eller 
högskola så är det ju, du måste ju även självklart ha ett förtroende också som 
person och människa och uppträde. 

...för där lär man ju sig spelet emellan då, lagstiftningar och grupperingar och 
allting som man får klarlagt på ett tidigt stadium och i komprimerat format än att, 
mitt ledarskap det har ju tagit många år att komma till det ledarskapet som jag 
sedan fick. 

Utan det är ju hur man nyttja teorin i sitt ledarskap… Du kan skaffa dig den 
teoretiska utbildningen och de teoretiska kunskaperna men du kanske aldrig blir en 
bra ledare för det. 

...teorin är ett komplement och det är en jättebra bas att stå på men man måste 
ha viljan att vara ledare. Det är jag övertygad om.  

 

• Intervjuperson 2 

Rent generellt så tror jag väldigt mycket på utbildning överhuvudtaget... 

...en utbildning i ledarskap den kan ju beskriva olika ledarskapsmodeller och vad 
man har kommit fram till via forskning hur de har fungerat och inte fungerat. Det är 
ju en sorts kunskap. Sen är ju en annan sorts kunskap att utöva ett ledarskap. 

För jag tror det är väldigt viktigt att man inte tar över någon annans modell i 
ledarskap utan man måste vara trygg i sitt eget ledarskap annars fungerar det inte. 
Men man blir ju säkert mycket tryggare om man har kunskap, så på så sätt så kan 
ju ledarskapsutbildning vara bra. 

Eftersom det ofta är viktigt att visa svart på vitt att man är utbildad, att man är 
kvalificerad, att man har auktoritet, så kan ju ett sånt faktiskt bevis ha betydelse. 

Och som statushöjare. 

Men det är ju likadant med ledarskap, det kan du ju också lära dig väldigt mycket 
om. Och sen måste du ju utöva det praktiskt för din egen skull alltså. Sen kan man 
ju vara nöjd med att man kan mycket om ledarskap fast man aldrig använder sig 
av det. 
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Att det är ju aldrig fel att ha utbildning i nånting... 

Sen är det ju inte säkert att utbildning leder till att du kanske får en… till att du blir 
en mer demokratisk person. 

...det är ju kunskapssamhället som ändå ska leda oss framåt nu och då är det inom 
alla genre även ledarskap. 

Och många kanske går en utbildning utan att egentligen har funderat så 
jättemycket på det där med ledarskap, men när man går utbildningen så fäster 
kanske lite tankar man har haft på ett annat sätt och blir en teori. 

 

• Intervjuperson 3 

...ledare kan man aldrig utbilda sig till och bli. 

Utan de [ledarskapsutbildningarna] kan ge dig verktyg och de kan ge dig 
instrument och man kan ge sig själv vissa personlighetsbitar som gör att du blir en 
bättre ledare än vad du är kanske, 

...alltså du kan aldrig gå på ett universitet och läsa en ledarskapsutbildning om du 
inte har förutsättningarna för att bli en bra ledare. Så det man borde förnimma 
med den, …, det vore alltså att man gjorde en urvalsprincip att man finge gå 
igenom någon av de här Mercuri-urval eller det finns ju mängder av företag som 
gör personlighetstester. Det i kombination med bra utbildning. 

...så har man gått en ledarskapsutbildning och så landar man som chefer då va 
med total oförmåga att umgås med folk. 

...men rent generellt så tror jag inte att man blir en bra chef bara för att man läser 
en utbildning, du måste ha en del med dig. 

 

• Intervjuperson 4 

...han är ju utbildad ledare och har gått tusentals timmar utbildning, eller ja mycket 
utbildning i att just vara ledare då. Och att han har ett helt annat sätt att leda då 
än vad jag hade… för att då kanske vara professionell ledare. 

En bra kurs och mer livserfarenhet då kanske det hade varit ett helt annat sätt att 
leda. 

I efterhand nu har jag läst några såna här managementböcker och så vidare och 
konstaterat liksom att det är att man kan undvika oerhört mycket problem genom 
att ha kunskap genom att se i förtid vad det är för strukturer som håller på att 
skapas eller vilka problem man håller på att skapa osv. Och det kanske man hade 
kunnat undvika en hel del då. 
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...det att du har högre studier gör att du har ett helt annat sätt att reflektera, ha en 
annan världsuppfattning osv. Det behöver inte vara det att du har fått en massa 
kunskap … men däremot har du ett sätt att reflektera och förhålla dig till 
omvärlden det är nog mer. Ledarskap att ha studerat ledarskap och verkligen det 
tror jag är oerhört undervärderat för människor i ledande befattning just för att det 
är så att det finns så många banala fel som du gör som du kan kringgå och framför 
allt att spontant tror jag att har du läst, …, men att ibland gäller det ju att förstå hur 
omvärlden uppfattar dig själv… Det är ju att få en känsla att det du göra och 
säger hur uppfattas det hur styr du med hjälp av detta då. Och därför tror jag 
också att ledarskapsutbildning, och det är ju egentligen en evig lära, men just att 
få en grundläggande utbildning tror jag gör att du blir en oerhört mycket bättre 
chef. Eller ger det den insikten att det här vill jag inte syssla med för det är ju trots 
allt så att alldeles för många av oss är ju chefer fast vi egentligen inte riktigt trivs 
med det. 

...det kanske inte är det första man plockar in i sina studier när man läser men har 
man en normal karriärstanke att jag ska vidare i livet då skulle man ju redan på ett 
tidigt stadium ha läst ledarskap. Av den enkla orsaken att du har nytta av det i alla 
lägen. 

Det är givetvis så att ju mer kunskap man har så kan man ju undvika att gå in i vissa 
situationer. ... Och så är det ju även med ledarskapsutbildningar att du kanske 
aldrig skulle ha tagit på dig vissa befattningar om du hade vetat hur egentligen 
vilka ansvar som läggs på dig och vad som förväntas av dig och vilka bekymmer 
du kan möta då. ...det kanske skulle ha den fördelen att vi rensade väck den 
typen av ledare som inte är den bästa ledaren och kanske skulle bejaka dem som 
faktiskt att läsa ledarskap som kanske inte ser sig som ledare. 

 

Vad har haft betydelse för just deras ledarskap 

• Intervjuperson 1 

Ja det är ju att lyssna, man måste ju lyssna,... 

Sen att jag vill och det som jag säger har jag gett signaler om tidigare, dit bort det 
målet ska man till. 

...för jag var envis. 

...väldigt bestämd i mitt ledarskap 

...mitt ledarskap det har byggt och bygger fortfarande på förtroende... 

Att jag kom in kommunstyrelsen det var ju mycket för att jag hade visat att jag 
kunde leda föreningen på det sättet, det visar ju på ett förtroende där ju. 

 

• Intervjuperson 2 
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Även om det kan vara dåliga erfarenheter men man har ju alltid nytta utav 
erfarenheterna. 

...ju haft betydelse att jag har haft ledande funktioner på andra platser därför att 
det är ju det ultimata, mest utsatta ledarskapet som man nästan kan ha och därför 
också det kanske mest intressanta. 

…tidigare erfarenheter… Nu har jag ju varit då i en organisation, som också är en 
väldigt demokratiskt organisation, och det hade jag ju väldig nytta av. 

Jag tror att jag har haft väldig nytta av att jag är väldigt intresserad av människor 
överhuvudtaget, funderar ofta på varför man reagerar på det sättet eller varför 
man inte reagerar på någon idé eller någon infallsvinkel. Så att man har ett 
genuint intresse för människor, det tror jag att man har väldig hjälp av som ledare. 

...så är det ju ändå dina grundvärderingar, alltså nu menar jag i ledarskapet, då är 
det ju ändå dina grundvärderingar som avgör vilken sorts ledarskap som du 
bedriver och vilka sorts aktiviteter så att säga under ledarskapet som du tolererar 
och som du tycker att när det gått över nån gräns att man måste ta tag i det och 
så där. 

 

• Intervjuperson 3 

...att jag är väldigt trygg i mig själv. Man måste vara väldigt personligt trygg. 

Jag tror att man ska ha om man ska vara en bra ledare, så tror jag att man måste 
ha ett hyfsat bra självförtroende. Man måste ha en, vad ska man säga, man måste 
ha en agenda alltså, man måste vilja nåt och vilja driva det. Och det är väl det 
som är det svåraste, den balansgången mellan att inte bli en diktator då, det är ju 
det som är det svåra om man har en väldigt stark egen agenda, att sen samtidigt 
då vara lyssnande, kommunikativ, inbjudande och tillåta högt i tak. 

 

• Intervjuperson 4 

...det är ju ett mentorskap, jag skulle ha skaffat mig fler personer som jag pratade 
med… sen hade jag någon medarbetare som jag pratade mycket med om 
ledarskap... 

...om du kommer till en sån stor organisation där dessutom väldigt många hade 
jobbat väldigt länge så hittar du ju också väldigt mycket dåligt ledarskap. Och 
man ska uppskatta det dåliga ledarskapet såtillvida då att det lär dig väldigt 
mycket… lära sig hur man inte ska göra och hur ett bra ledarskap borde fungera. 

...så ska man ha nån att diskutera sitt ledarskap med, det tror jag har väldigt 
mycket betydelse och bli reflekterande. 
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Vad styr att man blir en ledare 

• Intervjuperson 1 

...ledare det är en egenskap som människan har alla är inte lämpade helt enkelt 
som ledare och då hjälper inte den teoretiska utbildningen. 

...man måste ha viljan att vara ledare. 

Så detta att stå i täten det är ledarskapet. Ställer du dig inte i täten och tar 
ledarskapet då är du inte ledare. 

Ledarskapet det är att leda, gå i täten. 

 

• Intervjuperson 2 

Det är nog nåt från barndomen. 

Sen är ju en annan sorts kunskap att utöva ett ledarskap. För att se vad som 
fungerar för en själv.   

Man kan ju vara ledare och ha intresse av ledarskap, men man kan ju vara ledare 
utan att vara intresserad av ledarskap. Det kan ju vara någonting annat som har 
gjort att du blivit ledare.  

Att leda är att våga ta beslut. Och det sitter i drivet hos dig, i viljan att förändra att 
göra nånting. Det är ju något slags mål eller någon vision man har som gör att man 
tar steget mot den. 

Utan man börjar ju för att man har en idé, så att ledarskapet är ju så att säga sen 
ett verktyg att nå sitt eget mål. 

 

• Intervjuperson 3 

..., ledare kan man aldrig utbilda sig till och bli. Du kan gå ledarskapsutbildning och 
få en massa verktyg med dig som gör att du blir en bra ledare men du måste ha 
några egenskaper med dig in och egenskaperna kan du inte få till dig, många 
gånger inte få till dig av en utbildning. Utan egenskaper tror jag är nånting du har 
med dig och du kan träna upp dina färdigheter och du kan liksom jobba på det 
men själva personligheten gör dem ju inte om på en ledarskapsutbildning. Utan de 
kan ge dig verktyg och de kan ge dig instrument och man kan ge sig själv vissa 
personlighetsbitar som gör att du blir en bättre ledare än vad du är kanske, men 
vissa egenskaper tror jag att du måste ha med dig. 

...måste ju tycka om människor som ledare, du får inte vara rädd för konflikter, du 
måste tycka om att föra diskussioner och dialoger och inte alltid ha bestämt dig 
själv från början. Alltså du måste vara kommunikativ i ditt förhållningssätt 
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Så därför tror jag att de egenskaperna måste du ha med dig och de 
egenskaperna måste du liksom kunna förädla hos dig som människa. 

För du måste ändå har förutsättningarna för och du måste ha vissa egenskaper 
för... 

Du måste älska människor, alltså älskar du inte människor kan du aldrig bli chef. Du 
kan inte ha en chef som inte tycker om konflikter, men du kan inte ha en 
konflikträdd chef, du kan inte en okommunikativ människa, du kan inte ha en chef 
som inte har en agenda alltså, som liksom vet vad han eller hon vill och du måste 
kunna umgås. 

...rent generellt så tror jag inte att man blir en bra chef bara för att man läser en 
utbildning, du måste ha en del med dig. 

 

• Intervjuperson 4 

...det fanns naturliga ledare i skolan och det kanske inte var de bästa utan det 
berodde på helt andra drivkrafter som gjorde att de blev naturliga ledare. Det 
kanske var då att dem var nummer tre i syskonskaran, de hade äldre syskon som 
gjorde att de var mer världsvana och därmed hela tiden visste mer än alla de 
andra och blev en naturlig ledare fast de kanske inte hade förmågan att leda. 

Jag är ju själv en så, självlärd ledare och har alltid varit på grund av att jag är käftig 
och har då dragit till mig att bli ledare. 

Man görs till en ledare. Eller så gör man sig själv till en ledare. 

...omständigheterna kan göra att du blir en ledare att du hamnar i den rollen och 
sen blir det din roll att vara ledare. 

Men många ledare har ju blivit det för att dem blev det i unga år och sen 
hamnade de i facket att de blev ledare, jag var typisk sån, och sen bars de fram 
av andra att bli ledare, de sköts framför sig och sen kanske de inte alltid var bäst. 
Men de blev det av helt andra orsaker. 

Man föds inte till en bra ledare utan man själv försöker se till att bli det då. 

Så att de som är skickliga på att anpassa ledarskapet det är ju en begåvning så 
att säga att kunna göra det då. Och man blir inte fullärd. 
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ANALYS 

Jag kommer att analysera empiri med samma temaområde som tidigare för att 

göra det lätt att hitta mellan empirin och analysen. Jag kommer att använda mig 

av tidigare forskning inom management och som jag nämnt tidigare i uppsatsen, 

dessutom kommer min analys färgas av mina perspektiv som jag har angivit i 

metoden.  

Definiering av sitt ledarskap 

Både Valbo (2000) och Montin (2005) pekar mot att Kommunstyrelsens ordförande 

kommer att behöva ett mer strategiskt ledarskap och om man summerar vad de 

tidigare och nuvarande ordföranden lyfter när de ska definiera sitt ledarskap, så är 

det ett relativt strategiskt ledarskap som till exempel tydlighet och beslutsamhet.  

Tydlighet - Tre av ledarna pekar ut tydlighet, att man måste ha en klar bild över 

vad man vill, vart man ska och sedan driva detta, som ledare ska du vara tydlig 

med detta, både för organisationen och för media. En av ledarna använder sig av 

uttrycket ”peka med hela handen” alltså att visa vägen med en bestämd hand, 

han poängterar också att man ska inte vara tveksam i sitt ledarskap.  

Beslutsamhet - Alla fyra har grundtänket att man ska leda med beslutsamhet, se 

dessa fyra citat ett från vardera ledare ”beredd att ta ansvar och gå först”; ”att 

leda är att våga ta beslut”; ”ha ett strategiskt tänk”; ”att rida tigern, kan du inte 

bemästra den, rid den”.  

Efter det tar de lite olika vägar att definiera sitt ledarskap: en trycker på att det 

förtroende man visas när man får ett sådant här uppdrag är viktigt för ledarskapet, 

samt att hela tiden lyssna in omvärlden. En intervjuperson säger att man måste ha 

en egen integritet som människa och i sitt ledarskap för att ingen annan ska kunna 

styra en.  Den sista intervjupersonen tar en helt annan väg än de tre första och 

trycker på att hans ledarskap definieras mycket av engagemang, entreprenörskap 

och entusiasm och att mycket av hans ledarskap går på kraft. Som entreprenör är 

han mycket ”hands on” och vill gärna gå in och driva själv. 
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Åsikter om ledarskapsutbildning 

Alla dessa fyra ledare har redan hittat sin ledarstil och som Van Mart (2003) 

poängterar så är det svårt att skapa sig en helt ny typ av ledarstil när man väl har 

hittat sin, småjusteringar är dock möjliga. Kanske är det därför inte så konstigt att 

de anser att teoretisk utbildning är av godo men främst för att undvika banala fel 

och ha en bra grund att stå på. Så följaktligen borde man om man tolkar 

intervjupersonerna och tidigare teorier ha ledarskapsutbildning inom alla 

programområden innan man har fått erfarenhet av ledarskap för det är då man 

har nytta av den. Efter att man har fått ledarskapserfarenhet kan endast utbildning 

hjälpa för att finjustera den ledarskapsstil som man har skapat sig. 

Alla fyra intervjupersoner är alltså överens om att teoretisk utbildning är en bra 

grund att stå och genom utbildning kan man lära sig om till exempel olika 

grupperingar, lagstiftningar och ledarskapsmodeller på ett tidigt stadium och i 

komprimerat format istället för att lära sig det genom erfarenhet. Utbildningen kan 

ge en ledare verktyg och instrument, och ge en möjlighet att utveckla vissa av sina 

personlighetsbitar själv, det är ett bra komplement.  

Alla tror generellt på utbildning och två anger att det kanske blir viktigare och 

viktigare med all sorts utbildning med tanke på det kunskapssamhälle vi lever i. 

Däremot tror tre av intervjupersonerna att ledarskapsutbildning är en kunskap men 

att leda är en annan typ av kunskap, sen beror det på hur man nyttjar teorin i sitt 

ledarskap. En av intervjupersonerna uttrycker sig som att ”ledare kan man aldrig 

utbilda sig till”. En annan uttrycker sig att utbildning kan vara viktigt så till vida att 

man har svart på vitt att man är utbildad, man är kvalificerad, man har auktoritet 

eftersom man är utbildad och att det till och med kan vara någon form av 

statushöjare. Van Mart (2003) håller med om att en formell utbildning är av godo, 

dels den tekniska kunskapen om organisationen för att ledaren ska vara trovärdig.  

Men också för en ledare är även ledarskapsutbildning bra eftersom all utbildning är 

av godo som Van Mart uttrycker det. Så även tidigare forskning stödjer ledarnas 

synvinkel om att ledarskapsutbildning är bra men de är inte riktigt säkra på till vad 

den är bra, mer som ett tecken på att man är kvalificerad som ledare.  

Den siste intervjupersonen har en annan syn på utbildning än de övriga tre där han 

menar att bra utbildning ger ett annat sätt att leda och att man genom 
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utbildningen får ett annat sätt att reflektera och en annan världsbild. Utbildningen 

kan också ge studenten en insikt i att det vill jag faktiskt göra/detta är jag bra på 

eller att nej jag vill inte alls vara ledare/detta är jag inte bra på. Han tycker att om 

man har någon form av normal karriärstanke oavsett område så borde man ta en 

ledarskapsutbildning och för att det har man alltid nytta av. Och att utbildningen 

kanske hade gjort att man inte hade tagit vissa befattningar för att man vet redan 

innan vilket ansvar och vilka problem som kan läggas på dig.  

Den tredje intervjupersonen lyfter en tanke om att ha någon form av 

personlighetstest för intagning till ledarskapsutbildningar, för att man ska få in rätt 

person på utbildningen som har grundförutsättningarna och egenskaperna som 

krävs för att bli en bra ledare. 

Vad har haft betydelse för just deras ledarskap 

Här anger samtliga intervjupersoner olika aspekter som har haft betydelse för deras 

ledarskap ingen nämner utbildning eller liknande, någon hänvisar till tidigare 

erfarenheter, bra som dåliga. Giri och Santra (2010) menar ju att graden av 

tidigare erfarenheter av ledarskap har betydelse för vilket ledarskap som ledare 

utövar. Så tidigare erfarenhet spelar en stor roll oavsett om det är bra eller dåliga. 

Annars är det olika typer av personliga egenskaper som att lyssna, att vara envis 

och bestämd, intresset för människor, trygg i sig själv och bra självförtroende. Som 

tidigare nämnt hänvisar en av intervjupersonerna till det förtroende som visats, en 

nämner sina grundvärderingar och en annan att annat dåligt ledarskap kan lära 

en mycket. Både Yukl (2005) och Asbjörnson & Brenner (2010) nämner dessa 

personliga egenskaper som intervjupersonerna nämner. Asbjörnson och Brenners 

(2010) slutsats är att det viktigaste som ledare är att kunna lyssna av sina 

medarbetare, att vara medveten om sin framtoning i tal, text och kroppsspråk och 

hur man framstår som ledare i olika sammanhang. Yukl (2005) listar att man som 

ledare är emotionellt stabil, har personlig integritet och bra självförtroende, precis 

samma som många av dessa intervjupersoner nämner.  

Något som är intressant är att den siste intervjupersonen nämner och lyfter 

mentorskap som något som har haft betydelse och möjligheten att diskutera sitt 

ledarskap med någon, samt att sedan själv reflektera över det. Här kommer ju en 

annan typ av utbildning in i bilden och som har haft en faktisk betydelse för ett 
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ledarskap. Yukl (2005) nämner mentorskap som en möjlighet för att utveckla sina 

ledarskapskompetenser och detta kanske är det mest användbara när en ledare 

redan har hittat sin ledarskapsstil. Att ha möjlighet att reflektera över sitt ledarskap 

ihop med någon annan och att få hjälp och input från någon med större eller 

annorlunda erfarenhet av ledarskap än en själv.  

Vad styr att man blir en ledare 

Här är alla intervjupersoner inne på en snarlik linje fast de uttrycker det på olika sätt, 

att det är en egenskap som man har som människa, att det är något från 

barndomen, att man inte kan utbilda sig till ledare, att omständigheter gör att man 

hamnar i den rollen och sen identifiera sig med den oftast i unga år. Så det är inget 

man föds med men miljön runt om påverkar en redan i unga år och gör att man 

formas till en ledare av yttre omständigheter som till exempel vilken position du har 

i syskonskaran men också inre omständigheter i form av olika egenskaper som man 

kan utveckla och finslipa. Managementforskningen börjar med The Great Man 

Theory som Van Mart (2003) beskriver, kanske är det så att just inom politiskt 

ledarskap att den inriktningen fortfarande är levande; där ledare föds inte görs, 

redan från början kan man se att den är en ledare och det är inget som man kan 

lära sig genom utbildning.  

En intervjuperson uttrycker sig som att man måste ha viljan att vara ledare, man 

måste våga ställa sig i täten och ta ledarskapet annars är man ingen ledare. Att 

Kommunstyrelsens ordförande har ett stort ledaransvar visar Montin (2005) i sin 

forskning. Man måste helt enkelt som ordförande våga ställa sig i täten och ta det 

ledaransvaret. 

En annan utrycker att det är drivet i dig, viljan att förändra, man har ett mål, vision, 

idé som gör att man tar steget mot ledarskap eftersom ledarskapet blir ett verktyg 

att nå det.  

Slutsats 

Utbildning är viktigt för att undvika simpla fel, en bra grund att stå på och något att 

visa upp för omvärlden för att bekräfta sin professionalism. Men att när det kommer 

till själva ledarskapet så har utbildning mindre betydelse eftersom det i första hand 
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krävs att man har vissa egenskaper och förutsättningar för att bli en bra ledare. Det 

som har betydelse för ledarskapet är enligt dessa intervjupersoner personliga 

egenskaper, grundvärderingar, förtroende och mentorskap. 

Intressant att notera är att den intervjuperson som har mest ledarskapsutbildning i 

bagaget är den som ser utbildningen som mest verkningslöst. Är det verkligen så 

eller är det som han fick i utbildningen så självklart idag att han inte ser att det 

kommer från hans utbildning? 

Jag tror att man som Kommunstyrelsens ordförande inte tror att man har någon 

nytta av ledarskapsutbildningar för att man traditionellt sett tidigare aldrig har 

behövt det eller haft det. Så i den professionen upprätthåller man den traditionen 

genom att inte fokusera på ledarskapsutbildningar, precis som konstuktionismen 

säger att vi som människor hela tiden upprätthåller olika system så upprätthåller de 

sitt. Montin (2005) nämner att beroende på tradition och personliga egenskaper så 

har Kommunstyrelsens ordförande olika grad av ansvar och storlek på 

maktområde. Och eftersom traditionen inte fokuserar på ledarskapsutbildning utan 

främst på politik så ser man inte det som viktigt, dock menar både Montin (2005) 

och Valbo (2000) att ledarskapet blir mer och mer strategiskt och därför kanske 

professionen borde fokusera även på utbildning. 
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SLUTDISKUSSION 

Jag tycker att jag har in min forskning fått svar på min forskningsfråga och att jag 

har genomfört forskningen på ett etiskt, bra och konstruktivt sätt. Att utbildning 

hade en viss betydelse på ledarskapet var inget som jag blev förvånad över, men 

det som överraskade mig var förslaget om att man före intagning till en 

ledarskapsutbildning borde ha ett personlighetstest. Detta var något som fångade 

mitt intresse och som skulle kunna vara ett framtida forskningsområde inom 

management. Denna forskning var ju specifikt inriktad på Kommunstyrelsens 

ordförande inom offentlig sektor och att ta denna forskningen som grund och 

undersöka på ett större företag med specialanpassade ledarskapskurser och hur 

dessa kurser påverkar dess deltagare tillika ledare kanske skulle ge helt andra 

resultat.  

 

Ett stort tack 

Till Linnéuniversitet i Växjö som faktiskt erbjuder en managementinriktning på sitt 

ekonomprogram och ger oss som är intresserade av ledarskap en möjlighet att 

fördjupa oss mer i detta. 

Till min handledare Henrik Ferdfelt för rolig och konstruktiv feedback och mina 

studiekamrater för tips, råd och kommentarer.  

Som alltid när det verkligen gäller, tack till familj som stått ut och vänner som stöttat 

och till mig själv för att jag genomförde detta. 

Ett speciellt tack vill jag rikta till Stig Montin vid Örebro Universitet för generositet 

och välvilja. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Din bakgrund innan du blev kommunalråd; din utbildning? 

Dina arbeten du hade innan du blev kommunalråd?  

Tidigare erfarenhet av ledarskap innan du blev kommunalråd  

Hur länge satt du som kommunalråd?  

Hur många år? 

Hur gammal var du då när du började och när du slutade? 

Tror du att din ålder har påverkat ledarskapet någonting? 

Hur ser du på ledarskapet som kommunalråd, hur ser du det ur din synvinkel? 

Om du berättar om ledarskapet under din tid som kommunalråd, hur utvecklades 

det?  

Hur såg du på ditt eget ledarskap när du satt som kommunalråd? 

Om vi går över mer på ledarskapet, tjänsten som sådan innefattade den någon 

utbildning i ledarskap?  

Tror du att en ledarskapskurs eller liknande från ett universitet hade påverkat ditt 

ledarskap, din roll som kommunalråd? 

Vad känner du har haft mest betydelse för ditt eget ledarskap?  

Hur ser du på påstående ”att om man har universitetskurser i ledarskap så 

underlättar det för att bli en bra ledare”? 

Tror du det kan stjälpa ibland att man har en ledarskapskurs, att man lutar sig för 

mycket mot den? 


