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Syftet med studien är att undersöka sex stycken ledares förståelse 

av mjuka färdigheter i det pedagogiska ledarskapet. Studien är 

baserad på en kvalitativ studie med halvstrukturerade frågor och 

standardisering, analysformen är dataanalys med deduktiv ansats 

och hermeneutiskt synsätt. Frågeställningar är: Hur beskriver 

ledare de mjuka färdigheterna i sitt pedagogiska ledarskap? 

Upplever ledarna att deras mjuka färdigheter har varit 

framgångsfaktorer i deras ledarskap? Resultatet presenteras utifrån 

sex valda teman (kommunikation, bemötande, social kompetens, 

integritet, flexibilitet, personlig erfarenhet) och analyserades med 

hjälp av tidigare forskning och teorier. Resultatet är att det har 

betydelse vilka mjuka färdigheter man har som ledare. Det visar att 

det kan spela roll vilka personliga egenskaper man besitter som 

ledare, till exempel att vara tydlig, lyhörd, närvarande, engagerad 

och intresserad och att man kan möta medarbetare där de befinner 

sig i sin utveckling. Resultatet har analyserats utifrån Robles och 

Marcels (2012) två perspektiv av färdigheter, hårda och mjuka 

färdigheter. Mjuka färdigheter är karaktärsdrag, attityder och 

beteende. Hårda färdigheter är tekniska och teoretiska kunskaper 

och arbetslivserfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tack! 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare, våra respondenter 

som tog sig tid, och till våra vänner och familjer. 

Utan er hade det inte varit möjligt för oss att genomföra denna 

empiriska studie. 

Lena och Ann-Sophie  
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1.INTRODUKTION 
I detta avsnitt behandlas problemområde, identifikation av problemområde samt vad 

som undersöks. 

Vårt intresse för ämnet ledarskap och framförallt pedagogiskt ledarskap har växt fram 

då vi läst arbetslivspedagogik på Linnéuniversitetet i Växjö.  Vi har båda sett och 

upplevt hur ett bra ledarskap respektive mindre bra ledarskap har påverkat de 

arbetsplatser/organisationer vi verkat inom. När ledarskapet inte har fungerat har detta 

ofta lett till orosmoment inom arbetsplatsen/organisationen. Därför är vi särskilt 

intresserade av ledares uppfattning/medvetenhet/förståelse om pedagogikens betydelse i 

ledarskapet. Hur man som ledare känner till och arbetar med pedagogiskt ledarskap som 

verktyg i sin roll. En fråga som vi har ställts inför är om det har betydelse vilka 

personliga egenskaper ledaren besitter, så kallade mjuka färdigheter, om det påverkar 

sättet att leda medarbetare. Vi undrar om ledarna upplever sina mjuka färdigheter som 

en framgångsfaktor i det pedagogiska ledarskapet. Det talas också om hårda färdigheter, 

tekniska kunskaper, kompetens och arbetslivserfarenhet, i sammanhanget (Robles och 

Marcel 2012).   

I vårt föränderliga samhälle verkar organisationer som skall följa med i de nationella 

och globala förändringar som sker idag. Arbetsgivare talar om att verksamheter blir allt 

mer komplexa samtidigt som det sker en ökad decentralisering och delegering av 

arbetsuppgifter. En organisation är ständigt utsatt för förändringar för att vara i linje 

med sin samtid och för att kunna möta upp de behov som uppkommer. Med dessa 

tillstånd tillkommer även förändringsprocesser. Vid dessa processer krävs det en 

kompetent ledare och forskning pekar på en koppling mellan effektiviteten i en 

organisation och dess ledare (Tedenljung, 2001).   

Att utveckla den egna ledarfilosofin blir därför en mycket viktig del av ledarskapet. 

Ledarskapsfilosofin ska vara lätt att förstå och förklara och ska gå att utveckla. 

Ledarskapet handlar om påverkan och som ledare kan man påverka medarbetare på 

olika vis, det kan ske genom olika tillvägagångssätt, hur man möter upp och leder 

medarbetare. Ledarskapet är betydelsefullt om en organisation skall lyckas, det är 

komplext och kraven på ledaren blir allt högre i samhället. Forskning pekar även på 

betydelsen av ledarens förmåga att “möta upp” medarbetare utifrån andra kompetenser 

än tekniska och teoretiska färdigheter. 

Kommunal verksamhet är en av Sveriges största arbetsplatser. Det är en verksamhet 

som berör många människor. Inom kommunal sektor finns det personal med olika 

utbildningsbakgrund, etnicitet, kön och så vidare, det gör kommunal verksamhet extra 

intressant ur ledarskapsperspektivet med den bredden av olikheter. Stora organisationer 

som kommunala verksamheter har en mängd olika ledare i olika funktioner som möter 

medarbetare i en mängd olika möten och situationer. Enligt Svedberg (2007) handlar 

inte bara framgången i ledarskapet om fackkunskaper utan även att kunna se vad som 

behövs för att genomföra uppdraget och att ge vägledning till personalgrupper. Det är 

av stor betydelse att alla vet verksamhetens planer och mål, så att alla kan känna 

delaktighet i de beslut som tas.  
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En ledare är den som formulerar mål tillsammans med sina 

medarbetare, motiverar och stimulerar dem till att nå de målen 

och sedan själv tar ansvar när det går dåligt . Slutligen ger 

ledaren beröm och belöning till dem som lyckas väl 

(Maltén, 2000, författaren citerar Östholm). 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas bakgrundsinformation som baserar vår forskningsfråga. För 

att sedan övergå till en kort beskrivning av begrepp och det pedagogiska ledarskapet 

utifrån ämnet arbetslivspedagogik, för att få en bättre förståelse av vikten av 

ledarskapet på arbetsplatsen. Sedan fortsätter stycket med en beskrivning av olika 

ledarskapsstilar. Påverkan och förändring nämns innan i stycket om tidigare forskning 

och de teoretiska utgångspunkter studien baseras på. Slutligen presenteras syfte och 

problemformulering. 

2.1 Begreppshantering         

 2.1.1 Arbetslivspedagogik   

Forskningsfältet för arbetslivspedagogik berör frågor om lärandet som allmänmänsklig 

företeelse och hur lärandet påverkar möjligheter för individer i arbetslivet. Arbetsplatser 

och individer måste anpassa sig efter samhällets behov och efterfrågan av 

kompetensutveckling, det är något som berör pedagogik i arbetslivet, menar Nilsson och 

Ellström (2012). Tedenljung (2008, s.12) menar att “det är samspel mellan människa 

och omgivning som kan uppmärksammas i syftet att utveckla möjligheter till lärande, 

för att genomföra strukturella förändringar av arbete och arbetsmarknad”. Lärande är 

hur individen i sitt perspektiv tar sin utgångspunkt i sitt eget tänkande och sätt att förstå 

omgivningen och arbetsuppgifter på ett nytt sätt. Tedenljung (2001) anser att 

arbetslivspedagogik handlar om påverkansprocesser i arbetslivet, att möta människor 

där de befinner sig såväl kunskapsmässigt som känlsomässigt. Enligt Svedberg (2007) 

krävs det ett holistiskt synsätt inom ledarskapet, det vill säga att man ser till hela 

människan.   

 2.1.2 Ledarskap i allmänhet 

Thylerfors (2007) menar att mängder av teorier och modeller visar på hur ledarskap kan 

utövas, men det finns inte någon entydig definition av begreppet. Då ledarskap kan 

kopplas till vissa personer, grupper eller enheter som påverkar andra.  Ledarskap finns 

med i praktiskt taget varje individs arbetssituation. Samtliga personer i en organisation, 

förutom högsta chefen, är underställda någon form av ledarskap. I arbetslivet handlar 

ledarskapet om att påverka individ till att göra gruppens bästa, det kan ses som alla 

initiativ som underlättar för människor att effektivt arbeta tillsammans. Det handlar 

också om att styra medarbetarna till fastställda mål (Kaiser, Hogan, Craig S, 

Bartholomew, 2008). Ledarskap i betydelsen står för “processer som underlättar 

måluppfyllelse” menar Thylerfors (2007 s. 67) och ledarskap i arbetslivet handlar om 

alla initiativ som underlättar för människor att arbeta tillsammans. 
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 2.1.3 Strategiskt ledarskap  

Strategiskt ledarskap kännetecknas av en ledares hårda värden/egenskaper, som att 

arbeta fram en verksamhetsidé, att ta fram mål och ansvara för planering av 

verksamheter och aktiviteter i arbetslivet. Hårda värden/färdigheter är mer utåtriktade, 

de handlar om mer praktiska saker hur man sköter verksamheten genom t.ex. planering, 

organisering och dokumentation.  Ledare i en målstyrd organisation arbetar mot de mål 

som en huvudman satt upp (Svedberg, 2011). 

 2.1.4 Personligt ledarskap 

Personligt ledarskap kännetecknas av personlighetsdrag som skapar goda 

förutsättningar för ledarskap enligt Davidson, Nilsson, Rönnqvist och Wallo (2011). 

Personlighetsdrag i ledarskapet menar Bono, Gerhardt, Ilies och Judge (2002) står för 

känslomässig stabilitet, utåtvändhet, vänlighet, samvetsgrannhet och intellektuell 

nyfikenhet. Thylerfors (2007) beskriver ledare inom personligt ledarskap med 

egenskaper som lyhörd, omtänksam, bekräftande, förtroendefull, öppen, rak, och tydlig. 

 2.1.5 Pedagogiskt ledarskap                                                                                                 

Pedagogik inom akademin är en samlingsbeteckning för en rad olika studier och teorier 

som handlar om påverkan och förändringsprocesser som kan studeras på individ-, 

grupp-, organsiations- och samhällsnivå. Pedagogiskt ledarskap är ett samlingsnamn på 

ledarskapet i en lärande organisation som fokuserar på påverkan och 

förändringsprocesser i syfte att åstadkomma utveckling av människor. (Davidson. m.fl.  

2011).  

 2.1.6 Situationsbestämd ledning 

Situationsanpassat ledarskap innebär att en viss ledarskapsstil passar vid ett tillfälle, 

men inte ett annat, man anpassar helt enkelt sitt ledarskap efter varje situation. Det 

kräver flexibilitet och förändringsförmåga hos ledaren menar Ohlsson (2011). Svedberg 

(2007)  anser att man ska se till helheten, att man ska se hela människan. De båda menar 

att det finns ett samband mellan uppgift och relation. Att chefen ska vara lyhörd och 

kunna se utvecklingsnivån i gruppen och att vara medveten om att sin egen roll har stor 

betydelse i ett framgångsrikt ledarskap. Även att kunna se de färdigheter som gruppen 

redan besitter, så som motivation, kunskap och erfarenhet. Man bör som ledare inte vara 

effektiv i alla situationer. Som ledare ska man hjälpa gruppen att bli mer självständig, 

man ska anpassa ledarskapet efter situationen enligt Svedberg (2007, författaren 

refererar till Hersey och Blanchard).  

 2.1.7 Påverkan och förändring  

Påverkan i ledarskapet är då man som ledare påverkar medarbetaren i den riktningen 

som man önskar. En förändring är då man går från ett tillstånd till ett annat. En 

förändring kan komma från medarbetaren eller komma uppifrån och det är ledarens roll 

att förmedla och verkställa. En förändring har olika dynamik och har olika svårigheter 

enligt Thylerfors (2007). Ellström, Gustavsson och Larsson (1996) menar att formellt 

lärande är dåtidsorienterat lärande. Dåtidens lärande innebar att kunskap “delades ut” 

och förmedlades. Idag talar man om nutids/framtidsorienterat lärande, där individens 

lärande utgår från aktuella situationer och händelser i livet, på arbetsplatsen. Det ökar 

självkänslan och kunskapen känns då viktig och nyttig. Oftast sker denna typ av 
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inlärning omedvetet och spontant. Själva lärprocessen är viktigare än resultatet och 

fakta är föränderlig. Thylerfors (2007 författaren refererar till Kurt Lewin) går det 

urskilja tre faser vid en förändring.  Motivation till en förändring, som människa har vi 

två behov, det ena är tillväxt och förändring det andra är trygghet och stabilitet.  Själva 

förändringen kännetecknas av att gamla mönster överges eller kompletteras av nytt. Den 

sista fasen är stabiliseringen, etableringen, förändringen får en möjlighet att “sätta” sig. 

Vid varje förändring sker en process. Medarbetare ser olika på förändringar med tanke 

på deras tidigare erfarenheter. Som ledare gäller det då att få medarbetarna motiverade 

till att se positivt på förändringen, genom att tex ge ett exempel på en tidigare lyckad 

förändring. Förändringsprocesserna är ett lärande i sig. På arbetsmarknaden och 

arbetsplatser idag sker det ständigt förändringar som medarbetare och ledare behöver 

anpassa sig efter. Men som ledare gäller det också att få med sig gruppen så att de kan 

vara med och påverka och känna delaktighet i förändringsprocessen. Svedberg (2007 

författaren refererar till Kurt Lewin) menar att sambandet mellan gruppens normer och 

arbetsklimat har att göra med ledarens sätt att leda, att ledarskapet hänger på människan 

bakom ledarrollen. Han utvecklade de tre ledarkategorierna (auktoritärt, demokratiskt 

och abdikerat ledarskap). 

2.2 Tidigare forskning 

I detta stycke redogörs för tidigare forskning om olika teorier inom ledarskapet och 

även en förklaring om begreppet mjuka och hårda färdigheter. 

  

 2.2.1 Mjuka och hårda färdigheter  

Att leda andra handlar om förhållningssätt. “De kunskaper som används för att leda kan 

vara teoretiska, taktiska, tekniska, mentala eller sociala kunskaper”. (Ohlsson, 2011, s. 

115). I vårt samhälle uppskattas en demokratisk ledare som har en öppen och mjuk 

ledarstil och som låter gruppen vara delaktig vid beslut, samarbeta, vara en i gänget, ta 

hänsyn till andras åsikter och att ge en känsla av säkerhet skriver Olsson (2011). 

Pedagogiskt ledarskap är ett samlingsnamn på ledarskapet i en lärande organisation. 

Relationer och samspelet mellan människor har betydelse i det pedagogiska ledarskapet.  

Ansvar hör ihop med pedagogiskt ledarskap, att man lever som man lär, man föregår 

med gott exempel. Vad man har för sociala och mentala färdigheter är av stor betydelse. 

“Att leda någon är alltså inte att vilja härska utan att vilja tjäna”, enligt Ohlson (2011, s. 

197). Den pedagogiska ledaren bör även lära sig mer om relationer mellan människor, 

hur man tillfredsställer olika behov och hur man skapar motivation i arbetsgruppen. 

Man måste kunna påverka, leda och ta ansvar som ledare. Även att bjuda på sig själv, 

stå för en åsikt och våga fatta beslut och känna empati. Som pedagogisk ledare har man 

en aktiv och synlig roll. Medan man som administrativ ledare styr och förvaltar, man 

använder sig av papper, register, pärmar osv.  (Ohlson, 2011). 

Ohlsons (2011) definition av mjuka färdigheter är personlighetsdrag. Dessa mjuka 

färdigheter handlar om inre kunskap hos ledaren och om värderingar samt förmågan att 

kommunicera och samverka med andra. Vikt läggs vid hur man bemöter andra 

människor såväl medarbetare som ledarkollegor i både sociala och pedagogiska 

situationer, (påverkansprocesser). Enligt Ohlson (2011) bör framtidens ledare ha 

kompetens, kreativitet, kommunikationsförmåga, självkänsla, ansvarstagande, 
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handlingskraftig, vara nytänkande/nyskapande, inspirerande och framtidsorienterad, 

besitta så kallade mjuka färdigheter. 

 

Ohlson (2011) har valt att dela upp färdigheterna enligt tabellen nedan. 

Hårda 

färdigheter 

Dokumentera sin verksamhet, planera och organisera 

Mjuka 

färdigheter 

Möta människor i sociala och pedagogiska situationer, 

jämställdhet/jämlikhet, genusfrågor, etik/moral, normer/värderingar, 

attityder, fördomar, självkännedom, ärlig, kompetent, förståelse för 

sammanhanget i organisationen, manligt/kvinnligt ledarskap=mänskligt 

ledarskap, föregå med gott exempel, lyssna, bry sig om, stödja. 

 

Utifrån mjuka färdigheter konstateras att de teorier som nämns i denna studie har 

koppling till mjuka färdigheter. Att vikten av de personliga egenskaperna spelar roll i 

det pedagogiska ledarskapet på ett eller annat sätt. Inom mjuka färdigheter har man 

framgång inom personligt ledarskap, situationsbestämd ledning, målinriktad-, 

realtionsinriktad-, förnyelseinriktad-, situstionsinriktad-, etisk ledarskapsdimension och 

inom social utbytesteori. Där det finns en skillnad är inom stategiskt ledarskap, där är 

det störst fokus på hårda färdigheter. 

 

 2.2.2 Social utbytesteori  

I social utbytesteori är situationen enligt Kaufmann och Kaufmann (1996) mellan ledare 

och medarbetare ett bytesförhållande, där ledaren har ett kapital i sina medarbetare som 

skall förvaltas. Kapitalet är ledarens konto som består av värden som är knutna till 

riktning, samordning, expertis och resurser. Det handlar om ledarens förmågor att 

definiera mål för sina medarbetare på ett sätt som är både realistiskt och inspirerande 

och om att kunna samordna gruppens aktiviteter, på ett sätt som är ägnat att ge bra 

problemlösning genom tillfredsställande mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen. 

Det ger medarbetaren egen värdefull utveckling i form av ökad kompetens, som är en 

källa till inre motivation. Ledaren skall enligt författaren förvalta detta kapital och ge 

sina medarbetare vissa värden som är knutna till ledarens önskan till måluppfyllelse. I 

gengäld vill medarbetaren ha kontroll över och utnyttja dem i sitt bytesförhållande till 

ledaren. Med detta menas att värdet är knutet till ledarens behov av status, erkännande, 

respekt, lojalitet samt inflytande. Det som är utmärkande är att ledarens personliga 

legitimitet och styrka styrs av denna upplevelse, och därmed kan medarbetarna reglera 

ledarens behov av status som personlig ledare genom att erkänna ledarens dispositioner 

och handlingar genom att visa respekt för ledarens personliga kvalitet, genom att vara 

lojal mot ledarens beslut och genom att ge ledaren det inflytande som behövs för att 

utöva ledarskapet på ett bra sätt. 
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 2.2.3 Femfaktorteorin    

Teorin är en hierarkisk organisering av personligheten, där fem generella 

personlighetsdrag på toppen av en så kallad dragherarki (Kaufmann & Kaufmann, 

1996) Nedan är en beskrivning om respektive personlighetsdimension i “The big five” 

teorin.  

1.Extraversion 

Är en personlighetsdimension som gör personen mottaglig för positiva emotionella 

tillstånd. Dessa personer är ofta social, aktiva, tillmötesgående, personinriktade och 

optimistiska. Personlighetsdimensionen är därför avsedd att mäta intensiteten i 

mellanmänskliga samspel, aktivitetsnivå, stimulansbehov etc. Motsatsen är introverta 

personer som är distanserade och uppgiftsinriktade och har färre känslomässiga 

upplevelser och färre sociala kontakter. (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

2. Neuroticism  

Är ett personlighetsdrag som reflekterar personens tendens att uppträda negativt i 

emotionella tillstånd som ångest, oro och negativa tankar. Denna dimension mäter 

anpassning kontra emotionell instabilitet och identifierar personer som är benägna att 

oroa sig och har dåliga bemästringsstrategier. De personer som har mest drag åt detta 

håll upplever mer negativ stress och har generellt en negativ inställning till 

arbetssituationen. De är ofta bekymrade, osäkra och självkritiska. En liten del av denna 

personlighetsdimension är uttryck för att personen är avslappnad, tålig, emotionellt 

stabil och trygg i sig själv (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

3. Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett personlighetsdrag som fångar in olikheter i det sätt som man 

kommer överens med andra personer. Personer med låg “tillgänglighet” är ofta 

misstänksamma, manipulerande, mindre samarbetsvilliga, hämndlystna och ohövliga. 

Motsatsen innebär att vara samarbetsvillig, hjälpsam, försonlig och tillitsfull och detta 

är en utgångspunkt för att bli en bra medarbetare i teamet (Kaufmann & Kaufmann, 

1996) 

4. Samvetsgrannhet 

Är den dimension som är tänkt att mäta graden av tålamod och motivation i det 

målinriktade beteendet. Personer med stor del samvetsgrannhet är organiserade, 

självdisciplinerade och hårt arbetande. Motsatsen är personer som karaktäriseras som 

opålitliga, jagsvaga och intresserade av att tillfredsställa egna behov (Kaufmann & 

Kaufmann, 1996).  

5. Öppenhet för upplevelse 

Avslöjar om personen är tolerant och öppen för många intryck och det som är okänt, 

tänker originellt, har många intressen och är riskvillig (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter   

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna, vilka är Robles och Marcel (2012) 

och Maltén (2000), som är relevanta till studiens syfte och frågeställning i förhållande 

till mjuka färdigheter/personliga egenskaper, för att se om det är en framgångsfaktor i 

det pedagogiska ledarskapet.  

Robles och Marcel (2012) anser att olika yrken kräver olika färdigheter, hårda och 

mjuka färdigheter behövs för att komplettera varandra. Hårda färdigheter, så som 

tekniska kunskaper, kompetens och arbetslivserfarenhet, har tidigare varit det som 

krävdes för att få ett arbete. Hårda färdigheter är lättare att mäta, medan de mjuka 

färdigheterna kan vara svårare att fastställa. Detta kan påverka företag/organisationer till 

att inte satsa på utbildning i mjuka färdigheter eftersom man inte kan mäta framgången 

efteråt. Till detta tillkommer att författarna anser att det är svårt att lära ut mjuka 

färdigheter. Ellis, Kisling och Hackworth (2014) beskriver hårda färdigheter, som en 

persons kompetens och förmåga att utföra en viss typ av uppgift eller aktivitet.  Det har 

visat sig att de mjuka färdigheterna, det vill säga karaktärsdrag, attityder och beteende, 

anses vara de som är avgörande för att lyckas i sin yrkesroll och för att nå framgång. 

Mjuka färdigheter kan utvecklas genom praktisk tillämpning i vardagen och på 

arbetsplatsen. Mjuka färdigheter är kunskap och kompetens som inte är tekniska. Mjuka 

färdigheter är personliga egenskaper som förbättrar individens interaktioner, hur man 

hanterar och motiverar medarbetare, hur man samarbetar i relationer och att det finns en 

lagkänsla med positiv attityd. Hårda färdigheter handlar om organisering och planering 

av verksamheten.  

Robles och Marcels (2012) studie visar att hårda färdigheter bidrar med 15 % till 

framgång, medan mjuka färdigheter bidrar med 85 %. Hårda färdigheter är nödvändiga 

för att lösa uppgifter som ingår i yrkesrollen. För att bli framgångsrik som ledare 

kompletterar man med mjuka färdigheter som exempelvis etiska normer, integritet, 

arbetsmoral, initiativförmåga, kommunikation, pålitlighet, närvaro, social förmåga, 

stress- och problemhantering, kunna ta beslut, kreativt tänkande, förmågan att kunna 

lyssna och att ta ansvar. Personernas specifika kompetens avgör en individs styrka som 

ledare. Enligt Ellis m.fl. (2014) är mjuka färdigheter länken mellan utbildning, 

arbetsgivare och karriär. Här läggs mest fokus på integritet, kommunikation, flexibilitet 

och social kompetens och detta främjar till en positiv attityd och effektiv 

kommunikation på arbetsplatsen. Mjuka färdigheter består av en kombination av 

människors kompetens och personliga egenskaper. “Mjuka färdigheter har mer att göra 

med vilka vi är än vad vi vet” (Robles och Macel, 2012). De innehåller sunt förnuft, 

förmåga att hantera människor, och en positiv och flexibel inställning. Mjuka 

färdigheter är mer social kompetens där karaktärsdragen ökar en persons interaktion och 

därmed arbetsprestation. Robles och Marcel (2012) menar att människors färdigheter är 

de mellanmänskliga egenskaper som kännetecknar en persons relationer med andra. 

Integritet, kommunikation, artighet, ansvar, social kompetens, positiv, attityd, 

professionalism, flexibilitet, lagarbete och arbetsmoral är alla viktiga egenskaper hos en 

ledare. Resultat i studien som gjordes av författarna visade att de intervjuade ledarna 

ansåg att integritet och kommunikation var de viktigaste två mjuka färdigheter som 

behövs av de anställda på dagens arbetsplatser. Över tre fjärdedelar av de svarande 

(84,2%) uppgav att artighet var en oerhört viktig färdighet, och över hälften (71,9% ) 
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rapporterade att ansvar samt (61,4%) att social kompetens var oerhört viktigt. I denna 

studie identifierades de tio mjuka färdigheter som anses kritiska av företagsledare. Även 

om alla de mjuka färdigheterna verkar betydelsefulla uppfattas inte alla lika viktiga. Det 

framkom att kommunikation, integritet, och artighet har störst betydelse inom social 

kompetens för framgång.   

Maltén (2000) beskriver pedagogiskt ledarskap som ett ledarskap som kan sätta igång 

utveckling både på individ- och gruppnivå, så att uppställda mål kan uppnås i 

ömsesidigt samarbete. Pedagogiskt ledarskap inkluderar att vara problemlösare, att ha 

förmågan att samverka mellan ledare och medarbetare. Det sker genom att förklara och 

förstå. Pedagogiskt ledarskap är integrerande och dynamiskt, man väver samman olika 

ledarfunktioner. Det inriktas mot att skapa och sprida visioner, att vara positiv till 

andras idéer, våga ta risker och uppmuntra till samarbete. Maltén delar upp ledarskapet i 

fem ledardimensioner. Målinriktad-, relationsinriktad-, förnyelseinriktad-, situations 

inriktad- samt etisk ledarskapsdimension. Dessa dimensioner står för följande: 

Målinrikad ledarskapsdimension   

Målinriktad ledarskapsdimension innebär att som ledare kunna kommunicera mål och 

visioner med sina medarbetare genom en omfattande och tydlig dialog, att vara lyhörd 

till medarbetarens förslag till verksamhetsutformning och till deras arbetsmiljö. Stor 

vikt läggs vid att arbeta efter mål. För att kunna göra det krävs det att gruppen är med i 

hela processen och förstår vikten av arbetet. Detta görs genom att målen är rätt 

formulerade, att de är mätbara, tidsbestämda och konsistenta så att man lätt kan se 

resultatet av arbetet (Maltén, 2000). Enligt Svedberg (2011) kännetecknas strategiskt 

ledarskap på samma sätt, men till skillnad från strategiskt ledarskap handlar målinriktad 

ledarskapsdimension (Maltén 2000) om att man är lyhörd på medarbetarna, man 

kommunicerar mål och visioner för att få med sig hela gruppen. Det är där som ledarens 

mjuka färdigheter kommer in.  

Relationsinriktad ledarskapsdimension  

Här är det fokus på människan i organisationen. Insikten av vikten av mänskliga 

relationer på arbetsplatsen och att människan är en kunskapsbärare med potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Som ledare satsar man på medarbetarens kreativitet och 

utvecklingspotential. Centralt i ledarskapet är medbestämmande och möjlighet till 

fördjupat ansvarstagande, så att medarbetaren känner delaktighet och att skapa ett 

socialt klimat som möjliggör för medarbetarna att söka egna lösningar i olika 

arbetssituationer. Ledaren stimulerar medarbetarna till gemensamt ansvarstagande 

genom gruppens sociala nätverk. Det är viktigt att ha återkommande utvecklingssamtal i 

arbetet med att skapa sociala relationer och nätverk. Ledaren i sin roll har tre nivåer där 

samspel skall ske. Det första är individ där ges stöd, trygghet och erkänsla. Det andra är 

gruppen och förmågan att få dem att känna delaktighet. Den sista nivån är 

organisationens förmåga att åstadkomma måluppfyllelse och utveckling.  

Ledaregenskaper är: flexibel, fördomsfri, ha förmågan att tänka nytt i kreativa banor, ha 

inlevelseförmåga och empati samt samarbetsförmåga (Maltén, 2000). Enligt Davidsson 

Nilsson, Rönnqvist och Wallo (2011) kännetecknas personligt ledarskap av 

personlighetsdrag som skapar goda förutsättningar i arbetslivet. Personlighetsdrag i 

ledarskapet menar Bono, Gerhardt, Ilies och Judge (2002) står för känslomässig 

stabilitet, utåtvändhet, vänlighet, samvetsgrannhet och intellektuell nyfikenhet. 

Thylerfors (2007) beskriver ledare inom personligt ledarskap med egenskaper som 
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lyhörd, omtänksam, bekräftande, förtroendefull, öppen, rak, och tydlig. Kaufmann och 

Kauffman (1996) menar att det ger medarbetaren egen värdefull utveckling i form av 

ökad kompetens, som är en källa till inre motivation. Det handlar om ledarens förmågor 

att definiera mål för sina medarbetare på ett sätt som är både realistiskt och inspirerande 

och om att kunna samordna gruppens aktiviteter, på ett sätt som är ägnat att ge bra 

problemlösning genom tillfredsställande mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen. 

Förnyelseinriktad ledarskapsdimension  

Idé- och förnyelseinriktad dimension kännetecknas av ledarens förmåga att skapa 

visioner, i linje med fattade beslut i organisationen, att kunna förmedla och förankra 

målet ut till medarbetarna. Att få medarbetaren att känna engagemang och inlevelse 

utifrån att medarbetaren är positivt inställd till förnyelse och förändring, 

Ledaregenskaper är mod, kompetens, beslutsamhet samt utstråla förtroende (Maltén, 

2000). Det finns likheter mellan påverkan i ledarskapet (Thylerfors 2007) och 

förnyelseinriktad ledarskapsdimension, hur man som ledare påverkar medarbetaren i 

den riktning man önskar. En ledares roll är att förmedla och verkställa beslut. I 

förnyelseinriktad ledarskapsdimension ser man mer till ledarens mjuka färdigheter där 

man vill få med sig medarbetaren i processen. Att man som ledare är positivt inställd till 

förändringar. Man utstrålar mod, kompetens, beslutsamhet och förtroende. 

Situationsinriktad ledarskapsdimension  

Situationen bestämmer ledarskapet utefter arbetsuppgiftens art och är flexibelt utifrån 

kompetens och mognad på medarbetarna. Styrning sker utifrån medarbetarens mognad. 

Dessa faser delas in i instruera, stimulera individ och relationsorienteringen och minska 

på uppgiftsorienteringen. Efter denna fas inbjuds medarbetaren till samarbete. 

Medbestämmande är sista fasen, där medarbetaren är mogen för att bära delegering av 

ansvar från ledaren. Ledarskapet i grupper följer samma mönster men med enskilda 

individer som skall behandlas utefter situation för att få gruppen att mogna (Maltén, 

2000). Det finns likheter mellan Malténs situationsanpassade ledarskapsdimension och 

Ohlssons (2011) situationsanpassat ledarskap, som innebär att man anpassar sitt 

ledarskap efter varje situation. I Ohlssons (2011) teori så krävs mjuka färdigheter som 

flexibilitet och förändringsförmåga hos ledaren. Svedberg (2007)  anser att man ska se 

till helheten, att man ska se hela människan. Både Ohlsson och Svedberg menar att det 

finns ett samband mellan uppgift och relation. Att chefen ska vara lyhörd och kunna se 

utvecklingsnivån i gruppen och att vara medveten om att sin egen roll har stor betydelse 

i ett framgångsrikt ledarskap.  

Etisk ledarskapsdimension  

Etiken i ledarskapsdimension går ut på att tjäna andra, i syfte att inte enbart tänka på sig 

själv och sin utveckling. Att arbeta genom andra och att visa medkänsla innebär att ge 

trygghet och erkänsla. Att kunna kommunicera med andra, att aktivt kunna lyssna, 

försöka förstå, skapa sociala kontakter och visa personlig närvaro. Att skapa 

meningsfullhet i medarbetarens uppgift. Att äga egen livskvalitet, det innebär att ledaren 

uppträder med personlig integritet, moral och principfasthet, vara lojal mot andra som 

du förväntar dig lojalitet ifrån. Att kunna kombinera makt och visdom på ett balanserat 

sätt (Maltén, 2000). 
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                      3. Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att undersöka sex ledares förståelse av begreppet pedagogiskt 

ledarskap med fokus på mjuka färdigheter. Frågeställningar är:  

Hur beskriver ledare de mjuka färdigheterna i sitt pedagogiska ledarskap? 

Upplever ledarna att deras mjuka färdigheter har varit en framgångsfaktor i deras 

ledarskap? 

 

4. METOD 
I metodkapitlet redogörs de vetenskapliga överväganden som tagits löpande genom 

undersökningsprocessen. Inledningsvis presenteras en övergripande redogörelse för 

hermeneutiken och den kvalitativa metoden, vilka utgör fundamentet i metodvalet för 

denna studie. Vidare beskrivs forskningsprocessens planering, datasamling samt hur 

analysen av materialet har skett.  

4.1Metodologiska utgångspunkter 

Inledningsvis påbörjades undersökningen med en omfattande inläsning av såväl 

litteratur som tidigare forskning, för att skapa en grundförståelse och ingång till 

problemområdet. Valet av metodologiska utgångspunkter är en kvalitativ metod med 

deduktiv ansats. Forskningsinriktningen bestämdes utifrån studiens syfte. Syftet är att 

undersöka sex ledares förståelse av begreppet pedagogiskt ledarskap med fokus på 

mjuka färdigheter. Studien har ett hermeneutiskt synsätt, där det centrala är sökandet 

efter mening och strävan efter förståelse, snarare än förklaringar (Patel, Davidsson, 

2011).  Bryman (2011) menar att hermeneutiken grundar sig i den sociala och historiska 

kontexten. Detta innebär inom samhällsvetenskapen att tolka mänskliga handlingar och 

beteenden, för att få fram textmassans mening. Fokus ligger på den sociala och 

historiska kontexten och hur det fenom som studeras är inbäddat i kontexten (Bryman, 

2011). Vi har valt att sätta den historiska och samhälliga dimensionen inom parentes i 

den här studien. 

I undersökningen används en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer som är 

halvstrukturerade. Metoden förknippas med beskrivningar genom ord och bilder. 

Kvalitativ metod har en tendens att sammankopplas med småskaliga studier, och det 

associeras med holistiskt perspektiv, att man ser till helheten. Undersökning bygger på 

en deduktiv ansats, vilket innebär forskningsarbete med empirin som utgångspunkt, 

detta i syfte att utifrån studiens resultat pröva teorierna (Eriksson & Wiedersheim 2013). 

4.2 Planering och genomförande 

Nedan beskrivs urvalsprocessen och etiska överväganden. 

4.3 Urval 

Urvalet var subjektivt vilket betyder att våra respondenter handplockades utifrån 

undersökningens syfte. I denna undersökning använde vi oss av respondenter som 

arbetar inom kommunal verksamhet som ledare. De valda respondenterna förväntades 

genom sin erfarenhet och kunskap bidra med information till studiens syfte och 
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frågeställningar. Enligt Denscombe (2013) möjliggör kunskapen hos våra respondenter 

djupare studier än om vi vänt oss till någon som inte hade någon kunskap i ämnet.  

Respondenterna är ledare och arbetar inom två medelstora kommuner i södra Sverige 

som enhetschefer. Däremot arbetar de inte på samma arbetsplats och inte inom samma 

verksamheter. Av respondenterna var tre kvinnor och tre män med varierande åldrar och 

erfarenhet. Vi valde enhetschefer för att de arbetar med pedagogiskt ledarskap dagligen, 

de har medarbetare som de ansvarar för och de har chefer och beslutsfattare över sig. 

4.4 Etiska hänsynstaganden  

De etiska överväganden i vårt arbete grundar sig främst i Vetenskapsrådets regler och 

riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Arbetet i den här studien har därför genomförts i 

enlighet de fyra etiska kraven som beskrivs av Bryman (2011) enligt följande: 

Informationskravet: uppnåddes genom att informera de tilltänkta respondenterna via en 

information vid första kontakten, samt under intervjutillfället då respondenterna fick en 

skriftlig information (bilaga: 1). Vid dessa tillfällen delgavs varje respondent 

information om studiens syfte, vad materialet skulle användas till, samt att de när som 

helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien. Samtyckeskravet: har säkerställts 

genom att informera respondenterna om att deras medverkan i studien var frivillig och 

de själva fick bestämma om, hur och på vilka villkor de var med i studien. 

Konfidentialitetskravet: har säkerställts genom att uppgifterna kring respondenterna har 

behandlats på ett konfidentiellt sätt så att dessa individer inte har kunnat identifieras. 

Hänsyn har även tagits till att skydda organisationens anonymitet. Transkriberingar 

utfördes så att ingen utomstående kunde avlyssna samt att allt material förvarades utom 

räckhåll för obehöriga. Ljudinspelningar av intervjuer och insamlat material har 

förstörts efter att studien har avslutats. Nyttjandekravet: har bemötts genom att endast 

författaren har haft tillgång till det insamlade materialet och endast använt det till 

forskningens ändamål. 

4.5 Instrument  

Vid medverkan i forskningsstudier bör skriftlig förfrågan ske, för att det skall finnas en 

dokumenterad bekräftelse med information om forskningens syfte till hjälp vid 

oklarheter. Respondenterna kontaktades per telefon för förfrågan om medverkande. 

Efter godkännande skickades informationsbrev till respondenterna (bilaga:1). 

Informationen innehöll en kort beskrivning av studiens undersökningsområde, en 

presentation av oss, kontaktuppgifter för eventuella frågor samt en genomgång av 

förutsättningar för deltagandet i studien utifrån våra etiska ställningstaganden som 

nämnts ovan.  

Utifrån studiens frågeställningar, utvecklades en intervjuguide som innehöll 20 frågor 

(bilaga: ”Intervjuguide”). Val av frågor byggde på forskning och teorier inom området 

”mjuka färdigheter” inom ledarskap.  I tidigare forskning av Robles och Marcel (2012) 

är frågor och svar uppdelade under huvudrubrik, enligt följande: kommunikation, 

flexibilitet, integritet, social kompetens, bemötande samt personlig erfarenhet. Inom 

social utbytesteori sker samordning genom aktiviteter genom mellanmänskliga 

relationer Kaufmann & Kaufmann (1996).  För att uppnå mellanmänskliga relationer 

sker det bland annat utifrån som ovan, som Robles och Marcel (2012) beskriver. 

Tidigare forsknings teman (kommunikation, flexibilitet, integritet, social kompetens, 
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bemötande samt personlig erfarenhet) är utgångspunkt till intetervjuguiden, där vi 

delade upp frågorna under dess teman. 

Under respektive tema skapades två till fem frågor. Vid val av frågeställningar under 

respektive tema ställdes frågor som vi ansåg relevanta utifrån undersökningens 

frågeställningar. Det fanns viss svårighet med att formulera frågor så de var relevanta i 

förhållande till studiens syfte, då endast antagande fanns om respondenternas 

kunskapsnivå inom pedagogiskt ledarskap. Därför diskuterades frågorna noga oss 

emellan innan vi tillsammans skrev ner respektive fråga i intervjuguiden. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) skall intervjuguiden vara till hjälp för intervjuaren som 

vägledning men inte styrande. Något som passade vår undersökning och 

forskningsansats. När intervjuguiden var klar testades den i en pilotintervju där en 

enhetschef deltog. Därefter gjordes viss justering i frågekonstruktionen, för att 

förtydliga vissa frågor, förtydligande gjordes då vi begrep att frågan var felkonstruerad. 

Pilotintervju är värdefull ur valideringshänseende, de gav oss möjlighet att ytterligare 

ifrågasätta huruvida frågorna besvarade det vi ville undersöka enligt Kvale & 

Brinkmann (2014). Att genomföra en testintervju ger en helhetsbild av förutsättningarna 

för datainsamlingen enligt Bryman (2011). Den enhetschef som var med i pilotstudien 

var ej med i empirin, utan enbart för att hjälpa oss få fram relevanta frågorna till 

studiens intervjuer. 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om i forskningssammanhang att data anses exakta och metoder är 

riktiga, det speglar undersökningens trovärdighet. Forskaren kan göra vissa kontroller 

med andra källor för att kontrollera sanningen i svaren.  Kontroll av svar kan ske utifrån 

olika metoder och sker då utifrån fler än ett perspektiv (triangulering) för att få en större 

förståelse i ämnet/svaret. Enligt Denscombe (2013) är det svårt för forskaren att 

kontrollera människors uppfattningar, känslor och erfarenheter. I samband med 

utformningen av frågeställningarna inför intervjun togs hänsyn till vårt syfte. Frågorna 

var kopplade till den teoretiska referensram som studien utgick ifrån, detta för att i 

diskussionsavsnittet göra jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning och 

teorier. Enligt Kvale, (2011)  är svaren svåra att mäta i kvalitativ metod med andra 

resultat, då önskan finns att få förståelse för människors erfarenhet och uppfattning. 

Validitet handlar om att man mäter det man vill mäta, Reliabilitet handlar om hur vi 

mäter det ämne vi skall undersöka. Reliabiliteten står för tillförlitligheten och 

noggrannheten i empirin. Enligt Eriksson och Wiedersheim, (2011) är det svårt att nå 

hög reliabilitet vid tolkning av intervju. I vår undersökning användes sex 

halvstrukturerade intervjuer för datainsamling en metod vars syfte var att fånga 

individernas förståelse utifrån deras livsvärld. Bjereld et al. (2009) tar  upp personkemi 

som en avgörande faktor i hur respondenterna väljer att lägga fram sina svar, vilket  

syftar till svårigheter i att upprepa samma studie.  Skillnader i respondenternas svar kan 

ge ett helt nytt utslag vilket försvagar reliabiliteten. Respondenternas svar bygger på 

personliga upplevelser, det innebär att det blir svårt att kontrollera och jämföra om det 

är så det ser ut generellt.  

4.7 Insamling 

Som tidigare nämnts användes interjvu som metod för att samla in data. Vi ville ha en 

djupare insyn i hur mycket förståelse det fanns hos ledare att leda genom pedagogiskt 
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ledarskap med fokus på mjuka färdigheter och fann det då lämpligt att använda oss av 

intervjuer. Då tiden var pressad för våra respondenter fick de bestämma tid och dag. Val 

av plats blev på respondentens arbetsplats för att underlätta för dem. Själva 

genomförandet av intervjun var på deras hemmaplan, i rum där det var lugnt och 

respondenterna fick vara ostörda. Det var bra för att slippa yttre påverkan i 

intervjusituationen. Inledningsvis presenterade vi oss själva samt studiens syfte. Vi tog 

hänsyn till de etiska aspekterna enligt Vetenskapsrådet (2011). Genomförandet av 

intervjun blev inte utförd av oss båda, respondenterna delades upp på grund utav att vi 

inte bor och verkar i samma stad. Intervjutillfällena var spridda under en period på tre 

veckor. Vid intervjuns start informerades respondenterna om att intervjun skulle ta ca 

30 min och att bandinspelning skulle ske, för att kunna få hela samtalet dokumenterat. 

Data transkriberades av den som genomfört intervjun, detta för att få med de informella 

anteckningar, iakttagelser och kommentarer som uppkom i anslutning i intervjun så som 

ansiktsuttryck (Denscombe, 2013). När studien var klar raderades ljudinspelningarna 

och endast textmassan återstår. Vår önskan var att intervjun skulle upplevas som ett 

samtal, i hopp om intervjupersonen skulle känna sig bekväm. 

4.8 Analys   

Studiens röda tråd bygger på studiens syfte. I studien har analysen genomförts utifrån 

den klassiska dataanalysmetod för kvalitativa studier som Bryman (2011) beskriver. 

Dataanalysen av kvalitativ forskning ingriper fem steg. Förberedande av data, 

förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data samt presentation av data 

enligt Denscombe (2013). Då intervjuerna hade genomförts startade processen att skriva 

ner det inspelade materialet i ett dokument. Därefter delades textmassan upp med en 

textrad per numrerad rad. Utifrån att texten skrevs ner i två steg öppnades möjligheten 

att bli mer förtrolig med rådatan. Vikt lades vid att behandla informationen 

konfidentiellt vid transkriberingen (Vetenskapsrådet, 2011). Därefter började tolkning 

av datan genom att materialet kodades för att söka efter svar på studiens 

frågeställningar.  

Teman kategoriserades utifrån kommunikation, flexibilitet, integritet, social kompetens, 

bemötande samt personlig erfarenhet, ord med gemensam innebörd färglades med 

samma färg. Detta för att kunna härleda till frågornas svar till dess kategori. Genom att 

koda materialet på detta vis fick vi en fördel då vi skulle bearbeta materialet (Sohlberg, 

Sohlberg, 2011). Därefter gick vi igenom en efter en intervjus data från intervjuerna 

tillsammans. Utvalda stycken i textmassan kategoriserades under respektive teman. 

Samma procedur upprepades vid varje analys av intervjuerna. 
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5. RESULTAT 
 

Resultatdelen är strukturerad utifrån studiens sex olika teman: Kommunikation, 

flexibilitet, integritet, social kompetens, bemötande och personlig erfarenhet med 

beskrivning av pedagogiskt ledarskap med fokus på mjuka färdigheter. Dessa sex teman 

är huvudrubriker i detta kapitel och det empiriska materialet är indelat under 

respektive tema. Resultatet redovisas utifrån de frågeställningar vi utgått från i 

anknytning till vårt syfte och de intervjuer som genomförts och tolkats utifrån dessa. 

 

5.1 Pedagogiskt ledarskap   

Vad betyder pedagogiskt ledarskap för respondenterna?  

Respondenterna svarade att pedagogiskt ledarskap handlar om att leda och skapa 

förståelse, att alla är med och förstår. Det handlar om hur man lyckas motivera 

personalgrupper. Att som ledare vara tydlig, lyhörd, intresserad, närvarande och 

lyssnande, att möta medarbetare där de befinner sig i sin utveckling. Gruppen skall 

känna sig delaktiga i de beslut som tas. En respondent säger ”Man skall vara längst bak 

i tåget, man skall inte vara loket”. 

 5.2 Kommunikation 

Ett pedagogiskt ledarskap med förändring- och påverkansprocesser i fokus, med 

kommunikation som verktyg i ledarskapet utifrån ledarnas mjuka färdigheter. 

Erfarenheten av kommunikation är att det har betydelse hur man uttrycker sig, att leda 

till förståelse. Vissa budskap måste fram oavsett tid och möjligheter. Respondenterna 

beskriver att, har de tid och möjlighet, försöker de hitta en strategi i sin kommunikation 

med tid till reflektion, för att öka förståelsen hos medarbetaren. Det kan ske genom att 

inte berätta allt som skall kommuniceras vid första mötet. De nämner att de väljer att 

dela upp informationen i mindre delar och kommunicerar om samma budskap vid fler 

tillfällen för att medarbetarna skall få tid och möjlighet att förstå genom reflektion. Då 

det inträffar att vissa beslut måste kommuniceras utan föregående tanke eller strategi så 

är det på grund utav yttre omständigheter. Upplevelsen från respondenterna är att det då 

är svårare både för individ och grupp att förstå och bli lojala mot fattade beslut. När det 

är något negativt som skall förmedlas sker det alltid med personligt möte säger flera av 

respondenterna. Vid beslut som kommer uppifrån är det viktigt att själv först förstå vad 

det innebär, för att sedan kunna förmedla det till medarbetare. 

Upplevelsen av kommunikation beskrev respondenterna var lite olika utifrån vad som 

skulle förmedlas. Några av respondenterna förmedlar på olika sätt om det är till hela 

gruppen eller om det bara är till en individ.  

Till gruppen behöver man vara mer chef än vad man behöver till en person. Med 

individen kommunicerar man på ett annat sätt för att hitta något personligt däremellan, 

på det sättet blir man lite mer pedagogisk. 

  



 

15 

Respondenterna beskriver att de är mer formella i gruppmöte, än i det individuella 

mötet då de är mer personliga, det beskrivs som mer situationsanpassat. Att förklara och 

förankra förändringar i ett tidigt skede för att skapa förståelse och sedan ge tid för 

reflektion.  

 5.2.1 Respondenternas syn på kommunikation i förändringsprocesser 

Respondenterna menar att det är viktigt att förändringen har föregåtts av en 

diskussion/kommunikation innan beslut tas. Enligt respondenterna är det inte alltid som 

de har svar på allt utan de ser det som en del i processen att tillsammans hitta lösningar, 

vara ödmjuk i att någon annan i gruppen kan och förstår bättre än de som ledare. De 

försöker vara lyhörda på hur medarbetare uppfattar budskap. Det är viktigt att alla får 

samma form av förståelse för saker och ting, säger en respondent.  

Ledarnas erfarenhet av vad som har varit framgångsfaktorer beskrivs som följande. Att 

ha en strategi/tanke på hur och när man förmedlar budskap. Denna strategi går ut på att 

ha framförhållning genom att vara förberedd på vad som händer i medarbetarnas 

förståelseprocess och med olika sätt möta det. Att inte berätta allt på en gång vid en 

förändring. Att ha ett personligt möte vid negativa budskap. Att ge tid till reflektion. 

Tid är alltså en aspekt som nämns som framgångsfaktor. Att medarbetarna får tid till att 

reflektera och förstå, ställa frågor för att öka sin förståelse. En framgångsfaktor är att 

träffa medarbetare ofta för att skapa relationer. Att ha framförhållning och att 

stötta/hjälpa de personer som behöver hjälp i förändringsprocesser, säger någon annan 

och att man pratar enskilt med de som behöver det, för att öka förståelsen. En 

respondent säger att det är viktigt hur man motiverar gruppen och ger återkoppling, 

även om man inte vet så svarar man: jag återkommer.  

Ett sätt att mäta framgångsfaktorn är att få ett” kvitto” på hur självgående gruppen är. 

Framgångsfaktor enligt en respondent är synen som man har på sina medarbetare, “att 

jag kan aldrig veta om den människan jag möter kommer vara den som gör att jag 

förstår verkligheten på ett nytt sätt”. Man måste vara ödmjuk i att det finns personer 

som har mer kunskap än en själv, säger en respondent. Positiv kommunikation ges på 

fredagar då blir helgen lite trevligare för medarbetaren, säger en annan. 

 5.3 Flexibilitet  

Pedagogiskt ledarskap med fokus på flexibilitet utifrån ledarnas mjuka färdigheter. 

Att ha ett pedagogiskt ledarskap utifrån flexibilitet innebär att ha ett lösningsfokuserat 

ledarskap. Det beror på hur tränad man är i arbetslivet, hur mycket förändringar man har 

varit med om tidigare som avgör hur man hanterar det. Hur medarbetarna hanterar 

förändringsprocesser handlar om personens personlighet, att alla är olika. En respondent 

gör reflektionen att hen har haft bilden av sig själv som förändringsbenägen men är i 

själva verket orolig inför vissa förändringar. Hen ser det som positivt, då det gör att hen 

får tid för reflektion och tid i att fundera. Att bara hoppa på en förändring utan 

reflektion kan vara farligt därför kan det vara bra med oron som broms. En respondent 

säger att vi är nog alla väldigt känsliga för förändringar, vi skapar inte någon trygghet 

då. Två respondenter förklarar att utifrån deras uppdrag är det självklart att de genomför 

det som beslutats och att vissa beslut måste verkställas. Då är det viktigt att själv förstå 

vad det innebär för att kunna förmedla ut till medarbetare. “Att vara rak, ärlig och tydlig 

som ledare”, säger en respondent. För att få med gruppen i förändringsprocessen kan 

man som ledare dela med sig av ansvar så att alla växer med ansvaret, och att 
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medarbetaren får vara med och påverka sin arbetssituation. En respondent säger att tid 

påverkar förankringen i gruppen i en förändringsprocess, och att ge medarbetaren 

motivation till att vilja förändra sitt sätt att tänka. Stötta/hjälpa de personer som behöver 

det. Tidigare erfarenheter hjälper i sådana situationer. ”Att fånga upp något hos varje 

medarbetare”, säger en annan respondent och att reflektera och tänka efter vad händer 

om jag gör si eller så. Att inte fokusera på de som inte vill, utan fokusera på de som är 

positiva till förändring, är en strategi enligt en respondent. 

Respondenternas strategier är att: Ha ett lösningsfokuserat ledarskap. Att vara rak, ärlig 

och tydlig. Delaktighet. Stötta och hjälpa medarbetare som behöver det. Motivera 

medarbetare till att förändra sitt sätt att tänka. Vara påläst inför förändringar, så att man 

själv förstår. 

 5.4 Integritet  

Pedagogiskt ledarskap med fokus på integritet. 

Frågorna som ställdes till respondenterna handlade om hur de ser på integritet och 

ärlighet och deras upplevelser av integritet och ärlighet gentemot medarbetare. 

Olika människor har olika stark integritet, det är viktigt att alla får hålla på sin integritet 

menar flera av respondenterna.  

Det är viktigt att se till varje individ, en individ som visar motstånd kan behöva lite mer 

omtanke medan andra behöver mer utrymme istället. Ibland kan det vara svårt att se till 

varje individ därför är det viktigt att lära känna medarbetarna. 

Det är bra att vi är olika, alla i teamet är lika viktiga men vi har olika roller. Integritet är 

viktigt, framför allt i konflikter, och att man inte tar någons parti. En respondent svarar 

att vara noga med att ge respekten och inte klampa in. En annan respondent tycker det 

är viktigt med integritet och respekterar hur medarbetaren önskar bli bemött.  Ärlighet 

är ett område som fem av respondenterna hade samma uppfatting om. Man skall vara 

ärlig utan att såra. Hur ärlig man ska vara är beroende på vad man skall framföra, säger 

en respondent. Inte vara så ärlig att man skadar någon, det ska leda till någonting bra, 

menar en annan respondent.  Ärlighet enligt en respondent är tydlighet. Integritet 

handlar om att visa alla respekt, vara lyssnande, behandla alla lika, säger 

respondenterna. Reflektioner från tidigare möten/händelser/erfarenheter påverkar. Tid 

tillsammans med medarbetaren gör att man får en känsla av hur personen i fråga önskar 

bli bemött, en del behöver omtanke och en del behöver utrymme säger flera av 

respondenterna. En respondent anser att man kan vara rätt så privat utan att ens 

integritet skall gå förlorad som ledare. Vi är människor i våra roller som ledare där 

mötet med andra människor på arbetsplatsen är en speciell plats där ledarens roller skall 

samspela (person och ledare) Vi får alla anstränga oss för att få arbetsplatsen att 

fungera, vi måste skala av det som inte passar in. En respondent säger att “man ska vara 

försiktig med att blanda privatliv med arbetsliv, då jag inte spelar samma roll“. 

Strategier som respondenterna använder sig av är: Inte ta någons parti (vid en konflikt). 

Att behandla alla lika. Att ge respekt och inte ”klampa in”. Att lyssna och att skapa 

relationer till medarbetarna. 
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 5.5 Social kompetens  

Pedagogiskt ledarskap med fokus på social kompetens.  

Frågorna som ställdes till respondenterna handlade om vilka egenskaper de tycker är 

relevanta/viktiga i ledarskapet, om de har någon målbild/vision över sitt ledarskap samt 

om de ser några framgångsfaktorer utifrån sin sociala kompetens.  

Utifrån pedagogiskt ledarskap innebär det vad man har för personliga färdigheter som 

ledare, säger några av respondenterna. De egna egenskaperna som man kan utnyttja och 

utveckla är bra att vara medveten om, samt att se lösningar med ledarskapet, att ha ett 

situationsanpassat ledarskap. “Att kunna möta medarbetaren där den befinner sig både 

kunskaps- och känslomässigt”, svarar en respondent.  

Att se sina medarbetares historik och möta upp dem utifrån deras behov har  

 betydelse, och att ha tillit och förtroende för personalgruppen. Att vara ett 

gott föredöme i rollen som ledare. 

En respondent säger att erfarenheten spelar roll, man lär så länge man lever både privat 

och i arbetslivet. Att man som ledare är nyfiken på medarbetaren är en faktor som flera 

av respondenterna nämner som en nyckel till framgång. Två respondenter nämner att de 

har haft chefer som förebilder både i positiv och i negativ bemärkelse. Det som de 

upplever som positivt har de med sig i sin egen ledarroll och gör reflektioner över hur 

de själva vill leda med dessa färdigheter/egenskaper. Vidare säger respondenterna att de 

har sett i sina förebilder vad som har varit viktigt utifrån ledarperspektivet: Ge tid till 

reflektion, ge en känsla till medarbetare av att “jag kan själv” fastän medarbetaren får 

mycket stöd, då vå gar individ/grupp växa/utvecklas. Det bör ske genom prestigelöst 

ledarskap;  

Som ledare bör man besitta stor förtröstan på att saker och ting löser sig, vara 

bekräftande, intresserad av “personen” medarbetaren och att inte vara hetsig eller 

orolig. 

Att bygga upp en kultur där medarbetarna är trygga i att misslyckas då ledaren ser på 

misslyckande som utveckling, det är då man går utanför sin egen komfortzon, enligt en 

respondent.  En annan respondent har en annan syn på ledare som förebild, Hen tycker 

att de egenskaper man besitter skall man “träna in” först då vet man vad det innebär. 

Dessa egenskaper skall vara naturliga och man kan utnyttja och utveckla dem. Det är 

viktigt att man känner till och är medveten om sina brister och egenskaper och försöker 

träna och utveckla dem. En respondent menar att förhållningsättet i hens ledarskap är att 

alla är lika viktiga i en organisation oavsett jobb, har speglat av sig och uppfattas som 

positivt för helheten och att vara respektfull. En respondent beskriver sina egna 

färdigheter som engagerad, lyssnande, visa att man bryr sig, alltid ge återkoppling. 

“Respekt mot andra genom att jag håller vad jag sagt”. Respondenten tänker på att alltid 

ge en möjlighet till om det är så att det handlar om tillsägelse, allt för att försöka skapa 

medvetenhet till förändring, att vara förberedd med så mycket fakta som möjligt, kunna 

ta konflikter, att våga säga ifrån, att mötas med ärlighet, vara lyssnande och lyhörd så 

man har förståelse. Flera av respondenterna menar att det är viktigt att se tillbaka och 

lära utifrån erfarenhet. Målbilden beskrivs som bra bemötande, lösningsfokuserad, 

analytisk och ett mer situationsanpassat ledarskap med erfarenhet. Det uttrycker sig som 

det “mer moderna ledarskapet”, lugn, trygg, har humor, konsekvent och respekt för 
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mycket känslor. Målbilden finns i “huvudet” efter lång erfarenhet, som ledare har man 

skapat sig en bild. 

Man har mött många andra ledare man tyckt gjort bra och dåliga saker, av det lär 

 man sig att skapa sin egen målbild som jag tycker är svår att förklara i 

ord, hur jag ser att jag skulle vilja vara ledare. 

Framgångsfaktorer enligt respondenterna är att vara konsekvent, strukturerad, kunna ta 

konflikter, vara rak och ärlig, kunna lyssna, vara lyhörd, ha förståelse, ge gruppen rätt 

förutsättningar var några av de egenskaper som respondenterna nämnde. Som ledare är 

det viktigt att våga ge ansvar, ha tillit och förtroende, få gruppen att känna delaktighet, 

att gruppen går framåt och utvecklas och ge dem tid för reflektion, att ha ett lärande 

ledarskap, säger en respondent. Även att ha en målbild över ledarskapet är viktigt, att 

visa respekt för alla människor, vara engagerad och intresserad och lyssna på 

medarbetarna, menar en annan respondent. 

Strategier som respondenterna använder sig av är: Att ha ett lärande, prestigelöst och 

situationsanpassat ledarskap. Att vara nyfiken, lyssnande, engagerad och ge 

återkoppling. Att skapa en trygg kultur, delaktighet och ansvar. Att möta medarbetaren 

där den befinner sig och att utnyttja de egna egenskaperna. 

 5.6 Bemötande  

Pedagogiskt ledarskap utifrån bemötande handlar om att man av erfarenhet har lärt sig 

hantera vissa situationer i möten med andra människor. Frågorna som ställdes till 

respondenterna handlade om förberedelse inför svåra möten, hur ledarskapet upplevs av 

medarbetarna och hur det påverkar dem.  

Vilken syn man har på medmänniskor spelar roll, man vet aldrig vem man möter att 

man tar med sig deras kunskap och erfarenhet, säger en respondent. Några andra 

respondenter svarar att inför svåra möten gäller det att ha så mycket fakta som möjligt, 

att vara påläst, om det är en personalkonflikt så gäller det att ha både parters syn på det, 

menar de. Att ha framförhållning och vara strukturerad är egenskaper som har 

uppskattats av personalgrupperna och att ha utvärderingar och att få/ge feedback.  

Det är viktigt att vara ödmjuk och se att man kan lära sig saker av sina medarbetare 

också och inte ställa sig på en pedistal och predika utan man är på deras nivå. Och 

fråga hur de vill att jag skall lyfta upp dem stället. 

En annan framgångsfaktor är att behandla alla lika. Som ledare gäller det att ha 

framförhållning och att stötta/hjälpa de personer som behöver hjälp i 

förändringsprocessen. Viktigt att se till helheten, man ska alltid se det bästa i 

människor. Att vara närvarande, lyhörd, ge ansvar och trygghet och våga tänka efter, 

vara rak och ärlig, reflektera och vara positiv säger flera av respondenterna. För att ta 

reda på hur ledarna upplevs av medarbetarna så brukar de prata med sin personal eller 

fråga vid medarbetarsamtal. Även i resultatet på medarbetarenkäten syns det hur de 

uppfattas i sin ledarroll.  

Respondenternas strategier: Att ha framförhållning och vara strukturerade. Att behandla 

alla lika. Att hjälpa och stötta. Att se det bästa i människor, att se till hela människan. 

Diskutera med medarbetarna om sitt ledarskap. 
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 5.7 Personlig erfarenhet 

Respondenterna fick frågor som handlade om upplevelsen av deras ledarskap. De svar 

vi fick var att reflektioner från tidigare möten/händelser/erfarenheter med andra 

människor påverkar ens personlighet, som i sin tur påverkar ledarskapet. Att tänka på 

hur man beter sig som ledare till exempel enkla saker som att hälsa, se människan 

bakom, inte bara en medarbetare. Att som ledare visa engagemang och intresse, att man 

bryr sig, visa respekt mot andra människor - att man visar att man håller vad man lovar. 

Erfarenheten är värdefull för känslan om man gör rätt eller fel, säger en respondent. En 

annan respondent nämner att upplevelsen är att ålder påverkar arbetsmoralen. Att man 

som ledare stannar upp och reflektera över sitt ledarskap. Att vara anpassningsbar och 

vilja lära nytt, att aldrig sluta växa som individ, att man aldrig säger nej till samarbete, 

säger en respondent. Med åren som erfarenhet så blir man lugnare i sitt ledarskap, säger 

en annan. Ledarskap handlar om att visa alla respekt, vara lyssnande och positiv, att ge 

rätt förutsättningar, att stötta och coacha. En respondent säger att ledarskap inte är att 

vara så prestigefylld utan att istället lära sig något nytt igenom möten med andra, att 

mötas i känslan är framgångsrikt. 

Att som ledare se vad varje människa är bra på, att vi är bra på olika saker, vi är alla 

resurser, säger en respondent. Egenskaper som är viktiga/relevanta enligt 

respondenterna är: att skapa trygghet, vara lugn och trygg som person, klara av stress-

situationer, vara lösningsorienterad och analytisk. Det är en fördel att ha humor ibland, 

även att hålla ut när det blåser på enheterna. Bra kommunikation, vara konsekvent, 

kunna ta konflikter, rak, ärlig, kunna lyssna, vara lyhörd, ha förståelse, ge återkoppling 

och ge gruppen rätt förutsättningar är några av respondenternas erfarenheter som har 

hjälpt dem i ledarskapet.  

Respondenternas strategier är att: Se vad varje medarbetare är bra på. Ge gruppen rätt 

förutsättningar. Ge återkoppling. Tänka på hur man beter sig själv, etik och moral. 

Reflektera och dra nytta från tidigare möten/erfarenheter. 

 

5.8 Teoretisk problematisering  

I följande avsnitt problematiseras ett urval av de resultat som presenterats i uppsatsen 

utifrån Malténs (2000) fem ledarskapsdimensioner. Vi har även valt att använda Robles 

och Marcel (2012) ledarskapsdimensioner, för att jämföra dessa teorier.  

 5.8.1 Målinriktad ledarskapsdimension 

Enligt Maltén (2000) innebär den målinriktade ledarskapsdimensionen om att 

kommunicera mål och visioner genom dialog. Den gamla regelstyrningen upplevs som 

föråldrad. Den nya ledarstilen byts ut mot en demokratisk mål- och resultatstyrning, 

Målstyrningen är ett sätt att arbeta mot styrda mål. Genom målinriktat ledarskap, 

öppnas möjligheten till att delegrera ansvar och befogenheter till lägre nivåer i 

organisationen. I vår undersökning beskriver ledarna vikten av att kunna kommunicera 

på ett konstruktivt sätt för att få förståelse, för att uppnå verksamhetens mål, det är 

speciellt viktigt att var lyssnande och lyhörda inför individ och grupp. Genom 

erfarenhet beskriver ledarna att de har lärt sig att arbeta med respekt, ge ansvar som 

skapar trygghet, delaktighet och hållbarhet. De nämner att i förändringsprocessen kan 

man som ledare dela med sig av ansvar genom att delegera ut arbetsuppgifter med ett 
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ansvarstagande. Då växer individ/grupp genom ans förståelse och får på så vis vara med 

och påverka sin arbetssituation.  Det skall finnas en strategi, en plan på hur, var och när.  

Enligt Maltén (2000) vidgas ansvar och befogenheter om möjligheten till större 

handlingsfrihet finns hos medarbetare.  Respondenterna säger att motsatsen försvårar 

och påverkar, ett exempel är yttre faktorer då man som ledare inte kan styra, det kan 

vara politiska beslut, som snabbt skall förankras och verkställas. Förändringar som inte 

finns en strategi i hur, var och när försvårar företeelsen i förankringen av målet och 

därmed försvåras arbetsprocessen till målet. Deras svar styrker Malténs (2000) teori. 

Ledarna nämner att det är viktigt att följa upp beslut och se till att verksamhetens 

uppdrag blir genomfört, för att skapa motivation och förståelse. Att som medarbetare få 

möjlighet att följa resultaten till målen skapar motivation att fortsätta arbeta målinriktat. 

Robles och Marcel (2012)  beskriver att de tekniska kunskaperna inom verksamheten är 

grundläggande för att klara sitt uppdrag, där ingår planering och organisering. De anser 

att det behövs mycket mer för att lyckas. Det krävs egenskaper som integritet, 

kommunikation, artighet, ansvar, social kompetens, positiv, attityd, professionalism 

flexibilitet, lagarbete och arbetsmoral. Dessa egenskaper förklarar mer i vem du är än 

vilken faktakunskap som du besitter. Respondenterna har varit inne och tenderat inom 

dessa områden och just kommunikation, ansvar, positiv attityd har de nämnt som 

egenskper som de använder sig av vid målstyrd ledardimension, vilket de nämner som 

en faktor till att nå medarbetarens förståelse. 

 5.8.2 Relationsinriktad ledarskapsdimension 

Inom relationsinriktad ledarskapsdimension är det fokus på människan i organisationen, 

det läggs stor vikt på medarbetarens miljö och engagemang, enligt Maltén (2000). 

Medarbetaren som kunskapsbärare eller medarbetarens potentiella 

utvecklingsmöjlighet, kreativitet och utvecklingspotential.  Respondenterna säger att de 

ser medarbetaren som en möjlighet och inte som ett instrument, alla är värda något 

oavsett prestation. Maltén (2000) menar att medarbetaren bör få en känsla av att 

behövas, att bli sedd, få ta och ge ansvar. I vår studie svarar respondenterna att vikten 

att bli sedd som medarbetare sker genom att respondenterna ger ansvar. Det är viktigt 

att få med sig individ/grupp genom att dela med sig av ansvaret, att alla växer genom 

ansvar och delaktighet, att all personal får vara med och påverka arbetssituationen, att 

man hjälps åt, man samarbetar. Att man som ledare vågar släppa och ge ansvar, det 

skapar trygghet som ger ett gott klimat, det är en upplevelse som respondenterna 

nämner. Alla växer med ansvaret och att medarbetaren får vara med och påverka sin 

arbetssituation. Att dela på ansvaret innebär att beslut inte bara är baserade på ledarens 

egna uppfattningar och tolkningar av livsvärlden utan också av medarbetaren. Genom 

sättet att processa synliggörs personerna. De blir lyssnade på. Respondenterna nämner 

att de genom erfarenhet har lärt sig att arbeta med respekt, ge ansvar som skapar 

trygghet, delaktighet och hållbarhet. Denna omfördelning av makt och ansvar ger 

medarbetaren motivation och engagemang. Det krävs förmågor som att vara lyhörd, att 

kunna lyssna på sina medarbetare. Denna insikt har kommit med erfarenhet och 

utvecklas över tid.  Maltén (2000) hävdar att denna syn resulterar i att medarbetaren 

utvecklas, då medarbetaren har en strävar att vilja utveckla sig själva och på det sättet 

höja sin livskvalitet. Denna syn ger ett fördjupat ansvarstagande hos medarbetaren. 

Respondenternas uppfattning är att förståelse sker genom kommunikation, att 

överlämnade av ansvar och delaktighet växer medarbetarens engagemang.  Robles och 
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Marcel (2012) menar att kommunikation är fundamentalt i möten mellan människor. De 

skriver att det är inte är budskapet i samtalet som är det viktigaste, utan i hur det sägs 

och med vilka färdigheter som ledaren plockar fram, återigen åsyftar de på integritet, 

kommunikation, artighet, ansvar, social kompetens, positiv, attityd, professionalism 

flexibilitet, lagarbete och arbetsmoral. En respondent säger att ur lärpespektiv spelar det 

ingen roll hur möbler eller rummet ser ut, det viktiga är hur ledaren är, hur förmågan är 

att lära ut. Respondenterna beskriver att de genom erfarenhet har de lärt sig att arbeta 

med respekt, ge ansvar som skapar trygghet, delaktighet och hållbarhet, att det har 

förändras och utvecklas över tid.   

 5.8.3 Förnyelseinriktad ledarskapsdimension 

Förnyelseinriktad ledarskapsdimension handlar om att få medarbetare positivt inställda 

till förändringar och förnyelse. Dimensionen kompletterar relationsinriktad och den 

målinriktade enligt Maltén (2000). Respondenterna nämner att de sett vikten att 

förankra förändringarna i tidigt skede, för att skapa förståelse och att inte alltid ta med 

all information på en gång utan dela upp informationen i mindre delar för att skapa 

förståelse, mycket samtal kring förändringen ökar oftast förståelsen. Förändringar 

skapar oro och otrygghet, då är det bra med medarbetare som har positiv erfarenhet som 

delar med sig av det. Just tid har stor betydelse i processen, tid för reflektion. För att öka 

förståelsen och bredden både på individ och gruppnivå. Respondenternas erfarenhet är 

att när man som ledare ger medarbetaren möjlighet till tid för reflektion att förstå en 

förändring skapas motivation det sker genom förändringen i sitt sätt att tänka. Att skapa 

förtroende och tillit med hjälp av sina egenskaper som ledare. Det styrker även Robles 

och Marcels (2012) teori, hur viktigt det att skapa förtroende och tillit utifrån hur man 

använder sina färdigheter. Att de mänskliga relationerna har stor betydelse, som till 

exempel medbestämmande, ansvar, delaktighet och utveckling är något som alla 

respondenter nämner. I vår undersökning svarar en respondent att hen alltid tänker på 

individnivå först, för att en individ kan påverka en hel grupp i processer. Denna strategi 

öppnar upp möjligheten att få med sig individ i ”tänket” till hjälp att få med sig 

gruppen. Respondenternas erfarenhet av feedback i sin roll är att stötta/hjälpa de som 

behöver det i förändringsprocessen, genom enskilda samtal osv. Att som ledare visa 

intresse och engagemang, det speglar av sig på individ/grupp. Enligt Maltén (2000) 

måste en organisation ledas med förmåga att ompröva, utveckla och förnya sin egen och 

medarbetarens kompetens. Egenskaper som är nödvändiga för detta är till exempel att 

vara flexibel, vidsynt, förmåga att tänka nytt, ha inlevelse och empati och 

samarbetsförmåga. Respondenterna har insikt om att på individnivå kan det även handla 

om att ge erkänsla och att stötta personalen. 

 5.8.4 Situationsinriktad ledarskapsdimension 

I situationsanpassad ledarskapsdimension är ledarskapet flexibelt. Som ledare utgår man 

från var gruppen befinner sig i stunden, menar Maltén (2000), fokus ligger på relationer 

i processen, hur man stöttar individer för att bli delaktiga och medbestämmande. En 

respondent säger att man måste vara lyhörd på hur individ/grupp uppfattar budskap. 

Ibland kanske någon inte förstår vad som menas, men inte visar det för ledaren, då 

gäller det att ha den insikten, att möta medarbetaren där den har störst behov. Att 

medarbetaren gör det bästa utifrån sin förmåga. I förändringsprocesser kräver olika 

individer/grupper olika lång framförhållning. En annan respondent säger att hen har en 

grundsyn där alla respekteras lika, det har hen lärt sig genom erfarenhet och reflekterat 
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över hur det har fungerat vid tidigare möten. Att vara prestigelös och ha en tillåtande 

atmosfär. Att ledaren inte alltid behöver vara den i gruppen som har bäst tankar och 

idéer, det kan vara någon annan. En respondent säger att var med medarbetaren i deras 

vardag, vara som ett gummiband, anpassa mig efter gruppens behov, samtidigt vara mig 

själv. Att vara på deras nivå inom yrket och erkänna att man inte kan där jag inte kan, 

och där jag kan yrket använda det vid argument. Att man ser guldklimpar som lyfts 

fram och får bära mer ansvar.   

 5.8.5 Etisk ledarskapsdimension 

Enligt Maltén (2000) handlar den etiska ledarskapsdimensionen handlar om att arbeta 

genom andra, att visa medkänsla genom trygghet och erkänsla. Respondenterna 

använder sig av det genom att de låter gruppen vara medbestämmande. Ledarskapet är 

en funktion, det betyder inte att man vet mer eller är mer värd, att man som ledare är 

prestigelös, tror respondenterna har påverkat gruppen positivt. Som ledare behöver man 

då kunna kommunicera, lyssna, förstå, vara närvarande och att skapa sociala kontakter 

och en meningsfull tillvaro till sina medarbetare.  Maltén (2000) menar att för ledaren 

innebär det att ha personlig integritet, vara lojal och tänka på etik och moral, att vara 

mot andra som man förväntar sig att andra ska vara mot en själv. Respondenterna vill 

vara närvarande i mötet med medarbetaren. Hålla på integriteten och respektera att alla 

är olika, hur privat man är beror på ens personlighet. Det är viktigt att tänka på 

integriteten, framför allt i konflikter. En respondent menar att ålder påverkar 

arbetsmoralen. Vad gäller ärlighet så anser en respondent att det är viktigt att skilja på 

vad som är viktigt att få reda på nu och vad är det inte. Maltén (2000) skriver att visa 

medkänsla, engagera sig, kommunicera med andra, skapa meningsfullhet och att kunna 

kombinera makt och visdom är områden under den etiska dimensionen. Robles och 

Marcel (2012) skriver att etik är en utav de viktigaste egenskaperna i ledarskapet. 

Människors färdigheter är de mellanmänskliga egenskaper som kännetecknar en persons 

relationer med andra. Respondenterna säger att det är svårt var gränsen går, när man är 

för privat eller inte. Det beror på en själv, men man skall respektera den som inte vill 

släppa in.  

 

 6.DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 

I följande kapitel inleds diskussion kring studiens metodologiska utgångspunkter, 

planering och genomförande. Här presenteras och problematiseras våra tankar och 

erfarenheter efter datainsamlingens genomförande. Därefter diskuteras studiens 

resultat i förhållande till tidigare forskning och litteratur. 

6.2 Metodologiska utgångspunkter  

Valet av metod för den här studien föll på en kvalitativ metod, detta då syftet var att få 

en ökad förståelse om individens tankar och upplevelser kring pedagogiskt ledarskap 

med fokus på mjuka färdigheter. På så sätt var det inte aktuellt att kvantifiera och 

generalisera materialet, utan intervjuer sågs som den bäst lämpade utgångspunkten för 
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att samla in empiriskt material. Hade önskan istället varit att mer statistiskt undersöka 

hur många pedagogiska ledare det finns med mjuka färdigheter hade en kvantitativ 

undersökning av fler respondenter varit aktuell. 

Under arbetet med uppsatsen anser vi det varit svårt att utforma halvstrukturerade 

intervjufrågor som känts fullkomligt relevanta i förhållande till undersökningen, då vi 

inte visste respondenternas kunskaper och förståelse i ämnet. Detta har medfört att 

frågorna i intervjuguiden ändrades om efter vår pilotinervju. Däremot anser vi inte att 

en mer strukturerad intervju där respondenten fått tala mindre fritt som ett alternativ. 

Under intervjutillfällena användes en del följdfrågor vilket kan ha påverkat den riktning 

intervjun tagit. Området som vi valt att forska kring “Pedagogiskt ledarskap med fokus 

på mjuka färdigheter” har vi av naturliga skäl en förförståelse till genom vår utbildning. 

Denna situation kan ha påverka vårt sätt att förhålla oss till respondenterna, det kan vara 

så att respondenterna blivit styrda in på spår som vi önskat på omedvetet sätt. En 

svaghet i metoden som kan påverka validiteten som kan diskuteras är genomförandet av 

intervjuerna då vi inte genomförde dem tillsammans, det är svårt att uppfatta nyanser, 

samtalston, ansiktsuttryck etc och dokumentera det i sin kontext, då situationen kräver 

full fokus på själva intervjun, dock tror vi inte att det påverkade resultatet i analysen. 

Vad gäller urvalet anser vi att det urval som studien representeras av vara relevant i 

förhållande till syftet. Visserligen representeras urvalet av ett subjektivt urval de 

“handplockades”. De valdes för vårt speciella syfte på grund utav vårt antagande om att 

det fanns viss förkunskap om forskningsfrågan hos respondenterna. Funderingar fanns 

hurvida urvalet skulle vara styrt eller inte men på grund utav vår önskan att få djupare 

förståelse valdes respondeterna. Om urvalet skett genom ett annat urval hade troligtvis 

förkunskapen hos respondenterna sett annorlunda ut och studiens resultat hade troligtvis 

fått ett annat fokus och resultat. Vårt subjektiva urval kan ha påverkat studiens resultat 

genom vårt antagande om att respondenterna känner till pedagogiskt ledarskap med 

fokus på mjuka färdigheter. Upplevelsen är att respondenterna har bringat mer 

information till studien genom vårt urval än om inte respondenterna känt till begreppet 

pedagogiskt ledarskap.  

6.3 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och litteratur 

Gällande källorna som använts i denna undersökning är vi medvetna om att det finns 

mycket material som hade kunnat behandlas vidare i denna uppsats. Däremot har 

strävan varit att belysa de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning vilka av 

oss ansetts varit relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Den 

tidigare forskningen i uppsatsen har till stor del varit inriktad mot ledarskap, 

ledarskapsstilar och personliga egenskaper. Detta kan motiveras av det faktum att 

uppsatsens utgångpunkt ligger i att undersöka pedagogiskt ledarskap med fokus på 

mjuka färdigheter. Om utrymme funnits hade det kunnat vara intressant att göra en 

jämförande studie utifrån medarbetarperspektivet på deras uppfattning gällande 

pedagogiskt ledarskap med fokus på mjuka färdigheter. Vad gäller teoretiska 

utgångspunkter har vi försökt belysa många olika infallsvinklar på det breda begreppet 

pedagogiskt ledarskap med fokus på mjuka färdigheter. Detta för att inte enbart ta fasta 

på en inriktning av ett begrepp som är mångfacetterat med flertalet inriktningar.  

Gällande de teorier som legat till grund för undersökningen har vi tagit eventuella 

begränsningar i beaktande för att förhålla oss kritiska och inte godta teorierna 

fullkomligt. Vi har istället haft ett kritiskt förhållningssätt till resultatet. 



 

24 

 

 

6.4 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt problematiseras studiens resultat i relation till tidigare forskning och 

litteratur kring pedagogiskt ledarskap. Därefter följer några reflektioner innan 

slutsatser dras. Avslutningsvis summeras undersökningen och förslag till vidare 

forskning ges. 

 6.4.1Kommunikation 

Mjuka färdigheter enligt Robles och Marcel (2012) främjar till positiv attityd på 

arbetsplatser och god kommunikation bidrar till detta. Kommunikation är en av de fyra 

färdigheter som läggs mest fokus på inom ledarskapet. I vår undersökning svarade 

respondenterna att kommunikation var “att skapa relationer med sina medarbetare”. 

Ellis, Kelling och Hackworth (2014) menar att det är ett sätt att använda sina mjuka 

färdigheter på, att man har närvaro och är pålitlig och att ha förmågan att kunna lyssna 

är mjuka färdigheter som lyfts fram. Det är även något som respondenterna tycker är en 

framgång i sitt ledarskap, de säger att “hur man uttrycker sig och förklarar och förankrar 

förändringar i en diskussion med medarbetare”. Även Ohlsson (2011) anser att 

förmågan att kunna kommunicera, att lyssna och samverka med andra är en 

framgångsfaktor i ledarskapet. 

 6.4.2 Flexibilitet                                         

Respondenterna menar att ha ett lösningsfokuserat ledarskap, att vara anpassningsbar 

var något som de upplevde som nödvändigt i deras vardag. Att vara rak, ärlig och tydlig 

ansåg respondenterna ha hjälpt dem i det dagliga arbetet. De sa även att det handlade 

om att dela med sig av ansvar, så att medarbetarna känner delaktighet och påverkan. 

Hur man har gjort i tidigare situationer, tidigare erfarenheter spelar roll. Robles och 

Marcel (2012) anser att flexibilitet är en av de fyra färdigheter som bör läggas mest 

fokus på av mjuka färdigheter, de anser att ha hög arbetsmoral och lagarbete är en 

framgångsfaktor. Även Ellis m fl (2014) lägger vikt vid samarbetsförmåga. Ohlsson 

(2011) anser att det har betydelse att man har en förståelse för sammanhanget och 

helheten i organisationen. 

 6.4.3 Integritet                                    

Både Robles, Marcel (2014) och Ellis m.fl. (2012) anser att integritet är viktigt.  Enligt 

Robles och Marcel är integritet en av de fyra färdigheter som läggs mest fokus på. De 

menar också att människors färdigheter är egenskaper som kännetecknar hur man är i 

relation till andra. I vår undersökning svarar respondenterna “att det är bra att vi är 

olika, alla i teamet är lika viktiga men vi har olika roller”.  “Att visa alla respekt, vara 

lyssnande, behandla alla lika, säger de”. Angående ärlighet så säger en respondent “hur 

ärlig man ska vara är beroende på vad man skall framföra”. Robles och Marcel (2014) 

menar också att en bra egenskap är att vara professionell i sin yrkesroll. Ellis mfl (2014) 

anser att det är viktigt att bygga relationer för att lyckas. Ohlsson (2011) menar att det 

pedagogiska ledarskapet handlar ansvar och om att bjuda på sig själv och våga fatta 

beslut, känna empati och stå för sin åsikt och att man har en aktiv och synlig roll. 
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 6.4.4 Social kompetens                   

I vår undersökning svarade respondenterna att de egna egenskaperna, att se lösningar 

med ledarskapet var något av det som hade betydelse. Enligt Robles och Marcel (2013) 

är social kompetens en av de fyra färdigheter som läggs mest fokus på i ledarskapet. 

Ellis mfl (2014) menar att självkänsla och den sociala förmågan är avgörande för 

personalens produktivitet. “Personernas specifika kompetens avgör en individs styrka 

som ledare”. Mjuka färdigheter är länken mellan utbildning, arbetsgivare och karriär 

enligt dem. Respondenterna upplevde följande egenskaper som framgångsrika i sitt 

ledarskap: Att ha förtroende för personalgruppen, vara konsekvent, strukturerad, kunna 

ta konflikter, vara rak och ärlig, kunna lyssna, vara lyhörd, ha förståelse, ge gruppen rätt 

förutsättningar, våga ge ansvar, ha tillit och förtroende, få gruppen att känna delaktighet 

och att ge tid för reflektion. Även Ohlsson (2011) håller med om detta, det är viktigt att 

kunna möta människor i sociala och pedagogiska situationer. Vad man har för normer 

och värderingar själv, hur man ser på genusfrågor, jämställdhet, jämlikhet, attityder, 

fördomar, etik och moral påverkar gruppen och därmed ledarskapet. 

 6.4.5 Bemötande                                  

Människors färdigheter är grunden för gott bemötande och färdigheterna är avgörande 

för professionell framgång enligt Robles och Marcel (2012). Ellis m.fl. (2014) anser att 

mjuka färdigheter förbättrar hur man hanterar, motiverar, organiserar och samarbetar i 

relationer. Ohlsson (2011) menar att självkännedom och att bry sig om är positiva 

mjuka färdigheter. Hon anser inte att man ska prata om manligt eller kvinnligt ledarskap 

utan om mänskligt ledarskap. Det finns även yttre faktorer som påverkar ledarskapet 

t.ex. personalgruppen (ålder, gruppens storlek och sammansättning), vilken typ av 

verksamhet det är och de kulturella skillnader som finns. I vår undersökning upplevde 

respondenterna:”att vara närvarande, lyhörd, ha framförhållning och vara strukturerad, 

feedback, ge ansvar och trygghet och våga tänka efter, vara rak och ärlig, reflektera och 

vara positiv” är några av deras upplevda framgångsfaktorer i ledarskapet och vilken syn 

man har på medmänniskor. 

 6.4.6 Personlig erfarenhet                 

Ohlsson (2011) anser att stor vikt bör läggas vid bemötande, men inte bara mellan 

ledare och personal utan mellan ledare och ledarkollegor. Robles och Marcel (2012) 

nämner ansvar som en mjuk färdighet. De säger också att “mjuka färdigheter har mer att 

göra med vilka vi är än vad vi vet”, att använda sig av sunt förnuft. Ellis m fl (2014) 

nämner kreativt tänkande och initiativförmåga som mjuka färdigheter, något som även 

respondenterna nämner har varit till hjälp för dem i deras vardag. Egenskaper som är 

viktiga/relevanta enligt respondenterna: skapa trygghet, vara lugn och trygg som person, 

klara av stress-situationer, vara lösningsorienterad och analytisk. Det är en fördel att ha 

humor ibland, bra kommunikation, vara konsekvent, kunna ta konflikter, rak, ärlig, 

kunna lyssna, vara lyhörd, ha förståelse, ge återkoppling och ge gruppen rätt 

förutsättningar, att stötta och coacha och att man blir lugnare i sitt ledarskap med åren 

och att mötas i känslan är framgångsrikt. 

 6.4.7 Personlighetsdrag och socialutbytesteori 

I ”The big five teorin” lyfter Kaufmann och Kaufmann (1996) flera personlighetsdrag 

som kan sägas ligga till grund för en människas handlande. Dessa är; extraversion, 

neuroticism, tillgänglighet, samvetsgrannhet och öppenhet till upplevelser. 
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Respondenterna i undersökningen visar tecken på att vara mer extraversion person 

snarare än de andra dragen. På så sätt kan vi se att de är sociala, aktiva, tillmötesgående, 

personinriktade och optimistiska. Motsatsen till detta personlighetsdrag är introvert, 

vilket våra respondenter inte upplevs vara. För introverta personer kan det vara svårare 

att plocka fram de mjuka färdigheter som tycks finnas hos våra respondenter. Att vara 

extrovert och inneha de mjuka färdigheterna som ledare tolkar vi att respondenterna lärt 

sig över tid utifrån sina erfarenheter. För att komma nära och vinna förtroende hos sina 

medarbetare är det en framgångsfaktor att inte ha ett allt för auktoritärt förhållningssätt. 

(Kaufmann & Kaufmann 1996).  

Tillgänglighet är ett personlighetsdrag som fångar in olikheter i det sätt man kommer 

överens med andra personer. En person som har det tillgängliga personlighetsdraget 

kännetecknas av att vara bland annat samarbetsvillig och tillitsfull. Detta kan ses som en 

utgångspunkt för att bli en bra medarbetare i ett team (Kaufmann & Kaufmann 1996). 

Respondenterna kan dra nytta av dessa personlighetsdrag i mötet och samspelet med 

sina medarbetare. Detta är av vikt för att forma ett framgångsrikt samarbete.  

Personlighetsdragen extraversion, tillgänglighet, samvetsgrannhet och öppenhet är 

egenskaper som kännetecknar mjuka färdigheter som kan finnas hos en ledare med 

mjuka färdigheter. Ohlsson (2011) menar just att mjuka färdigheter kännetecknas av 

vissa personlighetsdrag där ledaren med hjälp av inre kunskap och värderingar kan 

skapa en förmåga att kommunicera och samverka med medarbetare. Ohlsson lyfter 

precis som Kaufmann och Kaufmann (1996) personlighetsdrag som är inriktade på 

kommunikationsförmåga, ansvarstagande och att vara nytänkande. För Ohlsson är detta 

kompetenser som framtidens ledare bör ha för att möta de utmaningar som ledaren kan 

ställas inför. 

Kaufmann och Kaufmann (1996)  menar att det råder ett bytesförhållande mellan ledare 

och dess medarbetare. Respondenterna i vår undersökning ansåg det vara viktigt att se 

till medarbetarnas behov genom att samverka och samspela i påverkansprocesser. Detta 

för att skapa förståelse hos medarbetaren för de förändringar som man som ledare måste 

verkställa. Kaufmann och Kaufmann (1996)  lyfter i den sociala utbytesteorin fram att 

det är viktigt att ledaren får respekt av medarbetare för att få det utrymme som behövs 

för att utöva ledarskapet på ett framgångsrikt sätt.  

 

Sammanfattning av resultatet: 

För att lyckas som ledare i det pedagogiska ledarskapet krävs förutom hårda färdigheter 

(tekniska/teoretiska kunskaper och arbetslivserfarenhet) även kompletterande mjuka 

färdigheter (personliga egenskaper). Respondenterna förklarar det genom att de har en 

målbild över sitt ledarskap, de har en strategi för hur de ska leda. De menar att man tar 

vara på sina egna färdigheter och utnyttjar och utvecklar dem i ledarskapet. Utifrån sina 

mjuka färdigheter har respondenterna märkt att vissa saker har varit mer framgångsrika. 

Det gäller att få med sig alla i förändringsprocessen, att få alla att förstå varför saker 

förändras, att man förankrar frändringen. Att de ger tid för reflektion och förståelse, att 

medarbetare behöver olika lång tid. De har insett att alla inte fungerar likadant, att 

människor är olika och behöver olika mycket stöd i processen. Respondenterna 

förmedlar beslut på olika sätt till individ och till grupp, de anpassar efter situationen och 

försöker hitta en lösning för varje tillfälle. Respondenterna menar att erfarenhet från 
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tidigare möten/upplevelser med männsikor påverkar dem i deras sätt att vara, att de ser 

tillbaka och reflekterar över vad som var bra/mindre i förra mötet. Att man visar 

respekt, är lyhörd och ödmjuk men också att man är intresserad och engagerad för de 

medarbetare man har, det är fler saker respondenterna tar upp som framgångsfaktorer. 

För att öka delaktigheten så delar respondenterna med sig av ansvaret till medarbetarna. 

Som pedagogisk ledare gäller det att vara lösningsfokuserad, att vilja lära sig nya saker 

och att ge medarbetarna de rätta förutsättningarna och att leda till förståelse. 

6.5 Sammanfattande reflektioner 

För att skapa förståelse för syftet pedagogiskt ledarskap med fokus på mjuka färdigheter 

ser vi utifrån studiens resultat att dessa har betydelse i rollen som ledare, hur man är 

emot sina medarbetare med hjälp av sina mjuka färdigheter. Ens personlighet påverkas 

av reflektioner från tidigare upplevelser i arbetslivet och privat. Tidigare erfarenheter 

och social kompetens är faktorer som påverkar ledarskapet. De mjuka färdigheterna 

kompletterar de nödvändiga hårda färdigheterna, tillsammans gör de att man blir en 

bättre och mer framgångsrik ledare. Vi vill i denna diskussion hävda att det finns en 

poäng med att belysa mjuka färdigheters betydelse i det pedagogiska ledarskapet. Vi ser 

ett värde i att deras hårda färdigheter kompletteras utav mjuka färdigheter och det 

framkommer även i intervjuerna, vilket kan medföra att fler aspekter kring mjuka 

färdigheter lyfts fram och diskuteras. Det ligger i tiden att ta vara på ledares egenskaper 

och erfarenheter och inte bara se till hårda färdigheter. Genom detta resonemang 

konstateras att en djupare förståelse för mjuka färdigheter byggs upp över tid och 

behöver därför ges utrymme för att utvecklas inom organisationer. 

6.6 Slutsatser/implikationer 

Av studiens resultat är upplevelsen att erfarenheter från arbetslivet påverkar hur 

respondenterna är idag i sin roll som ledare. Erfarenheter från möten med andra 

människor har påverkat ledarskapet, hur de agerar när de förmedlar beslut osv. Det är av 

vikt att ha med sig mycket kunskap från svåra situationer i ledarskapet. De erfarenheter 

respondenterna har använder de i kommande möten med medarbetare. Vidare är det 

viktigt att respektera sina medarbetare och acceptera att alla människor är olika. För att 

ta hänsyn till detta menar respondenterna att de anpassar sig efter hur situationen är och 

vilken medarbetare de möter. Att lyssna på sin personal och att se till hela människan är 

något som betonas av flera respondenter, på så sätt kan man få individen att känna 

delaktighet genom ansvar.  

Att ha ett pedagogiskt ledarskap innebär bland annat att leda en grupp så att den blir 

självständig för att skapa en ökad förståelse hos medarbetarna menar respondenterna. 

Det är viktigt att gruppen är delaktiga i de beslut som tas för att se till att alla är med på 

banan. Utifrån olika erfarenhet, kunskap och förståelse är det viktigt att man som ledare 

tar hänsyn till att alla behöver olika tid i förändringsprocesser.  

Svar på studiens syfte och frågeställningar: 

Hur beskriver ledare de mjuka färdigheterna i sitt pedagogiska ledarskap? Upplever 

ledarna att deras mjuka färdigheter har varit en framgångsfaktor i deras ledarskap? 

Vår sammanfattning av respondenternas svar är att de upplever att de använder sig av 

sina mjuka färdigheter i sitt ledarskap på olika sätt och i olika utsträckning i olika 

situationer. De har lärt sig att se till människors olikheter och anpassat sitt ledarskap 
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efter de situationer som uppstår. Genom att lära sig av sina erfarenheter i tidigare möten 

med medarbetare har respondenterna på ett vinnande sätt lärt sig hur de skall leda sina 

medarbetare bland annat med hjälp av sina mjuka färdigheter. De anser att de personliga 

egenskaperna har betydelse, att det påverkar deras pedagogiska ledarskap på ett positivt 

sätt. De nämner egenskaper som: att skapa trygghet, vara nyfiken, vara lugn och trygg 

som person, klara av stress-situationer, vara lösningsorienterad och analytisk. Det är en 

fördel att ha humor ibland. Att ha bra kommunikation, vara konsekvent, kunna ta 

konflikter, vara rak och ärlig, kunna lyssna och vara lyhörd, ha förståelse, ge 

återkoppling och ge gruppen rätt förutsättningar och att man som ledare har självinsikt, 

att man ser sina egna fel och brister och försöker jobba med det, är några av 

respondenternas erfarenheter som har hjälpt dem i det pedagogiska ledarskapet.  

 

En fortsättningsstudie inom området kan med fördel göras utifrån flera perspektiv, 

bland annat genom att involvera ytterligare personer på olika nivåer i organisationer och 

verksamheter. Även i ledarskapsutbildningar bör man framhäva betydelsen av mjuka 

färdigheter i rollen som ledare. Det vore även intressant att belysa mjuka färdigheter 

ytterligare utifrån ett medarbetarperspektiv. Genom att studera hur medarbetare 

upplever sin ledares pedagogiska ledarskap med fokus på mjuka färdigheter.  

 

Genom att uppmärksamma och dra lärdom av studiens resultat så hoppas vi att man ser 

vinningen med att satsa på ledare och deras mjuka färdigheter.  Genom att lägga vikten 

på de mjuka färdigheterna och dess betydelse för hur ledarskapet kommer att tas emot 

av personalgruppen. För framtida studier kan vi se ett stort värde i att undersöka mjuka 

färdigheters betydelse för det pedagogiska ledarskapet, så att fler känner igen begreppet 

och förstår vikten av detta i ledarrollen. 
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 ”Informationsbrev” 

Informationsbrev som mailats till respektive respondent. 

Denna intervju utgör underlag för en uppsats som vi har för avsikt att skriva i kursen 

Arbetslivspedagogik - lärande, utveckling och ledarskap i organisationer 3 (61-90 

högskolepoäng) vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Uppsatsen kommer att handla om "Pedagogiskt ledarskap med fokus på mjuka 

färdigheter". Syftet med undersökningen är att se hur ledare upplever sitt pedagogiska 

ledarskap.  

Att delta i undersökningen är frivilligt. Du kan avbryta din medverkan när som helst 

utan närmare förklaring och du kan välja att låta bli att svara på frågor. Din integritet i 

studien skyddas genom att dina svar enbart kommer behandlas av oss två som skriver 

denna uppsats. Frågor som uppkommer under själva analysarbetet kan vi behöva 

diskutera med vår handledare. Informationen du lämnar kommer att avidentifieras innan 

delar av den publiceras i uppsatsen, vilket innebär att uppgifter som till exempel ålder, 

arbetsplats eller andra fakta kan ändras för att behålla anonymiteten. 

Uppsatsen beräknas vara klar i juni 2015. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller kursansvarig, se 

kontaktuppgifter nedan. 

Med vänliga hälsningar Lena Hansson och Ann-Sophie Helgesson 

 

Mail: Lena:  XXXXXXXX          Ann-Sophie: XXXXXXXXX 

 

Kursansvarig:   

Andreas Nordin                                 mailadress:  andreas.nordin@lnu.se  

Marie Joelsdotter Hallbäck                mailadress:   marie.hallbäck@lnu.se 

mailto:marie.hallbäck@lnu.se




Bilaga II 

I 

 

Hej!                                                                                                         

Härmed vill vi tacka för ditt värdefulla deltagande i arbetet med vår c-uppsats om 

pedagogiskt ledarskap . 

Om du önskar ta del av resultatet så är du välkommen att kontakta oss. 

Resultatet kan erhållas via mail. 

 

Mvh 

Lena Hansson   mailadress: XXXXXXXXX 

Ann-Sophie Helgesson   mailadress: XXXXXXXX 

 



 

 

Intervjuguide 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bakgrundsfrågor 

-Kön 

-Ålder 

-Utbildning 

-Arbetade år som ledare  

 

Frågor 

Kan du förklara vad pedagogiskt ledarskap betyder för dig?  

 

Kommunikation (individens unika upplevelse) 

-Hur gjorde du senast du meddelade ett beslut till din arbetsgrupp som var: 

positivt ? negativt ? 

-brukar du tänka på något speciellt när du framför ditt budskap till: 

Individ/ grupp? 

Har ditt sätt varit framgångsrikt? 

Flexibilitet (individens unika upplevelse) 

-Hur ser du på andra människors förmåga att hantera förändringar? 

-Hur ser du på människor som inte har förmågan att hantera förändringar? 

-Hur är din egen anpassningsförmåga vid en krävande/svår situation? 

-Har ditt sätt varit framgångsrikt? 

Integritet (individens unika upplevelse) 

-Hur tänker du kring en människas integritet? 

-Hur tänker du kring ärlighet? (Hur ärlig bör man vara i vissa situationen) 

 



Bilaga II 

III 

Social kompetens (individens unika upplevelse) 

-Vilka personliga egenskaper tycker du utifrån ett ledarskapsperspektiv är 

viktiga/relevanta? 

-Har du en målbild över hur du ska leda? 

- Vad tror du har påverkat ditt ledarskap som framgångsfaktor utifrån din sociala 

kompetens? 

Bemötande (individens unika upplevelse) 

-Kan du berätta hur du brukar förbereda dig inför en svår/krävande situation. 

-Vad gör du för att ta reda på hur andra upplever ditt ledarskap?  

-Vad tror du har varit en framgångsfaktor  med dina  egenskaper i ditt ledarskap?  

-Hur tror du din ledarskapsstil har påverkat din grupp? 

-Har ditt sätt varit framgångsrikt? 

Personlig erfarenhet 

-Var är skillnader nu och mot när du var ny i ditt ledarskap?  

-Ser du människan som en resurs? om ja, varför om nej varför? 

Avslut 

Tacka informatören, samt fråga om informatören önskar säga något mer som önskas tas 

upp. 

 

 


