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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en jämförelse av rektorer i skolan och chefer inom landstinget där fokus 

ligger vid den egna synen på sitt ledarskap. Uppsatsen innehåller en jämförelse mellan deras 

ledarroller och hur man som ledare utvecklas i de två organisationerna. Undersökningen har 

genomförts genom djupintervjuer med fyra rektorer och fyra chefer. 

Resultatet visar att rektorerna anser att de fått en bra utbildning med bra nätverk, men de 

skulle behöva ges mer förutsättningar för personlig utveckling i sitt ledarskap. Cheferna på 

landstinget har en bra utbildningsbas där man lägger tonvikten vid den personliga 

ledarutvecklingen men resultatet visar att de skulle behövas ges mer förutsättningar för 

uppbyggnad av nätverk.  

En slutsats man kan dra är att dessa två organisationer kan ta lärdom av varandra för att få en 

så bra förutsättning för utveckling av ledarskapet som möjligt.  



Abstract 

This essay contains a comparison between principals and supervisors within the Health-care 

and is focused on their view regarding their own leadership. It contains a comparison between 

their respective models for leadership and how to evolve as a leader within these two 

organizations.  

The study is carried out as in dept interviews with four principals and four supervisors.  

The results show that the principals have a sufficient education and a broad network, but they 

need the opportunity to a personal development within their leadership. On the other hand, 

within the Health-care, the supervisors stand on a good base of education where focus lies on 

the personal development within the leadership. However, they need more opportunities to 

build up their networks.  

The conclusion that can be drawn is that these two organisations would gain on learning from 

each other, in order to establish as good conditions as possible to improve the leaderships 

within their own organization. 
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Inledning 

Boken Ledning och förståelse av Sandberg & Targama (1998) är upprinnelsen till detta 

arbete. Läsningen av boken väckte nya och för mig intressanta tankar. Sandberg & Targama 

menar att inom traditionell chefsutveckling har man varit medveten om att chefer som skall 

utveckla sin skicklighet i att hantera relationer mellan människor, måste börja med sig själva. 

Ofta används upplevelsebaserade utbildningar, där cheferna får delta i gruppdynamiska 

övningar, som sedan blir föremål för gemensam diskussion. Syftet är att chefer skall uppleva 

olika sorters relationer i en grupp och bli medvetna om sina egna reaktionsmönster och 

beteendemönster och lockas till att reflektera kring dessa. 

 En god självkännedom bildar utgångspunkten för hur man hanterar relationer till andra 

människor och denna självkännedom växer inte automatiskt fram ur vardagserfarenheten. 

Som ledare har man mycket svårt att observera och analysera sitt eget beteende i vardagen. 

Det är först i en öppen och ärlig dialog med andra kring gemensamma upplevelser som man 

kan uppnå en djupare insikt. Sandberg & Targama (1998) s.160.  

I min utbildning har det i varje kurs vi gått igenom lagts stor vikt vid samtalet i olika former. 

Det är genom samtal och dialog utveckling sker. Eftersom människor i en dialog utnyttjar sina 

erfarenheter kan man däri se vilken förståelse människor har. Även ledare behöver utvecklas 

genom att skaffa sig nya insikter, då vår förståelse är en del av oss själva och vi handlar 

därefter. 

Under min utbildning i skolutveckling har jag fått en större förståelse för vilken kunskap 

rektorerna har om den organisation de jobbar i. De har ett stort engagemang och riktar 

mycken energi och kraft åt sin verksamhet. I den nyfunna kunskapen hos mig har tankar 

väckts kring hur den personliga utvecklingen för rektorer kan se ut. Rektorernas arbete är 

riktat utåt, mot lärare, elever, föräldrar och organisationen. Det är ett mångfacetterat arbete 

som kräver möten med olika slag av människor, som i sin tur ger mycket att reflektera över. 

Jag ville göra en jämförelse mellan rektorer och en annan grupp av ledare och jämföra dem i 

deras syn på det egna ledarskapet. Tankarna hamnade på landstingschefer eftersom de har en 

liknande organisation som rektorer i skolan.  
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Båda organisationerna är politiskt styrda 

• Organisationerna jobbar mot tredje part 

• De finns ett stort engagemang från medborgare i båda organisationerna 

• De två respondentgrupperna är ungefär på samma organisations nivå i respektive 

organisation  

Hur ser de olika ledarna på sitt ledarskap och vilka erfarenheter är det som styr och påverkar 

på vilket sätt deras ledarskap utförs? 

I skolplanen för den kommun rektorerna verkar i står det under rubriken ledning: 

/…/ Ett samlat program för ledarutveckling har funnits i landstinget i flera år. Kraven på 

ledarna i organisationen ökar hela tiden. God kompetensutveckling och ett starkt ledarstöd 

är några förutsättningar för att våra chefer ska klara sitt uppdrag./…/ Verksamhetsplan för 

Landstinget i Värmland (2006.) 

I verksamhetsplanen för det landsting där cheferna verkar står det: 

/…/ Ett samlat program för ledarutveckling har funnits i landstinget i flera år. Kraven på 

ledarna i organisationen ökar hela tiden. God kompetensutveckling och ett starkt ledarstöd 

är några förutsättningar för att våra chefer ska klara sitt uppdrag./…/ Verksamhetsplan för 

Landstinget i Värmland (2006.) 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att genom intervjuer med ledare inom skola och vård studera 

hur de ser på chef- och ledarskap inom respektive verksamheter. Vidare är syftet att 

undersöka hur ledarna ser på sina möjligheter till att utveckla sitt egna ledarskap. 
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Bakgrund  

Förståelse 

På 1980-talet skedde ett doktrinskifte när det gäller synen på ledarskap. Det har skett en 

förändring från att leda via detaljerade regler och anvisningar till en tro på ökad frihet och mer 

ansvar för medarbetare och ledning via idéer och visioner. Flera forskningsresultat visar att 

förståelsen utgör basen för människors handlande i organisationer.  

/…/Förståelsen av uppgiften och sammanhanget styr vår uppmärksamhet och bestämmer 

vad som är intressant och relevant och vad som inte är det. – Vi kan ha kunskaper och 

färdigheter, men det är först via förståelsen av situationen som de kommer till användning.  

– Förståelsen är inte något givet som automatiskt följer av situationen. Vi lär oss att tolka 

verkligheten på ett visst sätt, och präglas av våra tidigare erfarenheter./…/ Sandberg & 

Targama (1998) s.18 

Det är först i reflektion över vår eget sätt att förstå vårt arbete som det blir möjligt att 

medvetandegöra vår förståelse av arbetet. Det finns ett antal olika former för reflektion 

skriver Sandberg & Targama (1998). De tre grundläggande är självreflektion, reflektion 

genom dialog med andra samt genom att läsa forskning på området. 

För att kunna förstå varför verksamheter ser ut som de gör och förstå hur det egna agerandet 

som ledare uppfattas är det viktigt att som ledare fördjupa sin förståelse av medarbetarnas 

olika visioner och förståelse av uppdraget. Lärares undervisningsmönster och föreställningar 

om undervisning utvecklas till exempel i mötet med elever samt genom samtal med kollegor 

om dessa erfarenheter. Att lära genom egen erfarenhet kan beskrivas som en process som 

börjar med att man erfar någonting, varefter följer reflektion. Nästa steg innebär att man 

bygger upp egna föreställningar och lärdomar som i sin tur påverkar det fortsatta agerandet. 

Scherp beskriver det som en erfarenhetsspiral. Scherp (2003). 

Larsson (1986) beskriver metoden fenomenografi, som ett sätt att beskriva hur människor 

uppfattar sin omvärld, att se hur saker framstår för människor och inte hur något egentligen är. 

Sandberg (1994) menar att den fenomenologiska principen om livsvärlden framför allt 

framhäver att vi som människor alltid lever och handlar inom vår förståelse av verkligheten 

och inte ovanför eller utanför den. När vi till exempel utför ett visst arbete gör vi det alltid i 

och genom vår förståelse av det. 
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Kristiansson (2003) skriver att arbeta med förståelsen framförallt blir viktigt vid två tillfällen 

av utvecklingsprocesser, vid ett problemfördjupande arbete och vid arbete med olika 

alternativa lösningar. För att nå en fördjupad förståelse av uppdraget i dessa sammanhang är 

det viktigt att betona dialogen, där dialogen ges en mening genom att delaktighet, inflytande 

och ansvar utgör grundvalarna. Dessa grundvalar är ett uttryck för att man värdesätter allas 

lika värde i utvecklingsarbetet.  

Utveckling av ny förståelse tycks framförallt gynnas av personliga upplevelser och 

erfarenheter, av att känslor är involverade samt via dialog med andra. Såväl lärare som 

rektorer efterlyser också en dialog med politiker om uppdraget.  

/…/ Detta kan ses som uttryck för en önskan om en annan styrmodell där information om 

mål och resultatredovisningar ersätts med en dialog mellan politiker och medarbetare för en 

ömsesidig fördjupning av förståelsen av uppdraget./…/ Scherp (2002) s. 44 

 

Ledarskap och samtal 

Samtalet i olika former är något av en grundpelare i ledarskapet. Sherp (2003) beskriver 

skillnaden mellan ett samtal som präglas av att man är på samma våglängd respektive ett 

samtal där man pratar förbi varandra. Skillnaden märks både under samtalets gång och efteråt. 

Samtalet där man nått fram till varandra upplevs i allmänhet som berikande och utvecklande 

medan samtalet där man pratar förbi varandra oftast ger olust och osäkerhetskänslor. Det är 

fyra dimensioner som våra samtal i huvudsak rör sig om, vad vi ser, vad vi hör, vad vi tänker 

och vad vi känner. Samspelet mellan dessa fyra samtalsdimensioner har visat sig ha stor 

betydelse för hur man upplever ett samtal. Det behövs ett aktivt lyssnande för att fånga in och 

uppmärksamma budskap som exempelvis ges på ”känslokanalen” men i förklädd form. 

Englund (2000) beskriver en form av samtal, deliberativa samtal, som innebär för dem som är 

delaktiga en öppen hållning, en respekt för olika synsätt men med en yttre gränssättning. Det 

deliberativa samtalets potentiella kraft ligger i att det inte bara kan hantera redan nämnda 

verksamhetsområden utan också kan bidra till meningsskapande och kunskapsbildning inom 

de allra flesta områden.  

Berg (2000) skriver om det pedagogiska samtalet som en samtalsform som handlar om att gå 

från det vardagliga samtalet till att fördjupa sig så att processer sker, som gör att man 
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upptäcker det outnyttjade handlingsutrymmet. Det pedagogiska samtalet kan beskrivas som 

ett argumenterande samtal, där man i en ständigt pågående process reflekterar över egna och 

andras sociala handlingar. Samtalet kan bli en integrerad aktivitet i en multiprofessionellt 

präglad utvecklingsprocess. 

Inom forskningen finns olika sätt att se på ledarskap. Ekholm (2000) skriver att det kan vara 

enklare att ändra de synliga strukturerna men att det är mycket viktigt att arbeta med det som 

inte är lika synligt och åtkomligt, de djupare liggande antagandena kring lärandets och 

förbättringsarbetets villkor. Ekholm menar att detta att våga se skolans och andra 

verksamheters osynliga kulturer och våga synliggöra dessa nog är en konst som man får jobba 

med. Att vara och hålla sig ajour med forskning och personlig utveckling är viktigt för att 

förstå och möta upp den verksamhet man är i. 

Det ledarskap som expertgruppen förordar i Utbildningsdepartementens skriftserie Lärande 

ledare (2001) är att dialogen, lärandet, kommunikationen och att bygga relationer kommer att 

vara viktiga kännetecken för framtidens ledare. Detta förutsätter självkännedom, empati, och 

social kompetens. Det är viktigt att alla i skolan i dialog kan nå gemensam, fördjupad 

förståelse av uppdraget samt utveckla arbetsformer och arbetssätt för att förverkliga detta. Ett 

bra ledarskap skapar möten som inbjuder till dialog där alla tillåts att bidra med idéer om hur 

man på bästa sätt utvecklar verksamheten. 

Det är skillnad att föra ett privat och ett professionellt samtal. Hägg & Kuoppa (1997) redogör 

för det professionella samtalets olika funktioner. Ett reflekterande och öppet förhållningssätt 

och självkännedom är en förutsättning för att den som i sitt arbete ständigt samtalar med 

människor ska kunna fungera som en god samtalsledare. Det professionella samtalet delas in i 

tre faser:  

• att lyssna och klargöra situationen 

• att vidga perspektiv och sätta upp mål 

• att göra en handlingsplan, formulera delmål och hitta resurser 

Att använda professionella samtal i sitt arbete och använda sig själv som redskap är viktigt. 

En del av arbetet är att ta ansvar för det redskapet, att vårda och utveckla sig själv så att man 

kan ge vidare till andra. 
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Senge (1995) skriver att det finns två huvudtyper av samtal, dialogen och diskussionen. I 

diskussionen bollas ett ämne mellan deltagare, det analyseras och argumenten för och emot 

presenteras. Den enskilde deltagarens ändamål med denna samtalsform är att vinna, att få stöd 

för den egna uppfattningen från de andra. Om huvudsyftet är att vinna säger det sig själv att 

det är svårt att vara både kritiskt sanningsenlig och öppen för andras argument. Genom 

dialogen får gruppen tillgång till en mängd olika åsikter som de inte har tillgång till var och en 

för sig. Syftet med dialogen är att vidga gränserna, att nå längre än den enskilde individen kan 

på egen hand. 

/…/ I en dialog är man inte ute efter att vinna, i en väl genomförd dialog vinner alla. Ett nytt 

medvetande byggs upp som är baserat på alla samlade åsikter. Deltagarna i dialogen står 

inte i motsatsförhållande till varandra. Var och en blir snarare en del i det nya medvetandet. 

Ett medvetande som vidareutvecklas och förändras genom dialogen./…/ Senge, P.(1995) 

s.221 

Arvonen (1989) konstaterar att ledarskap har definierats som ett fenomen som skall skapa 

mening åt människor, stå för mål och strategier och förmedla detta till de anställda. Ledaren 

skall kunna föra medarbetarsamtal med sin underställda, han skall kunna lyssna på folk när de 

har det svårt, och skapa trygghet, han ska vara en vardagspsykolog. Ledarskap är inte det man 

utför från en position utan är något som andra ger till en person. Arvonen skriver att 

utveckling av en vision är en process, en dialog och en samverkan mellan människor. Det är 

även en mognadsprocess som tar tid.  

Sandberg & Targama (1998) skriver att inom traditionell chefsutveckling har man varit 

medveten om att chefer som skall utveckla sin skicklighet i att hantera relationer mellan 

människor måste börja med sig själva. Ofta används upplevelsebaserade utbildningar, där 

cheferna får delta i gruppdynamiska övningar, som sedan blir föremål för gemensam 

diskussion. Syftet är att chefer skall uppleva olika sorters relationer i en grupp och bli 

medvetna om sina egna reaktionsmönster och beteendemönster och lockas till att reflektera 

kring dessa. 

/…/ En god självkännedom bildar utgångspunkt för hur man hanterar relationer till andra 

människor och denna självkännedom växer inte automatiskt fram ur vardagserfarenheter. 

Som ledare har man mycket svårt att observera och analysera sitt eget beteende i vardagen. 

Det är först i en öppen och ärlig dialog med andra kring gemensamma upplevelser som man 

kan uppnå en djupare insikt./…/ Sandberg & Targama (1998) s.160 
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Förutsättningar 

En viktig del i ledarskapet är att man är medveten om grupprocesser så att man har en 

förståelse för dem. Granström (2000) behandlar förutsättningar och villkor för ett fungerande 

arbete i grupp. Han beskriver bland annat Bions teorier angående skillnaden på arbetsgrupp 

och grundantagandegrupp. En arbetsgrupp är en grupp utvalda människor som är 

uppgiftsinriktade och problemlösande, och utnyttjar sina olika kompetenser. 

Grundantagandegrupp är en grupp som skaffar sig en ny och gemensam uppgift som 

tillexempel att bekämpa något gemensamt, eller att fly från krav. Det är känslomässiga 

aktiviteter som syftar till att tillgodose gruppens interna behov. Medlemmarnas kompetenser 

utnyttjas inte.  

En förutsättning för att åstadkomma en fördjupad förståelse av det uppdrag man har är att man 

som ledare arbetar med sin egen förståelse av uppdraget. Kristiansson (2003) skriver att man 

som ledare behöver möta andras förståelse och ibland utmana dem vilket underlättas om den 

egna förståelsen är väl genomtänkt. Man behöver skapa ett förtroende och relationer mellan 

uppdragsgivare och uppdragstagare. När man tar del av varandras förståelse av exempelvis 

skolans uppdrag i syfte att bättre hantera skolans vardag är det viktigt att söka sig till 

uppdragets djupare mening. Det finns anledning att gå bakom uppdraget och belysa mer 

allmänna antaganden om människan och omvärlden.  

/…/ Hur våra mentala strukturer styr det vi uppfattar är beroende av den situation som 

omger mötet med företeelsen, tidigare erfarenheter och framtida förväntningar./…/ 

Kristiansson. (2003) s. 89 

Genom att upptäcka att vi förstår saker och ting olika erbjuds också ett underlag att kritiskt 

granska varandras förståelse. Det är genom att lyssna, tolka och ge återkoppling på hur man 

förstått vad andra beskriver som dialogen uppfyller sitt syfte. Det är genom att synliggöra 

förståelsen av uppdraget bland de medarbetare som delar problemet som man kan få ett 

underlag för att ta sig an problemet.  

 

En av utvecklingens förutsättningar är att man blir och är delaktig i utvecklingsprocesserna 

Hopkins (2001) beskriver de tre faser som man bör gå igenom vid en utveckling. Han 

beskriver initieringsfasen som en fas där man beslutar om eller gör en överenskommelse om 

vad utvecklingen ska ge under processen. Man diskuterar när man ska starta och om det 
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behöver ske någon förändring. Man utgår ifrån den lokala skolan eller organisationen och 

dess profil. Han fortsätter att skriva om implementeringsfasen i vilken det krävs mycken 

uppmärksamhet. Medarbetarna behöver vara klara över, och ha kontroll på vad som ska ske 

och det behöver utvecklas goda relationer så att man får ett utvecklande samarbete med 

kollegorna. Institutionaliseringsfasen inträder då förändringen slutar att vara något nytt, den 

har blivit inbäddad i skolans eller annan verksamhets struktur och organisation och de 

resursändringar som behöver göras är gjorda. 

Blossing (2003) menar att det finns olika roller att fördela med ansvar för olika delar i 

förbättringsprocessen: Visionären som kan skapa bärkraftiga bilder av den framtida skolan 

och som kan ha en viktig funktion i det inledande arbetet under initieringsfasen. En tillämpare 

kan ha en bra funktion under implementeringen då denna kan ha gått före i processen och 

redan prövat det nya och en pådrivare kan ha funktionen av att leda arbetet framåt. 

Granskaren ser till att siktet hålls på rätt fokus och rätt förbättringsarbete bland alla andra 

förbättringar som sker parallellt. Kvarhållaren är den som håller kvar områden i processen 

som verkligen fungerar bra och ser till att dessa delar inte uppslukas i det fortsatta arbetet utan 

att man behåller det som man redan lyckats med. 

För att lärarna ska kunna ha ett erfarenhetsutbyte menar Berg (2001) att de behöver utveckla 

ett gemensamt yrkesspråk. Detta kan göras genom att man för pedagogiska samtal, där lärarna 

reflekterar över sina egna och andras handlingar, vilket Berg menar ligger till grund för 

skolutveckling. Även Björn (2002) menar att en viktig förutsättning för att lärande ska ske är 

att man genom nätverksdeltagande utvecklar sina möjligheter att sätta ord på och reflektera 

kring skolvardagen och dess utveckling. 

/…/ Att uppmärksamma vardagen är sålunda viktigt för möjligheter att utveckla en 

verksamhet, eftersom det bland annat är genom denna process som man har förutsättningar 

att få syn också på de fenomen som är värda att utveckla/…/ Björn (2002) s. 161 

 

Ledarskap och utveckling  

Det egna erfarenhetslärandet har visat sig ha stor betydelse för lärares sätt att undervisa. 

Lärares undervisningsmönster och föreställningar om undervisning utvecklas i hög grad i 

mötet med eleverna samt genom samtal med kollegor om dessa erfarenheter. Lärares 

erfarenheter utgör en grundstomme i skolutvecklingssammanhang. För att hålla liv i skolors 
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förbättringsarbete behöver rektor uthålligt och under flera år uppmärksamma dessa i samtal 

och aktioner med lärare och elever. Blossing (2003) menar att kravet på rektorer att mer 

betona det pedagogiska ledarskapet som ställts i många år, alltjämt behöver upprepas. Det är 

genom att uppmärksamma skolans kärnverksamhet i samtalen om förbättringar som rektor 

kan lyckas med denna framtoning. Det pedagogiska ledarskapet kan inte rektor klara av på 

egen hand. Skolors arbetsorganisation behöver i grunden omstruktureras så att den 

traditionella ordningen där varje enskild lärares självbestämmande premieras, ersätts av en 

ordning där bestämmandet grundas på kollektiva rådslag.  

/…/ För detta ändamål krävs ett vidgat pedagogiskt ledarskap på skolor där fler av 

medarbetarna ansvarar för de vuxnas lärande i arbetslivet. Lärare behöver vidga synen på 

sin yrkesuppgift så att de inte bara organiserar elevers lärande utan också lärares 

lärande./…/  Blossing (2003) sid.149 

Den forsknings som Blossing redovisat i boken Skolförbättring i praktiken, Blossing (2003) 

visar att hur väl lärare lyckas organisera elevers lärande är avhängigt kvaliteten på lärares 

lärande på skolan.  

Som ledare behöver man träna och utvecklas i sitt ledarskap. Svennerstål (1996) beskriver att 

vilja träna sitt chefskap är nödvändigt. Oavsett om man är en stark eller svag ledare så måste 

man träna. Om man som chef tränar, skaffar sig praktiska erfarenheter av att leda andra och 

tar till sig teorier och begrepp samt bearbetar dessa dvs. utvecklar sin insikt, så kommer man 

som chef att kunna utveckla ett bättre ledarskap. När träning är återkommande förstärker 

denna chefers utvecklingskraft. Detta leder till ett engagemang och intresse för att utveckla 

andra. När jag utvecklar mig själv utvecklar jag andra. Ju mer framgångsrik en chef är desto 

mer intresserad är han eller hon av träning och reflektion av ledarskapet. Detta leder till att 

chefer blir mer intresserade av att träna sina medarbetares insikter. 

Vägen mot ledarskapet börjar med en vilja att leda och en tro att man klarar att leda. Kouzes, 

Posner (1997) skriver att man för att behärska ledarskapets konst måste behärska det egna 

jaget. Ytterst handlar ledarutveckling om en utveckling av det egna jaget. Sökandet efter 

ledarskapet är först och främst ett inre sökande efter vem du är. Genom att utveckla sig själv 

skaffar man sig det självförtroende som behövs för att leda. Självförtroende är egentligen 

inget annat än medvetenhet om och en tro på sin egen förmåga. 
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Tillit och förtroende är en grundläggande länk mellan ledaren och medarbetarna framhåller 

Evens (1996). Tilliten utvecklas hos medarbetarna när de känner att de gör ett bra arbete, gör 

dem lojala och villiga att följa ledaren. Medarbetarna vill ha skolledare som är ärliga, rättvisa, 

kompetenta och som ser framåt och dessa komponenter utgör basen för ett tillitsfullt 

förtroende för ledaren. Evens (1996) menar att ledaren behöver vara autentisk, det vill säga 

äkta och det handlar om rektors integritet och vett. Med integritet menas det beteende som 

rektorn har och hur denne agerar i sin roll som ledare, att rektorn ska ha vett handlar om att 

rektorn ska ha kompetens och kunskap, livserfarenhet, intelligens, sunt förnuft, intuition, mod 

och kapacitet att hantera olika situationer.  

Det är många delar, roller och förväntningar en ledare/chef ska leva upp till. Sandberg & 

Targama (1998) beskriver, 

/…/ En chef måste kunna vara nyfiken och lyssnande i vissa lägen, för att i andra lägen vara 

påverkande och drivande. Det är lätt att säga men betydligt svårare att leva upp till. Kanske 

måste man på chefsnivåer utveckla särskilda gemenskaper, där det är legitimt att vara 

sökande och ifrågasättande. Kanske behövs mer än idag förtroendefulla samtalspartners, 

som utvecklar en professionell skicklighet när det gäller att tydliggöra sina klienters 

förståelse och kan hjälpa dem att få perspektiv på sig själva. /…/ Sandberg & Targama 

(1998) s.161 

 

Hinder 

Utvecklingssamtal bör vara en metod att se och förstå en utveckling men det kan också 

förknippas med svårigheter. Svennerstål (1996) menar att, 

/…/ Chefer har utvecklingssamtal med sina chefer då blir dessa samtal inte tillräckligt 

konkreta och vägledande för att utveckla chefsarbetet på lång sikt. Utvecklingssamtalen 

leder inte till insikt i vad han eller hon ska göra som chef de förstår inte riktigt sina problem. 

Man behöver få bekräftelse i sina styrkor och svagheter för att förstå sina problem och 

möjligheter. Det behövs mer utbildning för chefer som ska ha utvecklingssamtal med andra 

chefer så att utveckling kan ske på ett professionellt sätt./… / Svennerstål. (1996) sid. 210 

Tiden är frihetens fiende, skriver Hargreaves (1998) i alla fall för lärare. Tiden hindrar dem 

från att genomföra det som de vill. Tiden är för läraren inte bara ett objektivt tyngande hinder 

utan också en definierad horisont för möjligheter och begränsningar. Tiden är med andra ord 

ett väsentligt element i struktureringen av lärarnas arbete. 
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Fullan (1991) menar att det har varit många förbättringsarbeten i skolan som aldrig har lett till 

det tänkta resultatet. Detta har gjort att det har utvecklats en negativ atmosfär kring ordet 

förbättringsarbete. En annan orsak till att förbättringar är svåra att initiera är att man inte har 

klargjort behovet från början och detta glöms oftast bort när det gäller mer komplexa 

förändringar. Skolan vill gärna förbättra sådant som har med struktur att göra medan sådant 

som handlar om det egna beteendet, roller och skolkultur är betydligt svårare att förändra och 

inse att även de kan förbättras. 

Evens (1996) beskriver olika dilemman. En förändring börjar med förtroende. Förtroende är 

en nödvändig länk mellan ledare och ledda. Ett problem i skolan liksom i andra organisationer 

är att ledarna är otydliga, i hur de uttrycker sig och i hur de misslyckas i att beskriva syftet 

och hålla den röda tråden. 

 

Genusperspektiv 

Har det betydelse om man är man eller kvinna i en grupp? Wikström, Hallonstén (2004) 

beskriver utifrån Wahl (1992) att kvinnor kan ta olika roller beroende på hur stor gruppen 

kvinnor är i förhållande till mansgruppen. En kvinna i en mansgrupp blir ofta synlig och får 

uppmärksamhet t.ex. som ”toker” eller föregångare. Ett annat sätt att bli synlig är genom att 

”maskotrollen”, ett tredje sätt kan vara att vara den enda kvinnan, den som legitimerar att 

kvinnor finns i arbetsgruppen och därmed att jämställdhet råder på arbetsplatsen. Kvinnor kan 

genom dessa sätt eller roller uppleva fördelar av att vara kvinna i gruppen. I jämna grupper 

framträder könsmaktsordningen tydligare. I sådana grupper kan kvinnor tala med andra 

kvinnor och också själva se könsmaktsordningen. 

Wahl m.fl. (2001) har i en intervjuundersökning i studien av kvinnliga civilekonomers och 

civilingenjörers karriärutveckling funnit att upplevelsen av direkt diskriminering förefaller att 

öka då könsfördelningen är mer mansdominerad, samt då kvinnor visat att de vill stiga i 

hierarkin. 
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Sammanfattning  

Om man gör en sammanfattande beskrivning av tidigare forskning kan man konstatera att 

man som ledare bör reflektera över och medvetandegöra sig de sätt man förstår sitt arbete på 

och fördjupa sig i medarbetarnas visioner och förståelse av deras uppdrag. Samtal i olika 

former är viktiga i ett ledarskap, både formella och informella, för att föra dialog och bygga 

relationer. En annan förutsättning i ett ledarskap är att det finns en förståelse för och en 

medvetenhet om olika grupprocesser, och att man håller sig ajour med aktuell forskning. 

Tidigare forskning menar även att det är viktigt med personlig utveckling för att förstå och 

möta upp den verksamhet man är i och att man som ledare har en vilja att träna och utveckla 

sitt ledarskap så att man skapar ett självförtroende som behövs för att leda.  

Att vara otydlig som ledare kan vara en orsak till att hinder uppstår i processer till utveckling, 

även brist på tid kan vara ett hinder till utveckling menar forskningen.   

Det kan även ha betydelse för en ledare hur könsfördelningen i en grupp ser ut, och kan 

påverka det sätt ledaren agerar.                                                       
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Metod 

Val av undersökningsdesign 

I mitt arbete har jag valt att göra djupintervjuer med fyra rektorer och fyra chefer på 

landstinget. Ansatsen i detta arbete är kvalitativ, med det kvalitativa forskningsarbetet som en 

process, från det man formulerar sitt problem till dess man färdigställt arbetet. Kylén 

beskriver:  

/…/Intervjun är ett samtal mellan en eller flera personer. Intervjuaren vill ha fram vissa 

uppgifter och skall stimulera de intervjuade att berätta eller svara på frågor. Under längre 

intervjuer hinner både intervjuaren och den intervjuade bestämma över vad man talar om 

och var man tränger in mer djupt./…/ Kylén (1994) s.38 

 

Urval 

Urvalet av de åtta respondenter gjordes enligt följande. För att få en jämn könsfördelning 

valde jag att intervjua 2 män och 2 kvinnor i respektive respondentgrupp, totalt 4 män och 4 

kvinnor. Min bedömning var att en jämn fördelning kunde vara intressant för resultatet. 

Rektorerna valdes ut slumpvis på fyra olika skolor i en mellanstor stad. Tre av dem arbetar på 

högstadiet och en på mellanstadiet. Skolorna är jämförbara så till vida att de ligger i 

bostadsområden lite utanför centrum och är i storlek ganska lika. Respondenterna är två män 

och två kvinnor 

Rektor 1: Har jobbat som rektor i 6 år, rektorns område omfattar 30 personal, är kvinna 

Rektor 2: Har jobbat som rektor 20 år, rektorns område omfattar 40 personal, är man  

Rektor 3: Har jobbat som rektor i 9 år, rektorns område omfattar 45 personal, är man 

Rektor 4: Har jobbat som rektor i 3 år, rektorns område omfattar 60 personal, är kvinna 

 

Chefer på landstinget valdes ut med ambitionen att deras organisationsansvar skulle motsvara 

den organisation rektorerna arbetar i. Det landsting de arbetar i ligger i samma geografiska 

område som rektorernas. 
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Chef 1: Har jobbat som chef i 14 år, chefens område omfattar 40 personal, är kvinna 

Chef 2: Har jobbat som chef i 5 år, chefens område omfattar 48 personal, är kvinna 

Chef 3: Har jobbat som chef i 14 år, chefens område omfattar 10 personal, är man 

Chef 4: Har jobbat som chef i 11 år, chefens område omfattar 21 personal, är man 

 

Intervju. 

Intervjun innehåller tre steg. Den börjar med öppna frågor angående respondentens arbetsdag 

och fortsätter med mer fokuserande och preciserande frågor om det personliga ledarskapet. 

Intervjun avslutas med mer öppna frågor angående utveckling. Jag har valt att som 

arbetsmodell följa Kyléns trattmodell s. 44 (1994). Trattmodellen innebär att intervjun börjar 

öppet och är mer inträngande i mitten och avslutningen blir åter öppen. Intervjufrågorna som 

har använts i detta arbete hänvisas till frågeguide se bilaga 1 s. 41. Den här arbetsmodellen 

har jag valt för att få de personliga tankarna och reflektionerna av varje respondents förståelse 

och uppfattning av sitt ledarskap. Genom detta kan jämförelser göras mellan respondenternas 

syn på sitt ledarskap i de två organisationerna.  

 

Genomförande. 

Genom ett telefonsamtal från mig fick de förfrågan om de kunde tänka sig att vara med i en 

intervju som handlade om deras uppfattning av sitt ledarskap. Responsen på att delta i 

intervjuerna var positiv och datum och plats för intervjuerna bestämdes. En provintervju 

genomfördes innan jag gick ut till mina respondenter. Resultatet av den provintervjun blev att 

jag tog bort en fråga. Totalt kom arbetet att omfatta åtta respondenter från två olika 

organisationer, fyra kvinnor och fyra män.  

Före genomförandet av intervjun fick alla respondenterna en beskrivning av vem jag är, 

varför intervjun genomförs och att den intervjuades anonymitet garanteras, se bilaga 2 s. 42 

Intervjun tog 1- 1½ timme att genomföra. Inför starten av intervjun tillfrågades respondenten 

om sitt samtycke till att intervjun spelades in på band. Intervjuerna genomfördes i en lugn och 

avspänd atmosfär.  
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Databearbetning. 

Jag har bearbetat det material jag har fått genom att göra utskrifter ordagrant från de åtta 

intervjuerna. Jag har sedan kategoriserat innehållet i intervjuerna genom att använda en matris 

som arbetsform, där jag har kunnat tolka och sammanfatta mina intervjuer till ett resultat. 

Kylén (1994) beskriver: 

/…/ att vi i matriser alltid kan hitta tillbaka till källan, varifrån uppgifter kommer. Verkar 

någonting konstigt kan vi gå till anteckningarna och i nödfall till den intervjuade eller det 

lästa. Underlaget genomgår relativt lite förändring i varje led, det blir inte förvanskat. Vi 

kan dessutom i efterhand följa upp hur sammanfattningar och kommentarer har uppstått. 

Båda dessa saker gör bearbetningen mer tillförlitlig./…/ Kylén. (1994) sid. 70  

I resultatdelen beskriver jag i sammanfattande form de svar jag får av respektive respondent 

grupp. Efter varje frågeställning gör jag en kort jämförande sammanfattning av de två 

gruppernas svar.  

Efter fråga två följer en beskrivning av svaren i form av en matris för att få en så klar 

förståelse av svaren som möjligt. 

Efter resultatdelen kommer en efterföljande resultatanalys.  

 

Hänsynstagande 

I det här arbetet vill jag att man tar hänsyn till följande delar som kan ha påverkat det resultat 

som kommer att beskrivas. 

• Dagsformen på respondenterna kan ha inverkan på de svar de ger, eftersom det 

handlar om personliga åsikter och tankar. 

• Respondent grupperna har olika grundutbildningar och det kan påverka de olika 

förutsättningar och erfarenheter de har.  

• I min bakgrund är litteraturen mer riktad åt skolans organisation än mot en landstings 

organisation. Det kan vara en begränsning i bakgrunden. 
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Frågeställningar 

De frågeställningar jag har utgått ifrån i min uppsats är följande: 

 

Hur förstår/uppfattar/beskriver ledare i skola och vård sitt ledarskap?  

Hur förstår/uppfattar/beskriver ledare inom skola och vård sina möjligheter till utveckling i 

sitt ledarskap?  

Hur förstår/beskriver/uppfattar ledare inom skola och vård de krav som ställs på ledarskapet?  

Hur förstår/beskriver/uppfattar ledare inom skola och vård de situationer som utvecklar deras 

ledarskap?  
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Resultat 

Fördelning av arbetsuppgifter 

En inledande fråga som ställdes vid intervjuerna var hur fördelningen av ledarnas 

arbetsuppgifter såg ut. Det som framgick av rektorerna och som var gemensamt för alla var att 

man ansåg att stor del av deras tid går till administration, samtal med medarbetarna, 

lönesamtal, medarbetarsamtal, möten av olika slag och utvecklingsarbete. Det som även var 

viktigt för dem var att man ska uppleva att dörren in till rektorn ska vara öppen, det ska inte 

kännas svårt att gå in. 

Det mer individuella var att man ansåg att relationen med eleverna var viktig, att man visste 

vad de flesta elever hette och att eleverna visste vad rektorn hade för roll. Någon nämnde att 

de jobbade med grupputvecklingssamtal med sina arbetslag. En annan rektor menade att det 

var viktigt att kunna uppfatta kompetens och se om man har rätt människa på rätt plats. 

De uppgifter de skulle vilja lägga mer tid på och som var gemensamt var att få tid att tänka på 

vad och varför man gör saker, hur man bli bättre och att hinna tänka mer strategiskt. Det kom 

även upp från någon de att de ville kunna hinna samtala mer med medarbetare och med hela 

arbetslag. 

Det som var gemensamt för cheferna på landstinget var att det administrativa arbetet tar upp 

mycket av tiden. Sedan är det lönesamtal och medarbetarsamtal, arbetslagsträffar och andra 

möten av olika slag. Att finnas till hands och att kunna svara på frågor är också viktiga 

uppgifter. Det mer individuella handlade om att ge stöd, att coacha i svåra spörsmål och att 

kunna vara en guide. Det handlar även om att samla information och bilda sig uppfattningar 

om vad saker har för dignitet och hur man ska hantera det. En annan arbetsuppgift som 

nämndes var att sköta kommunicerandet per mejl, vilket är något som tar tid.. 

Även de arbetsuppgifter som de skulle vilja lägga mer tid på var individuella. Någon tyckte 

fördelningen var bra, någon behövde mer tid till administration, någon sa tveklöst 

verksamhetsutveckling. En annan chef skulle vilja ha mer tid till att utveckla medarbetarna i 

deras roller, finnas där till förfogande för dem, vara med i verksamheten och ta del av deras 

arbete. Någon ville kunna få inblick i liknande verksamheter för att se hur de arbetar och gör. 
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Om man jämför dessa två grupper så är det följande arbetsuppgifter som för bägge grupper 

liknar varandra: 

• Administration 

• Samtal 

• Lönesamtal 

• Medarbetarsamtal 

• Andra möten av olika slag 

 

Det som var tydligt hos rektorerna var att de vill ha mer tid, men att tiden kunde disponeras på 

olika saker. Saker som nämndes var samtal med medarbetare och arbetsgrupper, att ha tid till 

reflektion och att kunna tänka mer strategiskt kring organisationen. 

 

Det som cheferna på landstinget ville ägna mer tid åt var verksamhetsutveckling, att kunna 

lägga mer tid på det administrativa och att kunna utveckla medarbetarna. 
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Syn på och förståelse av ledaregenskaper 

Här kommer resultatet på hur rektorer och chefer ser på förståelse av ledaregenskaper. Svaren 

kommer från de tre följande ställda frågorna: 

A. Vilka ledaregenskaper tycker du är viktiga? 

B. Vilka av dina egenskaper i din ledarroll är du mest nöjd med?  

C. Vilka egenskaper är du mindre nöjd med när det gäller din ledarroll? 

 

Tabell 1: Sammanställning av svar från rektorer angående deras syn på deras ledaregenskaper.  

(D- uppsats: Hultbäck 2006) 

 
 
 
 

 
Fråga A 

Viktiga 
ledaregenskaper? 
 

 
Fråga B 

Egna ledaregenskaper? 

 
Fråga C 

Egenskaper man är minst 
nöjd med? 

 
       Rektor 1 

 
Kunna fatta obekväma 
beslut, stå för vad man 
säger, medarbetarna ska 
kunna lita på sin ledare, 
kunna hålla tyst om 
saker, möta människor 
där de befinner sig. 
 

 
God kommunikatör, 
empatisk, lätt för att 
lyssna och förstå, 
förmåga att sätta sig in i 
saker, lätt för att 
uttrycka sig i skrift. 

 
Svårt för att fatta 
obekväma beslut, svårt 
med budget, svårt att 
hålla distans till jobbet 

 
       Rektor 2 

 
God människosyn, ett 
varmt hjärta, ha en god 
överblick över 
verksamheten, aktivt 
lyssnande. 
 
 

 
God människosyn, ett 
varmt hjärta, har en god 
överblick över 
verksamheten, aktivt 
lyssnande, bra 
förhållningssätt mot 
medarbetare och elever, 
öppen dörr 
. 

 
För många bollar i luften, 
önskar att jag vore mer 
kategorisk och 
behandlade en sak i taget, 
svårt att säga nej. 
. 

 
       Rektor 3 

 
Att vara lyhörd, att 
kunna samspela med 
andra, att kunna 
uppmuntra, ha en 
dialog, vara en coach 
 

 
Bidrar till trivsel, bra på 
att kommunicera, 
försöker säga som det är 
även om det är svårt, bra 
på att samtala. 
  

 
Jag är otålig, att ha riktigt 
svåra samtal 
 

 
       Rektor 4 

 
Att lyssna, att ställa 
förståelsefördjupade 
frågor, medvetande göra 
frågor som vad är det vi 
gör 
 

 
Samtala, att ha visioner, 
vara en strateg och se en 
röd tråd, att kunna 
lyssna 
 

 
Att jag kan bli lite 
forcerad, mer kunskap i 
juridik, att inte fatta 
beslut för fort 
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Tabell 2: Sammanställning av svar från chefer angående deras syn på deras ledaregenskaper.  

(D- uppsats: Hultbäck 2006) 

 
 

 
Fråga A 

Viktiga 
ledaregenskaper? 
 

 
Fråga B 

Egna ledaregenskaper? 

 
Fråga C 

Egenskaper man är minst 
nöjd med? 

 
       Chef 1 

 
Att kunna vänta in och 
komma igen, inte vara 
rädd för att ta beslut, 
vara modig, vårda och 
bygga relationer, kunna 
vara tydlig. 

 
Uthållig, ser möjligheter 
och lösningar, stor 
erfarenhet som gör att 
jag inte är rädd för att 
påverka, medarbetarna 
ser att jag tycker om det 
jag gör i mitt arbete. 
 

 
Jag är lite för snabb och 
inriktad på vad som ska 
ske, jag behöver hejda 
mig ibland. 

 
       Chef 2 

 
Att vara närvarande 
psykiskt som fysiskt, se 
medarbetarna,  
det ska finnas en 
mjukvara i ledarskapet, 
att finnas tillgänglig. 
 
 

 
Jag är bra på att möta 
medarbetarna jag har en 
relation och ett 
förtroende hos dem, jag 
är bra på att lyssna, jag 
är operativ jag kan driva 
på och få saker gjorda. 

 
Verksamhetsutveckling, 
jag kan vara dålig på att 
driva på och se målet, 
konflikthantering, att inte 
ta åt sig utan vara mer rak 
och tydlig, svårt att driva 
igenom oömma beslut. 

 
       Chef 3 

 
Förmåga att ge 
feedback, kunna 
erkänna sina brister, 
kunna entusiasmera, att 
kunna se andra 
riktningar än de man 
bestämt, att kunna  
om-bestämma sig ifall 
det går fel. 

 
Är ganska prestigelös 
behöver inte ha rätt i 
alla sammanhang, 
diplomatisk. 
  

 
Jag är för snäll, jag ska se 
till så alla har det bra och 
mår bra, man ser inte till 
hur man mår själv i alla 
situationer. 

 
       Chef 4 

 
Man ska ha en tydlighet, 
vara generös, ha ett 
engagemang, kunna 
vara en strateg, vara en 
god kommunikatör. 
 
 

 
En god lyssnare, en god 
kommunikatör, jag har 
ett flexibelt sätt att se på 
verksamheten och dess 
omgivning, prestigelös. 

 
Jag saknar ibland 
handlingskraftighet, jag är 
inte nog strategisk och 
långsiktig i mitt 
ledarskap. 

 

 

I de här svaren kan man se att man har personliga uppfattningar om ledarskapet. Men man kan 

se ett samband mellan fråga A, B och C. De egenskaper man tycker är viktiga att ha som 

ledare finns med i de egenskaper man valt som sina bra egenskaper eller i de egenskaper man 

är mindre nöjd med. 
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Syn på egen utveckling 

Något alla rektorsrespondenter nämner som en god utvecklingsbas är rektorsutbildningen där 

man får erfarenheter som knyts ihop med forskning. Man får ställa frågor och se hur andra 

tänker och i och med det blir man stärkt i sin yrkesroll. Det har även skett utveckling genom 

den kurslitteratur man tagit del av på rektorsutbildningen och som innehåller mycken 

klokskap. 

Något annat som är gemensamt för respondenterna i rektorsgruppen är de nätverk som 

rektorerna ingår i, där kan de dryfta frågor och bekymmer. De känner att de har en stor 

gemenskap i gruppen och de kan se på sina verksamheter ur olika perspektiv. En respondent 

beskriver att 

/…/ Man utvecklas kanske inte som ledare själv men tillsammans i kollegiet och i det egna 

arbetslaget, det är där man får spegla sig och stånga pannan lite, där kan man prata om sina 

våndor och tillkortakommande. /…/  (Rektor 1.) 

Andra delar respondenterna nämner är att man utvecklat ett konsekvenstänkande där man 

ställer sig frågan; varför gör jag så här, vad finns det för alternativ och vad får det för 

konsekvenser? En respondent beskriver  

/…/ I början gjorde jag saker intuitivt, i dag vet jag varför jag gör saker, i början gör man 

någonting bara för att det ska hända något men man har inte riktigt koll på varför och vad 

finns det för alternativ./…/ (Rektor 3.) 

Man är mer kreativ, man vågar ta för sig och kan ta beslut. En del av respondenterna nämner 

att de har lärt sig förmågan att lyssna in och se, och även utvecklat förmågan till att samtala. 

Någon menar att man har lärt sig att presentera idéer på olika sätt beroende på viken 

mottagaren man har. En respondent beskriver  

/…/ Utveckling sker i mötet med föräldrar där man få vara noggrann i vilka skyldigheter och 

rättigheter man har i sitt uppdrag och skolans uppdrag, det blir mycket psykologi och 

reflektioner i sådana möten./…/ (Rektor 3.) 

Det nämns även att utveckling sker tillsammans med elever och kollegor. De saker 

respondenterna ville utveckla var av mer personlig art, såsom att bli tydligare och kunna fatta 

beslut på ett snabbare sätt. Man vill utveckla en förmåga hos sig själv så att man kan hjälpa 

lärarna att kunna prioritera och hålla lagom distans till jobbet. En respondent nämnde att man 
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behöver mer input själv, då det finns perioder då man inte hittar sig själv utan man ger och ger 

och ser inte till sina egna behov. Man skulle behöva se mer inåt, ha mer tydlighet mot sig 

själv. Respondenten hade vid flera tillfällen haft tankar åt personlig handledning, men det 

hade inte blivit mer än så. En annan tanke som kom upp på frågan om egen handledning var 

att en respondent tyckte att det inte gått så långt än eller varit så jobbigt att någon handledning 

hade varit nödvändig. 

 

Det som flera av cheferna på landstinget lägger vikt vid, om man ser till utveckling, är 

handledning. Det är en viktig del och en grundförutsättning för att det ska ske en utveckling 

av ens ledarroll och en utveckling av självbilden i ledarrollen. I den interna utbildning man får 

i landstinget, i form av exempelvis Skola för ledning och UGL- utbildningar, får man som 

ledare förmånen att analysera och fokusera på sig själv, vad gör jag, hur tänker jag, vad 

betyder det och vad får det för konsekvenser. Man får också tid till att utveckla sina egna 

sidor. En respondent beskriver 

/…/  Man behöver utveckla sina sidor, för är man chef i en politisk styrd organisation 

behöver man vara lojal åt alla håll, både uppåt och nedåt och som mellanchef./…/ (Chef 1.) 

En annan respondent menar att man har utvecklat en större självkänsla och självförtroende 

med tiden, man har lärt sig mer om sina resurser och hur långt ledarskapet bär och man blir 

tydligare och vågar ta mer självständiga beslut. Den handledning respondenten har haft har 

varit en grundförutsättning för detta. Han skriver: 

/…/ Man lär sig att känna sig själv och de värderingar man har för att sen se hur de påverkar 

mitt ledarskap. Det handlar om att hitta starka och svaga sidor hos sig själv för att kunna 

nyttja dem och utveckla de svaga och använda de starka sidorna, en medvetenhet om sin 

repertoars omfattning för att kunna nyttja resurserna optimalt./…/ (Chef 4.) 

En respondent menar att förmågan att ha en helhetsbild och ett ovanperspektiv utvecklas i 

samspelet med medarbetarna och chefskollegorna där det sker utbyten av självupplevda 

erfarenheter. Det nämns också om samtal, att man har lärt sig att föra bra samtal och även få 

erfarenhet av att ha de svåra samtalen. 

Det som chefsrespondenterna ville utveckla var olika för var och en. En respondent beskrev 

att hantera annorlunda och krävande människor, en annan sa förmågan att tänka långsiktigt 
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och strategiskt, samt att kunna utveckla förhållningssättet att förmedla och förklara de beslut 

som tas av politiker till tredje person. 

Sammanfattningsvis kan sägas rektorernas syn på sin utveckling är att rektorsutbildningen har 

varit en viktig utvecklingsbas, även de nätverk de ingår i, men också att det sker utveckling 

tillsammans med kollegor och i samtal med föräldrar och elever. Utveckling sker också 

genom erfarenheter. 

Chefernas syn på sin utveckling är att det har skett en utveckling genom de utbildningar de 

erbjuds och genom den handledning de får. Det sker även utveckling genom erfarenheter och i 

samspelet med medarbetare och chefskollegor.  

 

Arbetssituationer där ledarskapet utvecklas  

Rektorerna beskriver att ledarskapet utvecklas och prövas när det är stora kriser som har hänt. 

Då lär man sig att se saker ur andra perspektiv. Sådana kriser går aldrig att läsa sig till hur 

man ska lösa utan där utvecklas man genom den erfarenhet man får. Respondenten beskriver 

att rektorerna gärna bildar nätverk och man vänder sig till dem som man tror kan hjälpa en. 

En rektor säger att ”det är sådana situationer som hjälper mig att se att jag har utvecklats som 

ledare, man blir säkrare”. En annan respondent menar att, ”alltid när det dyker upp problem 

när något händer och det kräver något man inte har gjort förut, då utvecklas man”.  

Cheferna på landstinget beskriver att i motgång och i konflikter utvecklas ledarskapet. En 

respondent menar att i praktiken, när man är i en konflikt, lär man sig att se och prova olika 

vägar. När man har landat och ser tillbaka kan man konstatera att man har lärt sig otroligt 

mycket. Även genom de samtal man har med sina chefskollegor sker det utveckling. En annan 

respondent menar att man som ledare vågar kliva in och se när en konflikt är på gång och 

konfrontera och ta det svåra samtalet. Ytterligare en annan respondent beskriver att i de 

situationer där ledarskapet prövas exempelvis i svåra samtal eller i konflikter i arbetsgruppen, 

sker det utveckling. Vid sådana här tillfällen är det viktigt med professionell handledning av 

ledarskapet. Respondenten beskriver 

/…/ Där man har fått hjälp att betrakta och reflektera över mig och mitt agerande, det 

handlar om att se och förstå vad som händer runt mig och hur påverkar mitt agerande min 
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omgivning, inte primärt för att förändra sig utan förstå de processer som sätts igång runt mig 

och i mig och orsakerna till dem/…/(Chef 4.) 

Om man ser till vilken arbetssituation ledarskapet utvecklas mest så kan man konstatera från 

de svar jag fick från båda respondentgrupperna att i svåra konflikter, kriser, motgångar eller 

svåra samtal sker den mesta utvecklingen och det är lika för rektorer och chefer i landstinget. 

Det som skiljer dem åt är att rektorerna får stöd i svårigheter av sina rektorsnätverk, cheferna i 

landstinget får stöd av chefskollegor och professionell handledning. 

 

Situationer som kräver mycket av ledarskapet 

Rektorerna beskrev att personalfrågor är något som kräver mycket av dem och att det kan vara 

svårt att hantera relationer som inte fungerar eller när personkemin inte fungerar mellan 

medarbetarna och det finns motsättningar, eller när det måste hittas lösningar på svåra 

elevärenden. En respondent beskriver  

/…/ Relationer är svårt, man ska jobba med människor som i sin tur ska jobba med 

människor, det är svårare att vara ledare när jaget är ett verktyg, än om man jobbade med 

bilar eller papper. Relationer kan få mig ibland sömnlös, man ligger och ältar./…/(Rektor 1.) 

Det ställs också stora krav när man på egen hand skall ta beslut, när det dyker upp nya 

problem som kräver nya saker, kanske ett helt nytt sätt att tänka och då måste man kunna 

hantera det på bästa sätt. Eller när man ser på samhällssituationen vi har med både positiva 

och negativa trender, samma situationer har vi i skolan fast i mindre skala. Respondenten 

beskriver: 

/…/ Det kan vara tungt ibland med att allt i samhället som är bra, det har man på skolan, 

men även allt som är dåligt har man här, när det händer något med eleverna går det inte att 

vara byråkrat utan då måste man vara på deras sida. Det blir farligt om jag som ledare följer 

”by the book”, detta har hänt nu ska vi göra si eller så. När jag bär något går jag till mitt 

lärarlag och min nätverksgrupp och kan lägga fram problem och få nya synvinklar på det, 

flera gånger har jag tänkt på handledning men det har inte blivit mer än så./…/(Rektor 2.) 

En synpunkt som kom upp var att man som rektor ibland får gå in och utföra arbetsuppgifter 

som egentligen ligger i lärarens uppdrag, det oroar respondenten mycket, den säger  
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/…/ Att pedagogerna inte känner säkerhet i sin yrkes roll, att de så enkelt kan säga - att det 

här kan jag inte, du som rektor måste hjälpa mig. Den här frågan är något som oroar och 

kräver mycket tid och fundering, hur ska man få dem mer säkra och trygga i sin 

roll./…/(Rektor 4.) 

En rektor beskriver att eftersom jobbet handlar om relationer med andra människor så är det 

alltid sådana saker som är svåra och kräver mycket av en, framförallt de svåra elevärenden 

och personalärenden man har. Då är det bra att man har uppbackning av sina kollegor och i 

ledningsgruppen. En annan respondent beskriver att  

/…/ Riktigt svåra och obehagliga samtal kräver mycket, det finns säkert många sätt att 

hantera dem på som jag inte vet men jag brukar samtala rakt upp och ner, det finns kanske 

bättre sätt, hur gör jag det på bästa sättet?  Det är jätte svårt./…/(Rektor 3.) 

Cheferna i landstinget beskriver att det administrativa kräver mycket, när man har deadlines 

för exempelvis ekonomirapporter eller andra prognoser som man ska formulera. När man har 

ekonomer som inte är färdiga i tid så att man får de prognoser man behöver för att utföra sitt 

jobb, och uppgifterna behöver vara inne en viss tid, det är jobbigast. Man är beroende av att 

organisationen runt omkring fungerar. Man känner en frustration när man inte hinner klart 

med det administrativa i tid. Det är planeringar och uppföljningar och det kräver stor 

ansträngning. En respondent beskriver, 

/…/ Det här med administrationen är väldigt frustrerande de beror väl förstås på vart man 

lägger ribban men det är frustrerande när man inte hinner klart och känner sig nöjd, ibland 

får det bli så bra jag kan just nu för jag hinner inte mer, det är något man har fått lärt sig att 

leva med./.../(Chef 1.) 

 

Det kom även upp att svåra personalärenden också kräver mycket tankar och engagemang. En 

säger att personaldelen kräver mycket men att det är ett engagemang på ett annat sätt. 

I den här frågan ser man en markant skillnad mellan respondentgrupperna. Rektorerna 

beskriver att det som kräver mest är personalärenden, relationer, elevärenden eller när man är 

ensam att ta beslut.  

Cheferna i landstinget beskriver att det är det administrativa som kräver mest av dem, alla 

prognoser och rapporter som ska vara inne en viss tid.  
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Utveckling i ledarskapet 

Alla rektorer menar att det finns en bra rektorsorganisation där man har bra lärgrupper med 

andra rektorer, där man kan ventilera olika frågeställningar. Man anser även att det är en bra 

personalavdelning som ger ett stort stöd och att man får svar på det man behöver. Dessa 

aktiviteter ger bra utbildning i sig. En respondent beskriver:  

/…/  Att man ständigt skulle vilja gå på rektorsutbildning, ju mer man lär sig ju mer inser 

man hur lite man kan. Det skulle finnas en rektorsutbildning del 2 där man kunde fördjupa 

sig, förresten skulle man få ha en kontinuerlig rektorsutbildning./…/(Rektor 1.) 

Flera av rektorerna beskrev att tidsbristen är stor, att man behöver mer tid för att kunna 

utveckla och utvecklas. Man har många idéer men tiden räcker inte till för att förverkliga dem. 

Man behöver få mer tid tillsammans med den verksamhetschef man har närmast, för att kunna 

vara den strateg och utvecklare man önskar att man var. En respondent menar att, 

/…/ Det är inte mer personal vi behöver utan allas professionalism, vore alla mer 

professionella skulle man ha det mycket lugnare./…/(Rektor 4.)  

En annan säger att det också skulle vara bra att ha tid att odla sin egen själ, och att träna sig i 

att säga nej.  

Några andra funderingar som fanns var att kunna starta upp nätverk med personer med 

liknande arbete fast i andra kommuner för att kunna se alternativa sätt att tänka och alternativa 

problem lösningar och att kunna göra det i organiserad form, ett sätt att kunna ge och ta och 

på det sättet utvecklas.  

 

Om man ser till cheferna på landstinget så menade en respondent,  

/…/ Att det som är viktigt är att man har bra relationer till den chef man har, annars kan det 

nog stå och falla med det. Man måste ha högt i tak så att man kan fundera och diskutera allt, 

inte sopa något under mattan. Allt handlar om relationer både till sin chef och till sina 

medarbetare. Att bygga upp relationer tar lång tid, det handlar om tillit och förtroende, det är 

bulten i allt./…/(Chef 2.) 

Flera av respondenterna sa att det vore bra om man kunde bygga upp mindre nätverk med 

chefskollegor där man kan bolla idéer och där man kan få en klapp på axeln. Gruppen kunde 
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vara ett stöd och en samtalspartner, där man kunde utvecklas och känna tillit. Grupperna 

kunde också innebära tid till att reflektera med andra chefer i nätverk och att kunna se på olika 

problem man har, många av de uppkomna situationerna är liknande oavsett var man är i 

organisationen och verkar.  

Även tid för egen reflektion vore bra. En respondent säger, 

/…/ Man måste hitta sina egna ledarförutsättningar, vilken ledare vill jag vara, man är på 

många kurser och lär sig men det är ju jag som person som måste lägga liv i det jag har lärt 

mig./…/ (Chef 3.) 

En respondent önskar att det skulle finnas utveckling av medarbetarskapet. Det skulle 

innebära att man skulle öka förståelsen och sammanhanget även längre ut i organisationen. 

Att man skulle få en tydligare bild av var och ens eget ansvar och roll i helheten, oavhängigt 

om man har en formell ledande funktion eller inte. Det är viktigt att man förstår att var och 

ens uppdrag är viktigt och att man är en del av en helhet. 

 

Om man jämför de två grupperna i fråga om utveckling kan man se att rektorerna är nöjda 

med sin rektorsutbildning, men att den även kunde utvecklas och vara i fler delar. Tiden är 

också något de skulle vilja ha mer utav, tid med kollegor och verksamhetschefer och även tid 

för att utveckla fler nätverk och tid för att odla sin själ. 

Cheferna på landstinget vill utveckla nätverk med sina kollegor och de vill även ha en 

uppbyggnad och utveckling av medarbetarskapet. Att man utvecklar och jobbar med 

relationerna till sina medarbetare och chefer. 
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Resultatanalys  

När man jämför de två olika respondentgrupperna vad gäller deras fördelning av 

arbetsuppgifter kan man se att de arbetsuppgifter de utför till synes är ganska lika. Det är 

arbetsuppgifter som är brukliga för personer i en ledande roll, såsom administrativa uppgifter, 

möten av olika slag, lönesamtal, medarbetarsamtal och övriga samtal. Man kan se att samtalet 

i olika former är en stor del av arbetet i båda respondentgrupperna. De båda grupperna önskar 

mer av tid. De önskar tid för sina medarbetare och deras utveckling. Rektorerna menade också 

att man ville lägga mer tid till att reflektera och tänka strategiskt, och cheferna ville ha tid till 

att utveckla verksamheten och den administrativa delen. Så det man kan konstatera är att 

skillnaden mellan rollerna i de två grupperna inte är så stora. 

I den delen som handlar om förståelse av ledaregenskaper kan man se att synen på 

ledaregenskaper är mångfacetterad och personbunden. Man har personliga uppfattningar och 

uttryckssätt om dem. Men det finns samband mellan svaren i fråga A, B, och C. 

De ledaregenskaper som man tycker är viktiga att ha som ledare finns med i de egenskaper 

man väljer som sina egna bra ledaregenskaper eller i dem man är mindre nöjd med. Antingen 

har man dem eller så har man en önskan att man vore bättre eller kunde utveckla dem.  

 

Om man ser på den syn man har på sin egen utveckling så beskriver rektorerna att en god 

utvecklingsbas är rektorsutbildningen. Det är en utbildning som har stor betydelse för alla fyra 

rektorerna. Även de nätverk som de ingår i är för dem mycket positiva. Där får de ge uttryck 

för sina reflektioner och funderingar och de problem som finns i deras organisation. Där kan 

man ge varandra respons och få nya intryck och vinklingar. 

Om man ser till cheferna i landstinget och deras syn på sin utveckling så lägger de flesta av 

dem stor vikt vid den handledning de får, vilket de menar är en grundförutsättning för att en 

utveckling ska ske av självbilden i det egna ledarskapet. Även de utbildningar man blir 

erbjuden att gå i landstingets regi har stor betydelse för den egna utvecklingen. Utbildningens 

fokus ligger på att få en större förståelse av det egna agerande i ledarskapet.  

En jämförelse mellan de två respondentgrupperna visar att rektorernas utveckling av 

ledarskapet är mera riktat mot den verksamhet de agerar i och hur de kan få en större 
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förståelse och kunskap om hur den fungerar och hur den bör utvecklas. Cheferna i landstinget 

och deras utveckling av ledarskapet ligger mer riktat inåt, åt den egna förståelsen av sitt 

agerande i de situationer de möter, att de får en större kunskap i personers olika uttryckssätt. 

 

Om man ser på de arbetssituationer där ledarskapet utvecklas anser man att i konflikter och i 

kriser, i motgångar och i svåra samtal utvecklas ledarskapet. Det är lika för båda 

respondentgrupperna. Det som skiljer dem åt är hur man bearbetar det som har hänt. 

Rektorerna använder sig utav sitt rektorsnätverk, cheferna av kollegor och professionell 

handledning. 

 

Om man ser till rektorernas tankar om vad det är som kräver mest av ledarskapet kan man 

konstatera att personalärenden och relationer av olika slag är det som tas upp och även att 

man är ensam om att ta beslut.  

Det som cheferna i landstinget lägger vikt vid är de administrativa ärendena, att man har stora 

krav på sig att hinna färdigt med rapporter i tid. 

  

Rektorer arbetar mycket med sin organisation, både genom rektorsutbildningen och i sina 

nätverk. Man har stor kunskap om den. Det gör att man kanske inte upplever den 

administrativa delen så betungande. Däremot arbetar inte rektorerna lika mycket med den 

personliga utvecklingen, hur man får större förståelse för sitt sätt att agera i ledarskapet, vilket 

har betydelse för förståelsen av relationer till andra. 

Cheferna på landstinget verkar ha en mer komplex organisation där kraven är höga i den 

administrativa delen. Cheferna behövde få tydligare struktur och vägledning för att känna sig 

trygga i den delen. Däremot får de stöd i den personliga utveckling av sitt ledarskap vilket 

kanske gör att personalärenden och relationer upplevs som en mer naturlig del i jobbet. 

 

Gemensamt för de båda respondentgrupperna om de såg utvecklingsmässigt på sin 

arbetssituation var att de ville få mer tid att disponera, något annat som de båda grupperna 
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önskade var att kunna utveckla sin personal, fast även om man uttryckte sig olika om detta. 

Rektorn önskade större professionalitet hos personalen, som gjorde dem säkrare i sin roll. 

Cheferna på landstinget önskade att det skulle finnas en utveckling av medarbetarskapet. Det 

skulle innebära en ökad förståelse och en känsla av sammanhang längre ut i organisationen.    

Om man ser på den utveckling som rektorerna önskade så var det en fortsättning på den redan 

mycket uppskattade rektorsutbildningen. Man kunde även se att det fanns önskemål om tid för 

att odla sin egen själ. 

Cheferna i landstinget önskade att man kunde bygga upp mindre nätverk med chefskollegor 

där man kunde utvecklas och känna tillit. 

 

En slutsats man kan dra från undersökningen är att rektorerna uppfattar att de fått en mycket 

bra utbildning där de får kunskap om sitt uppdrag. De har även bra uppbyggda nätverk som de 

ingår i. Det som de saknar är personlig utveckling i sitt ledarskap, där de kan få kunskap om 

sitt personliga agerande i ledarskapet och reflektera över det. Den kunskapen kunde vara ett 

stöd i personalfrågor och relationer. 

Cheferna i landstinget har en bra internt uppbyggd utbildningsbas där man lägger tonvikten 

vid den personliga ledarutvecklingen och där de får en ökad förståelse för sitt agerande i olika 

ledarsituationer. Det de däremot saknar är ett mer utbyggt nätverk där chefskollegor kan 

mötas och reflektera tillsammans. 
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Diskussion 

Syftet med det här arbetet har varit att göra en jämförelse mellan rektorer och chefer på 

landstinget med avseende den egna synen på sitt ledarskap. Mina frågor har varit: 

Hur förstår/uppfattar/beskriver ledare i skola och vård sitt ledarskap? 

Hur förstår/uppfattar/beskriver ledare inom skola och vård sina möjligheter till utveckling i 

ledarskap?  

Hur förstår/uppfattar/beskriver ledare inom skola och vård det krav som ställs på ledarskapet? 

Hur förstår/uppfattar/beskriver ledare inom skola och vård de situationer som utvecklar 

ledarskapet?  

 

Ledarnas förståelse av sitt ledarskap 

Det jag har reflekterat över vid jämförelsen av de två respondentgrupperna är att 

arbetsuppgifterna är relativt lika, att man behöver mer tid att disponera och att samtalet i olika 

former är en stor del i arbetet. Om man ser på deras tankar om förståelsen av ledaregenskaper 

så kan man se att de ledaregenskaper de tycker är viktiga att ha som ledare finns med i de 

egenskaper de väljer som sina egna bra ledaregenskaper eller i de som de är minst nöjda med. 

Kan det vara så att ledarskapet är så personligt att det som ligger närmast det egna tyckandet 

är det som är rätt uppfattning om ledarskapet? Ledarskapet kanske är och ska vara en 

personlig egenskap och förmåga för att ledaren ska kunna vara närvarande i det jobb man ska 

utföra? Men ibland kanske man som ledare kan behöva sätta sig ner och fundera tillsammans 

med sina medarbetare kring vad ett bra ledarskap är, och hur man uppfattas i sin ledarroll.  

 

Syn på egen utveckling 

I den här frågan skiljer de två respondentgrupperna sig åt. För rektorerna är 

rektorsutbildningen och de nätverk rektorerna verkar i en mycket viktig utvecklingsbas. Det är 

där de får ställa frågor och se hur andra tänker, det är även där de kan se på sina verksamheter 
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ur olika perspektiv. De beskriver hur man blivit mera kreativ, modigare och utvecklat 

förmågan att föra samtal. 

Cheferna på landstinget lägger vikt vid den handledning de får. Det är en förutsättning för att 

det ska ske en utveckling av självbilden i ledarrollen. Även i den utbildning de erbjuds sker 

utveckling. Det är den här skillnaden jag reflekterar över och som för mig har blivit kärnan i 

mitt arbete. För rektorerna ligger fokus med riktning ut mot den egna organisationen, för 

cheferna på landstinget ligger fokus med riktning inåt, mot dem själva. Påverkar deras fokus 

deras sätt att vara ledare? Jag tror att organisationerna skulle kunna lära sig av varandra i den 

här frågan. Rektorerna skulle kunna lägga mer fokus inåt för att utveckla sin självbild, 

cheferna på landstinget skulle kunna utveckla nätverk utifrån gemensamma nämnare, 

exempelvis utifrån var i organisationen man verkar. Kouzes & Posner (1997) menar att 

sökandet efter ledarskapet först och främst är ett inre sökande efter vem du är. Genom att 

utveckla sig själv skaffar man sig det självförtroende som behövs för att leda. 

 

Vad kräver mycket av ledarskapet? 

I den här frågan skiljer också de två respondentgrupperna sig åt. Rektorerna lägger fokus på 

personalfrågor, relationer som inte fungerar och svåra elevärenden. Cheferna på landstinget 

lägger fokus vid de administrativa göromålen. Är det så att de två organisationerna skiljer sig 

organisationsmässigt just här? Har landstinget mer administrativa göromål och rektorerna har 

mer av personalärenden och det är därför man ser en skillnad i vad som kräver mycket av 

ledarskapet? Eller, har rektorerna så mycket kunskap om sin organisation och administration, 

att de därför utvecklat bra arbetssätt för detta och därför inte upplever det administrativa så 

betungande. Cheferna på landstinget upplevs som om de har jobbat mer med sin självbild som 

ledare. Kan det då vara så att man upplever personalfrågor och relationer på ett mer 

okomplicerat sätt? Har man kunskap i hur man själv är och reagerar kan det kanske vara 

lättare att ha förståelse för andras reaktioner och upplevelser, och det är en mer naturlig del av 

arbetet.  
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Vad utvecklar ledarskapet? 

I den här frågan finns det likheter mellan de två respondentgrupperna. Man kan konstatera att 

i kriser eller i svårigheter utvecklas ledarskapet. Bearbetningarna från dessa upplevelser gör 

man tillsammans med kollegor eller i nätverk. Det som skiljer dem åt är att cheferna på 

landstinget även har professionell handledning, något som en av rektorsrespondenterna hade 

funderat på vid flera olika tillfällen, men det hade stannat vid en tanke.  

Båda respondentgrupperna menar att tid är något som utvecklar, tid för reflektion, tid för att 

utveckla sin personal, tid för att utvecklas tillsammans med sina kollegor. Tiden är knapp när 

man har en ledarroll, en tom tid i almanackan är sällsynt. Det här är nog ett dilemma för 

ledaren, vad ska man prioritera? Var hittar man några andningshål? När får man tid för att 

reflektera och hitta de utvecklingsmöjligheter man har både för sig själv och för sin 

organisation? 

 

Ledarskap och chefskap 

I de två organisationerna jag har genomfört mina intervjuer benämns ledarbegreppet på olika 

sätt, ledare och chefer. Min reflektion över de olika benämningarna är att olikheten sitter i 

ordet. Min uppfattning är att hur man utför sitt ledarskap främst handlar om personlighet, inte 

titel. Svennerstål (1996) anser att  

/…/ Denna distinktion mellan chefskap och ledarskap mer är ett resultat av existerande 

forskningsteorier än av det som faktiskt sker i det dagliga arbetet. Människor kan ses som 

karismatiska och charmiga eller planerande och kontrollerande oavsett om de kallas ledare 

eller chefer. Om man uppfattas som ledare eller chef beror på vilka specifika områden man 

är ansvarig för och hur man hanterar uppgifterna inom detta ansvarsområde./…/ Svennerstål 

(1996) s.17  

 

Förslag till åtgärder 

Min slutsats är att de två organisationerna kan lära något av varandra. Organisationen runt 

rektorerna skulle behöva någon form av professionell handledning som kan öka den 

reflekterande förmågan och ge kunskap inåt mot sig själva. I och med det kunde de få en ökad 

självkännedom vilket stärker ledarrollen. Denna förmåga kan vara till hjälp i relationer och 
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personalärenden, även vid konflikter och kriser. Får man en säkrare självkännedom och vet 

hur man uppfattas av andra, kan man hantera möten med andra på ett bättre och säkrare sätt. 

Handledning skall pågå kontinuerligt och inte när krisen är att faktum. 

Cheferna skulle kunna dra lärdom av rektorernas rektorsutbildning och de nätverk och lär 

grupper som de ingår i. Det skulle förstärka deras ledarroll på ett bra sätt. 

 

Jag vill återkoppla till den delen som benämns hänsynstaganden, sid. 18. Det finns många 

kritiska aspekter man bör beakta när det gäller kvalitativa undersökningar genom personliga 

intervjuer. Det kan vara många faktorer som spelar roll med hänseende till det resultat jag har 

kommit fram till. 
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Bilagor 

Frågeguide: 

Vilka arbetsuppgifter ägnar du mest tid åt, hur ser fördelningen ut? 

Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja ägna mer tid åt? 

På vilket sätt kommer ditt ledarskap till uttryck i det du har berättat? 

Vilka ledaregenskaper tycker du är viktiga? 

Vilka av dina egenskaper i din ledarroll är du mest nöjd med? 

Vilka är du minst nöjd med? 

Har du utvecklat ditt ledarskap? 

Berätta hur den utvecklingen har gått till? 

Vilka skulle du vilja utveckla mer? 

I vilka situationer utvecklas ditt ledarskap? 

Finns det något som har spelat särskild stor roll i din ledarutveckling? 

Vilka delar i ditt jobb kräver mest ut av dig,  och på vilket sätt? 

Ägnar du din ledig tid åt ditt arbete, hur mycket och på vilket sätt? 

Vad skulle du önska fanns mer ut av i form av stöd och träning i att kunna reflektera och  

utveckla dig i ditt ledarskap? 
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                                                                                                       Skoghall 2006-03-05 

 

 

Till berörda skolledare och chefer i landstinget 

 

Mitt namn är Annsofi Hultbäck och jag är förskollärare. Utöver mitt arbete så går jag en 
tvåårig magisterutbildning i utbildningsledning om 40 poäng på Universitetet i Karlstad. Det 
avslutande arbetet i denna utbildning är att skriva ett 10 poängs examensarbetet. 

Mitt examensarbete som är en D-uppsats, kommer att vara en jämförelse mellan skolledare 
och chefer inom landstinget och hur de tänker om sitt ledarskap och dess utveckling. Jag 
kommer att intervjua 5 skolledare och 5 chefer i landstinget för att kunna jämföra likheter och 
olikheter ang. ledarskapet i de olika organisationerna. 

All information kommer att avidentifieras. Det som kommer att nämnas i uppsatsen är vilket 
kön, hur länge du har arbetet med dina nuvarande arbetsuppgifter och hur stort ansvarsområde 
du har. Om du av någon anledning inte vill fortsätta din medverkan i min uppsats kan du 
avbryta med att ge ett meddelande till mig per e-post. 

 

Med vänliga hälsningar 

Annsofi Hultbäck 

Tegnérv. 2 

663 34 Skoghall 

070-52705 65 

fia.hultback@telia.com 


