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Sammanfattning  
 

Denna uppsats är en kvalitativ studie om framgångsrikt ledarskap inom sjukvård. Syftet med 

studien är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för chefer i en organisation 

som fått en prestigefylld utmärkelse. Tre frågeställningar utarbetades för att kunna besvara 

studiens övergripande syfte. Den första frågeställningen handlar om vilka framgångsfaktorer 

som finns i ledarskapet. Den andra frågeställningen berör hur chefer utvecklar organisationen. 

Den tredje frågeställningen behandlar vilka svårigheter som chefer möter i sitt ledarskap.  

 

I teorikapitlet redogörs för olika definitioner av ledarskap samt sex olika ledarskapsteorier. 

Teorierna är effektivt ledarskap, autentiskt ledarskap, situationsanpassat ledarskap, 

transformativt ledarskap, utvecklingsinriktat ledarskap och förändringsledarskap.  Vidare 

presenteras ett framgångsrikt och effektivt ledarskap sett utifrån tre olika kontexter; global, 

svensk och hälso- och sjukvård.   

 

I studien har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturrerade intervjuer som har 

genomförts med sex avdelningschefer. Datamaterialet har sedan analyserats i två steg. I första 

skedet genomfördes en grundad-teori-inspirerad öppen kodning i syfte att få fram begrepp och 

i det andra skedet en tematisk innehållsanalys i syfte att finna olika teman.  

 

Studiens intervjupersoner framhåller relationer, lärande och ett etiskt förhållningssätt som 

framgångsfaktorer i ledarskapet. Chefer utvecklar organisationen ständigt genom att arbeta 

med och uppmuntra medarbetarnas deltagande i förbättringsarbete. Utveckling sker även 

genom att formulera och skapa stöd för visionen och genom en kontinuerlig 

omvärldsbevakning. Svårigheter i ledarskapet är att härbärgera mycket negativa känslor, 

kunna hantera egna känslor av ensamhet och kunna släppa arbetet när man går hem. En 

svårighet är även att hinna med det egna arbetet på arbetstiden samtidigt som man har en 

ständig tillgänglighet för medarbetarna och deras behov.  

 

 
 

Nyckelord: Ledarskap, framgångsrikt ledarskap, effektivt ledarskap autentiskt ledarskap, 

situationsanpassat ledarskap, transformativt ledarskap, utvecklingsinriktat ledarskap, 

förändringsledarskap, hälso- och sjukvård, avdelningschefer.  
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1. Inledning  
 

I kapitlet introduceras läsaren i ämnet som uppsatsen behandlar; framgångsrikt ledarskap. 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till ämnet i form av tidigare forskning på området som 

i sin tur leder vidare in på studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogörs för studiens 

avgränsningar och hur uppsatsen är disponerad.  

 

1.1 Bakgrund  
 

Inom ramen för min utbildning till personalvetare genomförde jag praktik inom ett offentligt 

drivet sjukhus. Sjukhuset vann år 2012, som första sjukhus i Sverige, en prestigefylld 

utmärkelse för sitt systematiska och goda kvalitetsarbete. Inom ledarskapsforskningen är det 

en etablerad uppfattning att ledarskapet har en avgörande inverkan på en organisations 

effektivitet (Yukl 2012:6). Vidare menar Yukl (2012:12f) att en indikator på ett effektivt 

ledarskap är ledarens förmåga att förbättra en organisationsenhets eller ett teams prestationer 

och måluppfyllelse. Med utgångspunkt i det skulle ledarskapet i organisationen där jag 

praktiserade således kunna ses som framgångsrikt. Det väcker frågan hos mig om hur deras 

ledarskap ser ut och vad de lägger in i det. En undersökning av deras ledarskap skulle kunna 

utveckla vår förståelse och ge en bild av vad som kan känneteckna ett framgångsrikt 

ledarskap.  

 

Ordet framgångsrik innebär enligt Nationalencyklopedin (1.www.ne.se) att uppnå goda 

resultat i en viss verksamhet eller i allmänhet. Att uppnå ett gott resultat i en verksamhet är 

således något som enligt denna definition anses som framgångsrikt.  

 

Ledarskap är ett fenomen som fascinerar och väcker intresse hos människor (Yukl 2012:4). 

Det är ett populärt forskningsområde vilket inte minst avspeglar sig i den omfattande litteratur 

som finns om ledarskap. Ledarskap är föremål för intresse i arbetslivet och tillskrivs där ofta 

en stor betydelse (Döös & Waldenström 2009:9). Idéer om ledarskap har under senare tid 

även i allt högre grad kommit att sprida sig till folk i allmänhet och bli populära även där 

(Rörvik 2008:13).   

 

Att idéer om ledarskap har fått en sådan spridning och popularitet kan enligt Rörvik (2008:12) 

kopplas samman med att det under de senaste tjugofem åren har blivit en del av västvärldens 

populärkultur. Populariteten tyliggörs framförallt av den omfattande managementkulturen i 

form av dagspress, tidningar och böcker. Spridningen och populariseringen sker även genom 

att ledarskap ofta är ett tema i olika tv-program och direktsända tv-debatter som når en stor 

publik. Ledarskapet har således enligt Rörvik (2008:12f) flyttat ut från slutna styrelserum till 

folks hem där vi nu har managementböcker om ledarskap liggande på nattduksbordet. Det 

stora intresset för ledarskap har varit konstant genom åren, men hur man ser på det och vad 

man lägger in i ett framgångsrikt sådant har förändrats (Rörvik 2008). Vad som betraktas som 
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ett framgångsrikt ledarskap beror således på rådande trender och ideal och då framförallt inom 

managementkulturen.  

 

Det verkar således över tid ha skett ett skifte i hur vi ser på ledarskap och inte minst vad som 

kännetecknar ett framgångsrikt sådant, vilket gör området intressant att studera. Att undersöka 

ledarskapet i den organisation, som beskrevs inledningsvis, och som av andra ses som 

framgångsrik är ett sätt att studera ledarskap på. Det kan bidra till en ökad förståelse för vad 

som kan känneteckna ett framgångsrikt ledarskap. Studien kan således ge en bild av en 

organisation inom en bransch för att utöka vår förståelse för det framgångsrika ledarskapet 

som helhet.   

 

Enligt Mumford (2006:3f) är det framstående ledarskapet inget som har studerats i speciellt 

stor utsträckning inom ledarskapsforskningen. Det kan te sig uppseendeväckande med tanke 

på hur mycket studier som har genomförts och publicerats inom forskningsfältet (Yukl 

2012:554). Mumford (2006:4) menar att en del av förklaring ligger i att 

ledarskapsforskningen har varit positivistiskt inriktad. Det har handlat om att finna generella 

samband och lagar om människors beteende. En annan del av förklaringen är att 

framgångsrika ledare ofta är svåra att få tillgång till.  

 

Visserligen har organisationen erhållit en utmärkelse men det behöver inte betyda att 

ledarskapet i organisationen är framgångsrikt. Det är bara en möjlig tolkning och det finns 

olika uppfattningar inom forskningen om vad som indikerar ett framgångsrikt och effektivt 

ledarskap (Yukl 2012:12f). I denna studie utgör indikatorn ledarens förmåga att förbättra en 

organisationsenhets eller ett teams prestationer men det är enbart en av flera möjliga. Yukl 

(2012:12) menar dock att forskare ofta väljer indikatorer utifrån deras uttryckliga eller 

underförstådda föreställningar av ledarskap. En medvetenhet och noggrann redovisning av 

forskarens förförståelse om ledarskap kan i denna studie vara ett sätt att komma runt denna 

svaghet.  

 

Kunskapen om ledarskap i framgångsrika organisationer är således begränsad. Genom min 

praktik på Karlskoga lasarett har jag fått möjlighet att undersöka ledarskapet i en till synes 

framgångsrik organisation närmare. Det är även oklart vad som är svårigheter i ledarskapet i 

sådana organisationer och därmed är det intressant och relevant att öka kunskaperna om detta.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för chefer i en 

organisation som fått en prestigefylld utmärkelse. För att kunna besvara syftet har tre 

frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka är framgångsfaktorerna i ledarskapet? 

2. Vad gör cheferna för att utveckla organisationen? 

3. Vilka svårigheter upplever cheferna i ledarskapet? 
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1.3 Avgränsningar 
 

Studien avser att belysa vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för cheferna. Denna studie 

har därför avgränsats till att enbart studera sex avdelningar och inte hela sjukhuset. Vidare är 

det är enbart avdelningscheferna i en organisation inom offentlig sektor som studeras för att 

begränsa studiens omfång och omfattning.  

 

1.4 Studiens disposition 
 

Kapitel 2 inleds med ett antal definitioner av begreppet ledarskap. Därefter redogörs för sex 

olika teorier om ledarskap. Kapitlet avslutas med en beskrivning av ett framgångsrikt och 

effektivt ledarskap sett ur tre olika kontexter.  

 

I kapitel 3 beskrivs hur studien har genomförts. Inledningsvis redogörs för valet av en 

kvalitativ metod i studien, författarens förförståelse i ämnet, samt hur urvalet av sjukhus och 

intervjupersoner har gått till. Därefter redogörs för hur intervjuguiden har konstruerats och hur 

data har samlats in och bearbetats. Vidare förs en diskussion kring begreppen reliabilitet och 

validitet samt etiska överväganden. Slutligen presenteras det sjukhus som ingår i studien och 

den utmärkelse som sjukhuset har erhållit.  

 

I kapitel 4 analyseras och presenteras resultaten från intervjuerna med utgångspunkt i tre 

övergripande områden. Avsnitt 4.1 beskriver de tre teman som i chefers intervjuer framträder 

som framgångsfaktorer i ledarskapet. Avsnitt 4.2 beskriver hur chefer arbetar med ständig 

förändring och avsnitt 4.3 svårigheter i ledarskapet.    

 

I kapitel 5 sammanfattas resultatet av studien och de tre forskningsfrågor besvaras. Därefter 

förs en diskussion kring studien samt dess resultat och metodiska val och förslag till vidare 

forskning.  
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2. Teoretisk referensram   
 

Syftet med studien är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för chefer i en 

organisation som fått en prestigefylld utmärkelse. Inledningsvis kommer begreppet ledarskap 

att definieras. För att besvara studiens syfte redogörs för sex olika teorier om ledarskap. Dessa 

teorier berör ett effektivt ledarskap, ett autentiskt ledarskap och ett situationsanpassat 

ledarskap. Därefter berörs ett rörelsebaserat ledarskap i form av transformativt ledarskap, 

utvecklingsinriktat ledarskap och förändringsledarskap.  

 

2.1 Definition av ledarskap    
 

Ledarskap som begrepp har sitt ursprung i allmänspråket och har sedan utan att ges en ny 

definition införlivats i fackspråket (Janda 1960:345f). Det har lett till att ledarskap som 

begrepp idag är mångtydigt med flera olika betydelser. Ledarskap är också komplext i den 

mån att det svårligen låter sig fångas i en enkel beskrivning eller förklaring utan snarare 

ständigt skiftar karaktär (Bennis 1959:260). Med utgångspunkt i begreppets mångtydighet och 

komplexitet finns det idag som uttrycks av Alvesson och Sveningsson (2012:298) en mängd 

olika definitioner av ledarskap.   

 

En gemensam ståndpunkt som delas av de flesta inom ledarskapsforskningen är dock enligt 

Yukl (2012:5) att ledarskap handlar om en process. I denna process påverkar en eller flera 

personer avsiktligt andra i syfte att underlätta, strukturera och leda relationer och aktiviteter i 

en organisation eller grupp. När det gäller vem som utövar påverkan, syftet med påverkan, 

sättet på vilket påverkan utövas och resultatet av påverkanshandlingarna råder dock olika 

synsätt. Yukl (2012:18ff) skiljer mellan fyra olika analysnivåer i sättet att se på ledarskap och 

beskriva ledarskapsprocesser. De fyra nivåerna är den intraindividuella nivån, den dyadiska 

nivån, gruppnivån och den organisatoriska nivån. Den intraindividuella nivån eller 

individnivån fokuserar enbart på ledaren och de karaktärsdrag och beteendemönster som den 

har. På dyadnivå är relationen mellan ledaren och en underordnad person i centrum och hur 

ledaren förmår att påverka personens förmågor och motivation. På gruppnivå handlar det om 

ledarens påverkan på de gemensamma processerna i en grupp eller ett team och som inverkar 

på deras prestation. Organisationsnivån berör ledarskapets påverkan på processer inom det 

större öppna system som organisationen utgör. 

 

Vilken innebörd som läggs i begreppet ledarskap styrs ofta enligt Yukl (2012:5) av forskarens 

individuella perspektiv eller intresse för vissa specifika aspekter av fenomenet. I denna studie 

tas utgångspunkten från tre olika definitioner av ledarskap. Den första är en bred definition 

som har formulerats av Yukl (2012:11) där det uttrycks att:  

 

Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara 

överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap 
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är också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt 

arbete mot delade mål. 

 

Den andra definition av ledarskap som utgör en utgångspunkt i denna studie användes i det 

som benämns som Globe-projektet (House m.fl. 2002). I projektet studerades ledarskapet i 

flera olika länder och i alla studierna användes en och samma definition av ledarskap. Enligt 

definitionen som har formulerats av House m.fl.  (2002:5) ses ledarskap som: ”en individs 

förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till organisationens 

framgång”.  

 

I den tredje och sista definitionen som utgör utgångspunkt i denna studie och som har 

formulerats av Bass är förändring centralt (Alvesson & Sveningsson 2012:298). Ledarskap 

handlar enligt Bass (1985 citerad i Alvesson & Sveningsson 2012:298) om att ”transformera 

efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan uppnås, och formulera vägen för 

medlemmarna så att de kan nå målen”. I detta synsätt görs det en åtskillnad mellan chefskap 

och ledarskap där det första handlar om att skapa stabilitet och det senare om att skapa och 

hantera förändring (Alvesson & Sveningsson 2012:298).  

 

Att innebörden av ledarskap skiljer sig åt i olika definitioner av begreppet visar enligt Yukl 

(2012:5) på en djup oenighet kring frågor om ledarskap och processer kring ledarskap. Det 

har vidare fått vissa teoretiker att ifrågasätta om det ens bör betraktas som ett vetenskapligt 

begrepp. Yukl (2012:6) menar dock att ledarskap av de flesta teoretiker, trots de olika synsätt 

som finns om begreppets innebörd, ändå betraktas som ett viktigt begrepp. Detta då 

ledarskapet anses ha en avgörande betydelse för en organisations effektivitet.  

 

Ledarskap som fenomen och begrepp är enligt Rolandsson och Oudhuis (2009:13) även nära 

sammankopplat med begreppet förtroende. De menar att förtroendet är det kapital som ger 

ledarskapet handlingsutrymme och något som ständigt måste förtjänas. Det finns, liksom när 

det gäller begreppet ledarskap, flera olika definitioner av förtroende (Dirks & Ferrin 

2002:451). De flesta definitioner tenderar enligt Dirks och Ferrin (2002:451) att ta sin 

utgångspunkt i Rousseaus tvärvetenskapliga definition. Förtroende ses där som ”ett 

psykologiskt tillstånd som innebär att acceptera sårbarhet baserat på positiva förväntningar 

om andras avsikter.” (Rousseau m.fl.1998:394f, egen översättning). 

 

Med utgångspunkt i Rousseaus definition har sedan begreppet förtroende enligt Dirks och 

Ferrin (2002:451) operationaliserats som en förväntan eller övertygelse om tillit. Det man 

sätter sin tillit till är att man kan lita på en persons handlingar och ord samt att den har goda 

avsikter. Att förtroende handlar om tillit uttrycks även i Rolandsson och Oudhuis (2009:7) 

definition då de beskriver det som en övertygelse om att man kan lita på varandra.  
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2.2 Ledarskapsteorier  
 

I det här avsnittet beskrivs sex olika teorier om ledarskap. Inledningsvis redogörs för ett 

effektivt ledarskap, ett autentiskt ledarskap och ett situationsanpassat ledarskap. Därefter 

beskrivs ett rörelsebaserat ledarskap i form av tre torier som alla har ett synsätt på ledarskap 

som en rörelse, det vill säga att man går från en utvecklingsfas till en annan. De tre teorierna 

är transformativt ledarskap, utvecklingsinriktat ledarskap och förändringsledarskap.  

 

2.2.1 Effektivt ledarskap 

 

En strävan inom ledarskapsforskningen har sedan länge varit att finna det bästa och mest 

effektiva ledarskapet (Thylefors 2007:68). Mängden teorier inom forskningsfältet samt bristen 

på enhetliga resultat innebär samtidigt att kärnan i vad som är ett effektivt ledarskap är svårt 

att fånga (Yukl 2012:553). Med utgångspunkt i tidigare forskning har Yukl (2012:553f) 

identifierat tio ledarskapsfunktioner som han benämner som essensen i ett effektivt ledarskap.  

 

Effektiva ledare hjälper för det första enligt Yukl (2012:553) människor att tolka händelsernas 

betydelse. Det handlar om att de bistår människor i tolkning och förståelse av olika företeelser 

samt identifierar såväl uppkomna hot som möjligheter genom bevakning av den yttre 

omgivningen. Denna funktion blir enligt författaren allt viktigare då villkoren i vårt samhälle 

blir alltmer komplexa och föränderliga. För det andra bidrar effektiva ledare till att skapa 

samförstånd kring mål, strategier och prioriteringar i en organisation (Yukl 2012:553). Att det 

finns en enighet i frågorna om vad och hur är avgörande för att en gemensam uppgift ska 

kunna fullföljas och i detta arbete är således ledarskapet centralt.  

 

För ett framgångsrikt fullföljande av en gemensam uppgift krävs också såväl engagemang och 

optimism som ömsesidigt förtroende och samarbete (Yukl 2012:553). Effektiva ledare har 

enligt Yukl (2012:553) en förmåga att bygga upp båda dessa aspekter. De stärker de 

anställdas entusiasm och engagemang för arbetet och uppgifternas mål, samt deras tilltro till 

att arbetsinsatsen kommer att bli framgångsrik. De främjar också att ett ömsesidigt förtroende 

och samarbete utvecklas i organisationen genom förståelse, mångfald och en konstruktiv 

hantering av konflikter. Prestationen i en grupp eller organisation är vidare beroende av ett 

aktivt deltagande i problemlösning och beslutsfattande vilket är något som effektiva ledare 

ger utrymme för (Yukl 2012:554). Effektiva ledare uppmuntrar sina medarbetare att utveckla 

relevanta färdigheter och självbestämmande i syfte att fostra framtida förändringsagenter och 

ledare.  

 

En grupps eller organisations framgång är beroende av att det finns en kollektiv identitet och 

ett kollektiv lärande (Yukl 2012:553f). Effektiva ledare är enligt Yukl (2012:553f) delaktiga i 

att skapa, uppmuntra och stärka både en kollektiv identifikation som ett kollektivt lärande. De 

bidrar till att skapa en unik identitet för en grupp eller organisation och löser också de 

problem som uppstår på ett sätt som överensstämmer med denna identitet. Vidare uppmuntrar 
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och skapar de ett kollektivt lärande och nyskapande i syfte att påverka medlemmarna att hitta 

bättre sätt att uppnå gemensamma mål.  

 

Främjandet av social rättvisa och moral är vidare en betydelsefull ledarskapsfunktion (Yukl 

2012:554). Effektiva ledare handlar moraliskt och utgör förebilder samt vidtar insatser för att 

gynna social rättvisa. Ledare skapar på detta sätt en miljö som utmärks av medkänsla, rättvisa 

och socialt ansvarstagande och som ökar de anställdas engagemang och upplevelse av 

tillfredställdhet. Yukl (2012:554) hävdar även att en viktig ledarskapsfunktion är att skaffa 

nödvändiga resurser och stöd. Det handlar om att effektiva ledare försvarar, är måna om den 

egna verksamheten och ser till att hitta fördelaktiga utbyten med externa parter för att skaffa 

resurser och stöd.  

 

2.2.2 Autentiskt ledarskap  

 

En teori om ledarskap som har väckt ett stort intresse under senare år är autentiskt ledarskap 

(Gardner m.fl. 2011:1120).  Bakom det växande intresset ligger enligt författarna en oro för 

etiken hos dagens ledare med utgångspunkt i olika avslöjanden om makmissbruk inom 

företag. Det är enligt Yukl (2012:332) en normativ teori i det avseendet att det autentiska 

ledarskapet beskriver en idealisk ledare för organisationer. Vissa forskare kopplar samman ett 

autentiskt ledarskap med framgångsrika företag (Backström m.fl. 2008: 65).  

 

Hur ett autentiskt ledarskap och en autentisk ledare definieras varierar då det finns ett antal 

olika definitioner (Yukl 2012:332; Gardner m.fl. 2011:1121). Enligt Walumbwa m.fl. 

(2008:94) är ett autentiskt ledarskap ett mönster av ledarbeteenden som bygger på och främjar 

både positiva psykologiska kapaciteter och ett positivt etiskt klimat. Vilka ledarbeteenden 

som ett autentiskt ledarskap består av variera mellan olika definitioner även om det finns vissa 

gemensamma drag.  

 

En definition ges av Avolio m.fl. (2004:4 refererad i Avolio 2004:802ff) som menar att ett 

autentisk ledare är en person med hög självkännedom när det gäller såväl värderingar och 

förmågor som kunskaper. En autentisk ledare vet vad den är, vad den tror på och hur den 

agerar och upplevs även så av andra. Medvetenheten finns dock inte enbart om den egna 

personen utan gäller även andra personer som ledaren har omkring sig och den kontext den 

befinner sig i. Vidare beskrivs den autentiska ledaren av Avolio m.fl. (2004:4 refererad i 

Avolio m.fl. 2004:802f) som självsäker, flexibel och hoppfull med en hög moralisk karaktär. 

 

Den goda självkännedomen och självsäkerheten är även något som tas upp i Ilies m.fl. 

(2005:374) definition av autentiskt ledarskap. En autentisk ledare beskrivs av författarna som 

en självsäker person som har en god kännedom om sina värderingar och övertygelser. I 

definitionen lyfts även tre andra aspekter som utmärkande för det autentiska ledarskapet, 

nämligen att vara äkta, trovärdig och pålitlig. Vidare är det centrala för en autentisk ledare att 

bredda medarbetarnas tänkande, bygga upp deras styrkor och skapa en positiv och 

entusiasmerande organisatorisk kontext enligt Ilies m.fl. (2005:374).   
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En tredje definition av autentisk ledarskap har formulerats av Whitehead (2009:850).  I denna 

definition framhålls liknande drag som i de två föregående definitionerna såsom 

självkännedom, trovärdighet och omsorg om medarbetarna. Whithead (2009:850) tar dock 

även upp ödmjukhet och att arbeta för ständiga förbättringar som kännetecknande för ett 

autentiskt ledarskap. Den höga trovärdigheten för den autentiska ledaren byggs enligt 

Whithead (2009:850) upp av en etisk och moralisk inramning. Den autentiska ledaren har ett 

engagemang för att åstadkomma organisatorisk framgång inom konstruktionen av sociala 

värderingar.  

 

I flera av definitionerna är därmed en god kännedom om de egna värderingarna centralt och 

enligt Yukl (2012:333) är dessa grundvärderingar positiva. Det handlar om optimism, 

vänlighet, rättvisa, ansvar, altruism och ärlighet. Värderingarna motiverar ledaren att för det 

första skapa förtroendefulla relationer med medarbetarna som bygger bland annat på en öppen 

och ärlig kommunikation. För det andra motiverar det ledaren att göra det som är rätt och 

rättvist för sina medarbetare. Autentiska ledare agerar vidare enligt sina värderingar och att 

vara ledare är för dem ett sätt att uttrycka och driva igenom sina värderingar. Ledarna drivs 

således inte av ett makt eller statusbehov. De är inte särskilt defensiva utan drivs av 

självbekräftelse och att bli bättre och är därför enligt Yukl (2012:332f) öppna att ta emot och 

lära av feedback och misstag. Det är också viktigt för en autentisk ledare att det finns en 

överensstämmelse mellan ord, handling och värderingar.  

 

Inom forskningen om autentiskt ledarskap har även skälen till att människor utvecklas till 

autentiska ledare studerats. Shamir och Eilam (2005:403f) har utifrån studier av människors 

livshistorier identifierat fyra huvudteman som bidrar till en autentisk ledarskapsutveckling. 

Det första temat är ledarutveckling som en naturlig process (Shamir & Eilam 2005:404). Det 

handlar här om en person som är född ledare och ledarskapet ses som en inneboende tendens 

eller egenskap hos personen som har setts tidigt. Det kan också handla om en person vars 

inneboende ledaregenskaper visar sig först senare när rätt tillfälle uppenbarar sig. Det andra 

temat är enligt Shamir och Eilam (2005:404) en ledarskapsutveckling som är sprungen ur 

kamp. Det handlar då om ett behov hos en person att bli ledare för att övervinna exempelvis 

orättvisor kanske ekonomiska eller etniska, som man har stött på i sin bakgrund. Det tredje 

temat som identifierats är ledarutveckling som ett resultat av ett starkt engagemang i en 

sakfråga eller rörelse (Shamir & Eilam 2005:405). Det handlar om en strävan efter ett mål 

som blir en central del av individens identitet. Det fjärde temat som lyfts fram är slutligen 

ledarutveckling som att lära av livserfarenheter. Det kan handla om att man har begått misstag 

eller misslyckanden som formar och påverkar en eller att man lär genom positiva och negativa 

förebilder.  

 

2.2.3 Situationsanpassat ledarskap  

 

Att ett sätt att leda skulle vara framgångsrikt i alla situationer ifrågasätts inom teorier om 

situationsanpassat ledarskap (Alvesson & Sveningsson 2012:302f). De framhåller snarare 
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olika sätt att leda som framgångsrika i olika situationer, beroende på omständigheter krävs 

således olika typer av ledarskap. En populär företrädare för denna inriktning inom 

ledarskapsforskningen är enligt Alvesson och Sveningsson (2012:303) Hersey och Blanchards 

teori om situationsanpassat ledarskap. Ett tecken på dess popularitet är att den under senare år 

enligt Bolman och Deal (2012:407) ofta används som en grund i olika utbildningsprogram för 

ledare och chefer.  

 

Hersey m.fl. (2013:113) liknar en god ledare vid en doktor då den bland annat måste kunna 

diagnosticera, bota och vara flexibel. Liknelse beskriver träffande essensen i det 

situationsbaserade ledarskap då en central del är att ta reda på eller diagnosticera en grupps 

mognadsnivå för att sedan anpassa ledarskapet (Hersey m.fl.  2013). En central tanke inom 

teorin är också att ledaren ska kunna hjälpa till att öka en grupps mognadsnivå. (Hersey m.fl.  

2013:130). Mognadsnivå avser enligt Hersey m.fl. (2013:117) mognaden i relation till 

arbetsuppgiften. Det handlar då om hur självständiga och ansvarstagande medarbetarna är i 

genomförandet av arbetsuppgiften.  

 

Med utgångspunkt i en grupps mognadsnivå beskrivs fyra ledarstilar som en ledare kan 

använda sig av som är instruerande, insäljande, deltagande och delegerande (Hersey m.fl.  

2013:124ff). Om en grupp har en låg mognad är den instruerande ledarstilen lämplig. Ledaren 

behöver då inta en mer styrande roll och tala om vem som ska göra vad, vad de ska göra, hur 

de ska göra och vart de ska göra det (Hersey m.fl.  2013:124f). Det handlar här mer om en 

enkelriktad kommunikation och där ledaren fattar besluten. Ledaren måste vara tydlig och ge 

stegvisa instruktioner så att gruppmedlemmarna får insikt i arbetets förutsättningar och krav. I 

en grupp där det finns en större mognad är nästa ledarstil en insäljande stil (Hersey m.fl. 

(2013:125ff). Här handlar det om att ledaren ska inspirera och stötta gruppmedlemmarna i 

arbetet genom dialog och förtydliganden för att sälja in arbetets betydelse och ett visst 

beteende. Ledaren talar inom denna ledarstil inte bara om vem, vad, när och hur utan också 

varför och ställer frågor för att klargöra nivån på medlemmarnas förmåga. Ledaren ger enligt 

Hersey m.fl.  (2013:125f) fortfarande anvisningar och fattar beslut men det handlar mer om 

att stötta och skapa entusiasm än att instruera. I en grupp med en än högre mognadsnivå är en 

deltagande ledarstil passande där ledaren uppmuntrar och stärker gruppmedlemmarnas 

självförtroende och kommunicerar (Hersey m.fl.  2013:127f). Det handlar här mycket om 

diskussion, delaktighet, dialog och samarbete i syfte att gemensamt lösa problem. Besluten 

fattas här, till skillnad från tidigare, av följarna eller gruppmedlemmarna. När en grupp 

befinner sig på den hösta mognadsnivån bör enligt Hersey m.fl.  (2013:128f) en delegerande 

ledarstil tillämpas. Ledarstilen innebär att ledaren inte styr så mycket utan snarare ger 

medarbetarna möjligheter att ta eget ansvar och genomföra arbetsuppgifter och fatta beslut på 

egen hand. Ledaren ska här mer delegera, lyssna, observera, förbättra kommunikationen 

mellan ledare och medarbetare och uppmuntra såväl självständighet som risktagande. Den ska 

vidare se till att det finns stöd och resurser och motverka överarbete hos medarbetarna.  
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2.2.4 Transformativt ledarskap 

 

Den transformativa ledarskapsteorin har influerats mycket av de idéer som Burns (1978) ger 

uttryck för i sin bok om politiskt ledarskap. Ledarskap delas enligt författaren in i två delar 

som är transaktionellt och transformativt ledarskap. Ett transaktionellt ledarskap handlar om 

ett utbyte av fördelar mellan ledare och följare, belöningar eller förmåner byts mot utförda 

tjänster. Ledaren motiverar således följarna genom att tala till deras egenintresse. Ett 

transaktionellt ledarskap står i kontrast till ett transformativt ledarskap som handlar om att 

ledaren talar till och påverkar följarnas moraliska värderingar (Yukl 2012:281). Ledaren gör 

det i syfte att öka deras kunskap om etiska frågor och samla deras energi och resurser till att 

göra förändringar som förbättrar institutioner. Åtskillnaden mellan de två typerna av 

ledarskap utgör enligt Yukl (2012:296) själva grunden i den transformativa ledarskapsteorin.  

 

En version av teorin som har kommit att tillämpas mycket inom empirisk forskning har 

formulerats av Bass (Yukl 2012:296). Bass (1996:4) beskriver en transformativ ledare som en 

person som får oss att göra mer än vad vi från början hade tänkt och även kanske trodde var 

möjligt. Att vi sätter undan vårt egenintresse till förmån för organisationen eller ett högre 

syfte (Bass 1985:20). Det transformativa ledarskapet kan alltså sammanfattningsvis definieras 

som ”ledarbeteenden som omvandlar och inspirerar anhängare att utföra utöver 

förväntningarna och samtidigt överskrida egenintresset för det goda i organisationen” (Avolio, 

m.fl. 2009:423).  

 

Ett transformativt ledarskap består enligt Bass (1996:5f) av fyra olika delar. Det är 

karismatisk ledarskap eller idealiserad påverkan, individuell hänsyn, inspirerande motivation 

och intellektuell stimulans. Karismatiskt ledarskap eller idealiserad påverkan handlar enligt 

Bass (1996:5) om att transformativa ledare genom sitt beteende blir förebilder för sina följare. 

Ledarna är respekterade, beundrade och innehar följarnas förtroende. Följarna identifierar sig 

med ledarna och vill efterlikna dem. Denna effekt kommer av att ledarna sätter andras behov 

framför sina egna personliga behov och delar riskerna med sina följare i alla lägen. Vidare 

menar Bass (1996: 5) att transformativa ledare gör det som är rätt och ställer höga krav på etik 

och moral när det gäller beteende. Makt används endast i undantagsfall när det behövs och 

inte för personlig vinning.  

 

Individuell hänsyn innebär att transformativa ledare agerar som coacher eller mentorer genom 

att ägna särskild hänsyn till varje enskild individs utveckling och prestation (Bass 1996:6). 

Kollegor och följare utvecklas successivt till att nå en högre potential. För att individuell 

hänsyns ska kunna skapas i praktiken betonar Bass (1996:6) ett antal olika delar. Det måste 

för det första utvecklas ett stödjande klimat som ger möjligheter till lärande. För det andra 

måste individers olika behov och önskemål identifieras och att ledaren sedermera accepterar 

dessa individuella olikheter och tar hänsyn till dem. Det behöver finnas en dialog mellan 

ledare och medarbetare och att ledaren är nära i verksamheten. Det är en personlig 

kommunikation mellan ledare och medarbetare som betonas här och där den transformativa 

ledaren lyssnar effektivt. Ledaren delegerar också i syfte att utveckla människor men 

övervakar samtidigt de uppgifter som har delegerats i syfte att kunna ge ytterligare 
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anvisningar eller stöd om det behövs. Ledarnas bevakning är något som medarbetarna om det 

är idealt enligt Bass (1996:6) inte ska känna av.  

 

Inspirerande motivation betyder att transformativa ledare inspirerar och motiverar sina följare 

genom att skapa utmaningar och ge mening till deras arbete (Bass 1996:5). Ledaren visar 

entusiasm och optimism och skapar laganda. Vidare involverar ledningen medarbetarna i 

arbetet med att formulera framtida önskvärda tillstånd, vad som ska uppnås. Ledaren skapar 

tydliga och kommunicerade förväntningar som följarna vill uppnå och visar ett engagemang 

för gemensamma visioner och mål.   

 

Intellektuell stimulans handlar om att transformativa ledare uppmuntrar och stimulerar sina 

följares kreativitet och nyskapande på olika sätt (Bass 1996:6). Det kan vara genom att 

omformulera problem, närma sig gamla situationer på nya sätt eller ifrågasätta antaganden. 

Följarna ses av den transformativa ledaren som en del i processen med att hitta lösningar på 

befintliga problem och att prova nya metoder uppmuntras. Att göra fel leder inte till någon 

offentlig kritik och kritik riktas inte heller mot följarna om deras idéer inte överstämmer med 

ledarnas. 

 

2.2.5 Utvecklingsinriktat ledarskap  

 

En vanlig beskrivning av vår tid är enligt Huzzard och Wenglén (2012:273) att vi lever i ett 

kunskapssamhälle. För att kunna nå framgång i ett sådant samhälle menar författarna att 

organisationer behöver kunna lära. I arbetet med att skapa organisatoriskt lärande har chefer 

enligt Södergren och Fredriksson (1998:7) en nyckelroll och en allt större del av ledarskapet 

handlar om att skapa förutsättningar för och leda lärande. Ellström och Kock (2009) menar att 

ledarskapet alltmer har omdefinierats till vad de benämner som ett utvecklingsinriktat 

ledarskap. I ett sådant ledarskap är det centrala enligt författarna att stödja och skapa 

förutsättningar för medarbetarnas lärande och förmåga till självständig problemlösning.  

 

I arbetslivet går det enligt Ellström (2003) att skilja mellan två olika typer av lärande. Den ena 

typen kallas för ett reproduktivt lärande och det innebär ett väl inlärt rutiniserat handlande, 

man lär sig således att hantera en viss typ av uppgifter eller situationer. Den andra typen 

benämns som ett utvecklingsriktat lärande och innebär i stället att individen har ett kritiskt 

och ifrågasättande förhållningssätt till uppgiften eller situationen. Lärandet ligger här i att 

utveckla en förmåga att kunna definiera problemet, situationen eller uppgiften och utifrån den 

förmågan kunna hantera komplexa situationer och problem. Ellström (2003:1) menar att det 

utvecklingsinriktade lärandet fokuserar på frågorna vad och varför och inte bara hur. Vidare 

utmärks det utvecklingsinriktade lärandet av att tidigare kunskaper, rutiner, förhållningssätt 

och handlingsmönster ständigt kritiskt ifrågasätts och omprövas. Det handlar om att utveckla 

och pröva nya arbetssätt, rutiner samt tanke- och handlingsmönster. 

 

De olika sätten att se på lärande utgör enligt Ellström (2003:9f) två olika verksamhets- och 

lärandelogiker som benämns som produktionens respektive utvecklingens logik. Dessa två 
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logiker skiljer sig inte enbart åt när det gäller synen på lärande utan också när det gäller hur 

ett organisatoriskt lärande i praktiken bör organiseras. Produktionens logik bygger på ett 

reproduktivt synsätt på lärande och innebär en strävan efter att skapa ett effektivt och 

tillförlitligt handlande som är stabilt över tid. Det handlar således om att minska variationen i 

tanke- och handlingsmönster inom en verksamhet och mellan individer. Lärande blir i det 

avseenden en fråga om att snabbast möjligt kunna hantera givna metoder och rutiner i 

verksamheten för att kunna lösa arbetsuppgifter och få ett flyt i arbetet. Likatänkande 

uppmuntras medan oliktänkande och egna initiativ nedvärderas. Stimulansen för eget lärande  

och reflektion i arbetet, samt olika forum för lärande såsom erfarenhetsutbyte med kollegor är 

starkt begränsat.  

 

Utvecklingens logik som är den andra verksamhets- och lärandelogiken bygger i stället på ett 

utvecklingsinriktat synsätt på lärande (Ellström 2003:10f). Det innebär en strävan efter att 

uppmuntra nytänkande och reflektion och att nya arbetssätt och perspektiv prövas och 

utvecklas i syfte att kunna möta nya situationer och krav. Inom utvecklingens logik 

uppmuntras variation i handling och tänkande inom en verksamhet snarare än likriktning. 

Viktiga delar för att främja ett sådant lärande är en acceptans för misslyckanden, en miljö som 

stimulerar lärande och möjligheter att testa och prova nya handlingsalternativ. Vidare 

framhålls även vikten av ett risktagande och att det ges utrymme för reflektion och 

erfarenhetsutbyte som viktiga delar.  

 

2.2.6 Förändringsledarskap  

 

Att leda förändring är ett av ledarens ansvarsområden och också det som är det centrala i 

ledarskapet enligt vissa teoretiker (Yukl 2012:374). I en allt mer ombytlig värld ställs det 

stora krav på att organisationer kan anpassa sig och förändras för att kunna hänga med i 

utvecklingen (Alvesson & Sveningsson 2008:11). Ledaren förväntas enligt den allmänna 

uppfattningen kunna hantera förändring på flera olika sätt. Det kan vara genom att planera 

organisationsförändringar men också reagera på förändringar i organisationens omvärld.  

 

Organisationsförändring kan enligt Sveningsson och Sörgärde (2012) förstås på lite olika sätt 

beroende på vilket perspektiv som intas. Traditionellt har antaganden som förespråkar rutin, 

stabilitet och ordning varit dominerande i synen på organisationsförändring som företeelse 

(Tsoukas & Chia 2002:567). Det har lett till att organisationsförändring har uppfattats och 

behandlats som något ovanligt eller speciellt snarare än naturligt. Författarna framhåller i 

stället att förändring snarare än stabilitet borde vara det naturliga tillståndet i organisationer. 

Liknande tankar framhålls av Weick och Quinn (1999:381f) som ser organisationsförändring 

som en öppen och ständigt pågående process utan vare sig början eller slut.  

 

Synsättet på förändring som en öppen och ständigt pågående process delas av Lawrence m.fl. 

(2006:59). Författarna framhåller även att olika faser i en organisationsförändring kräver olika 

typer av ledare. En förändring består enligt detta synsätt av fyra olika faser som är påverkan, 

auktoritet, teknologi och kultur. I den första fasen som är påverkan behövs ledartypen 
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evangelister (Lawrence m.fl.  2006:60). Förändring börjar enligt författarna med en idé och 

dessa personer är duktiga på att påverka och övertyga och använder sig av dessa egenskaper 

för att sälja in idéer. I den andra fasen som är auktoritet behövs de handlingskraftiga 

autokraterna (Lawrence m.fl.  2006:61f). De har en formell och legitim makt och kan använda 

sin auktoritet för att genomdriva förändringen i praktiken. De talar om för människor vad som 

ska göras, hur det ska göras och när det ska göras. I den tredje fasen av förändringen som är 

teknologi krävs i stället en arkitekt som kan skapa rutiner som blir så etablerade att de blir en 

självklarhet och införliva förändringen i tekniken (Lawrence m.fl.  2006:62ff).  Den fjärde 

fasen som är kultur kräver en fostrande ledartyp och den lyfts av författarna också fram som 

den viktigaste men också mest förbisedda. Denna typ av ledare bidrar till att göra 

förändringen varaktig genom att den skapar intuition. På ett indirekt och subtilt sätt påverkar 

fostraren sättet som anställda arbetar på så att de ändrar sin uppfattning. 

 

2.3 Ledarskap i olika kontexter  
 

Vad som anses vara att bra och effektivt ledarskap kan även skilja sig åt beroende på kontext 

(Yukl 2012:345ff). I det här avsnittet beskrivs synen på ett effektivt och bra ledarskap utifrån 

tre olika kontexter; globalt, nationellt och inom hälso- och sjukvård.  

 

2.3.1 Globalt ledarskap  

 

Det effektiva ledarskapet och vad som kännetecknar det har studerats i ett globalt perspektiv 

inom ramen för det som benämns som Globe-projektet (House & Javidan 2004:9f). Globe är 

en förkortning av ”Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness” (House & 

Javidan 2004:9). Det är en tvärkulturell studie av ledarskap som omfattar sextio länder och 

involverar cirka 150 forskare med olika nationaliteter (House m.fl. 2002:4). De sextio 

länderna i studien respresenterar i sin tur också samtliga huvudregioner i världen. Ett av de 

primära syftena med projektet är att studera i vilken mån uppfattningar om det effektiva 

ledarskapet och dess kännetecken är universella (House & Javidan 2004:14). 

 

I projektet har chefer i de olika länderna fått skatta egenskaper och färdigheters betydelse för 

effektiviteten i ledarskapet. Med utgångspunkt i skattningarna har jämförelser sedan gjort 

mellan länder i syfte att identifiera kännetecken som värderats på liknande sätt (Yukl 

2012:349). Utifrån chefernas skattningar framkom nio ledarkvaliteter som uppfattades som 

ideala och effektiva i de flesta kulturer (Dorfmann m.fl. 2004:677). Kvaliteter som framhölls 

var att ledaren skulle vara visionär, dynamisk, uppmuntrande och positiv, beslutsam, skicklig 

på att organisera, pålitlig, ärlig och trovärdig, prestations- och kvalitetsorienterad, samt 

skicklig på att integrera grupper.  
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2.3.2 Svenskt ledarskap 

 

Det goda och effektiva ledarskapet har även undersökts ur ett svenskt perspektiv av 

Backström m.fl. (2008:86f). Med utgångspunkt i ett flertal publicerade studier såväl 

internationella som nationella beskriver de en svensk ledarskapstradition bestående av ett 

antal olika särdrag. De olika kännetecken som framträder är enligt Backström m.fl.  (2008:86) 

en svensk idealbild av den goda ledaren och det goda ledarskapet. Enligt denna idealbild ser 

en god ledare sin roll som en bland andra och har ett jämställt förhållande till sina 

medarbetare (Backström m.fl.  2008:87). Ledaren anser sig inte vara förmer utan relationen 

till medarbetarna utmärks av ömsesidig respekt, förtroende, öppenhet och närhet.  

 

En god svensk ledare är vidare tolerant, dynamisk, rättvis, ärlig, anpassningsvillig och sätter 

såväl värde på som kan hantera mångfald (Backström m.fl. 2008:87). I arbetet finns både ett 

långsiktigt perspektiv som ett helhetsperspektiv och den lägger stor vikt vid kommunikation. 

Det är enligt Backström m.fl. (2008:87) en informell kommunikation som betonas där 

medarbetarna uppmuntras att uttrycka sina åsikter. För den goda svenska ledaren är dialog ett 

verktyg genom vilket den tillsammans med medarbetarna formar och skapar samförstånd 

kring en gemensam riktning eller vision. Denna vision kan sedan ge stöd till medarbetaren i 

arbetet och skapa entusiasm och meningsfullhet.  

 

Den goda ledaren är också ett med verksamheten och formell i det avseendet att den följer de 

tillvägagångssätt och det som anses vara rätt (Backström m.fl. 2008:87). Planering, saklighet 

och en strävan efter praktiska lösningar är andra kännetecken för det goda ledarskapet enligt 

en svensk ledarskapstradition. En god svensk ledare betonar maktspridning, samverkan och 

gemenskap (Backström m.fl. 2008:87). Maktspridningen handlar om att ledaren delar med sig 

av sin makt och ger medarbetarna stort eget ansvar och möjligheter till egna initiativ och 

kreativitet. Ledarens betoning på gemenskap innebär att den lägger stor vikt vid 

arbetsgruppen och att den ska präglas av delaktighet och samarbete. Betoningen på samverkan 

handlar om att ledaren eftersträvar ett samarbete med medarbetarna när det gäller att lösa 

uppgifter i verksamheten.   

 

Inom den svenska ledarskapstraditionen finns i grunden en tanke om att arbetslivet ska vara 

demokratiskt och präglas av samförstånd och medbestämmande. Backström m.fl. (2008:87) 

menar att det ska ”finnas ett gemensamt bästa som alla parter tjänar på, parat med en önskan 

att varje individ ska bli sedd och erhålla ett personligt mervärde av sitt arbete, förutom lönen”. 

Den starka betoningen på medbestämmande och samförstånd innebär samtidigt att konflikter 

ses som något avvikande (Backström m.fl. 2008:87). Goda svenska ledare är duktiga på att 

hantera motstridiga krav men tenderar ibland att upplevas som konflikträdda, otydliga och 

mjuka.  Backström m.fl.  (2008:87) framhåller dock att det kan finnas vad de benämner som 

”ett hårt manipulativt drag i det svenska ledarskapet”. Att inte acceptera det gemensamt 

överenskomna kan innebära negativa konsekvenser för den enskilda i form av utestängning.   

 

Backström m.fl.  (2008:87) sammanfattar svensk ledarskapstradition med skapandet av vad de 

benämner som en integrerad autonomi för medarbetare. Det innebär att ”ge ett stort 
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handlingsutrymme och önska att individen tar initiativ och självständiga beslut, samtidigt som 

individerna blir uppbundna av att vara en del i en grupp och att följa överenskomna normer” 

(Backström m.fl. 2008:87).  

 

2.3.3 Ledarskap hälso- och sjukvård 

 

Det effektiva ledarskapet har även studerats inom hälso- och sjukvården där ledarskap under 

de senaste åren enligt Rosengren (2014:219f) också har kommit att få en allt större betydelse. 

Det har visats sig att ledarskapet utgör en viktig del för att nå effektivare vårdenheter då det 

påverkar dess resultat och måluppfyllelse samt kvalitet (Cummings m.fl. 2010). Det är då 

framförallt ett transformativt ledarskap som avses där människor och relationer fokuseras. Ett 

transformativt ledarskap krävs även enligt Cummings m.fl. (2010:381) för att möta de 

utmaningar i form av personalbrist som vården står inför. 

 

En annan form av ledarskap som framhålls för att kunna möta utmaningarna inom hälso- och 

sjukvården är det autentiska ledarskapet (Wong m.fl. 2010:889f). Ett autentiskt ledarskap har 

visat sig bidra till positiva attityder och beteenden hos medarbetare och en bättre verksamhet 

inom vården (Wong & Laschinger 2012:549). Centralt är att medarbetarna ges möjligheter till 

självständighet och delaktighet i arbetet och att de socialt identifierar sig med ledaren. Vidare 

menar Wong och Laschinger (2012:549) att ett autentiskt ledarskap minskar medarbetarnas 

känsla av emotionellt trötthet och cynism som är en bidragande faktor till utbrändhet. Ett 

autentiskt ledarskap anses också bidra till ett större förtroende från medarbetarna och en ökad 

patientsäkerhet (Wong & Giallonardo 2013:750) Viktiga delar är enligt författarna att ledaren 

i sitt sampel med medarbetarna betonar öppenhet, självmedvetenhet, balanserad behandling 

och en hög etisk standard.  

 

Forskningen om ledarskap inom hälso- och sjukvård framhåller också vissa aspekter som 

betydelsefulla förutsättningar för ledarskapet. En sådan förutsättning är enligt Carlström 

(2012:101) att ledaren får socialt stöd av sin närmaste chef eller andra ledare i samma 

position. Inom vården är en vanlig chefsposition, enligt Rosengren (2014:187), 

mellanchefsnivån såsom exempelvis avdelningschef eller enhetschef. Det är ett krävande yrke 

som präglas av komplexitet och inriktning på resultat. En position som mellanchef inom 

hälso- och sjukvård innebär också en hög arbetsbörda och ibland ensamhet och utsatthet 

varför socialt stöd är viktigt (Rosengren 2014:196ff).  
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3. Metod  
 

Syftet med studien är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för chefer i en 

organisation som fått en prestigefylld utmärkelse. I metodkapitlet redogörs för hur 

undersökningen har planerats och genomförts för att besvara studiens syfte. Inledningsvis 

beskrivs valet av en kvalitativ metod och forskarens egen förförståelse om ämnet. Därefter 

presenteras urvalet, konstruktionen av intervjuguiden samt intervjuernas genomförande. I 

studien har en kombination av grundad-teori inspirerad analys och tematisk innehållsanalys 

använts och i kapitlet redogörs det för hur analysen har gått till. Därefter förs en diskussion 

kring studiens tillförlitlighet och Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Avslutningsvis 

presenteras sjukhuset som ingår i studien och den prestigefyllda utmärkelsen som sjukhuset 

har erhållit.  

 

3.1 Val av kvalitativ metod  
 

Mitt val att använda mig av en kvalitativ metod har styrts av studiens forskningsfråga (Patel & 

Davidson 2012:14). Syftet med studien är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap 

innebär för cheferna i en organisation som fått en prestigefylld utmärkelse. Ett vanligt sätt att 

gå tillväga när intervjupersonernas upplevelse av ett fenomen vill fångas är kvalitativ metod 

(Patel & Davidson 2012:14). Den kvalitativa forskningen är inriktad på ”mjuka” data i form 

av ord och tillämpar kvalitativa intervjuer och verbala analyser för att få en förståelse av 

människors upplevelser.  

 

En kvalitativ metod anses vara lämplig om det inte finns så mycket kunskap om det fenomen 

som studeras (Jacobsen 2007). Antalet forskningsstudier som är gjorda på framgångsrikt 

ledarskap är få och kunskapen om vad det innebär kan därmed sägas vara begränsad 

(Mumford 2006:4f). Tidigare ledarskapsforskning har ofta baserats på ett fåtal metoder och 

där en kvantitativ metod har varit dominerande. Det har ofta handlat om enkätstudier med 

ledare och deras anställda och som utgör kopior av tidigare studier (Hunter m.fl. 2007).  

 

Hunter m.fl. (2007:435ff) lyfter en annan del i problematiken som är att många 

ledarskapsstudier enbart har förlitat sig på anställda som en källa till information. De anställda 

ser inte allt som en chef gör och därmed går man i forskningen miste om vissa aspekter av 

chefers arbete och ledarskap. Det bör enligt Hunter m.fl. (2007:437) därför läggas till fler 

perspektiv i ledarskapsforskningen än de anställdas. 

 

3.2 Förförståelse  
 

När vi människor utvecklar en förståelse eller ny kunskap om något gör vi alltid det med 

utgångspunkt i den kunskap och förståelse som vi redan har (Gillham 2008:26). Det innebär 

att alla människor har förutfattade meningar som påverkar hur vi uppfattar och tolkar 
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verkligheten. Thurén (2007:58ff) kallar dessa förutfattade meningar för vår förförståelse och 

den kan både vara riktig och felaktig. För att undvika att förförståelsen ska påverka en studies 

resultat betonar Andersen (1994) att forskaren måste inta en självkritisk hållning.  

 

Jag har själv ingen direkt erfarenhet av att arbeta som chef eller av att vara anställd under en 

chef inom hälso- och sjukvård. Men jag har i rollen som anställd inom andra verksamheter 

mött olika typer av chefer, både bra och mindre bra. Den insikt jag har fått genom mina möten 

med olika typer av chefer är att ledarskapet är en viktig förklaring till en organisations 

effektivitet och framgång. Det är även en etablerad uppfattning inom ledarskapsforskningen. 

Men det innebär inte att det går att sätta likhetstecken mellan en framgångsrik och effektiv 

organisation och ett bra ledarskap. Ledarskap är, som tidigare beskrivits i teorikapitlet, ett 

komplext fenomen som svårligen låter sig fångas in i en enkel beskrivning eller förklaring 

utan snarare ständigt förändras (Bennis 1959:260). Vad som är ett effektivt och framgångsrikt 

ledarskap är föremål för diskussion och det finns flera olika sätt att mäta det på (Yukl 2012, s. 

12f). Men att fenomenet ledarskap i allmänhet och det framgångsrika ledarskapet i synnerhet 

är komplext bör inte avskräcka från studier av detsamma. Det är min utgångspunkt inför 

studiens genomförande och även något som betonas av Mumford (2006:4f).  

 

Att jag inte har någon egen erfarenhet av att arbeta som chef eller av arbete inom hälso- och 

sjukvård överlag ser jag som en fördel i denna studie. Jag riskerar inte att ta saker som 

intervjupersonerna säger för givna och som självklara då jag inte själv har erfarenhet av 

chefsarbete eller hälso- och sjukvården.  Mina antaganden innan studiens genomförande är att 

finna såväl generella delar för ett framgångsrikt ledarskap men även specifika för hälso- och 

sjukvården. Verksamheten inom hälso- och sjukvården är speciell i flera avseenden och jag 

antar att det kommer att avspegla sig på ledarskapet och hur det förstås av intervjupersonerna. 

 

3.3 Urval  
 

I studien har ett målinriktat urval använts vilket ofta tillämpas inom kvalitativ forskning som 

tar sin utgångspunkt i intervjuer (Bryman 2011:434).  Att det är målinriktat innebär att urvalet 

görs utifrån en strävan att skapa överstämmelse mellan studiens forskningsfrågor och själva 

urvalet. Forskaren väljer därmed målmedvetet sitt urval utifrån dess relevans för studien syfte. 

 

Ett sätt att mäta effektivt och framgångsrik ledarskap är, som tidigare beskrivits, ledarens 

förmåga att förbättra en organisationsenhets eller ett teams prestationer och måluppfyllelse 

(Yukl 2012:12f). I denna studie har Karlskoga lasarett valts med utgångspunkt från att de 

betraktas som en framgångsrik organisation. Inom ledarskapsforskningen finns det stöd för 

tanken att ledarskapet har en avgörande betydelse för en organisations effektivitet och 

framgång (Yukl 2012:6). Det är Karlskoga lasaretts kvalitetsarbete som har lett till att 

sjukhuset har erhållit en prestigefylld utmärkelse och av den anledningen betraktas som 

framgångsrika av andra. I arbetet med att organisera och driva utveckling och förbättring av 

verksamheten har mellanchefen enligt forskning en betydelsefull roll (Larsson 2008: 241). En 

vanlig typ av chefsposition inom vården är, som tidigare beskrivits i avsnitt 2.3.3, 



 18  

 

mellanchefsnivån såsom exempelvis avdelningschef (Rosengren 2014:187). 

Avdelningscheferna inom Karlskoga lasarett kan således utifrån ovan förda resonemang ses 

som en viktig aktör i det som har skapat Karlskoga lasaretts framgång. Det är därmed 

intressant att studera deras ledarskap. Utifrån deras beskrivningar av sitt ledarskap och vad de 

lägger in i det kan en förståelse av vad som kan känneteckna det framgångsrika ledarskapet 

nås. 

 

Urvalet av avdelningschefer till studien gjordes av min kontaktperson på Karlskoga lasarett 

utifrån mina önskemål om antal och en spridning när det gäller kön och erfarenhet. Jag hade 

önskat att få intervjua sex avdelningschefer med underställd personal, som de hade 

personalansvar över. Cheferna fick gärna vara av olika kön och med olika lång erfarenhet. 

Utifrån mina önskemål skickades sedan mail ut till de av min kontaktperson utvalda 

avdelningscheferna med en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i min studie. Samtliga 

av de sex avdelningschefer som kontaktades tackade ja till att delta i studien. Min 

kontaktperson skickade sedan respektive avdelningschefs mailadress till mig så att jag kunde 

ta kontakt och boka tid för intervju.  

 

3.4 Intervjuguidens konstruktion  
 

En intervjuguide av semistrukturerad karaktär utformades. Med semistrukturerad avses att 

intervjuguiden tar sin utgångspunkt från vissa bestämda teman och frågor samtidigt som den 

ger en stor flexibilitet (Patel & Davidson 2012:82). Intervjuaren kan ändra om i frågornas 

ordningsföljd under intervjun samtidigt som intervjupersonerna har en betydande frihet att 

utforma svaren. Det ges på så sätt möjligheter för den person som intervjuas att utveckla sina 

tankar om de teman och frågor som tas upp (Denscombe 2009:234f).  

 

När jag konstruerade min intervjuguide lade jag stor vikt vid att teman och frågor skulle 

omfatta alla de delar som ryms inom syftet och mina frågeställningar (Patel & Davidson 

2012:86). Jag var noggrann med formuleringen av frågorna i syfte att undvika ledande eller 

förutsättande frågor som kan påverka hur intervjupersonerna svarar (Patel & Davidson 

2012:78). Jag strävade också efter att ha frågor som inte skulle vara av enkel ja eller nej 

karaktär utan som krävde att intervjupersonerna utvecklade sina svar. När jag konstruerade 

min intervjuguide funderade jag även över frågornas ordningsföljd och placering. För att lätta 

upp stämningen inledningsvis vid intervjutillfällena valde jag att börja med bakgrundsfrågor 

som intervjupersonerna enkelt kunde besvara (Lantz 2013:72). Jag gick därefter vidare in på 

mer avancerade frågor som krävde mer utförliga svar.   

 

Den första intervjun som genomfördes fungerade till viss del som en form av provintervju när 

det gäller frågorna i intervjuguiden (Lantz 2013:77f).  När jag transkriberade och utvärderade 

intervjun efteråt tittade jag på om intervjupersonen förstod mina frågor eller om jag behövde 

förtydliga eller skriva om vissa delar. Jag behövde inte göra några ändringar i min 

intervjuguide efter denna första intervju, men då den blev något lång funderade jag mycket 
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över min roll som intervjuare. Hur jag kunde förbättra min intervjuteknik i kommande 

intervjuer och bli bättre på att styra tillbaka samtalet om det kom ifrån ämnet.   

 

3.5 Intervjuernas genomförande 
 

Intervjuerna med sex avdelningschefer genomfördes på Karlskoga lasarett mellan slutet av 

mars 2015 till början av maj 2015. Tiderna bokades in tidigare i mars via mailkontakt med 

samtliga intervjupersoner. Vid detta tillfälle presenterade jag mig själv och studiens syfte. 

Vidare informerade jag om hur lång tid intervjun beräknades att ta och frågade om 

respondenternas samtycke till att använda diktafon för att spela in intervjuerna. Jag förklarade 

även syftet med inspelningen och hur länge det inspelade materialet skulle komma att 

bevaras. 

 

Själva intervjuerna ägde rum i en mindre konferenslokal som jag bokade på Karlskoga 

lasarett. Konferenslokalen låg i entrén och således inte vid någon av intervjupersonernas 

arbetsplatser. Valet av lokal var medvetet eftersom jag ville att intervjupersonerna skulle 

komma ifrån den egna arbetsplatsen till ett neutralt ställe där vi riskerade få avbrott. Lokalen 

var av god kvalité och vi fick sitta ostört, utan avbrott. Intervjuerna bandades med en diktafon 

efter att intervjupersonerna hade gett sitt godkännande både innan intervjun och vid själva 

intervjutillfället.  

 

Vid intervjuerna presenterade jag inledningsvis mig själv lite kort igen och syftet med studien. 

Jag informerade än en gång om syftet med att banda intervjuerna, hur det inspelade materialet 

skulle användas, vem som skulle få tillgång till det och hur länge det skulle bevaras. 

Intervjuguiden användes vid intervjuerna samtidigt som jag följde upp intervjupersonernas 

svar med följdfrågor om något intressant dök upp. Intervjuerna tog cirka en timme och femton 

minuter förutom den första som tog närmare en timma och fyrtiofem minuter.  

 

När samtliga intervjuer var gjorda skickade jag ut ett mail till alla intervjupersoner som 

deltagit i studien där jag tackade för deras medverkan. Jag beskrev vidare att deras uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt och att de skulle avidentifieras i studien. Avslutningsvis tog 

jag även upp att de har all rätt att avbryta sin medverkan i efterhand om de skulle ångra sig.  

 

Intervjuerna transkriberades av mig själv för att sedan analyseras. Vid transkriberingen valde 

jag att skriva ut texten löpande. Jag började med fråga ett och skrev ut ett ”I” framför den för 

att markera att det uttrycktes av mig som intervjuare. Därefter gjorde jag ett mellanslag och 

skrev ”IP” för intervjuperson och redogjorde där för dens svar. Mina följdfrågor eller 

förtydliganden skrev jag sedan på samma sätt.  
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3.6 Databearbetning   
 

I studien har inledningsvis en grundad-teori-inspirerad analysteknik i form av öppen kodning 

genomförts. Öppen kodning innebär att bryta isär insamlad data i syfte att kunna identifiera 

och avgränsa olika begrepp och områden av rådata (Corbin & Strauss 2008:198). Detta första 

skede inleddes efter intervjuerna transkriberats och jag hade satt mig in i materialet. Jag gick 

då igenom respektive intervju i syfte att försöka identifiera och sätta olika begrepp eller 

etiketter på det som uttrycktes. Nedanstående citat är ett exempel på en öppen kodning från en 

av intervjuerna i studien. 

 

Jag är närvarande (närvaro), det är en jätteviktig del för mig, jag är mycket på 

jobbet, jag jobbar på plats även om jag kanske sitter på kontoret så är jag där, jag 

har en öppen dörr (rumslig närvaro). Jag vill att andra ska känna att jag är 

tillgänglig. Jag funkar även som kurator till viss del (bry sig om medarbetarna, 

finnas där, härbärgera känslor), det kan vara lite tufft periodvis (svårighet), men 

jag tror att jag måste ha någon form av, vad ska jag säga, jag måste visa att jag dels 

att jag är tyst om uppgifter, att jag inte sprider vidare, men att dom känner att dom 

kan anförtro sig vissa delar (förtroende)[...].  

 

Det som i citatet ovan står kursiverat i parenteser är exempel på begrepp och etiketter som har 

genererats genom den öppna kodningen av det insamlade datamaterialet.  

 

I nästa steg av analysen genomfördes en tematisk innehållsanalys. Det är ett vanligt sätt att gå 

tillväga för att analysera kvalitativt datamaterial och innebär att man söker efter teman i det 

insamlade datamaterialet (Bryman 2011:528f). I syfte att identifiera olika teman kan forskaren 

i den kvalitativa innehållsanalysen leta efter olika saker. Det kan vara repetitioner i form av 

teman som återkommer i intervjutexterna eller likheter och skillnader i hur teman beskrivs 

(Ryan & Bernard 2003:88ff). Vidare kan forskaren titta på språkliga kopplingar utifrån ord 

som ”därför att” eller ”på grund av” av i syfte att identifiera förbindelser mellan olika teman 

hos intervjupersonerna.  

 

I en kvalitativ innehållsanalys kan teman även identifieras genom att forskaren söker och 

reflekterar kring vad som inte uttrycks av intervjupersonerna, det vill säga saknade data (Ryan 

& Bernard 2003:92ff). Andra delar som forskaren kan leta efter är analogier och metaforer, 

övergångar, teorirelaterat material och lokala uttryck som är obekanta och används på ett nytt 

sätt. I denna studie har jag i sökandet efter teman främst koncentrerat mig på att leta 

repetitioner i datamaterialet. I sökandet har samtidigt en öppenhet funnits när det gäller de 

andra sätten, som beskrivits ovan, för att identifiera teman i datamaterialet.  

 

Den tematiska innehållsanalysen resulterade i fem teman som är relationer, lärande, etiskt 

förhållningssätt, ständig förändring och svårigheter. Det är teman som har återkommit i det 

insamlade datamaterialet, alltså repetitioner som de benämns av Bryman (2011:528f). De fem 

identifierade temana kan i sin tur delas in i tre olika områden. Det första området utgörs av 

temana relationer, lärande och etiskt förhållningssätt som i intervjuerna framträder som 
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centrala delar i det framgångsrika ledarskapet på individ-, dydad-, och gruppnivå (Yukl 

2012:18ff). Det andra området är det fjärde temat ständiga förändringar och som i 

intervjuerna framträder som en central del i ett framgångsrikt ledarskap på organisationsnivå 

(Yukl 2012:18ff). Det tredje området är det femte identifierade temat och det berör snarare 

framgångens baksida som den uttrycks av intervjupersonerna. Det handlar om de svårigheter 

som cheferna möter i sin ledarroll.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet  
 

Inom kvalitativt inriktad forskning finns det olika sätt att förhålla sig till begreppen reliabilitet 

och validitet (Kvale & Brinkmann 2014:295). Ett sätt att se på det är som två begrepp som har 

sin grund i en positivistisk tradition och därmed inte är tillämpbara inom kvalitativ forskning. 

Ett annat sätt är att uppfatta det som begrepp vars innebörd varierar beroende på om ett 

kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt väljs (Kvale & Brinkmann 2014:295; Patel & 

Davidson 2012:105). I det fortsatta resonemanget i detta avsnitt kommer det senare 

förhållningssättet att utgöra utgångspunkten.   

 

I kvalitativa studier där tolkning och förståelse av fenomen är centralt är begreppen reliabilitet 

och validitet i princip samma sak (Patel & Davidson 2012:106). Begreppet reliabilitet 

tillämpas på grund av det sällan av kvalitativa forskare utan de använder sig snarare av 

begreppet validitet med en utvidgad innebörd. Validitet inkluderar i en kvalitativ studie hela 

forskningsprocessen och inte enbart själva datainsamlingen (Patel & Davidson 2012; Kvale & 

Brinkmann 2014). En förutsättning för en god validitet i en kvalitativ studie är därmed en 

noggrann beskrivning av de olika delarna i forskningsprocessen och de val som har gjorts.  

Det krävs att forskaren ständigt i olika avseenden ifrågasätter och kontrollerar resultaten 

(Kvale & Brinkmann 2014:298). I studien har jag strävat efter att i varje del av 

forskningsprocessen göra det tydligt för läsaren vad som har gjorts och på vilka grunder. Jag 

har också igenom hela processen förhållit mig kritiskt och ifrågasättande till de resultat som 

har framkommit. Därmed kan studien ur dessa aspekter sägas ha en god validitet.  

 

När det gäller validiteten i kvalitativa intervjustudier finns även en generell problematik som 

bör beaktas av forskaren och som kan kopplas till processen med att transkribera (Patel & 

Davidson 2012:107f). Det är att forskaren mer eller mindre medvetet påverkar underlaget för 

analysen. För det första sker en påverkan i själva överföringen från talspråk till skriftspråk 

genom att nyanser i intervjun går förlorade såsom betoningar, mimik, gester, kroppsspråk och 

ironier. För det andra kan en påverkan ske genom att forskaren tillrättalägger intervjutexter i 

syfte att göra dem mer begripliga och tydliga. Det kan vara att rätta grammatiska fel, 

ofullständiga meningar eller att pauser förbises. I syfte att undvika det bör forskaren i 

hanteringen av det insamlade datamaterialet vara medveten om och reflektera kring de val 

som den gör och hur det kan påverka analysen.  

 

I min transkribering av intervjuerna har jag i största möjliga mån försökt att fånga och på ett 

korrekt sätt återge nyanserna i respektive intervju. Jag har skrivit ned i de fall där röstläge har 
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förändrats i syfte att illustrera en viss känsla samt personens kroppsspråk och gester som 

visades vid intervjun. När jag har transkriberat intervjuerna har jag även noterat pauser från 

intervjupersonerna genom att göra punkter. Detta i syfte att visa för den som läser att 

resonemanget inte fortsätter och är sammanhängande utan att det är ett uppehåll. Därmed kan 

studien även ur denna aspekt sägas ha en god validitet.  

 

3.8 Etiska överväganden  
 

Inom samhällsvetenskaplig- och humanistisk forskning finns vissa etiska riktlinjer som alla 

forskare måste beakta och ta hänsyn till vilket även har gjorts i denna studie (Patel & 

Davidson 2012:62). Det handlar om fyra forskningsetiska principer som har formulerats av 

Vetenskapsrådet (2011:6ff). De fyra principerna är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att de berörda personerna ska informeras om syftet med 

forskningsstudien (Vetenskapsrådet 2011:7f). I denna studie har information om studiens 

syfte lämnats såväl vid en första kontakt via mail med intervjupersonerna som vid själva 

intervjutillfället innan respektive intervju genomfördes. Vid båda dessa tillfällen gavs även 

information om ungefär hur lång tid intervjuerna beräknades att ta i anspråk. En av 

intervjuerna, tog som beskrivits innan, längre tid än vad som angetts till intervjupersonen i 

förväg. Jag frågade då, när den ordinarie tiden närmade sig sitt slut, om intervjupersonens 

samtycke till att förlänga intervjutiden vilket accepterades. Informationskravet kan därmed 

anses vara uppfyllt.  

 

Samtyckeskravet handlar om att de personer som deltar i studien ska ge sitt samtycke till att 

delta, de ska själv kunna bestämma om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2011:9f). 

I studien har samtycke inhämtats såväl när det gäller intervjupersonernas deltagande i studien 

som användandet av en diktafon för att spela in intervjuerna. Samtyckeskravet kan därmed 

också anses vara uppfyllt.  

 

Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter om de personer som deltar i studien inte ska ges 

till obehöriga utan behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2011:12f). Det ska inte heller gå 

att identifiera personerna i framställningen.  Detta har uppfyllts i studien genom att inga namn 

har skrivits ut vid transkribering av de inspelade intervjuerna och inte heller i analysen. Det är 

enbart jag som har haft tillgång till det inspelade materialet och det har raderats direkt efter 

transkribering. Vidare valdes även en avskild plats för genomförandet av intervjuerna som 

inte låg i anslutning till intervjupersonernas egna arbetsplatser. Lokalen låg i sjukhusets entré 

och det var mycket folk i rörelse vilket minskar risken för att intervjupersonerna skulle känna 

sig utpekade.  

 

Nyttjandekravet som är det sista av de fyra etiska principerna innebär att det insamlade 

materialet om enskilda individer enbart får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 

2011:14). Nyttjandekravet kan i denna studie anses uppfyllt genom att det insamlade 
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materialet enbart används här och sedan raderas. De inspelade intervjuerna raderas direkt efter 

att de har transkriberats och övrigt material efter att studien är avslutad och godkänd. 

 

3.9 Karlskoga lasarett och Utmärkelsen Svensk Kvalitet  
 

Karlskoga lasarett, är ett av tre sjukhus inom Region Örebro län (2. www.regionorebrolan.se). 

Sjukhuset består av en sjukhusstab och sex kliniker som är anestesi, kvinnoklinik, kirurgi, 

ortopedklinik, röntgen, samt medicin och geriatrik (3. www.regionorebrolan.se). På sjukhuset 

finns det fem specialistläkarmottagningar för hud, ögon, öron- näsa hals, samt barn och 

ungdom. Sjukhuset har 130 vårdplatser och cirka 730 anställda inom förvaltningen (2. 

www.regionorebrolan.se).  

 

År 2012 fick Karlskoga lasarett som första sjukhus i Sverige Utmärkelsen Svensk Kvalitet (2. 

www.regionorebrolan.se). Arrangör och ansvarig för utmärkelsen är Institutet för 

kvalitetsutveckling, SIQ (4. www.siq.se).  Syftet med Utmärkelsen Svensk Kvalitet är att 

stötta utvecklingen av systematiskt förbättringsarbete, hitta och lyfta fram bra förebilder och 

att bidra till fler organisationers framgång genom att alla som deltar får detaljerad feedback på 

hur de kan bli bättre. Till grund för utvärderingen av organisationerna som deltar i 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet ligger SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 

(5. www.siq.se). Kärnan i modellen utgörs av tretton grundläggande värderingar som enligt 

SIQ (2015:8) är karaktäristiska för framgångsrika organisationers verksamhet.  

 

Framgångsrika organisationers verksamheter utmärks för det första enligt värderingarna i 

modellen av en kundorientering. Det innebär en förmåga hos organisationer att skapa värde 

för kunderna som de finns till för (SIQ 2015:8). Det är kundernas uttalade, men även implicita 

önskemål, behov, förväntningar och krav som ska vägleda organisationen, dess medarbetare 

och verksamheter.  För att kunna skapa ett kundorienterat förhållningssätt i en organisation 

krävs ett engagerat ledarskap vilket utgör den andra värderingen i modellen (SIQ 2015:8). Det 

innebär ledare som är aktiva, personliga och som har ett synligt engagemang. Ledarskapet har 

enligt denna värdering fyra olika huvuduppgifter varav den första är att peka ut kursen för 

organisationens verksamhet det vill säga vilken riktning som ska tas. Den andra uppgiften är 

att skapa förutsättningar för medarbetarna. Den tredje uppgiften för ledarskapet är att 

tillvarata de förmågor som medarbetarna har utifrån sina olikheter och erfarenheter. Den 

fjärde uppgiften är också att skapa innebörd och göra uppföljning av måluppfyllelsen i dialog 

med medarbetarna.  

 

Enligt modellen kännetecknas dessa organisationer av allas delaktighet (SIQ 2015:8). Det 

handlar om att varje medarbetare ska uppleva sig ha ett förtroende att utveckla och utföra de 

arbetsuppgifter den har tilldelats.  Det kräver i sin tur att medarbetarna har en insikt om målen 

för verksamheten, resurser för att kunna uppnå målen och kunskap om uppnådda resultat. 

Medarbetarna måste också utöver det ha en insikt i sin egen roll i helheten. I organisationer 

som är framgångsrika finns också ett perspektiv på kompetensutveckling som tar hänsyn till 

http://www.regionorebrolan.se/
http://www.regionorebrolan.se/
http://www.regionorebrolan.se/
http://www.regionorebrolan.se/
http://www.siq.se/
http://www.siq.se/
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såväl individ som organisation (SIQ 2015:8). Detta i syfte att kunna utveckla och tillföra 

kompetens som stärker båda delar det vill säga såväl individ som organisation.   

 

Ett annat kännetecken för framgångsrika organisationers verksamhet är långsiktighet (SIQ 

2015:8). Det innebär att skapa ett uthålligt förbättringsarbete som i sin tur på lång sikt främjar 

ökad effektivitet, kundnöjdhet, produktivitet, samt varaktig lönsamhet och bättre miljö. En 

framgångsrik organisation tar även ett samhällsansvar (SIQ 2015:8). Samhällsansvaret 

innebär att organisationen utifrån sin roll aktivt deltar för att skapa en bättre miljö och ett 

bättre samhälle.  

 

Modellen lyfter vidare fram förebyggande åtgärder som en central del i framgångsrika 

organisationer verksamheter (SIQ, 2015:8). De engagerar flera aktörer i förbättringsarbetet 

såsom kunder och leverantörer och planerar, samt är förutseende och framsynta. De arbetar 

förebyggande när det gäller såväl fel som risker i processer, varor och tjänster vilket är 

lönsamt. Dessa organisationer jobbar också med ständiga förbättringar och förnyelse av 

verksamhetens delar i syfte att stärka sin konkurrenskraft (SIQ, 2015:8). De genomsyras av ett 

metodiskt förbättringsarbete och en kultur som främjar nya idéer, ständigt lärande och 

kreativitet. Värderingen om ständiga förbättringar hänger ihop med en annan värdering i 

modellen som är att lära av andra (SIQ, 2015:8). Det innebär att organisationen och dess 

medarbetare inom alla områden jämför sig med de som är bäst på en viss process i syfte att 

skaffa sig ny kunskap.  

 

Ett annat utmärkande drag för framgångsrika organisationers verksamhet är enligt modellen 

snabbare reaktioner (SIQ, 2015:8). De reagerar snabbare på kundbehov och har kortare svars- 

och ledtider i produktion, utveckling, administrativa processer, samt leverans av varor och 

tjänster. De beslut som fattas är faktabaserade på så sätt att de grundar sig på dokumenterade 

och tillförlitliga fakta. Kundnöjdhet och måluppfyllelse nås genom att varje medarbetare får 

möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse inom sitt specifika arbetsområde. 

Avslutningsvis betonas även samverkan som en av värderingarna i modellen. Det handlar då 

om en samverkan på flera olika nivåer och i olika avseende i syfte att tillvarata erfarenheter 

och kompetenser hos flera olika aktörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25  

 

4. Analys och resultat  
 

Studiens syfte är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för chefer i en 

organisation som har erhållit en prestigefylld utmärkelse. I denna del analyseras och redovisas 

resultatet med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor. Den första frågeställningen 

rör studiens huvudområde framgångsfaktorer i ledarskapet. Den andra berör hur chefer 

utvecklar organisationen. Den tredje handlar om vilka svårigheter som chefer möter i 

ledarskapet.  

 

Studiens resultat och de teman som har framkommit presenteras i denna del utifrån tre olika 

områden. Inledningsvis beskrivs relationer, lärande och etiskt förhållningssätt som är de 

teman som i intervjuerna har framträtt som framgångsfaktorer i ledarskapet på individ-, dyad- 

och gruppnivå.  Därefter redogörs för studiens fjärde tema som handlar om ständig förändring 

och som i intervjuerna framträder som en framgångsfaktor i ledarskapet på organisationsnivå. 

Avslutningsvis beskrivs studiens femte tema som berör svårigheter i ledarskapet.   

 

4.1 Framgångfaktorer i ledarskapet  
 

I detta avsnitt behandlas tre teman som i intervjuerna har framträtt som framgångsfaktorer i 

ledarskapet på individ-, dyad- och gruppnivå. Inledningsvis presenteras det första temat som 

är relationer och därefter det andra temat som är lärande. Slutligen redogörs det tredje temat 

som är ett etiskt förhållningssätt.  

 

4.1.1 Relationer  

 

I intervjuerna lyfter chefer fram betydelsen av att skapa goda relationer som en 

framgångsfaktor i ledarskapet. Ett effektivt och framgångsrikt ledarskap inom sjukvård kan 

kopplas samman med den transformativa ledarskapsteorin (Cummings m.fl. 2010). Ett 

transformativt ledarskap har fokus på relationer och människor vilket leder till effektivare 

vårdenheter och bättre resultat samt måluppfyllelse enligt Cummings m.fl. (2010). 

Relationerna i det transformativa ledarskapet framträder ur fyra aspekter som handlar om 

fysisk närvaro, att bry sig om medarbetarna, att göra dem delaktiga i verksamheten och att 

skapa förtroende. 

 

Chefernas fokus på relationsskapande innehåller för det första en rumslig närvaro som lyfts 

fram och som handlar om att som chef vara nära verksamheten och att vara synlig. En chef 

beskriver det som: 

 

Att jag finns på arbetsplatsen, att jag inte sitter liksom 40 mil därifrån utan att man 

finns på jobbet måndag- fredag […]. Att de vet var de kan få tag på en, att man 

visar sig. (Chef 5) 
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Under intervjuerna framkommer att den rumsliga närvaron handlar om att befinna sig på 

jobbet, att arbeta på stället och att finnas tillgänglig genom att ha en öppen dörr, eller att 

finnas på plats även om cheferna inte hela tiden finns på sitt kontor. En chef uttrycker det som 

att den vill att medarbetarna ska känna till var chefen finns. Ett transformativt ledarskap tar en 

individuell hänsyn enligt Bass (1996:6), där en viktig del handlar om att ledaren finns nära 

verksamheten. Närvaro är enligt Backström m.fl. (2008:87) även en del i ett effektivt och gott 

ledarskap och handlar då om en relation mellan chef och medarbetare som utmärks av närhet. 

 

En annan aspekt av närvaro som lyfts fram handlar om att bry sig och kunna läsa av sina 

medarbetare. Närvaron handlar här om att chefer är lyhörda och har ett genuint intresse för de 

människor som ingår i arbetsgruppen. Medarbetarna ska känna att de kan prata med chefen 

och att chefen tar sig tid. En chef menar att: 

 

Jag har alltid min dörr öppen, jag bryr mig om hur dom har det och hur dom mår, 

det får jag oftast cred för på medarbetarsamtalen att jag är närvarande. (Chef 3)  

 

I intervjuerna framkommer att den andra aspekten av närvaro innebär att vara genuint 

intresserad av hur medarbetarna i arbetsgruppen har det och hur de mår. Chefer har en öppen 

dörr för medarbetarna på så sätt att det inte är något fel att komma in till chefen för att prata 

och att chefen också tar sig tid för det. Närvaron handlar också om att hälsa på medarbetarna 

och att visa att man ser att de är på arbetet som en chef beskriver. Vidare innebär det också att 

se varje enskild medarbetare och dess behov, vad behöver just den här personen idag, är det 

en klapp på axeln eller ett vänligt ord. Inom ett transformativt ledarskap är utöver närhet, som 

tidigare beskrivits, även en personlig kommunikation och hänsyn till individuella behov 

viktiga delar enligt Bass (1996:6). Hänsyn till individers olika behov samt att ha en personlig 

kommunikation innefattas i det som benämns som individuell hänsyn.  

 

En tredje aspekt av att vara närvarande är också att ta del av medarbetarnas åsikter om arbetet 

och då vara närvarande som chef på så sätt att man tar sig tid till att lyssna.  En chef uttrycker 

det som att:  

 

Det är inget konstigt att komma in och sätta sig på skrivbordsskivan och säga du 

det här är inget klokt beslut, tycker du inte det, då stänger vi dörren och resonerar 

om det och så kommer vi till någon konsensus […] det tycker jag är att vara 

närvarande. (Chef 1) 

 

Av intervjuerna framkommer att den tredje aspekten av att vara närvarande handlar om att 

vara tillgänglig för och ta sig tid till att lyssna på medarbetarnas åsikter. Ett skapande av ett 

klimat där det är tillåtet och uppmuntras att medarbetarna har åsikter om arbetet och som även 

innebär att medarbetarna kan kritisera exempelvis fattade beslut. Dialogen framträder i 

intervjuerna som ett viktigt verktyg och konsensus eftersträvas. Inom ett transformativt 

ledarskap lyssnar ledaren effektivt enligt Bass (1996:6) och, som tidigare nämnts, framhålls 

en personlig kommunikation. En informell kommunikation där medarbetarna uppmuntras att 
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uttrycka sina åsikter betonas även i den svenska idealbilden av ett gott ledarskap (Backström 

m.fl. 2008:87).  

 

En annan del i chefers fokus på relationer som lyfts fram som en framgångsfaktor handlar om 

att involvera medarbetarna och skapa delaktighet i arbetet. Cheferna ser det som att alla på 

arbetsplatsen är viktiga för att kunna bedriva verksamheten och därmed är det också viktig att 

alla är involverade på något sätt. Ett sätt som cheferna tillämpar för att skapa delaktighet och 

självständighet är att ge medarbetarna egna ansvarsområden: 

 

Det kan vara väldigt små ansvarsområden eller det kan även vara större 

ansvarsområden, men har man väl fått ett så är det den personen som sköter det. 

[…] Jag ska inte kunna allt utan det gäller ju liksom […] att våga lämna ifrån sig 

lite ansvar och ge medarbetarna nya mandat då tror jag också att du får ett större 

engagemang. (Chef 5) 

 

Ett annat sätt som cheferna använder sig av för att skapa delaktighet är genom att sätta upp 

mål för arbetet tillsammans med medarbetarna. En chef beskriver det som att i dialog med 

medarbetarna diskutera hur de kan utvecklas och vad de kan bidra med. 

 

Under intervjuerna framkommer att chefer skapar delaktighet genom att ge medarbetarna 

ansvar för egna områden som de självständigt får sköta. Medarbetarens eget ansvarsområde är 

inget chefen lägger sig i utan uppstår frågor hanteras de av medarbetaren. Det egna 

ansvarsområdet lyfts i intervjuerna fram som ett sätt att få medarbetare att växa och skapa 

engagemang. Chefer skapar också delaktighet genom att tillsammans med varje enskild 

medarbetare formulera en utvecklingsplan. Det handlar om hur individen ska kunna utvecklas 

och vad kan den bidra med. Andra sätt som chefer skapar delaktighet på är genom att låta alla 

medarbetare komma till tals, att allas åsikter är viktiga.  

 

I ett gott ledarskap är delaktighet enligt Backström m.fl. (2008:87) en viktig faktor. 

Delaktighet är även tillsammans med självständighet centralt inom det autentiska ledarskapet 

som framhålls som ett effektivt och framgångsrikt ledarskap inom hälso- och sjukvård (Wong 

& Laschinger 2012:549). Inom ett transformativt ledarskap betonas enligt Bass (1996:6) 

individuell hänsyn. En del i den individuella hänsynen är att ledaren ägnar tid åt varje enskild 

individs utveckling och prestation. Individerna utvecklas på detta sätt successivt till att nå en 

högre potential. 

 

En fjärde del i chefernas relationsfokus är att skapa och bygga förtroende och förtroendet ses 

av cheferna som nära sammankopplat med ledarskap.  Ett ledarskap innebär enligt chefer att 

få gruppens förtroende. En ledare uttrycker det som att: 

 

Ledarskapet för mig är någonting som man får, jag får det av andra personer 

runtikring. Jag får ett mandat av de andra som jobbar på jobbet. (Chef 2) 
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I intervjuerna framträder att chefer upplever att ledarskap är beroende av förtroende. Ledare 

är något man görs till av andra människor, det är gruppen som ger en person ett ledarskap. 

Vidare ses förtroende av chefer som en förutsättning för att kunna nå framgång i sitt ledarskap 

som avdelningschef. Chefers tillvägagångssätt för att skapa och bygga förtroende framförallt i 

relation till medarbetarna skiljer sig lite åt. Vissa chefer gör det genom att finnas tillhands och 

lyssna samt att inte sprida information som de får av medarbetarna vidare. Chefers sätt att 

vinna förtroende har således samband med närhet som beskrevs tidigare då förtroendet till stor 

del skapas genom en närvaro. De chefer som inte betonar dessa aspekter lyfter snarare fram 

en rak och tydlig kommunikation som viktigt för att skapa förtroende. Förtroende skapas 

enligt detta synsätt genom att saker inte hålls undan för medarbetarna utan att man som chef 

talar om vad som är på gång.  

 

Cheferna beskriver samtidigt att ett ledarskap som bygger på förtroende är något sårbart och 

osäkert som lätt kan tas ifrån en. Medarbetarnas förtroende är inget som kan tas för givet utan 

förtroendet måste ständigt vinnas. En av cheferna beskriver förtroendets sårbarhet som till 

viss del lite hotfyllt:  

 

Ledare det är en roll som jag blir tilldelad, jag kan bli fråntagen en ledarroll av dom 

som jag egentligen är chef över om jag inte fungerar i den rollen. så känner jag lite. 

Och det innebär att jag kanske tycker att en ledarroll idag inte är självklar utan jag 

måste vara på ett sätt så att dom andra tycker att jag förtjänar den och jag kan se 

det, just för stunden, för det här är just precis där jag lever idag så kan jag se det 

som lite hotfyllt ibland. […] är jag nog bra, ger jag nog mycket för att de andra 

runtikring mig ska vilja ha mig som ledare.  (Chef 2) 

 

Ett ledarskap bygger enligt Rolandsson och Oudhuis (2009:13) på förtroende då det är 

förtroendet som ger ledarskapet handlingsutrymme. Ledarskapet måste ständigt förhandlas 

och förvärva sin position och kan därmed inte tas för givet. Förtroende är även enligt såväl 

Yukl (2012:553) som Backström m.fl. (2008:87) en viktig komponent i ett effektivt och gott 

ledarskap. Förtroendets betydelse lyfts även fram inom ett transformativt ledarskap då det 

enligt Bass (1996:6) utgör en aspekt av ledarens idealiserade påverkan på medarbetarna.  

 

4.1.2 Lärande  

 

I intervjuerna framhåller chefer lärande som en framgångsfaktor i ledarskapet vilket innebär 

att såväl lära själv i ledarrollen som att ge förutsättningar och främja medarbetarnas lärande. 

Lärande genomsyrar på många sätt chefers beskrivningar. Samtliga chefer är välutbildade och 

har utöver sin grundutbildning läst flera påbyggnadsutbildningar och kurser. Flera chefer ger 

även uttryck för en egen nyfikenhet och lust för att ständigt tillägna sig nya kunskaper. En 

chef beskriver:  

 

Jag har älskat att gå i skolan jämt, jag älskar att gå med skolväska… ahh jämt 

oavsett om jag är 20 eller 60, jag tycker det är roligt och jag tycker jag lär mig 

mycket. (Chef 1)  
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I intervjuerna framkommer att chefer har en positiv inställning till lärande och ständigt strävar 

efter att tillägna sig nya kunskaper. Samtliga chefer har en gedigen utbildning och är väl 

införstådda med den verksamhet de är chef för. För chefer är att främja och ge förutsättningar 

för medarbetarnas lärande en viktig del i arbetet. Ellström och Kock (2009) menar att 

ledarskap idag alltmer har omdefinierats till ett utvecklingsinriktat ledarskap där att främja 

och ge förutsättning för lärande är i fokus.  

 

I syfte att främja och ge förutsättningar för lärande framhåller chefer vikten av att skapa en 

öppen och tillåtande miljö som stimulerar lärande och ett utvecklande av nya kunskaper. En 

del i att skapa ett sådant klimat är att som chef vara öppen för om medarbetarna vill åka på 

kurser eller utbildningar. Medarbetarna uppmuntras på detta sätt att tillägna sig nya eller 

utveckla redan befintliga kunskaper. En annan del i att skapa ett sådant klimat är att som chef 

vara öppen för medarbetarnas förslag och idéer om de har läst något eller tagit del av något 

nytt som de vill ta hem eller anpassa. Denna aspekt handlar således om att uppmuntra 

medarbetarnas kreativitet och nytänkande. En chef beskriver: 

 

Att man får mandat, att man får testa något nytt, att vi inte sitter fast i gamla rutiner 

utan att ja men vi testar det, att man tillåts få testa. (Chef 5) 

 

Chefer ser det som viktigt att ständigt få input och lära sig och det gäller såväl medarbetarna 

som chefer själva. Vidare ser chefer det som en del i deras ledarroll att hålla ögonen öppna för 

olika utbildningar som är av relevans för medarbetarna. I chefers arbete för att främja lärande 

är en viktig del även att ge tid och utrymme för lärande. En chef beskriver: 

 

Vi har idag schemalagd utbildning, tid för utbildning. Alla har en heldag på tolv 

veckor som vi då lägger in utbildningsprogram på och sen är det ju övrig utbildning 

också givetvis för det lever ju hela tiden. (Chef 6) 

 

I chefers beskrivningar framstår även lärande som något som i hög grad handlar om att lära av 

andra och att dela med sig av kunskaper såväl externt som internt. Flera chefer beskriver hur 

medarbetare som har varit iväg på utbildning får delge sina kunskaper och lära de andra 

medarbetarna. En chef uttrycker det som att medarbetarna som har varit på utbildning får ett 

redovisningsansvar. Kunskaperna får på så sätt spridning på arbetsplatsen och ett kollektivt 

lärande kan skapas. Vissa chefer uppmuntrar till ett utbyte av erfarenheter och kunskaper 

genom att bjuda in föreläsare exempelvis från andra enheter på sjukhuset. En chef beskriver:  

 

På alla möten som vi försöker lägga in så har vi något inslag att dom kommer och 

berättar om någonting, någon kunskapsdel. Det kan vara labb som kommer vid 

något tillfälle och pratar kring blodprovstagning, små saker, behöver inte ta så lång 

tid men vi försöker att få till det vid varje möte. (Chef 2)  

 

Av intervjuerna framträder att chefer finner det viktigt att såväl skapa en miljö som stimulerar 

lärande och kunskapsutveckling som att ge tid och utrymme för lärande och kunskapsutbyte. 

Vidare framhålls även vikten av att det finns en miljö där medarbetarna tillåts att få testa och 

pröva nya saker. Enligt Ellström (2003:10f) främjas ett utvecklingsinriktat lärande av en miljö 
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som stimulerar lärande och där medarbetarna ges tid och utrymme för reflektion och 

erfarenhetsutbyte. En viktig del för att främja ett utvecklingsinriktat lärande är även att 

medarbetarna tillåts att testa och pröva olika handlingsalternativ. Skapandet av en miljö som 

stödjer lärande och att uppmuntra nytänkande och kreativitet anses även viktigt inom ett 

transformativt ledarskap enligt Bass (1996:6).  

 

4.1.3 Etiskt förhållningssätt  

 

I intervjuerna lyfter cheferna fram ett etiskt förhållningssätt bestående av ett antal värderingar 

som en framgångsfaktor. Ett effektivt ledarskap inom hälso- och sjukvård kan kopplas 

samman med den autentiska ledarskapsteorin (Wong m.fl. 2010). Den autentiska ledarens 

etiska beteende ger upphov till positiva attityder och beteenden hos medarbetarna som i sin 

tur leder till effektivare vårdverksamheter enligt Wong och Laschinger (2012:549). Etiken i 

ett autentiskt ledarskap framträder i ett antal värderingar som är altruism, ärlighet, 

trovärdighet, äkthet och rättvisa.  

 

Den första värderingen som är altruism handlar om att cheferna gör självuppoffringar för sina 

anställda på olika sätt. Det kan vara genom att alltid vara tillgängliga vilket ibland kan 

innebära att deras eget arbete blir lidande. En chef beskriver att: 

 

Jag har varit väldigt tillgänglig, liksom jag finns där nästan jämt. Är dörren stängd, 

har jag sagt, då kanske jag ringer något samtal eller det är något speciellt, men 

annars för det mesta är dörren öppen. Det är både på gott och ont för jag blir ju 

avbruten ganska så ofta och liksom tar emot den som kommer, men jag känner 

ändå att det är värdefullt. (Chef 4) 

 

Ur intervjuerna framträder altruism som en värdering som styr chefernas handlande. Chefer 

sätter sina medarbetares behov framför sina egna och då framförallt när det gäller att vara 

tillgänglig och finnas tillhands. Cheferna upplever det som viktigt att ha en öppen dörr för 

sina medarbetare och ta emot dem vilket ibland innebär att deras eget arbete påverkas i en 

negativ bemärkelse. En av de positiva grundvärderingarna som ett autentiskt ledarskap bygger 

på är enligt Yukl (2012:333) altruism.  

 

Den andra värderingen som framhålls av cheferna är att vara äkta och det innebär att inte 

föreställa sig utan vara naturlig i relationen till medarbetarna. Det ses framförallt som viktigt 

när det gäller att ge feedback till medarbetarna i arbetet. Feedbacken ska komma från hjärtat 

och vara naturlig och genuin och inte enbart vara något som man som chef slänger ur sig för 

att. En chef beskriver: 

 

En del är ju väldigt duktiga på det liksom men gud vad du var duktig, vad bra det 

här vart, men jag är inte riktigt så som människa, men jag talar om att det är bra, 

men inte sådär översvallande, det är inte min grej.  Och det har vi pratat mycket 

om, att jag vill att det ska vara naturligt. (Chef 3)  
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I intervjuerna framträder äkthet som en andra viktig värdering och som framförallt bli viktig 

när det handlar om att ge feedback till medarbetarna i arbetet. En äkta feedback kommer från 

hjärtat och är genuin och inte något man bara slänger ur sig. Det är viktigt för cheferna att 

sättet de ger feedback på överensstämmer med hur de är som människor.  I ett autentiskt 

ledarskap är att vara äkta enligt såväl Ilies m.fl. (2005:374) som Yukl (2012:333) en central 

del.   

 

En tredje värdering som tas upp i intervjuerna av chefer är ärlighet i olika avseenden. En del 

är att kunna vara ärlig om sina brister och fel. En chef beskriver: 

 

Jag har inte något svårt för att tala om, om jag har tänkt fel eller gjort fel, jag 

försöker aldrig skyla över utan jag kan faktiskt stå för om det blev fel. (Chef 3) 

 

En annan del är enligt cheferna att vara ärlig i kommunikationen med medarbetarna. En 

ärlighet i kommunikationen innebär ett öppet klimat på arbetsplatsen där chefen delger 

medarbetarna hur det ser ut och inte undanhåller information.  

 

Av intervjuerna framkommer att ärlighet är en central värdering för cheferna. Ärlighet 

innefattar såväl att vara ärlig om sina brister och fel som att ha en öppen och rak 

kommunikation med medarbetarna. Cheferna kan tala om när de har gjort någonting fel och 

de delger medarbetare det som de vet och har inte hemligheter. Inom ett autentiskt ledarskap 

utgör ärlighet enligt Yukl (2012:332) en av grundvärderingarna. Ärlighet är även en egenskap 

som i Globe-projektet lyftes fram som en viktig faktor som har betydelse för ledarskapet 

effektivitet (Dorfmann m.fl. 2004:677). Ärligheten framhålls även i en svensk idealbild av det 

goda ledarskapet där ledarens relation till medarbetarna enligt Backström m.fl (2008:87) 

präglas av öppenhet.  

 

I intervjuerna lyfter cheferna också fram trovärdighet som en viktig värdering i ett 

framgångsrikt ledarskap. Trovärdighet innebär för cheferna framförallt att vara lojal mot 

fattade beslut i alla situationer. En chef beskriver: 

 

Säger jag såhär […] att vi ska inte gå hem tidigare på fredagar för det kommer ju 

faktiskt patienter, då ska ju inte jag sticka hem tidigt på fredagen utan jag ska ju 

faktiskt jobba kvar då, alltså jag ska ju göra som jag säger. Medarbetarna gör som 

jag gör dom gör inte som jag säger […] det gäller ju att föregå med gott exempel. 

(Chef 5) 

 

Höga krav på trovärdighet i form av att vara lojal mot fattade beslut är inte enbart krav som 

chefer ställer på sig själva utan även på andra i sin omgivning. Chefer förväntar sig att andra 

också är lojala mot fattade beslut och agerar trovärdig och gör de inte det finns hos chefer inte 

en rädsla för att vara obekväm och ifrågasätta. En chef uttrycker det som att: 

 

Ibland tycker jag inte allting går rätt till och det kan nog en del tycka att jag är 

jobbig som poängterar det då. Alltså att vi har kommit överens om att det ska vara 

på det här sättet och sen så är det inte alla som kommer ihåg eller har lust att följa 
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det som vi liksom har bestämt i stort. Det kan ju vara på lasarettsnivå eller det kan 

ju vara gentemot andra och då brukar jag påpeka det och det är väl inte alltid så 

populärt [ …].  (Chef 3) 

 

Ur intervjuerna framträder trovärdighet som en viktig värdering som ligger till grund för 

chefernas handlande. Trovärdigheten handlar i grunden om att det finns en överensstämmelse 

mellan chefens värderingar, handlingar och ord. Det kommer främst till uttryck genom att 

chefer är lojala mot fattade beslut, att det gemensamt överenskomna följs. Det är ett krav som 

de ställer såväl på sig själva som på andra i sin omgivning. Ett autentiskt ledarskap betonar 

enligt Yukl (2012:332f) en överstämmelse mellan ord, handling och värderingar. Ett annat 

utmärkande drag för ett autentiskt ledarskap är trovärdighet (Ilies m.fl. 2005:374;Whitehead 

2009:850). Trovärdighet är även en ledaregenskap som i Globe-projektet identifierades som 

effektiv i de flesta kulturer (Dorfmann m.fl. 2004:677).  Moraliskt handlande och att utgöra en 

förebild utgör också viktiga delar i det som Yukl (2012:554) benämner som essensen i ett 

effektivt ledarskap. 

 

I citaten ovan ger cheferna uttryck för ett slags moraliskt handlande, att agera på ett rätt och 

riktigt sätt vilket leder in på rättvisa som också en värdering som betonas av chefer. Rättvisa 

handlar om att såväl medarbetare som patienter ska behandlas på ett rättvist och moraliskt 

riktigt sätt. Rättvisa i förhållandet till medarbetarna innebär bland annat att cheferna får backa 

tillbaks när det gäller personliga kontakter i gruppen som en chef uttrycker det. Chefer vill 

med ett sådant agerande undvika att tankar om orättvisa ska gro bland medarbetarna, att 

chefen favoriserar någon. Rättvisa handlar också om att försvara sina medarbetare om de eller 

chefen själv utsätts för orättvisa. En chef beskriver: 

 

När jag tycker att vi blir påhoppade eller jag blir påhoppad och det inte finns något 

fog då kan jag bli väldigt arg. (Chef 3)    

 

Rättvisa i förhållande till patienterna handlar om att de ska behandlas på ett moraliskt riktigt 

sätt. När behandlingen av en patient inte är moraliskt riktigt i något avseende går de in och för 

deras talan eller agerar som patienternas försvarsadvokat. Patienterna är de som cheferna och 

deras medarbetare finns till för.  

 

I intervjuerna framkommer rättvisa som en viktig värdering som styr chefernas agerande. 

Rättvis behandling framhålls som viktigt såväl i förhållande till medarbetare som till patienter. 

I ett autentiskt ledarskap utgör rättvisa en grundvärdering enligt Yukl (2012:332). Vidare 

framhålls rättvisa också som en viktig aspekt i ett effektivt ledarskap (Yukl 2012:554; 

Backström m.fl. 2008:87).  

 

Värderingarnas betydelse i chefers ledarskap framträder även i chefers beskrivningar av 

varför de blev ledare. Att vara ledare är för flera av de intervjuade ett sätt att kunna uttrycka 

och driva igenom sina värderingar, det de tror på. En chef beskriver en önskan om att få vara 

med och påverka i den besparingsperiod som organisationen stod inför som viktig inför 

beslutet att bli ledare. Chefen tyckte inte att det var rätt och ville kunna vara med och göra sin 
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röst hörd. En annan chef beskriver hur en strävan efter att göra bättre och förändra en 

verksamhet som den inte tyckte fungerade, som en bakgrund till att den blev ledare. 

Autentiska ledare drivs inte av makt och statusbehov utan de blir chefer för att kunna uttrycka 

och driva igenom sina värderingar (Yukl 2012:333).  

 

När cheferna beskriver hur det kom sig att de blev ledare är ett framträdande drag hos flera av 

de intervjuade att ledarpotential tidigt har uppmärksammats av andra snarare än dem själva. 

Cheferna hade ingen tanke på att bli chefer utan de har istället blivit uppmanande av andra att 

söka eller ta chefstjänsten. 

 

Sen vart den här tjänsten som jag nu går på ledig och den hade jag inte tänkt sökt 

men då fick jag ett brev från dåvarande verksamhetschef med annonsen och han 

hade skrivit att vore inte det här någonting för dig. […] jag hade liksom inga planer 

på att bli chef men det väcktes ju då när jag fick det här. (Chef 5)  

 

En annan av cheferna beskriver hur den efter att ha fått en förfrågan om att bli ledare 

rådfrågade en tidigare studiekamrat från grundutbildningen om hur den skulle göra. Den 

gamla studiekamraten svarade då att det var självklart att chefen skulle ta arbetet. Enligt 

studiekamraten hade nämligen chefens lämplighet för en ledarroll och ledaregenskaper för 

andra framgått redan i grundutbildningen. En autentisk ledarutveckling kan enligt Shamir och 

Eilam (2005:404) vara en naturlig process. Det handlar då om en person som är född ledare 

och ledarskapet ses som en inneboende tendens eller egenskap hos personen som har setts 

tidigt eller som uppenbarar sig när rätt tillfälle kommer.   

 

4.2 Ständig förändring   
 

I intervjuerna framhåller chefer en ständig utveckling och förändring som en framgångsfaktor 

i ledarskapet. Enligt Tsoukas och Chia (2002) är förändring ett naturligt tillstånd i en 

organisation. En ständigt pågående och öppen process utan slut eller början (Weick & Quinn 

1999; Lawrence m.fl. 2006).  I den ständiga processen med att utveckla verksamheterna och 

organisationen framhåller cheferna ett antal olika delar som betydelsefulla. Det är ständigt 

förbättringsarbete, formulera och sälja in visioner och omvärldsbevaka.  

 

Arbete med ständiga förbättringar handlar enligt chefer om att införa nya och förbättrade 

arbetsrutiner inom den egna verksamheten. Ständigt förbättringsarbete innebär även enligt 

chefer att registrera data från verksamheten och föra in i olika system för att kunna jämföra 

sig med andra organisationer inom samma område. En chef beskriver:  

 

Dom matar in uppgifter från det som vi har matat in gällande patienter, […] och det 

mäts sen utifrån vissa parametrar och kriterier så ser vi hur väl ligger vi framme när 

det gäller vår verksamhet, man jämför sig med varandra. (Chef 1) 
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I arbetet med ständiga förbättringar och utveckling framhåller flera chefer också vikten av att 

uppmuntra medarbetarnas deltagande på olika sätt. Ett sätt är att som chef verbalt ge beröm 

och visa uppskattning för de medarbetare som har deltagit i ett visst förbättringsarbete, att 

man talar om att de har gjort ett bra arbete. I detta är en viktig del också enligt chefer att de 

som har varit med och gjort förbättringsarbetet får cred för det och får stå i centrum. Ett annat 

sätt som lyfts fram av cheferna är att ge någon form av belöning till de medarbetare som har 

deltagit i ett förbättringsarbete. Belöningen kan vara lite extra ledig tid eller en mindre summa 

pengar. En chef beskriver: 

 

Gör dom något större projekt så får dom ju alltid en liten summa för det, dom 

kanske får en hundralapp extra, men en hundralapp för en sak blir ju i alla fall 

1 200 på ett år, på tio är det 12 000 så får man ju också tänka. (Chef 3) 

 

I intervjuerna framkommer att ett sätt som chefer utvecklar organisationen på är genom att 

arbeta med ständiga förbättringar. Ständigt förbättringsarbete kan vara att införa nya och 

bättre arbetsrutiner eller att registrera data i olika register för att kunna jämföra sig med andra. 

När det gäller förbättringsarbetet framhålls det som viktigt att uppmuntra medarbetarnas 

deltagande på olika vis det kan vara verbalt, men även genom att ge belöning. I Globe-

projektet identifierades uppmuntran som en effektiv ledaregenskap i de flesta kulturer 

(Dorfmann m.fl.  2004:677).  

 

Den andra sättet som chefer utvecklar organisationen på är genom att formulera och sälja in 

visioner om hur de vill att verksamheten ska se ut och vad som behöver förbättras. I arbetet 

med att plantera idéer eller sälja in en vision framhåller flera chefer vikten av att vara 

inspirerande och engagerande och ha en dialog med medarbetarna. Insäljandet av en vision 

eller idé handlar mycket om att prata som en chef uttrycker det. Det framhålls som mycket 

viktigt för cheferna att medarbetarna står bakom den övergripande riktningen eller visionen. 

En chef beskriver: 

 

Jag går inte ut till folk och talar om vad dom ska göra utan jag ska entusiasmera 

folk till att vara med och utveckla och gå framåt. Sen har jag ju mina idéer som jag 

planterar.  (Chef 6) 

 

Av intervjuerna framkommer att chefer utvecklar sina verksamheter genom att formulera och 

sälja in visioner till medarbetarna. När en vision ska säljas in är det enligt chefer viktigt att 

vara inspirerande och engagerande för att få med sig medarbetarna, det handlar mycket om en 

dialog. Viktigt för chefer är att medarbetarna är med på och stödjer den gemensamma 

riktningen, de vill inte driva igenom något mot medarbetarnas vilja. Ett transformativt 

ledarskap betonar enligt Bass (1996:6) inspirerande motivation vilket bland annat handlar om 

att formulera framtida önskvärda tillstånd tillsammans med medarbetarna. Vidare är enligt 

Backström m.fl. (2008:87) dialog det verktyg som den goda ledaren använder sig av för att 

tillsammans med medarbetarna forma och skapa samförstånd kring en gemensam vision. I 

Globe-projektet identifierades även att vara visionär som en effektiv ledaregenskap i de flesta 

kulturer (Dorfmann m.fl.  2004:677).  
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Det tredje sättet som chefer utvecklar organisationen på är genom att omvärldsbevaka. En 

omvärldsbevakning innebär att hålla sig uppdaterad om vad som händer i organisationens 

omgivning och om nyheter och trender. Vad som ligger i tiden för sjukvården och vad som 

förväntas av sjukvården från såväl kunder som framtida medarbetare. Omvärldsbevakningen 

kan även innefatta att hålla sig uppdaterad när det gäller den egna ledarrollen. En chef 

beskriver:  

 

Man behöver titta sig omkring, vad ligger i tiden för chefer och ledare 2015. Vad 

förväntas att jag ska komma med, eller ska jag presentera något annat eller göra på 

något annat sätt. (Chef 1) 

 

Ur intervjuerna framkommer att chefer utvecklar organisationen genom att omvärldsbevaka 

och söka av omgivningen efter såväl trender, nyheter som hot och möjligheter. I detta 

innefattas även en omvärldsbevakning i syfte att hålla sig uppdaterad när det gäller den egna 

ledarrollen. Omvärldsbevakning i form av att söka av omgivningen efter såväl hot som 

möjligheter är enligt Yukl (2012:553) en central del i ett effektivt ledarskap. Chefers förmåga 

att söka av omgivningen är också något som författaren menar blir allt viktigare då villkoren i 

samhället blir alltmer föränderliga och komplexa.   

  

I intervjuerna lyfter chefer även fram två förutsättningar som krävs för att kunna utveckla 

organisationen. Förutsättningarna är dels en god arbetsmiljö och dels en fungerande 

personalgrupp. När det är slitningar i personalgruppen och mycket konflikter är inte 

utvecklingsfrågorna främsta prioritet för personalen. En chef där personalgruppen har haft 

mycket konflikter beskriver att man gör det man behöver men inte så mycket mer. 

Slitningarna i personalgruppen har i sin tur påverkat den berörda chefens förutsättningar för 

att jobba med förändringar och förbättringar i syfte att utveckla verksamheten. Chefen 

beskriver:  

 

Det är många gånger så att jag behöver be eller tala om eller hänvisa eller göra en 

riktning, det är sällan någonting idag i alla fall blir gjort utan att jag är med och 

jobbar på det. Jag behöver vara med i väldigt många områden för att visa […] det 

har en tendens till att inte bli någonting om jag inte är där och är aktiv i jobbet 

åtminstone väldigt långt innan det liksom blir någon som jobbar lite mer 

självständigt med frågorna. (Chef 2) 

 

I intervjuerna framkommer att en god arbetsmiljö och en fungerande personalgrupp är viktiga 

förutsättningar för att kunna arbeta med utveckling av organisationen. Om det inte finns är det 

enligt vissa chefer svårt att få medarbetarna att arbeta med utvecklingsfrågor och det blir inte 

riktigt ett självständigt arbete. Inom det situationsanpassade ledarskapsteorin framhåller 

Hersey m.fl. (2013:113) att grupper kan ha olika mognadsnivå vilket påverkar deras 

självständighet i förhållande till arbetsuppgiften. Ledare måste enligt författarna anpassa sitt 

ledarskap efter gruppens mognadsnivå.  I en grupp med en låg mognadsnivå är medarbetarnas 

självständighet till arbetsuppgiften låg och ledaren behöver där vara mer instruerande och inta 

en styrande roll (Hersey m.fl. 2013:124f). 
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4.3 Det framgångsrika ledarskapets pris   
 

I chefers beskrivningar framkommer även negativa delar som tynger chefer på olika sätt i 

ledarskapet. De delar i ett transformativt och autentiskt ledarskap som tidigare har framhållits 

som framgångsfaktorer har även en baksida. En negativ aspekt som lyfts fram handlar om 

baksidan av att vara närvarande och då i betydelsen att som chef bry sig om hur medarbetarna 

har det och hur de mår. Chefer har en öppen dörr för medarbetarna och finns tillhands om de 

behöver prata. Det innebär samtidigt att de får härbärgera mycket känslor och i viss mån får 

en slags containerfunktion. En chef beskriver: 

 

Det kan vara lätt att man hamnar i väldigt mycket samtal, väldigt mycket gråt för 

att medarbetarna mår dåligt på olika sätt och det är ofta saker som finns hemma i 

hemmet, men vart går gränsen.  […] jag vill visa att jag bryr mig om, jag vill visa 

att dom är viktiga personer och så vidare så att jag får en del av det men det kan 

vara svårt att få lagom, att bryta vid rätt tidpunkt. (Chef 2) 

 

I intervjuerna framkommer att en baksida med att vilja finnas tillhands för sina medarbetare 

och bry sig om hur det mår och hur de har det är att chefer får en containerfunktion. Chefer 

får hantera mycket osäkerhet, negativa känslor och medarbetare som mår dåligt av olika 

anledningar som ibland inte är relaterat till arbetet. Det påverkar både chefers mående och i 

viss mån deras arbete då andra uppgifter får läggas åt sidan för att sitta i samtal med 

medarbetare. Cheferna kan inte heller prata om sin arbetsledande roll och det som den där får 

ta del av med sina medarbetare i syfte att få stöd och avlastning. Enligt Rosengren 

(2014:201f) är härbärgering av tankar, känslor och osäkerhet en del av mellanchefers arbete 

och kan innebära såväl frustration som svårigheter.  

 

Under intervjuerna beskriver cheferna att en annan baksida av att vara närvarande och då i 

betydelsen att bry sig medarbetarna är att det är svårt att släppa arbetet. Chefer tar ibland med 

sig arbetet hem i tanken och funderar över hur medarbetarna har det. En chef beskriver:  

 

Jag tar med mig jobbet i huvudet och mal och mal och speciellt när vi har det tufft. 

Vi har brist på folk eller många är sjuka, vi har mycket patienter alltså det här oj 

hur har dom det ikväll och då är det nära att man tar telefonen och ringer. (Chef 5) 

 

Arbetet inkräktar på så vis på det privata livet och då framförallt när det är mycket att göra på 

arbetet. Det blir ibland som att vi är tre i äktenskapet som en chef beskriver det vilket inte 

alltid är bra. Närheten och närvaron som inom ett transformativt ledarskap (Bass 1996:6) och 

ett svenskt ledarskap (Backström m.fl. 2008:87) lyfts fram som en viktig del har således även 

en baksida. Chefer måste kunna härbärgerar många negativa känslor som de inte kan dela med 

sig av till arbetsgruppen och arbetet följer ibland med hem i tankarna.  

 

En annan negativ aspekt som lyfts fram handlar om baksidan av att vara altruistisk form av att 

som chef sätta andras behov framför sina egna. Chefer går in i vårdarbetet och hjälper sina 
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medarbetare eller tar hand om personal som mår dåligt även om det innebär att nackdelar för 

cheferna själva. En chef beskriver: 

 

Om du inte har hunnit vad du ska på dagen för att du fick annat att göra med den 

kliniska verksamheten eller någon personal som inte mår så bra […] då har du ju 

ditt jobb kvar och det ska du göra sen. (Chef 3)  

 

Av intervjuerna framgår att chefer sätter andras behov föra sina egna vilket i vissa fall gör att 

chefer inte hinner med sitt eget arbete. Det innebär att de får arbeta över för att hinna med och 

i sin tur att de inte kommer hem när de borde. Ett sätt som chefen sätter andras behov före 

sina egna är genom att ta sig tid för medarbetare som exempelvis mår dåligt. Ett annat sätt är 

genom att hjälpa till i verksamheten när personalen har mycket att göra. Altruismen som 

enligt Yukl (2012:333) utgör en del i ett autentiskt ledarskap har således även den en baksida. 

Chefer sätter andras behov framför sina egna vilket framförallt gör att deras eget arbete blir 

lidande och i sin tur förlänger deras egen arbetstid.  

 

En tredje negativt aspekt som tas upp är att chefskap ibland kan vara ensamt då man som chef 

i vissa situationer själv får stå som ansvarig för beslut inför personalgruppen. Chefer kan i 

sådana situationer få utstå mycket kritik från medarbetarna och vara väldigt utelämnade. En 

chef beskriver:  

 

Det kan vara situationer där chefen inte är värd ett endaste dugg […] och då när 

drevet går, för det händer ju ibland, så är man väldigt, väldigt ensam som chef eller 

som första linjens chef och ledare. (Chef 1) 

 

Ur intervjuerna framkommer att chefskap i vissa situationer känns ensamt och framförallt när 

impopulära beslut måste tas. Chefer får då utstå mycket kritik från medarbetarna om att man 

är si eller så som en chef beskriver det och det är då lätt att ta det personligt. En chefsroll 

innebär ibland enligt Rosengren (2014:196ff) såväl ensamhet som utsatthet. Trots att flera 

chefer beskriver känslan av ensamhet upplever de sig inte ensamma. Det främsta skälet till att 

chefer inte upplever ensamhet är att de anser sig ha ett gott stöd från såväl sin närmaste chef 

som andra avdelningschefer, hade de inte det skulle det däremot ha varit ensamt. Stödet 

innefattar att chefer kan ringa till andra avdelningschefer eller komma förbi för att ventilera, 

få prata av sig. Det kan även handla om att få feedback och en annan chefs perspektiv på sitt 

agerande i en viss situation. Enligt Carlström (2012:101) och Rosengren (2014:196ff) är 

socialt stöd från den närmaste chefen eller från andra chefer i samma position en viktig 

förutsättning för ledarskapet. Chefer som har ett gott socialt stöd upplever i mindre grad 

ensamhet i sitt chefskap och det är något som även bekräftas av cheferna i studien.  
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5. Sammanfattande diskussion  
 

Studiens syfte är att undersöka vad ett framgångsrikt ledarskap innebär för cheferna i en 

organisation som fått en prestigefylld utmärkelse. För att besvara studiens övergripande syfte 

har tre frågeställningar utarbetats: 

 

1. Vilka är framgångsfaktorerna i ledarskapet? 

2. Vad gör cheferna för att utveckla organisationen? 

3. Vilka svårigheter upplever cheferna i ledarskapet? 

 

I avsnittet beskrivs studiens slutsatser och forskningsfrågorna besvaras. Därefter förs en 

diskussion kring studiens resultat och metod. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida 

forskning inom området.  

 

5.1 Slutsatser 
 

Inledningsvis redogörs i detta avsnitt för framgångfaktorer i ledarskapet därefter presenteras 

hur chefer utvecklar organisationen. Slutligen beskrivs vilka svårigheter som chefer upplever i 

ledarskapet.   

 

5.1.1 Vilka är framgångsfaktorerna i ledarskapet? 

 

Chefer framhåller tre framgångsfaktorer i ledarskapet som är fokus på relationer, lärande samt 

ett etiskt förhållningssätt. Relationer som är den första framgångfaktorn handlar om att vara 

närvarande, skapa delaktighet och bygga förtroende. Närvaro innebär att chefer vill ha en 

närhet till sina medarbetare såväl rumsligt som relationsmässigt. Rumslig närvaro betyder att 

som chef finnas på plats på arbetet och vara synlig. Relationsmässig närheten handlar om att 

som chef ha ett genuint intresse för sina medarbetare och hur de har det, hur de mår och vad 

de tycker. Delaktighet handlar om att involvera medarbetarna i arbetet och även ge utrymme 

för självständighet. Delaktighet skapar chefer genom att ge medarbetarna egna 

ansvarsområden och att i dialog med medarbetarna formulera vad just de kan bidra till och hur 

de kan utvecklas. Förtroende innebär slutligen att chefer ser sitt ledarskap som beroende av att 

de har medarbetarnas förtroende, utan gruppens förtroende är chefer inte ledare. Det kan till 

viss del upplevas som lite hotfullt emellanåt, att förtroendet är såväl sårbart som osäkert. 

Medarbetarnas förtroende vinner chefer genom att finnas där, lyssna och inte skvallra runt om 

vad medarbetarna berättar för dem.  

 

Lärande utgör den andra framgångsfaktorn som lyfts fram av chefer. Det handlar om att 

chefer lägger vikt vid och på olika sätt främjar och ger förutsättningar för medarbetarnas 

lärande.  
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Ett etiskt förhållningssätt är den tredje framgångsfaktorn som framhålls av chefer. Det etiska 

förhållningssättet består av ett antal olika värderingar som styr chefer i deras agerande. De 

olika värderingar som framträder i intervjuerna är altruism, äkthet, ärlighet, trovärdighet och 

rättvisa. Altruism innebär att cheferna sätter sina medarbetares behov framför sina egna. De 

hjälper till om det behövs trots att deras eget arbete ibland blir lidande. Äkthet handlar om att 

cheferna vill vara äkta i sin feedback till medarbetarna, att det kommer från hjärtat och är 

naturligt. Ärlighet innefattar såväl en öppen och rak kommunikation med medarbetarna som 

att man kan erkänna fel och brister. Trovärdighet betyder att vara lojal mot fattade beslut, att 

det finns en överensstämmelse mellan det man säger och det man gör. Rättvisa är att agera på 

ett rättvist och moraliskt riktigt sätt mot såväl medarbetare som patienter. Rättvisa mot 

medarbetarna handlar om att stå tillbaka när det gäller personliga kontakter i arbetsgruppen 

för att undvika känslor av orättvishet. Det handlar även om att försvara sina medarbetare om 

de utsätts för orättvis kritik eller anklagelser. Rättvisa mot patienterna innebär att cheferna 

försvarar patienterna från att bli orättvist eller moraliskt oriktigt behandlade genom att vara 

deras försvarsadvokat eller talesperson.  

 

Utifrån de tre framgångsfaktorer på individ- dyad- och gruppnivå som chefer lyfter fram i 

studien framträder ett framgångsrikt ledarskap som bestående av tre komponenter. De tre 

delarna i ett framgångsrikt ledarskap och deras relation illustreras i figur 1 på sidan 39.  

 

 
 

Figur 1. Framgångsrikt ledarskap på individ-, dyad- och gruppnivå, egen utformad bild.  

 

5.1.2 Vad gör cheferna för att utveckla organisationen? 

 

Chefer arbetar ständigt med att utveckla organisationen på ett flertal olika sätt. Ett sätt är att 

genomföra ständiga förbättringar inom verksamheterna. Det kan handla om att införa nya 

arbetsrutiner eller registrera data i syfte att kunna jämföra sig med andra och se hur man 

ligger till. I arbetet med ständiga förbättringar är enligt chefer också en viktig del att 

uppmuntra medarbetarnas deltagande på olika sätt. Uppmuntran kan vara verbal i form av 

beröm och att de medarbetare som har deltagit i något förbättringsarbete ges cred för det. 
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Uppmuntran kan även vara i form av olika belöningar såsom en mindre summa pengar eller 

lite extra ledig tid. Ett annat sätt som chefer utvecklar organisationen på är genom att 

formulera och skapa stöd för visioner inom verksamheterna. Visionerna handlar om framtida 

önskvärda tillstånd, hur chefer vill att verksamheten ska vara. Cheferna framhåller det som 

mycket viktigt att medarbetarna involveras i processen och stödjer visionen och för att uppnå 

det är dialog betydelsefullt. Chefer framhåller också att vara inspirerande och engagerad som 

viktiga delar för att kunna sälja in en vision till medarbetarna. Ett tredje sätt som chefer 

utvecklar organisationen på är genom att omvärldsbevaka. Chefers omvärldsbevakning 

innebär att studera omgivning för att hålla sig uppdaterad om såväl trender och nyheter som 

hot och möjligheter. Omvärldsbevakningen gäller såväl organisationen som själva ledarrollen. 

Viktiga förutsättningar enligt chefer för at kunna jobba med utvecklingsfrågor är också att det 

finns en god arbetsmiljö och en harmoni i arbetsgruppen.  

 

Utifrån detta tema framträder en komponent till som viktig för det framgångsrika ledarskapet 

och då på organisationsnivå. Framgångsfaktorn är här att på organisationsnivå göra ständiga 

förändringar och utveckla organisationen. Sett ur ett organisationsperspektiv kan 

framgångsrikt ledarskap således illustreras enligt figur 2 på sidan 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Framgångsrikt ledarskap sett ur ett organisationsperspektiv, egen utformad bild.   
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5.1.3 Vilka svårigheter upplever chefer i sitt ledarskap? 

 

Chefer upplever ett antal olika svårigheter i sitt ledarskap som tynger dem på olika vis. De 

svårigheter som chefer ger uttryck för under intervjuerna kan ses som baksidan av vissa av de 

aspekter som gör ett ledarskap framgångsrikt. Det handlar för det första om baksidan av att 

vara närvarande som dels innebär att chefer får härbärgera medarbetarnas känslor och dels att 

chefer har svårt att släppa arbetet när de går hem. Det handlar också om baksidan av att vara 

altruistisk och sätta andras behov framför sina egna vilket innebär att chefer inte hinner med 

sitt eget arbete och får arbeta över. En tredje del som tas upp av cheferna är ensamheten i 

ledarskapet. Hur chefer förhåller sig till det varierar beroende på vilket stöd de upplever sig 

ha. Chefer som upplever sig ha ett gott stöd från sin närmaste chef, biträdande avdelningschef 

och andra avdelningschefer upplever sig inte ensamma.  

 

5.2 Diskussion  
 

Studien har varit mycket intressant att genomföra och har gett upphov till flera lärdomar och 

insikter om ledarskap i allmänhet och framgångsrikt ledarskap i synnerhet. Det finns en 

omfattande forskning om ledarskap varför det ter sig uppseendeväckande att inte mer fokus 

har riktats mot att undersöka framgångsrikt ledarskap och vad det består av. Ledarskap är ett 

komplext fenomen och för att verkligen förstå det behöver vi även titta på vad som gör ett 

ledarskap framgångsrikt.  

 

Min uppfattning är samtidigt att ledarskapsområdet inte är särskilt lättillgänglig och då 

framförallt på grund områdets omfattning och komplexitet. Det finns en mängd olika teorier 

om ledarskap som till viss del har överväldigat mig. Uttrycket att det kan vara svårt att se 

skogen för alla träd passar väl in på ledarskap som forskningsområde. I efterhand kan jag till 

viss del även känna att ledarskapsområdet är för omfattande att ta sig an inom ramen för den 

tid och utrymme som ges för en C-uppsats. Det är svårt att hinna gå igenom forskningen och 

verkligen kunna göra området rättvisa med all dess komplexitet och omfattning. Risken är att 

man enbart skrapar på ytan.  

 

Jag upplever samtidigt att denna studie bidrar med värdefull information om kännetecken för 

ett framgångsrikt ledarskap inom sjukvården. Innan studiens genomförande var ett av mina 

antaganden att hälso- och sjukvårdens speciella karaktär skulle avspegla sig på ledarskapet 

och hur det skulle förstås av intervjupersonerna. Det antagandet anser jag i efterhand har visat 

sig stämma. Den vikt som cheferna lägger vid ett etiskt förhållningssätt och relationer som 

framgångsfaktorer i ledarskapet menar jag kan ses som delar som är specifika för ett 

ledarskap inom sjukvården. Etik utgör en väldigt viktig del inom sjukvårdens verksamhet och 

ett etiskt förhållningssätt kan ses som en del av det. Inom sjukvården handlar det också 

mycket om relationer och det avspeglar sig även på ledarskapet där relationer står i fokus. 

Inom vården månar personalen om patienterna och cheferna månar i sin tur om såväl patienter 

som personalen. Jag har även funderat över om sjukhusets storlek kan ha betydelse för 
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närheten i relationen mellan ledare och medarbetare. Karlskoga lasarett är ett mindre sjukhus 

och det skulle kunna bidra till en mer intim och personligt atmosfär med nära relationer.  

 

Ett av mina antaganden innan studiens genomförande var även att jag skulle finna vissa 

generella delar för ett framgångsrikt ledarskap. I efterhand går det att konstatera att även detta 

antagande till viss del har visat sig stämma. Detta då jag i ett större sammanhang även ser 

likheter mellan framgångsrikt ledarskap inom hälso- och sjukvård och framgångsrikt 

ledarskap inom andra kontexter såsom svensk och global. De delar som i min studie har 

framträtt som viktiga framgångsfaktorer i ledarskapet lyfts även fram som centrala delar i ett 

framgångsrikt ledarskap inom de andra två kontexterna. Studien ger på så sätt också ett bidrag 

till en förståelse av det framgångsrika ledarskapet som helhet.  

 

Jag upplever vidare att studien också bidrar till en insikt om det framgångsrika ledarskapets 

baksida, så som det uttrycks av cheferna. Framgången har ett pris och en baksida och det är 

viktigt att lyfta fram. Allt är inte rosenrött och att vara chef är många gånger såväl krävande, 

tufft och utelämnande. Under intervjuerna har jag imponerats av chefernas klokhet, mod, 

styrka och ork och i situationer som för en annan kan te sig som övermärktiga. Chefer, även 

om de är framgångsrika i sitt ledarskap, möter många svårigheter i sin vardag. Kan vi lyfta 

fram dessa svårigheter kan vi också få en förståelse för deras vardag i syfte att kunna ge ett 

bättre stöd så att de orkar i längden, för vi behöver goda ledare. 

 

När det gäller metodiska aspekter så har jag i efterhand funderat mycket över hur urvalet av 

intervjupersoner gjordes till studien och om det kan ha påverkat studiens resultat och 

tillförlitlighet. De sex avdelningscheferna valdes utifrån mina önskemål men av en 

representant från sjukhuset. Jag har ingen vetskap om de medvetna eller omedvetna motiv 

som kan ha styrt det urval som representanten i sin tur gjorde. I syfte att ge en viss bild av 

sjukhuset kanske avdelningschefer som är lojala mot organisationen och som är på ett visst 

sätt valdes ut. Det är något som i viss mån kan påverka studiens tillförlitlighet. När det gäller 

urvalet fanns det samtidigt inget annat alternativ. I studien undersöks ett fenomen, en 

organisation som har erhållit en prestigefylld utmärkelse för sitt framgångsrika arbete och då 

är sjukhuset en självklarhet för just den här studien. Jag känner mig också priviligerad att ha 

fått tillgång till en sådan kunskap som cheferna i detta fall kan ge då det inte är vanligt att man 

får. Framgångsrika ledare är som beskrivs av Mumford (2006: 4) svåra att få tillgång till.  

 

Vidare har jag i efterhand även reflekterat kring sjukhusets storlek och urvalssättet kan ha 

påverkat intervjupersonernas öppenhet i intervjuerna. Karlskoga lasarett är ett mindre sjukhus 

och det finns inte så många avdelningschefer varför intervjupersonerna skulle kunna uppleva 

en rädsla för att bli identifierade. Det skulle i sin tur kunna göra intervjupersonerna mindre 

öppna och påverka studiens tillförlitlighet. Men att så skulle vara fallet upplevde jag inte 

under intervjuerna utan intervjupersonerna delade öppenhjärtigt med sig av sina tankar om 

ledarskap i olika avseenden.  

 

Innan intervjuernas genomförande ansåg jag att det skulle vara en fördel att jag inte hade 

någon egen erfarenhet av att arbeta som chef eller av arbete inom hälso- och sjukvård. Det 
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skulle medföra att jag inte tog saker för givet eller som självklara och i efterhand kan jag 

konstatera att det var en fördel. Jag frågade mycket under intervjuerna om saker som jag inte 

förstod både när det gäller själva chefskapet och hälso- och sjukvårdens verksamhet och 

förutsättningar. Jag anser därmed att min brist på förförståelse ökade min nyfikenhet och 

uppmärksamhet inför intervjuerna vilket kan ses som en styrka.  

 

Flera av de resultat som denna studie har bidragit till vore intressanta att undersöka i framtida 

forskning och då framförallt det etiska förhållningssättet och närvaron. Intervjustudier skulle 

kunna genomföras med avdelningschefer på andra sjukhus i syfte att se vad de lägger in i ett 

framgångsrikt ledarskap och om närvaro och etik framträder även där. Vidare vore det 

intressant att göra en jämförande studie av uppfattningar om framgångsrikt ledarskap inom 

sjukvård respektive icke sjukvårdsrelaterad verksamhet. En sådan studie skulle kunna ge oss 

mer insikt om närvaro och etik är något specifikt för ett framgångsrikt ledarskap inom 

sjukvården eller inom ett framgångsrikt ledarskap överlag.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

 

 

Bakgrundsfrågor:  

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du arbetet som avdelningschef på Karlskoga lasarett? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Vad arbetade du med innan du blev avdelningschef på Karlskoga lasarett? 

 

Vilket ansvar och vilka befogenheter anser du dig ha som avdelningschef inom hälso- och 

sjukvård? 

 

Berätta hur det kommer sig att du blev ledare?   

 

Ledarskap i allmänhet: 

 

Vad innebär ledarskap för dig? 

 

Hur ser du på chefskap kontra ledarskap?  

 

 

Framgångsrikt ledarskap: 

 

Vad innebär ett framgångsrikt ledarskap för dig?  

 

Vilka förutsättningar upplever du är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap? 

 

Vad gör du för ditt ledarskap ska bli framgångsrikt? 

 

 

Ledarskap hälso- och sjukvård: 

 

Vad tror är specifikt för att vara ledare inom hälso- och sjukvård? 

 

Vilka för och nackdelar finns med att vara ledare inom hälso- och sjukvård? 

 

 Vilka utmaningar upplever du i ditt ledarskap?  

 

 



 

 

Vad gör du i ditt ledarskap för att utveckla organisationen?  

 

Vilka hinder och möjligheter upplever du finns i ditt arbete för att kunna arbeta med att 

utveckla organisationen? 

 

Hur motiverar och inspirerar du dina medarbetare och skapar engagemang och entusiasm för 

arbetet? 

 

Hur vinner du medarbetarnas tillit och förtroende? 

 

Hur går du tillväga för att stötta och uppmuntra dina medarbetare?  

 

Ser du någon anledning till att förändra ditt ledarskap i olika situationer? 

 

Vilka värderingar bygger du ditt ledarskap på? 

 

Vilka värderingar upplever du att organisationen ger uttryck för? 

 

Kan du berätta om dina personliga styrkor och svagheter som ledare? 

 

 
 


