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Abstrakt  

Temat för den här uppsatsen utgick från ledarskap och styrmodellen New Public 

Management, NPM. Arbetet begränsades till att studera enhetschefer inom offentlig 

verksamhet. Syftet med arbetet var dels att utröna om effektivt ledarskap utövas i offentlig 

verksamhet och dels om det går att utöva sådant ledarskap när verksamheten bedrivs enligt 

den marknadsstyrda modellen, NPM. Vid urval valdes respondenter utifrån den så kallade 

snöbollsmetoden. De respondenter som deltog i studien hade rykte om sig att vara 

framgångsrika och effektiva i sitt ämbete. För arbetet valdes en kvalitativ ansats och 

hermeneutisk vetenskapsteori. Fokus var därvidlag att få en beskrivning av respondenternas 

livsvärld såsom de själva uppfattade den. Syftet med intervjuerna var att få insikt och 

förståelse över hur respondenterna själva tolkade och såg på hur ett effektivt ledarskap ska 

utövas. Vi sökte inga förklaringar till varför respondenterna har en viss uppfattning utan nå 

förståelse för deras tolkningar och uppfattningar kring ämnet effektivt ledarskap. Utöver 

tolkning av genomförda intervjuer stödjer sig resultatet och slutsatserna på tidigare 

forskning och empiri kring de aktuella teman som studien avsåg att undersöka. Resultatet 

visade att samtliga tillfrågade respondenter beskrev egenskaper hos sig själva som alla 

kunde hänföras till det så kallade effektiva ledarskapet. Slutsatsen drogs därför att effektivt 

ledarskap utövas inom offentlig verksamhet. Resultatet visade också att det fanns hinder i 

verksamheten för att kunna utöva detta till fullo. Samtliga respondenter anförde att 

organisationsstrukturen och att krav på effektivisering i olika former påverkade deras 

möjligheter att arbeta effektivt. Resultatet av undersökningen visade att NPM som 

styrmodell i offentlig verksamhet har sina brister och utgör ett hinder för ett optimalt 

utövande av ett effektivt ledarskap.  

 

 

Nyckelord: Ledarskap, effektivt ledarskap, situationsanpassat ledarskap New Public Management och 

offentlig sektor 
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Introduktion  

Detta kapitel ska ge läsaren en introducerande beskrivning av problemområdet och ge en 

bakgrund till den valda problemställningen. 

 

De flesta beteendevetare är ense i uppfattningen om att ledarskapet är viktigt för 

organisationers effektivitet (Yukl, 2013).  En effektiv ledare har förmåga att anpassa sig till de 

olika komplexa situationer som uppstår i en organisation, god förmåga att hantera 

rollkonflikter, att strukturera, att lämna över makt till medarbetarna (empowerment), att bygga 

samarbete och visa förtroende för sina medarbetare (Bolman & Deal, 2012; Yukl, 2013). För 

att bedriva ett effektivt ledarskap handlar det också om att få rätt förutsättningar för att kunna 

nå bra resultat för organisationen. Inom den offentliga sektorn kan ses en förändring i hur 

organisationerna ska styras. Är dessa förändringar förenligt med ett effektivt ledarskap eller 

finns det några motsättningar eller hinder för att kunna bedriva ett sådant ledarskap? Den mer 

marknadsdrivna styrformen New Public Management, NPM är på frammarsch inom offentlig 

verksamhet. Vissa skulle vilja påstå att NPM tillhör den så kallade neo-liberala ideologin. 

Vilket i korthet innebär att man anser privata alternativ överlägsna de offentliga samt att dessa 

privata alternativ bör ta över funktioner från den offentliga administrationen. Ett argument för 

att tillämpa denna styrmodell är att den offentliga sektorn anses dåligt organiserad och håller 

låg kvalitet (Williams, Rayner & Allinson, 2011). Införandet av denna modell och hur man 

valt att använda NPM skiljer sig mellan de olika länderna. Det finns emellertid några 

gemensamma huvuddrag. Den första gemensamma nämnaren är den kritiska synen man har 

på stora offentliga förvaltningar och deras sätt att bedriva service med universella lösningar. 

Man ser de stora offentliga verksamheterna som byråkratiska, hierarkiska och rigida. 

Skillnaden i kritiken mot den offentliga sektorn ligger i att förespråkarna för NPM anser att 

det föreligger en stor brist i dessa organisationsstrukturer avseende förmågan att skapa 

effektiva samarbeten mellan varandra i frågan om att möta kundernas olika behov. En annan 

åsikt som förespråkarna har gemensamt är övertygelsen i fördelarna att marknadsanpassa 

olika alternativ till kunder på marknaden. Det ska leda till mer kundorienterade och 

kostnadseffektiva tjänster (Cumella, 2008). Men är det verkligen så? Vid implementering av 

denna modell i svensk sjukvård hamnar exempelvis kvalitén i skymundan och i engelsk 

sjukvård talas om patientsäkerhetsbrister (Hamlin & Patel, 2012; Skålen 2002). Avgörande 

för en organisations framgångar i att nå måluppfyllelse handlar i grunden om ledarskapets 

utövande. En organisation har mycket att vinna på att ha effektiva ledare i sin organisation. 

Om syftet med NPM bland annat är att förbättra organisationsstrukturen så att samarbetet blir 

mer effektivt borde det finnas goda förutsättningar för att ledarna ska kunna utöva ett effektivt 

ledarskap. Men är det så?   

 

 

Syfte 

Studien avser att undersöka om den pedagogiska påverkans- och förändringprocessen i form 

av ett effektivt ledarskap bedrivs inom offentlig verksamhet och hur ledarskapet i sådana fall 

påverkas av New Public Management.  
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ledarskap, situaionsanpassat ledarskap, 

effektivt ledarskap och New Public Management inom offentlig verksamhet. 

 

Ledarskap i ett kontextuellt sammanhang 

Hur ledarskap ska definieras har debatterats flitigt inom forskningen exempelvis kan det 

definieras utifrån det syfte det ska uppnå (Bass, 2008). Yukl (2013) menar att uttalandet utav 

Bennis 1959 är precis lika sant idag som det var då. Bennis uttalade att forskare gjort 

grannlaga försök till att hitta en precis definition men att ingen lyckats fånga dess egentliga 

”koncept”. Mot bakgrund av vagheten i begreppet och dess mångsidiga tolkning inom 

praktiken finns det dem som ifrågasätter om man överhuvudtaget kan se ledarskap som en 

vetenskaplig konstruktion. De flesta beteendevetare är emellertid ense i uppfattningen om att 

ledarskap finns som fenomen och att ledarskapet är viktigt för organisationers effektivitet 

(Yukl, 2013).  Ledarskap kan ses som en ”roll” eller som en ”delad påverkansprocess”. Om 

ansatsen blir att studera ledarskap som en ”roll” menar Yukl (2013) att tonvikten ligger på 

attribut som avgör val av ledare, det typiska beteendet hos ledaren och effekterna utav 

ledarens beteende på gruppmedlemmar och organisation. Ledarskap kan sammanfattas som ” 

the process of  influencing others to understand and agree about what needs to be done and 

how to do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish 

shared objectives” (Yukl, 2013). Ledarskap handlar således om en process där en person 

påverkar andra individer, som anger riktning och som har som mål att underlätta för sina 

medarbetare att bedriva framgångsrikt arbete. På så sätt kan sägas att ledarskapet handlar om 

en pedagogisk påverkans- och förändringsprocess som kan studeras på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå. (Nilsson, 2005). Svensson (2009) menar att det finns ett stort 

behov av pedagogisk kunskap och kompentens inom ledarskap på olika nivåer och i olika 

sammanhang i samhället (Svensson, 2009).  

 

 

Effektivt Ledarskap 

Tafvelin (2013) har undersökt socialtjänsten. Syftet med avhandlingen var att öka kunskap om 

situationsanpassat ledarskap och ledarskapsprocessen genom att presentera faktorer som kan 

förklara när och varför det är effektivt. Data samlades in i form av enkäter och intervjuer av 

personal och chefer anställda på en socialtjänst i en större kommun i norra Sverige. 

Avhandlingen visade ett positivt samband mellan situationsanpassat ledarskap och 

personalens skattningar av engagemang, rolltydlighet och välmående. Vidare konstaterades 

också att situationsanpassat ledarskap påverkade klimatet på arbetsplatsen genom exempelvis 

högre välmående. Svårigheter som lyftes fram i studien var exempelvis hierarkisk struktur, en 

administrativ arbetsroll och stora arbetsgrupper. Tafvelin (2013) fann att vissa faktorer kan 

underlätta och öka effekten av ett situationsanpassat ledarskap. Exempel som nämndes var 

socialt stöd från kollegor och att gruppen har samma chef under en längre tidsperiod. Men det 

framkom även faktorer som hindrar chefer från att utöva ett situationsanpassat ledarskap. 

Exempel på det var organisationsstrukturen, återkommande organisationsförändringar och 
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chefernas egen arbetsmiljö. Tafvelin (2013) sammanfattade sin studie med att konstatera att 

det finns en nytta med att bedriva situationsanpassat ledarskap i offentliga organisationer men 

också att det finns faktorer som kan hindra möjligheten att utöva sådant ledarskap. 

 

Syahrisal (1995) undersökte ledares och medarbetares syn på effektivt ledarskap undersökts. 

Studien genomfördes på en indonesisk jordbruksverksamhet med inriktning mot utbildning. 

Syahrisal följde chefer under en omorganisation på det aktuella företaget, det för att observera 

och förstå vad som karakteriserar en effektiv ledare. Såväl enhetschefer som medarbetare 

konstaterades samstämmiga i uppfattningen om vilka egenskaper ledaren bör besitta. Studien 

visade att chefer på högre befattningar hade en annan uppfattning mot för enhetschefer och 

medarbetare om vad som definierade bra egenskaper hos en ledare. Chefer på högre 

befattningar visade en mer uppgiftsorienterad inställning. Syahrisal (1995) konstaterade att 

effektiva ledare kan definieras genom olika egenskaper och karaktärsdrag. Den viktigaste 

egenskapen vara förmågan att situationsanpassa sitt ledarskap. Medarbetarnas motivation var 

även beroende av ledarens egenskaper i sitt utövande av ledarskapet. Ledningen å andra sidan 

menade att effektiva ledare hänger sig åt företaget och dess vision.  

 

Larsson (2010) undersökte i en studie olika faktorers inverkan på en organisations framgång. 

Han undersökte följande områden, ledarskap, kvalité, effektivitet och hälsa. Undersökningen 

baserades på både kvalitativa och kvantitativa metoder som delades upp i olika 

forskningsområden beroende på undersökningsområde. De kvalitativa undersökningarna 

genomfördes i form av intervjuer och seminarium med chefer och medarbetare. Kvantitativa 

data hämtades från enkäter genomförda av både medarbetare och chefer. Larsson genomförde 

fem olika undersökningar på tre till åtta organisationer i Sverige. Resultatet av 

undersökningen visade att ledarstilen i allra högsta grad avgör ledarskapets effektivitet och att 

ledarstilen påverkade medarbetarnas hälsa, vilket visade sig påverka effektiviteten och 

produktiviteten för verksamheten. Larsson sammanfattade sin studie med att konstatera att 

mjuka värden är av betydelse för en organisations framgång. Ledare som arbetar nära 

medarbetare och ledning med god kommunikation och personlighet visar på långsiktigt, 

framgångsrikt och effektivt resultat. 

 

Hamlin och Patel (2012) genomförde en studie på rumänska och engelska sjukhus med syftet 

att undersöka ledare och vad som uppfattades som effektivt ledarskap. Hamlin och Patel 

(2012) undersökte om det förelåg några skillnader mellan länderna i uppfattningen om vad ett 

effektivt ledarskap är och hur de ska bedrivas. Av studien framgick att det som tidigare 

studier mätt utifrån förutbestämda dimensioner och instrument, vilket ofta resulterat i att man 

mätt ledaregenskaper i stället för att observera dem. Det kan enligt Hamlin och Patel (2012)  

inneburit ett misslyckande med att förstå den djupare strukturen i ledarskapet. I studien 

användes två teoretiska referensramar. Det vill säga Implicit Leadership Theory och Multiple-

Constituency Model. För att fånga upp beteenden hos ledaren användes Flanagans kritiska 

incident teknik, CIT. De observerade beteendena analyserades för att i ett senare skede bryta 

ner dem och identifiera mindre segment av beteenden. Framtagen data jämfördes sedan mot 

färdiga kategoriseringar. Studien utgick från kvalitativ ansats och analytiska metoder. 

Därefter utfördes genom en deduktiv tolkning och man kategoriserade ”bestående” beteenden 
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i olika kategorier. Av studien kunde ringas in 57 stycken ”beteenden” varav 30 stycken utav 

dessa var sådana som betraktades som effektiva beteenden och 27 stycken icke effektiva 

beteenden. Problemet med empirin inom det aktuella området menade Hamlin och Patel 

(2012) är den oenighet som råder kring definitionen av effektivt ledarskap i jämförelse med 

ett ineffektivt ledarskap. Undersökningen företogs i tre steg och man utgick från post-

positivistiska och epistemologiska teorier. Resultatet av studien visade att  uppfattningen om 

vad som är ett effektivt ledarskap i hög grad överensstämde mellan de två länderna. Som 

exempel på effektivt ledarskap angavs, god förmåga att planera och strukturera, proaktivt 

ledarskap, en som fort löser problem, leder sina medarbetare med ett aktivt stödjande 

förhållningssätt, bra på att delegera, ”empowerment” och att ledaren visar genuin 

uppskattning samt intresse för sina medarbetare när det uppstår problem. Därutöver ansågs en 

ledare effektiv när denne ser till sina medarbetares intressen och ser till att de får utvecklas, ta 

med dem i beslutsfattande och som har en tillåtande öppen, personlig och tillitsfull attityd 

(Hamlin & Patel, 2012).  

 

 

New Public Management i offentlig sektor 

I en engelsk empirisk studie av Cumella (2008) analyserades gällande riktlinjer för hur 

personer med funktionshinder ska hanteras i komparation med NPM. Konsekvenserna av 

detta nya styrsystem utvärderades och det konstaterades bland annat att det fanns en 

omfattande kritik avseende införandet av NPM från personer som arbetar i den offentliga 

sektorn. Exempelvis fanns uppfattningen att valfriheten för kunderna är illusorisk. En annan 

kritik var att det föreligger en centraliserad makt som inte är synlig. Kritikerna menade att 

sättet att bedriva verksamhet på enligt NPM leder till att man anpassar sitt mönster av tjänster 

för att generera operativa uppgifter som bäst uppfyller centralt påtvingade mål och normer. 

Även i de fall sådana anpassningar hamnar i konflikt med de behov som verksamhetens 

konsumenter har. Det har inneburit att hälsovården i England kommit till en punkt där man 

inte längre kan garantera patienters säkerhet. Det har visat sig i olika fall att ledningen har 

riskerat patienters säkerhet (Cumella, 2008).  

 

Hall, Gunter och Bragg (2012) studerade utbildningssektorn i England med fokus på 

ledarskap som en del av NPM. En av frågeställningarna studien avsåg att besvara var 

samspelet mellan NPM och de professionella identiteter hos dem som arbetar inom 

utbildningssektorn. Studien utgick från en diskursiv social tillämpning och maktstrukturerna 

förklarades genom användandet av personbaserad sociologi baserad på Rose tillämpning av 

Foucaults sätt att se på hur interagerande mellan jaget och helheten kopplas samman.  Det 

gjordes en fallstudie på en stor skola med barn mellan 11- 18 år i en liten stad på landsbygden 

med fokus på rektor och dennes medarbetare. Till följd av studiens resultat uppstod 

följdfrågan om det är helt oproblematiskt att föra in denna typ av styrning i offentlig sektor. 

Ett exempel på effekterna av NPM inom utbildningssektorn är att det begränsar möjligheterna 

till förändring.  En del menade att det kan leda till en falsk övertygelse om delaktighet inför 

beslutsfattande. Det eftersom personerna ändå är knutna till en form av ledarskap som i 

huvudsak är beroende av hierarkisk kontroll. Det innebär de facto att NPM paradigmet 
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påverkar identiteten av ledarskapet inom utbildningssektorn och ledarnas identitet försvagas. 

Författarna konkluderade att det ”distribuerade” ledarskapet mer kan ses som en lockande och 

elegant version och ansvar för genomförande utav arbetsuppgifter ändå passerar genom den 

normala gången i den hierarkiska skolan (Hall, Gunter & Bragg, 2012). 

 

Wyse (2007) undersökte vilka egenskaper och kvalitéer en effektiv ledare bör ha inom den 

offentliga sektorn i Australien. Problemformuleringen som studien huvudsakligen sökte svar 

på var vilka önskvärda egenskaper framtidens chefer inom den offentliga sektorn borde 

besitta. Studien avsåg att studera de högsta cheferna som hade ansvaret för att organisationen 

bedrevs effektivt. 220 personer deltog i studien och majoriteten som svarade på enkäten hade 

en masters- eller doktorsexamen. Av respondenternas svar konstaterades att flexibilitet, 

initiativrikedom, kommunikativ förmåga och förmåga att motivera var önskvärda egenskaper 

hos en ledare. Studien bidrog bland annat till en förståelse för hur dagens ledare bör se på och 

vilka behov som finns i organisationen samt vad som krävs för att möta de utmaningar som 

uppstår i samband med det nya NPM paradigmet i den offentliga sektorn. Ett exempel som 

angavs var hur ledarrollen ska utövas i förhållande till de konkurrerande värderingar ledarna 

står inför. Wyse (2007) såg två motsatta infallsvinklar, antingen bör ett strukturerat ledarskap 

utövas eller så bör ett flexibelt ledarskap tillämpas. Ska man i framtiden ha internt fokus med 

medarbetarnas välbefinnande i fokus eller ett externt fokus med sikte på utveckling och 

positionering där resultat och mål är det viktigaste? Wyse (2007) konstaterade att NPM 

paradigmet inneburit långtgående reformer i byråkratier världen över och att det ofta hänvisas 

till fördelarna med denna styrform i den privata sektorn samt att fokus ligger på effektivitet 

och lönsamhet. Han menar att tidigare studier emellertid visat att det finns fundamentala 

skillnader mellan den privata- och den offentliga sektorn. I den offentliga sektorn är 

organisationen uppbyggd på ett annat sätt och beslut måste fattas i enlighet med gällande 

lagstiftning. Det handlar om helt olika organisationskulturer och dessutom är en del offentliga 

verksamheter politiskt styrda. Dessa skillnader ställer enligt Wyse (2007) andra krav på 

kompetens hos ledare inom den offentliga sektorn och andra typer av roller än inom den 

privata sektorn för att kunna bedriva ett effektivt ledarskap i en verksamhet. 

 

Skålen (2002) undersökte införandet av NPM i offentlig verksamhet i Sverige. Studien 

genomfördes på Landstinget i Värmlands län med syftet att få en förståelse för hur man 

implementerat styrmodellen i organisationen. Metoden som användes var kvalitativ och 

genomfördes genom observationer och intervjuer.  Styrmodellen som implementerades var 

ekonomiskt inriktad med avsikt att höja inkomster och minimera utgifter. Denna 

implementering var en av de första inom Landstingen i Sverige. Anledningen till detta var 

dåliga ekonomiska resultat vilket föranledde att Regeringen skapade en åtgärdsplan för att 

tvinga Landstingen till bättre ekonomiska resultat. Resultatet som presenterades grundar sig 

på både observation och intervjuer som visade hur svårt det var att arbeta med ett 

kostnadseffektivt mål. Kvalité, tid och kundfokus visade sig vara värdeord för medarbetare 

som hamnade i skymundan när krav på ökad effektivitet fördes in i organisationsstrukturen. 

Skålen (2002) sammanfattade sin studie med att konstatera att man beskrev sin modell med 

andra termer men att det egentligen bara var en synomyn för NPM. Landstinget ville inte 
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öppet erkänna styrmodellen NPM i offentlig sektor. Varför ger emellertid inte Skålen (2002) 

något svar på. 

 

 

Problemdiskussion 

Det behövs trygga ledare för att leda verksamheten mot rätt mål, vilket är den praktiska 

pedagogikens kärna. Pedagogik är en central del när ledarskap utövas, det vill säga hur och 

med vilka medel når en verksamhet sin måluppfyllelse (Svensson 2009). Empirin inom 

ledarskap och organisation visar att ett företags framgångar och nöjdheten hos medarbetarna 

till stor del kan hänföras till hur ett ledarskap bedrivs. Forskning visar även att nöjda 

medarbetare arbetar mer effektivt. Det innebär att en ledares egenskaper är avgörande för 

resultatet för verksamheten. Studier beträffande ledarskap och ledarens beteende har ringat in 

ett antal egenskaper som kan hänföras till ett så kallat effektivt ledarskap. Exempel på 

effektiva  egenskaper är förmågan att situationsanpassa sitt ledarskap, god kommunikation 

och empowerment  (Larsson, 2010; Tafvelin, 2012; Yukl, 2013).  Det borde därför vara ett 

bra incitament för en organisation att skapa en miljö där ett effektivt ledarskap kan bedrivas. 

En förutsättning är förvisso att de chefer som anställts också besitter de önskvärda 

egenskaperna. Går det att bedriva ett effektivt ledarskap i den offentliga sektorn? Det är inte 

helt oproblematiskt. En del av denna problematik ligger i organisationens uppbyggnad som 

exempelvis en hierarkisk struktur, centraliserad makt, upprepade organisationsförändringar 

och ledarnas arbetsmiljö (Tafvelin, 2013). I den offentliga sektorn kan ses varianter av NPM 

både nationellt och internationellt (Cumella, 2008; Hamlin & Patel, 2012; Skålén, 2002).  Det 

nya paradigmet NPM har sin grund i en marknadsstyrd ekonomi och syftar till att öka 

omsättning, effektivisera verksamheten och minimera utgifterna. Det finns kritiker till denna 

form av styrning i offentlig verksamhet. En del menar att införandet av denna styrmodell inte 

alls har inneburit några ”vinster” inom den offentliga verksamheten (Hall, Gunter & Bragg, 

2012; Williams, 2011). En del i kritiken är att NPM försvårar för de professionella att utöva 

sitt ämbete och att det till och med får negativa konsekvenser för kunderna (Cumella, 2008; 

Hall, Gunter & Bragg, 2012; Hamlin & Patel, 2012). Frågan som uppstår är hur det ser ut i de 

svenska offentliga verksamheterna.  Skålén (2002) konstaterar att införandet av NPM och 

dess påverkan inte är helt oproblematiskt. Bland annat kan ses problem med att bedriva 

verksamheten med god kvalité då krav på effektivisering och ekonomiska besparingar ligger 

till grund för styrmodellen. Om en ledare inte kan utöva påverkans- och förändringsprocesser 

i form av ett effektivt ledarskap i offentliga verksamheter med NPM som styrmodell kan ses 

ett pedagogiskt problem. 
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Metod  

I detta kapitel presenteras val av ansats, vetenskapsteoretisk utgångspunkt, urval, 

datainsamlingsmetod, instrument, procedur, analysmetod, etiskt ställningstagande, 

validitet/reabilitet och bias 

 

Ansats 

Vi har valt att använda den så kallade kvalitativa metoden. Kännetecknande för denna metod 

är att den i motsats till kvantitativa metoder inte utgår från numerisk information (Kerlinger & 

Lee, 2000). Med kvalitativ metod avses istället att studera helheten och konkreta nyanser. Ett 

tätt och nära förhållande förespråkas mellan forskaren och den miljö eller de personer som ska 

studeras. Den kvalitativa metoden kännetecknas också av flexibilitet (Repstad, 2007). 

Eftersom vi inte sökte svar på kvantifierbara fakta utan en förståelse för respondenternas 

åsikter och tolkningar var den kvalitativa metoden ett naturligt val. Vid kvalitativ ansats talas 

om ”meningssamband”. Det avser för det första bakomliggande faktorer som får människor 

att agera på särskilda sätt som i sin tur frambringar olika sociala fenomen. För det andra visar 

meningssamband på den ”meningskontext som omger sociala situationer”. 

Verklighetsuppfattningar och tolkningar är enligt Johannessen och Tufte (2002) ”kulturella” 

och delas ofta av en grupp människor eller ett samhälle.  

 

 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt utgick från den hermeneutiska vetenskapsteorin. 

Det innebar att vi sökte få en beskrivning av respondenternas livsvärld såsom de själva 

uppfattar den. Vårt syfte var utifrån deras beskrivningar att få insikt och förståelse om hur 

respondenterna själva tolkar och ser på vad ett effektivt ledarskap innebär. Vi sökte inga 

förklaringar till varför respondenterna har en viss uppfattning utan nå förståelse för deras 

tolkningar och uppfattningar kring ämnet ”effektivt ledarskap” (Hartman, 2004).  

 

 

Urval 

Avsikten med kvalitativa ansatser är att hämta information om kunskap om en annan persons 

världsuppfattning. Det betyder att man inte gör några statistiska generaliseringar. Därmed är 

det naturligt att forskaren gör ett så kallat ”strategiskt val” av undersökningsobjekt. 

Utgångspunkten för valet av respondenter utgår därför från ”lämplighet”. Centralt är enligt 

Johannessen och Tufte (2002) att få ett adekvat urval snarare än ett bestämt antal deltagande 

respondenter. I vår studie hade vi som ansats att söka svar på om effektivt ledarskap bedrivs 

inom offentlig verksamhet och ville få en inblick i respondenternas erfarenheter och 

uppfattningar. Vi har därför inte utgått från att vi måste ha ett visst antal respondenter. Inte 

heller har vi medvetet valt utifrån kön, ålder etc. Det var helt ointressant och hade inte varit 

till någon ledning för vår inriktning. Vi valde istället respondenter enligt den så kallade 

snöbollsmetoden (Bell, 2006). Den metoden valde vi framförallt för att vi ville hitta 

respondenter som kunde svara på och som hade erfarenhet av det tema vi valt att undersöka. I 
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vår studie valde vi sammanlagt åtta enhetschefer som arbetar inom offentlig verksamhet. Av 

de tillfrågade respondenterna accepterade fem stycken att delta i studien.  Dessa respondenter 

valdes ut därför att de hade ett rykte om sig att vara effektiva ledare. Vi ansåg därför att dessa 

personer väl uppfyllde kriterierna för vad vi avsåg att söka svar på.  

 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien utgick från analytisk induktion. Den kan sägas bestå av tre delar, insamling av data, 

analys av data och slutligen få fram en teori (Backman, 2008). Utifrån det och vår 

problemställning valdes intervju som metod för att samla in material till studien. 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal och enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

handlar det om en ”kunskapsproducerande verksamhet”. Johannessen och Tufte (2002) menar 

att det under intervjun kan komma fram nya fakta och intressanta teman. Utifrån vår 

problemställning ville vi få en förståelse för respondenternas tolkningar och uppfattningar. 

Bell (2006) menar att man kan lämna ett utrymme åt respondenterna för att prata om det som 

upplevs angeläget. Men att det ändå krävs någon form av struktur under en intervju. Det blir 

en sorts garant för att de teman man tänkt ska undersökas verkligen kommer med under 

intervjun. Därför är den så kallade fokuserade intervjun att föredra i vår studie. Vi ville utöva 

så lite styrning som möjligt under våra intervjuer men ändock hålla oss till de olika teman 

som vår studie avsåg att söka svar på. Fördelen med denna metod är att det öppnar upp för 

nya och förutsedda aspekter Men också att det blir lättare att analysera materialet senare (Bell, 

2006; Johannessen & Tufte, 2002). 

 

 

Instrument 

I denna undersökning valdes intervju som instrument som enligt utgör den vanligaste formen 

av undersökningsinstrument vid kvalitativa undersökningar (Backman, 2008; Kerlinger & 

Lee, 2000). Under intervjun användes en diktafon för att fånga respondentens reflektioner 

kring de generella teman som de fritt fick tala kring. För att skapa samma förutsättningar för 

samtliga respondenter men även en struktur för oss som intervjuade skapades en intervjumall 

(Bilaga 2). Mallen innehöll tre teman med en fråga vardera. Vad är framgångsrikt ledarskap, 

vad är effektivt ledarskap och slutligen finns det några hinder/ problem med att utöva effektivt 

ledarskap. 

 

 

Procedur 

Vi hade redan från början en idé om vad vi skulle skriva om. Vi började därför med att söka 

efter litteratur som avhandlande ledarskap som ämne för att få en bakgrund till vår studie. 

Därefter formulerade vi en syftesformulering och vi avgränsade vår litteratrutinläsning till att 

avse avhandlingar inom det problemområde vi avsåg att undersöka. När vi skapat oss en 

teoretisk ram kring det ämne vi avsåg att undersöka valde vi ut vilka offentliga verksamheter 

som vi ville granska. Vi kom fram till att det vore lämpligt med att undersöka verksamheter 

som bland annat genomgått omorganisationer samt olika former av effektiviseringar och 
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ekonomiska besparingar. Därefter letade vi respondenter till våra intervjuer. Vi tog kontakt 

med olika personer på de olika verksamheterna efter namn på enhetschefer som ansågs vara 

”effektiva ledare”. När vi samlat in dessa namn började vi att ta kontakt med dessa personer 

för personlig intervju. Vi genomförde samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplatser. Vi 

inledde varje intervju med att redogöra i stora drag vad studien avsåg att söka svar på och en 

kort bakgrund om oss som genomförde intervjuerna. Vi spelade in intervjuerna för att sedan 

transkribera ner dem. Efter avslutade intervjuer fick respondenterna möjlighet att lämna sina 

e-poster adresser så att de kunde kontakta oss i det fall det uppstod frågor eller man kom på 

något ytterligare att tillföra. Intervjuerna tog ungefär en timme att genomföra. Själva 

intervjuförfarandet tog cirka tre veckor sammanlagt och vi samlade in allt material innan vi 

tillsammans analysera data. 

 

 

Analysmetod 

Vi valde analytisk induktion som metod. Vi valde den metoden för att vi ville undvika att 

analysera medan vi samlade in vårt material. Annars uppkom risken att medvetet eller 

omedvetet påverka övriga respondenter (Bell, 2006). Forskningsprocessen delas in i tre faser 

vilka är planerings-, insamlings-, och analysfasen. Själva analysarbetet består av två delar. 

Först kategoriseras datamaterialet och därefter tolkas materialet. Efter att vi samlat in allt 

material från våra intervjuer och strukturerat upp detta har vi sökt dra slutsatser ur det 

insamlade materialet genom att bland annat leta efter gemensamma nämnare, olikheter och en 

tolkning av bland annat respondenternas ordval och dess andemening (Hartman, 2004). 

 

 

Etiskt ställningstagande 

När man hanterar information som kan få konsekvenser för andra måste man alltid göra ett 

etiskt ställningstagande (Johannessen & Tufte, 2002). Det gäller inte enbart konkreta 

handlingar utan även vad och hur vi indirekt eller direkt kan påverka andra människor. En 

forskare bör följa svenska vetenskapsrådets vetenskapsetiska principer och regler 

(Vetenskapsrådet, 2009). Konkret gäller dessa allmänna krav enligt följande. 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidalitetskravet 

 nyttjandekravet 

 

Det handlar om att skydda respondentens privata integritet. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att det finns en risk att denna anonymitet kan användas av forskaren. Risken finns att 

det som sagts tolkas fritt utan möjlighet för respondenten att bemöta eller försvara. Det finns 

alltid en risk att undersökningspersonen lider skada. För att hitta en god medelväg mellan den 

etiska principen ”beneficence” och risken för skada måste forskaren noga överväga 

konsekvenserna. Forskarens persona är avgörande och det handlar om personens moraliska 

integritet och engagemang för moraliska frågor. Ur det perspektivet framstår forskarens roll 
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som en svår avvägning mellan professionell distans och en ”förbunden” som man kan lämna 

förtrolig information till. 

 

Regler måste förstås kontextuellt. Vilket betyder att man ska ”handla rätt”. Man får som 

forskare vara situationsanpassad och anpassa sig och avstå från ”mekaniskt” tillämpa 

moraliska regler, riktlinjer och principer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Vi anser att vi följt god forskningssed utifrån de principer som forskningsrådet föreskrivit. 

Inför intervjun lämnades information om studiens syfte och att de etiska råden om bland annat 

anonymitet skulle följas. Under intervjuerna hölls en neutral hållning för att minimera risken 

för påverkan av respondenterna och deras svar.  

 

 

Avgränsning 

Inför beslutet om hur arbetet skulle genomföras, vilket syfte studien avsåg att söka svar på 

och mot bakgrund av arbetets omfång var det varit naturligt att diskutera vilken avgränsning 

som skulle göras. Studien avsåg att söka chefer som arbetar inom offentliga sektorn i Sverige. 

Vi valde ut fem chefer på fyra offentliga verksamheter för vår studie. Vid val utav 

respondenter för studien blev valet att studera enhetschefer med personalansvar. Vi valde bort 

chefer med underställda chefer som medarbetare. De verksamheter studien avgränsade sig till 

blev, Försäkringskassan, Landstinget, Sundsvalls Gymnasium och Arbetsförmedlingen. 

Anledningen till denna avgränsning var att samtliga verksamheter på liknande sätt genomgått 

stora omorganisationer, varit föremål för omfattande ekonomiska besparingar och att alla 

arbetar aktivt med att effektivisera verksamheten. Utifrån tidsram och omfång på arbetet valde 

vi att enbart fokusera på enhetschefers uppfattning. Parametern ”medarbetaren” valdes bort, 

vilket i sig kanske hade kunnat ge fler hållpunkter utifrån den forskning som finns på 

området.  
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Resultat och analys  

Nedan presenteras resultatet av fem respondenters svar på tre olika frågor. I den avslutande 

delen sammanfogas gemensamma nämnare och skiljaktigheter  

 

Vad är framgångsrikt ledarskap 

En framgångsrik ledare känns igen genom två olika spår, hur mycket man uppfyller de mål 

som finns från ledningens sida och hur nöjd personal man har. Det är två olika uppdrag men 

som kräver sitt goda resultat för att kunna identifieras som en framgångsrik ledare. 

Framgångsrikt ledarskap är magkänslan. Den direkta känslan för ett beslut eller vad det nu än 

kan vara är oftast rätt (respondent 1). 

 

 Medarbetare som tar egna beslut och som känner sig bekväma är bevis för ett gott 

ledarskap (respondent 1). 

 

Ingen kan vara framgångsrik eller effektiv utan erfarenhet. Jag tog över gruppen i fjol, min 

chef tycker inte hon ser tillräckligt snabba resultat medan jag känner att det äntligen börjar 

finnas en teamkänsla, de börjar vara ärliga och öppna. Det är för mig ett lyckande i att leda.  

(respondent 2). 

 

Det är omöjligt att bedriva ledarskap utan kvalité och effektivitet men för att lyckas krävs 

också goda relationer med sina medarbetare (respondent 2). 

 

En bra ledare är en person som behövs i verksamheten. Delaktig i verksamheten. Men man 

ska inte göra allting. Den som är bäst lämpad för en arbetsuppgift ska naturligtvis utföra den. I 

den här verksamheten krävs en närvarande chef. Det är enligt mig nyckeln till ett 

framgångsrikt ledarskap. En god ledare ska inte peka med hela armen. Jag tror på processen, 

det vill säga att man genom delaktighet vill gå i en viss riktning och då krävs en närvarande 

ledare. Ledarskap handlar om att vara i verksamheten och även våga vara där när det blir 

jobbigt. Och att hitta verktyg för att styra den dagliga verksamheten. Det leder i sin tur till 

ökad delaktighet bland medarbetarna. Jag är en utpräglad vi människa. Vill vara i 

verksamheten och tillgänglig för mina medarbetare. Jag kan säga något provocerande för att 

få igång en diskussion i gruppen. Istället för att hänga ut någon vid exempelvis en 

avvikelserapport. Jag är också duktig på att använda mig utav omvänd psykologi. Om jag 

föregår med gott exempel att inte markera revir i denna hierarkiska organisation så tänker jag 

att mina medarbetare kommer att följa mina goda exempel. Har full tillit till mina 

medarbetare. En god ledare ska inte peka med hela armen. Jag tror på processen det vill säga 

att man genom delaktighet vill gå i en viss riktning. Sakkunskap är en del i min framgång som 

ledare. Det är viktigt att ha sin chef nära och det är en nyckel till framgång att ha dörren 

öppen och ha en direkt dialog. Man kan inte lösa problem med mail. Man uppnår bättre 

resultat genom att träffas personligen. Framgångsrikt ledarskap handlar om att låta personalen 

växa. Jobbar med att öka självkänslan i gruppen och deras värde gentemot läkare etc. Man 

behöver få växa i sin profession och lära sig tänka självständighet. Den stora utmaningen är 

att få personalgrupperna att harmonera med varandra (respondent 3).  
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Ordkommunikation och delaktighet är nycklarna till effektivt och framgångsrikt ledarskap 

(respondent 3). 

 

Det handlar om att lämna tillbaka ”problemet” till medarbetaren. Föra tillbaka frågan och 

bjuda in till delaktighet. I denna hierarkiska miljö är man inte van att tänka själv och att ta 

egna beslut. Man går på läkarens och sjuksköterkornas order/ordination. Man gör saker som 

inte kommer från det egna tänkandet utan är sprungna från någon eller något annat. Att vara 

delaktig och att känna att man är en viktig kugge är svårt i en sådan här organisation. För mig 

betyder det allt att mina medarbetare känner att de har ett människovärde, ett professionellt 

värde och yrkesstolthet. Då tror jag att man blir en bra medarbetare. Då blir man duktigare på 

att ta egna beslut och löser själv problem. Om man får äga ansvar så blir man till slut van att 

tänka ”process”. Det är svårt i stora grupper här på våra vårdavdelningar där man sällan 

arbetar med samma personer jämt (respondent 4). 

 

Framgångsrikt ledarskap hänger ihop med effektivt ledarskap och jag ser ingen skillnad 

däremellan. Jag ser ingen motsättning i hur man ska bedriva verksamheten effektivt mellan 

högre chefer/ledning och mig själv. Det handlar om en gyllene medelväg (respondent 4). 

 

Att vara chef eller ledare oavsett vilket mål man har och vilken nivå man befinner sig på så 

handlar det om att vara närvarande. Målet är att ställa öppna frågor för att öka utvecklingen 

hos samtliga medarbetare (respondent 5). 

 

Man ska finnas till, hjälpa vidare och leda sina medarbetare till framgång så att de växer 

med uppgiften. En framgångsrik ledare arbetar på ett coachande sätt och är en 

problemlösare (respondent 5). 

 

 

Analys 

Vid en analys av respondenternas svar kan ses att samtliga respondenter talar om mjuka 

värden. Det som återkommande kommer fram under intervjuerna är vikten av att ge 

medarbetarna ansvar över sitt eget arbete genom delaktighet i beslutsfattande (empowerment), 

att ha en bra dialog med en tillåtande atmosfär samt tillgänglig som ledare för sina 

medarbetare. Det kan konstateras att samtliga respondenter är mer personorienterad i sitt 

ledarskap än uppgiftsorienterad. Att vara framgångsrik upplevs inte som en strävan uppåt i 

karriären eller att uppnå särskilda mål för sin egen skull utan snarare för hela verksamheten 

med särskilt fokus på sina medarbetare.  

 

 

 

Vad är effektivt ledarskap 

Ett effektivt ledarskap är direkt organisationsberoende. Det handlar om att korta ner 

beslutsvägen så mycket som möjligt samtidigt som antalet som står för besluten ökar för att få 

en nöjd medarbetargrupp och ett effektivt arbetssätt (respondent 1).  



 

 

13 

 

En effektiv ledares egenskaper innebär en blick för kvalité, snabba analyser, kvicktänkt och 

handla med intuition. En framgångsrik ledare behöver alla ovan nämnda men även en stor 

grad av empatisk förmåga (respondent 1). 

 

För att lyckas i sitt ledarskap krävs att man är duktig på att situationsanpassa sig. Ledarskapet 

är ett levande verktyg och kräver dialog och kommunikation för att kunna utövas (respondent 

2). 

 

Effektivt ledarskap handlar inte om att man själv skapar resultat utan att ledarskapet man 

bedriver är så pass framgångsrikt att gruppen ökar produktiviteten (respondent 2). 

 

Jag är duktig på att ställa frågan ”varför” till mina medarbetare. Det handlar om att inte ta alla 

arbetsuppgifter och kunna säga ifrån. Jag hoppas att jag mer ses som en som bidrar till att lösa 

problem och en god förebild och inte som chef. Att kunna få möjlighet att utveckla 

verksamheten. Möjlighet att ge medarbetarnas möjlighet att utvecklas. Man måste vara lyhörd 

för medarbetarnas önskemål. Men också kunna säga nej, sätta ramar och utarbeta rutiner. 

Medarbetarna blir trygg med rutiner. Sakkunskap kanske inte behövs men jag tror att man får 

svårare att leda och styra och längre startsträcka. Till vissa delar måste man nog i vart fall ha 

någon vårdinriktning för att arbeta inom vården. Företag och ledning tror jag föredrar det. 

Men det finns en nackdel och det är att man får det svårare att bli sedd som ”chef”. Man kan 

bli förd bakom ljuset om man inte har sakkunskap. Vi arbetar med daglig styrning. En form 

av Lean. Alla träffas. Tar 10 minuter och alla får göra sin stämma hörd. Att jobba mot 

tidssatta mål, att få alla delaktiga att nå dessa mål och skapa resultat, det är effektivitet för 

mig. Jag är både resultat- och lösningsfokuserad. Det handlar om att få det så mycket ”Lean” 

som möjligt. Det handlar också om att lämna tillbaka problemet till medarbetaren. Föra 

tillbaka frågor och bjuda in till delaktighet. I denna hierarkiska miljö är man inte van att tänka 

själv och ta egna beslut. För mig betyder det allt att mina medarbetare känner att de har ett 

människovärde, professionellt värde och yrkesstolhet. Om man får äga ansvar så blir man till 

slut van att tänka ”process”. Det finns inga egentliga motsättningar mellan att vara 

framgångsrik och att vara effektiv.  Det går hand i hand. Effektivitet är fult att prata om med 

medarbetarna.  Delaktighet och känslan för medarbetarna att bidra och vara en kugge i hjulet 

leder till effektivitetsvinster (respondent 3). 

 

En effektiv ledare bör vara rak, ha en medvetenhet om sin framtoning, lyhörd, tillgänglig, ta 

tag i beslut på en gång, styra-leda, intresserad, ge ständig information till medarbetarna, ge 

medarbetarna möjlighet att känna delaktighet, vara obekväm när det behövs och kunna ta 

delegerade uppgifter uppifrån ex. närmaste chef. Men också att tillåta misstag, att ha roligt 

och ömsesidig tillit (respondent 3). 

 

Att mäta effektivitet gör vi genom att mäta köer, operationer, vårdgaranti uppfyllelse, 

tillgänglighet på telefonen och nöjd-kund-mätning (respondent 4). 

 

Kan råda en diskrepans mellan klinikernas strävan att ”dra in pengar” och etiska 

ställningstagande (respondent 4). 
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Man måste kunna ta snabba beslut och kliva in i alla situationer utan att tveka. Man måste ha 

en analytisk förmåga för att stämma av nuläget och framtidsvisionen. Det handlar om att nå 

resultat (respondent 5).  

 

Effektiva ledare kräver i större grad en förmåga att samarbeta nära med alla medarbetare 

(respondent 5). 

 

 

Analys 

Respondenternas tankar kring effektivt ledarskap skiljer sig en aning från hur de resonerade 

kring framgångsrikt ledarskap. Ur perspektivet effektivt ledarskap återkopplar respondenterna 

i högre grad till mätbara mått och mål verksamheten satt upp i form av exempelvis antal 

operationer, kundnöjdhet och att mäta vårdköer. Men också andra mer uppgiftsorienterade 

värden i form av rutiner, styrning och ekonomiska aspekter. Det finns en samsyn om att 

effektivitet kan mätas och att mätinstrument behövs för att nå uppsatta mål. Det finns alltså en 

gemensam uppfattning om att effektiva ledare kan mäta sina resultat som säger exakt hur 

produktiv man är på respektive enhet. Sakkunskap och professionalism är också egenskaper 

som respondenterna anser en effektiv ledare bör äga. Det framgår ingen upplevd motsättning 

mellan att vara effektiv respektive framgångsrik. Tvärtom anges att båda delarna måste finnas 

med i ledarskapet för att det ska kunna kallas effektivt ledarskap. Medarbetarna lyfts även här 

fram som en viktig kugge och det viktiga är enligt respondenterna delaktighet och 

empowerment. 

 

 

Finns det några hinder för att bedriva effektivt ledarskap? 

Om man inte lyckas i sitt ledarskap handlar det om okunskap, oförmåga och oförstånd. 

Så klart finns det alltid ekonomiska hinder inom offentliga sektorn. Problemet handlar om att 

ställa för en verksamhet som ska optimeras vilket enligt egna upplevelser ofta resulterar i att 

alla inte utvecklas. Även om det finns medarbetare som drivs av resultat och egna initiativ så 

kommer det alltid finnas de som inte gör det och kräver stöttning och mycket uppbackning 

vilket kan bli ett hinder (respondent 1). 

 

Så klart så finns det alltid ekonomiska hinder inom offentliga sektorn där man vill låta 

medarbetarna få de verktyg de behöver och skapa dynamik i gruppen. Det finns inte alltid en 

ekonomi som tillåter det (respondent 1). 

 

Det absolut främsta hindret är att ju högre upp i chefshierarkin man kommer desto mer ser 

man till hårda värden och faktiska resultat och tvärtom desto längre ned man kommer i 

hierarkin. Detta skapar diskussion och oförståelse mellan chefer. Jag ser effekten av ett års 

arbete, medan min chef tycker att det resultatet skulle kommit tidigare. Oftast är det de hårda 

värdena som räknas fast ledarskap grundar sig på de mjuka värdena. I den verksamheten jag 
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befinner mig i finns störande moment.  När det finns en misstro, till kund, medarbetare eller 

chef skapar det en mindre lyckad dynamik (respondent 2). 

 

Problemet med att utöva effektivt ledarskap är detaljstyrningen. Den ger svårigheter att 

leverera kvalité (respondent 2).  

 

Det är en utmaning för framtiden att hitta gemensamma plattformar och att få personalen att 

känna sig delaktig. Arbetet som enhetschef kan vara riktigt utmattande därför skulle det vara 

roligt att få arbeta ännu mer strukturerat. Det är mycket brandsläckning i verksamheten men å 

andra sidan är det också roligt med det oförutsägbara. Idag har vi organiserat bort alla 

kringfunktioner. Det handlar om att sköta sig själv. Det blir ett ansträngt arbetsläge för alla 

och det leder till konflikter mellan yrkesgrupper och inom arbetsgrupper. I dag kan jag leda i 

bevis att jag har för få läkare med produktionsplaneringsverktyget. Det påverkar min 

planering. Men jag har inte mandat att förändra. Ett annat problem är att min chef även är chef 

över läkarna. Vilka kan hota med att säga upp sig om han eller hon inte får tjänstledigt för att 

forska. Därutöver ska de tre regionerna Sundsvall, Ö-vik och Sollefteå ha en klinik istället för 

tre kliniker. Hur det ska se ut med chefer etc. är det ingen som vet. Risken är att det blir långt 

till beslut och långt till chefen som har ansvar för verksamheten. Det är ett hot mot att skapa 

effektivitet. Dessa förändringar har inte förankring hos medarbetarna. Det är en utmaning för 

framtiden dvs. att hitta gemensamma plattformar och få personalen att känna sig delaktig. En 

paradox att man omorganiserat för att effektivisera och spara pengar i verksamheten men 

konsekvenserna eller riskerna är att det blir ineffektivt istället. Det är inte framgångsrikt att ha 

en organisation som tar bort eget tänk och handlingsutrymme för medarbetarna.  (respondent 

3).   

 

En paradox i sammanhanget är att vi omorganiserar för att effektivisera och spara pengar 

men konsekvenserna eller riskerna är att det blir ineffektivt istället. Stora omorganisationer, 

ekonomiska besparingar och problem med läkartäthet har inneburit risker för 

patientsäkerheten (respondent 3).  

 

I dag arbetar jag mest med att ha möten med alla mina olika grupper och medarbetare, arbeta 

med att effektivisera verksamheterna och införa nya rutiner. Det blir inte så mycket tid över åt 

att använda de mjuka värdena i arbetet. Det handlar mest om att sköta det dagliga arbetet. Det 

är svårt att arbeta i den nya organisationen eftersom det är långt till beslut vilket innebär att 

man inte kan utveckla sin egen verksamhet. Det råder förvirring om vart man ska vända sig 

och vart man kan lämna förbättringsförslag. Otydligheten gör det svårt för mig att fatta beslut 

och genomföra förändringar. Man kan inte lämna besked till medarbetarna och det leder till 

ovisshet. Det märks också att det här är en politiskt styrd organisation. När det är valår tas 

inga beslut utan det framläggs bara löften. En annan fråga är om den här organisationen 

verkligen rekryterat rätt kompetens inom chefsledet. Har läkare verkligen rätt kompetens och 

egenskaper som behövs för att arbeta som chef? (respondent 4). 

 

Kan råda en diskrepans mellan klinikernas strävan att ”dra in pengar” och etiska 

ställningstaganden. Funderar på att sluta som enhetschef. Fått ansvar för flera olika 
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avdelningar och sammanlagt 70 medarbetare. Det går inte att utöva ett effektivt ledarskap 

under sådana förhållanden (respondent 4).  

 

Olika problem finns beroende på vilken organisation man befinner sig i. Som i det här fallet 

så är det Regeringen som delegerar, sätter mål och det måste man förhålla sig till. Det i sin tur 

skapar en miljö som inte passar alla. I det här sammanhanget blir det många drastiska 

förändringar och väldigt statiskt. Det ger en kortsiktig arbetsplan och det är enligt mig en 

kortsiktig lösning (respondent 5). 

 

Jag upplever en motsägelse och komplexitet i hur man ska uppnå effektivitet. Mål ska 

uppfyllas och resultat ska produceras samtidigt som långsiktigheten är det viktigaste för en 

god arbetsmiljö (respondent 5). 

 

 

Analys 

Det finns en gemensam uppfattning om att det inte är helt problemfritt att bedriva effektivt 

ledarskap. Ekonomin är en parameter som upplevs som ett hinder för att kunna bedriva ett 

effektivt ledarskap. Det är svårt att ställa för en effektiv verksamhet när man inte kan 

tillhandahålla de medel som krävs. Vissa nämner också att organisationens uppbyggnad, 

omorganisationer på grund av krav på effektiviseringar och ekonomiska besparingar inneburit 

att arbetsklimatet hårdnat, vilket skapat en klyfta mellan ledning och medarbetare men också 

en otydlighet i vart beslutsfattandet ligger och vem man ska vända sig till. Det som beskrivs 

kan tolkas som en försämring i möjligheterna att utöva ett effektivt ledarskap. Det talas om 

effektiviseringar som i realiteten verkar ge motsatt effekt för såväl organisation som deras 

kunder. Respondenterna antyder även att verksamheterna tenderar till att detaljsstyras med 

liten möjlighet för såväl enhetschefer som medarbetare att kunna påverka. Även om man är 

engagerad i sitt uppdrag upplevs en frustration och hopplöshet inför sitt uppdrag. Bland annat 

anger en respondent att situationen är så pass ansträngd att hennes förutsättningar för att 

bedriva ett effektivt ledarskap saknas. Av den anledningen har också respondenten funderat 

på att säga upp sig. 

 

 

Sammanfattning 

Att bedriva ett pedagogiskt ledarskap innebär att man ger möjlighet för lärande och utveckling 

till sina medarbetare (Svensson, 2009). Det respondenterna nämnde som grunden i sitt 

ledarskap handlade om att motivera medarbetarna, att låta medarbetare lära sig ta ansvar och 

att kompetensutvecklas. De teman intervjuerna utgått från visade att det finns många 

gemensamma åsikter kring ledarskapet. Kommunikation och empowerment ansågs vara 

viktiga faktorer för både ett framgångsrikt och effektivt ledarskap. Några av respondenterna 

framhöll att det inte finns någon motsättning eller någon egentlig skillnad mellan att vara 

effektiv eller framgångsrik i sitt ledarskap. Egentligen innefattar ett effektivt ledarskap de 

båda komponenterna. Det angavs organisatoriska problem i att utöva ett 

effektivt/framgångsrikt ledarskap. Exempel som respondenterna lyft fram var 

omorganisationer, långa beslutsvägar, otydlighet i ansvarsfrågor, centraliserad 
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maktpositionering och ekonomiska hinder. Samtliga respondenter visade i sina svar att det 

viktigaste för att få bra resultat och för att nå måluppfyllelse handlar om att få med sig sin 

arbetsgrupp. Det går även att sluta sig till en enad åsikt hos respondenterna i hur man bäst når 

dit. Respondenternas svar visade att ett personorienterat förhållningssätt är det som ger det 

bästa positiva resultatet för verksamheten. Medarbetarna måste få vara delaktiga i 

verksamheten och det genom att ha en tillåtande, öppen dialog med sina medarbetare men 

kanske framförallt delaktighet (empowerment). Det framgick också av intervjuerna att det 

finns en klyfta mellan enhetscheferna och högre chefer inom verksamheten. Det mest 

uppenbara problemet är deras olika syn på vad som gör ledaren framgångsrik/effektiv. Medan 

enhetscheferna talar om delaktighet och goda relationer till sina medarbetare talar ledningen 

om kvantifierbara och mätbara mått. Denna diskrepans tillsammans med de ovan nämnda 

organisatoriska problemen måste det vara en riktig utmaning att bedriva ett effektivt ledarskap 

inom offentlig sektor. Respondenterna gav emellertid inte intrycket av att det skulle vara det 

stora hindret för att bedriva effektivt ledarskap. En av respondenterna menade exempelvis att 

det handlade om att ”hitta en gyllene medelväg”. Även om det fanns en viss diskrepans i vad 

som ska anses vara ett effektivt ledarskap lyfte även respondenterna fram att ett effektivt 

ledarskap består av ”hårda värden” i form av exempelvis produktion och mätbara mått.  

 

 

Diskussion 

I detta kapitel redogör vi för egna diskussioner kring uppsatsen och rekommendation om 

vidare forskning. 

 

 

Validitet och Reliabilitet  

Till forskningsprocessen hör att kritiskt granska. Man måste avgöra hur tillförlitlig och giltig 

inhämtad information är.  Reliabilitet handlar kort om hur ett resultat kan reproduceras utav 

andra forskare. Men det kan även handla om respondentens svar och om dessa skiljer sig åt 

mellan olika intervjutillfällen. Reliabilitet under intervjun förutsätter exempelvis att forskaren 

inte ställer ledande frågor som kan inverka på lämnade svar. Även respondenten kan ha varit 

med om någon händelse strax innan intervjun och som påverkar svaret in en viss riktning. 

(Bell, 2006). Vi har i vår studie försökt att hålla en hög reliabilitet genom att undvika att 

påverka respondenterna, att lämna likalydande information och att samtliga intervjuer hade 

samma struktur. Däremot har vi inte haft kontroll för yttre påverkan som kan ha påverkat 

respondenternas svar vid de aktuella tillfällena. Men att det skulle vara en risk i vår studie 

bedömer vi som mycket liten.  

 

Med begreppet validitet inom samhällsvetenskapen menas att man mäter det man avsett att 

mäta. Sapsford och Judd har definierat det enligt följande: ”utformning av en forskningsansats 

i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att ge de resultat och belägg som en 

undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs” (Bell, 2006). 

Vi anser att vi utifrån våra teman har sökt och fått svar samt kunnat analysera det vi avsåg att 

mäta. Vår studie håller enligt vår bedömning tillräckligt hög reabilitet och validitet.  
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Bias 

Objektivitet i kunskap genererad genom intervju kan ifrågasättas. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att objektivitet är en mångtydig term och kan ses ur flera olika perspektiv. Ur 

det första perspektivet skulle man kunna hävda att en väl utförd intervju kan ses som en 

objektiv forskningsmetod utifrån att den inte är ”biased”.  Vidare menar Kvale och 

Brinkmann (2009) att man kan tala om ”reflexiv objektivitet”. Det ska förstås på så sätt att 

forskaren strävar efter att vara objektiv i förhållande till subjektiviteten. Uttryckt på ett annat 

sätt handlar det om att se och få insikt om fördomar och att skriva om dessa. Objektivitet 

föreligger även när respondenten ges möjlighet att ge uttryck för sina uppfattningar och 

tolkningar av världen och ges möjlighet att opponera sig. Vi menar att risken för yttre 

påverkan av respondenterna var liten. Det mot bakgrund av bland annat intervjuns struktur. Vi 

har inte heller någon förkunskap om de olika personerna verksamheterna eller om ledarskap i 

egentlig mening. Vi var i den meningen inte färgade inför genomförandet och analyserandet 

av insamlat material. Vi lät respondenterna ge uttryck för sina uppfattningar utan att påverka. 

Vi valde att vara objektiv i förhållande till respondenternas egna upplevelser. Inga ledande 

frågor ställdes, summering och sammanfattning av vad som sades användes kontinuerligt 

under samtliga intervjuer. Det för att få rätt förståelse för begrepp och tankar som 

respondenterna gav uttryck för. 

 

 

Metoddiskussion 

Studien skulle undersöka om effektivt ledarskap bedrevs i offentlig verksamhet och om det 

går att bedriva ett sådant ledarskap i verksamheter med NPM som styrmodell. För att få svar 

på det vi avsåg att studera ville vi först få en empirisk förståelse för begreppet effektivt 

ledarskap och NPM. Vi valde att läsa empiri inom dessa ämnen innan vi påbörjade 

datainsamlingen. Det var en stor fördel på så sätt att det under intervjuerna var lätt att följa 

upp resonemang och hänföra det till olika nyckelbegrepp. Tanken var också att få två 

respondenter från samma verksamhet. Det gick tyvärr inte att genomföra och våra 

respondenter blev 5 stycken i stället för de 8 stycken vi hade som avsikt att intervjua. Kanske 

hade studien gett mer material att analysera i det fall fler respondenter deltagit i studien. 

Bedömningen är ändock att resultaten, trots den begränsade datamängden, visade på 

intressanta samband med nuvarande kunskap och de svar vi erhöll från respondenterna. Vi 

valde ut offentliga verksamheter med tanken att de alla skulle representera en liknade 

organisatorisk bakgrund och uppbyggnad. Om vi inte gjort det strategiska urvalet utan istället 

valt respondenter enbart utifrån befattning kan resultatet ha sett annorlunda ut. Det talar för att 

vårt beslut att välja verksamhetstyper med ”samma bakgrund” gav ett bra underlag för vår 

studie. Intervjuerna skedde på varje enhetschefsrum och vår uppfattning var att det gav 

respondenterna en trygghet i situationen. Det var tydligt att det skiljde sig åt mellan 

respondenterna i hur bekväm man kände sig i att tala om detta ämne. Det därför att man hade 

svårigheter i att kunna genomföra ett bra ledarskap och på grund av kritik mot ledning och de 

förändringar arbetsplatserna tvingats igenom. Möjligtvis kan kanske resultatet ha blivit ett 

annat om man träffat respondenterna flera gånger och byggt upp en relation. Men å andra 

sidan är vår uppfattning att den försiktiga och tillbakahållna attityden förändrades under 
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intervjun. Samtliga respondenter upplevdes ha tillit till anonymiteten i studien och vart efter 

vågade man också påtala vilka motstånd man upplevde i sin befattning. En del av intervjuerna 

spelades in medan en respondent sade nej till att bli inspelad. Alla respondenter frågades om 

samma tema med samma fria möjlighet att tala fritt. Däremot utfördes inte intervjuerna av 

samma person. Det kan naturligtvis ha inneburit en viss risk att intervjuförfarandet har skett 

på olika sätt, vilket kan ha påverkat respondenterna. Bedömningen är ändå att studien håller 

hög validitet och reliabilitet. Främst mot bakgrund av att ämnet penetrerats tillsammans och 

att samma tema och upplägg genomfördes i samtliga fall. Slutligen analyserades samtliga 

intervjuer av oss gemensamt vilket borgar för att risken för medveten eller omedveten 

feltolkning minimerades. Hade vi kunnat göra annorlunda och hade det varit ett bättre 

alternativ? Det finns naturligtvis kritik att rikta mot vårt arbetssätt, antalet respondenter, urval 

av respondenter och vårt val att genomföra våra intervjuer. Vi har emellertid sökt hitta svar på 

en fråga med utgångspunkt i respondenternas livsvärld. Mot den bakgrunden är inte antalet 

respondenter viktigt. Inte heller kan det vara avgörande att intervjuerna genomfördes av två 

olika personer och eller att intervjuerna inte skedde vid ett och samma tillfälle. Vi anser vid en 

sammantagen bedömning att vi fått svar på det vi sökte.  

 

 

Avslutande diskussion 
Det får anses obestritt att forskning visar att nöjda medarbetare arbetare mer effektivt vilket 

leder till bättre resultat. Vad är det då som avgör om medarbetare känner sig nöjda? De idag 

framlagda forskningsresultaten visar att ledaren kan ha en nyckelroll när det gäller ett företags 

framgångar och medarbetarnas grad av upplevd nöjdhet. Om man utgår från att ledaren kan ha 

en nyckelroll måste det innebära att det är dennes egenskaper och beteenden som är 

avgörande för att få framgångsrika resultat.  Vad är det då för särskilda kvalitéer som krävs 

för att lyckas med det? Den forskning som finns i dagsläget antyder att en ledare som har 

förmågan att anpassa sitt ledarskap efter de olika situationer som uppstår är den som lyckas 

bäst. Vidare har man i studier kunnat slå fast att ledare som är duktiga på att ha ett aktivt 

förhållningssätt till sina medarbetare genom att ta med dem i beslutsfattande, att delegera, visa 

sin uppskattning och intresse i sina medarbetare, upplevs mer effektiva i sin ledarstil. Dessa 

egenskaper och beteenden har visat sig ge effekter i form av ökad lönsamhet för 

verksamheten (Bolman & Deal, 2012; Hamlin & Patel, 2012; Tafvelin, 2013; Yukl, 2013). De 

svar respondenterna lämnade i den här studien visar att de flesta talade om vikten av att låta 

medarbetarna växa, ta ansvar och att vara delaktig. Det råder även en gemensam syn om att en 

tillåtande atmosfär med en närvarande chef är avgörande för att uppnå ett framgångsrikt 

ledarskap. Även om man kan se en viss distinktion i uppfattningen om vad som är ett 

framgångsrikt ledarskap kontra ett effektivt ledarskap respondenterna att det inte finns några 

egentliga motsättningar där emellan. Tvärtom gav respondenterna uttryck för att det krävs av 

en ledare att både kunna ”få med sig gruppen” genom att använda sig av ”mjuka värden” och 

att kunna använda sig av ”hårda värden” genom att visa resultat i form av mätbara mått.  Det 

respondenterna gav uttryck för visar att det råder en samsyn hos den undersökande gruppen i 

förhållande till den empiri som finns om hur man bäst ska bedriva ett ledarskap för att få ut 

största möjliga effektivitet. Det kan konstateras att samtliga respondenter utövade det så 
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kallade situationsanpassade ledarskapet och att samtliga respondenter använde sig av de 

beteenden man inom forskning kunnat korrelera med det så kallade effektiva ledarskapet.  Är 

det då möjligt att bedriva ett effektivt ledarskap i offentlig verksamhet där styrmodellen NPM 

är implementerad? Forskning verkar till synes till övervägande del ha fokuserat på effekterna 

för organisation och kund av implementering av NPM inom offentlig verksamhet. Syftet med 

den här studien har istället varit att fokusera på enhetschefers möjlighet utifrån en pedagogisk 

påverkans och förändringsprocess att bedriva ett effektivt ledarskap i en organisation med 

NPM, som huvudsakligen står för tillväxt, kundfokus och lönsamhet (Williams, 2011; Wyse, 

2007). Det låter som en förnuftig styrmodell och är förstås lockande för alla som vill spara 

pengar i en allt dyrare verksamhet som exempelvis Landstinget. Det har emellertid 

uppmärksammats världen över att denna styrmodell inte på något sätt kan sägas ha bidragit 

till enbart positiva resultat. Tvärtom finns en massiv kritik mot denna styrmodell i framförallt 

offentlig verksamhet. Det är naturligtvis uppenbart att det finns stora skillnader i både 

organisationsuppbyggnad och målsättning mellan den offentliga sektorn och det privata 

näringslivet (Cumella 2008; Hall, Gunter & Bragg, 2012; Wyse, 2007). Exempel på resultat 

av implementering av NPM är centralt påtvingade mål och normer, begränsningar i 

möjligheten för medarbetare att förändra, falsk upplevd övertygelse om delaktighet inför 

beslutsfattande, hierarkisk kontroll och att ledarnas identitet försvagas (Cumella 2008; Hall, 

Gunter & Bragg, 2012; Wyse, 2007). Dessa forskningsresultat är i god överensstämmelse med 

de svar respondenterna lämnade. Kritiken eller det problem som angavs som hinder för att 

kunna bedriva ett effektivt ledarskap är likalydande de resultat forskningsresultaten visar. 

Bland annat anges ekonomiska hinder och detaljstyrning uppifrån som problem för att kunna 

utöva ett som respondenterna menar effektivt ledarskap. Lika centralt för måluppfyllelse är 

förmågan och möjliggörandet att använda personorienterade beteenden mot sina medarbetare. 

Vid en analys av respondenternas svar kan ses en uppgivenhet för hur deras arbetssituation ser 

ut i dagsläget. Det anges att man utövar ”brandsläckning”, att man inte hinner med att 

utveckla verksamheten, att det inte går att utveckla verksamhet då inga beslut kan fattas, att 

det råder oklarhet i vem som äger beslutanderätt i olika frågor och att man känner sig 

utmattad till den grad att man funderar på att sluta sin anställning. Studien ger en 

fingervisning om att det finns utmaningar i den offentliga verksamheten och framförallt för de 

enhetschefer som ska ansvara för att få medarbetarna att prestera  

 

 

Framtida studier 

Den forskning som finns dag visar att det finns utmaningar för framtiden för ledare som vill 

öka effektivitet och lönsamhet i offentliga verksamheter. Det finns också forskning som 

indikerar att det inte är helt oproblematiskt med att föra in NPM i offentliga verksamheter. 

Wyse (2007) menar att det kommer att ställas särskilda krav på kompetens hos ledare inom 

den offentliga sektorn, med NPM som styrmodell, för att man ska kunna bedriva en effektiv 

verksamhet. Några förslag eller svar på hur det i framtiden bör se ut eller vad en ledare bör 

besitta för egenskaper under sådana förhållanden lämnas oberört. De utmaningar som Wyse 

(2007) talar om kan i längden innebära att det kanske blir svårt att i framtiden rekrytera 

människor som dels klarar av att bedriva ett effektivt ledarskap och dels uppnå resultat som är 
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centralt bestämda. Det som framtidens ledare måste ta ställning till menar Wyse (2007) är om 

man ska ha ett internt fokus med medarbetarnas välbefinnande i fokus eller ett externt fokus 

med sikte på utveckling och positionering där resultat och mål är det viktigaste. Av den 

forskning som finns på området idag visar resultaten att det förra alternativet leder till störst 

vinstutdelning i längden. Det är klart intressant för framtida forskare att studera huruvida 

framtidens ledare väljer det ena eller det andra alternativet. En annan aspekt är om människor 

med ambitionen att arbeta med bland annat empowerment i sitt ledarskap får en hanterbar 

arbetsmiljö. En av respondenterna i den här studien funderade på att sluta som enhetschef. 

Anledningen var att arbetssituationen inte tillät denne att bedriva ett effektivt ledarskap. 

Utifrån dessa aspekter kan det finnas anledning att fortsätta forska för såväl pedagoger som 

inom andra discipliner som exempelvis hälsovetenskap och ekonomi. Det är ett problem som 

exempelvis kan ge negativa konsekvenser för hälsan och arbetsmiljön för både ledare och 

medarbetare. Det leder naturligtvis till stora ekonomiska påfrestningar för både organisation 

som samhälle. Ett annat problem för framtiden med denna styrmodell är att få delaktighet i 

hela organisationen.  En av respondenterna uttrycker ” Det är en utmaning för framtiden dvs. 

att hitta gemensamma plattformar och att få personalen att känna sig delaktig. En paradox i 

sammanhanget är att vi omorganiserar för att effektivisera och spara pengar men 

konsekvenserna eller riskerna är att det leder till försämringar för både organisation och deras 

kunder”.  Det visar att det finns beröringspunkter mellan forskning och verkligheten som 

pekar på ett framtida problem. Mot bakgrund av att såväl forskare som enhetschefer inom den 

offentliga sektorn uppmärksammat samma problemställning och uttrycker sin oro för 

framtidens ledare är det av särskild vikt att fortsatta studier även bör bedrivas vad gäller 

effekterna av NPM inom den offentliga sektorn i Sverige med fokus på medarbetarna och 

ledarna. En annan och kanske ännu viktigare aspekt att ta hänsyn till i framtiden och som är 

ett samhällsproblem är effekterna av NPM i offentlig verksamhet. Den forskning som finns i 

dagsläget visar att ett marknadsstyrt system i vissa verksamheter, där andra aspekter som 

människoliv och etik bör vägas in, tyvärr leder till brister i säkerheten för patienterna 

(Cumella, 2008). Det är lätt att fjärma sig från ett sådant påstående när studier som 

exempelvis Cumellas avser ett Engelskt sjukhus. Tyvärr har den här studien avslöjat samma 

otäcka sanning om hur det förhåller sig på ett svenskt Landsting i dag. En av respondenterna i 

studien anger under intervjun att det föreligger brister i patientsäkerheten på grund av 

organisationsstrukturen. Gränsen verkar nu även vara nådd vad gäller medarbetarnas tålamod. 

Barnmorskor, anställda vid samma Landsting som några av respondenterna iden här studien 

arbetar vid, har nu vänt sig till media angående deras arbetssituation. De menar att det är en 

ohållbar situation och barnmorskorna säger upp sig i protest över hur arbetssituationen ser ut. 

En av anledningarna som nämns är patientsäkerhetsbrister vid förlossningsavdelningen. Det är 

även ur den aspekten av största vikt för samhällets bästa att en kritisk granskning och fortsatt 

forskning av NPM i offentlig verksamhet bör fortgå. Den här studien har berört effektivt 

ledarskap och om det kan ses några hinder för att bedriva sådant ledarskap i organisationer 

med NPM som styrmodell. Det vore för framtida studier intressant att vidareutveckla den här 

studien genom att exempelvis studera eventuella kulturskillnader mellan exempelvis ledare 

inom den privata sektorn och ledare inom den offentliga sektorn i verksamheter med NPM.  

Det är möjligt att ledare inom den privata sektorn har ett annat synsätt på vad effektivt 

ledarskap är per definition. Det också möjligt att NPM i sådana organisationer leder till andra 
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effekter och konsekvenser för organisationens medarbetare och ledare. En annan infallsvinkel 

för fortsatta studier är hur effektivt ledarskap bedrivs ur ett genusperspektiv. Finns det 

skillnader i uppfattning kring hur det ska bedrivas mellan män och kvinnor i 

ledandeställningar? Det är möjligt att det skulle visa sig att man har olika syn på vad och hur 

man bedriver ett effektivt ledarskap. Den här studien valde att undersöka enhetschefers syn på 

effektivt ledarskap. Det vore även intressant att göra en komparativ studie mellan exempelvis 

olika chefer inom samma organisation men på olika positioner med olika ansvarsområden.  
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Missiv  

Vi vill tacka dig för att du ställer upp på denna intervju vars innehåll vi tänker presentera 

nedan. 

 

Vi heter Hannes Krosse och Katarina Lind. Vi läser vid Mittuniversitetet och 

beteendevetenskapliga programmet. Vi ska skriva vår kandidatuppsats under våren 2014 och 

vi har valt ämnet, ledarskap. Vi frågar oss vad effektivt ledarskap är och vad det innebär och 

tänkte låta dig som chef resonera kring den frågan.  

 

Undersökningen består av en intervjudel som äger rum på Er arbetsplats, om inget annat 

önskemål finns. Undersökningen är helt anonym och således kommer inga namn att 

publiceras. Intervjun kommer att spelas in. Det är ett stöd för oss när vi sedan ska transkribera 

ned vad som sades under intervjun.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst under arbetets gång välja att inte 

deltaga.   

 

Vi har planerat att intervjun kommer att ta cirka en timme i anspråk.  

 

Tack på förhand. 

 

Hannes Krosse: 073 -706 84 71 

Katarina Lind : 076-1156653 

Beteendevetenskapliga programmet, MIUN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Intervjuguide 

 

Intervjuguiden avser tre teman/ huvudfrågor med följdfrågor som hur då/ 

Utveckla/Förklara. 

 

Tema ett: Vad är en framgångsrik ledare? 

 

Tema två: Vad är en effektiv ledare? 

 

Tema tre: Finns det några eventuella hinder med att bedriva effektivt ledarskap? 

 

 

 


