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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats var att undersöka kulturskolechefers uppfattning om vad chefskompetens 
kan vara och jämföra det med vad som söks i rekryteringsannonser. Undersökningen genomfördes 
enligt den kvalitativa metoden genom semistrukturerade intervjuer av sex chefer för kulturskolor. 
Deras berättelser jämförde jag sedan med senaste årets rekryteringsannonser. Genom att bland annat 
kategorisera datamaterialet kunde jag identifiera olika typer av kompetenser som jag sedan kunde 
jämföra på olika vis. Huvudkategorierna var; utbildning som kompetens, erfarenhet som kompetens, 
kunskap som kompetens och personliga egenskaper som kompetens. Den sistnämnda kategorin 
delade jag ytterligare in i underkategorierna; relationsskapande egenskaper, ledande egenskaper och 
visionära egenskaper. Studiens resultat visar att de personliga egenskaperna var överlägset 
dominerande i omfång både i chefernas berättelser och annonsernas texter. Men jag kunde finna en 
skillnad mellan vilka ord som användes av chefer respektive annonser för att beskriva personliga 
egenskaper som kompetens. Cheferna lag mer vikt på relationsskapande egenskaper medan 
platsannonsernas texter lyfte fram de ledande egenskaperna. Näst viktigaste kompetensen, enligt 
mitt datamaterial, var erfarenheter. Annonsernas texter underströk chefserfarenhet som mest 
betydande medan cheferna betonade erfarenhet inom den egna verksamheten som viktigast. Både i 
hur chefer beskriver kunskapsområden och innehållet i annonserna visade att kunskap om 
administrativa arbetsuppgifter även behövs som chef. I annonserna fick dessa arbetsuppgifter en 
mer central roll än hos cheferna som menade att det administrativa arbetet visserligen tog mycket 
tid men att det inte var en huvudkompetens. Minst vanlig var uppfattningen om utbildning som 
kompetens hos cheferna. När jag frågade sa cheferna att det var viktigt men att nog andra personliga 
egenskaper var viktigare. I annonserna betonades utbildning inom kulturområdet och pedagogik 
som betydelsefull kompetens för att få ett chefsjobb inom kulturskolan.  
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Förord

Ja, som det kommer att framgå i min studie så menar jag att man befinner sin i ett sammanhang, 
mitt i någonting som man ser som sin värld. 

Min värld är befolkad av massor av människor till höger och vänster, sådana som jag inte alls 
känner men som påverkar mig, andra som jag är ytligt bekant med och som jag har en länk till på 
något vis. Och sist, eller först, så finns de som ÄR livet och meningen med det och som gör att jag 
är den jag är eller ser mig vara. Ändå lite längre fram står dem som man är en orubblig del av och 
som man både kan hata och älska. De som man har en alldeles extra någonting tillsammans med. 
För mig så är det min familj och det räcker för mig att säga; -ja, jag kommer tillbaka nu snart från 
min långa utflykt i studiens värld. Allt det andra som jag vill säga dem nämner jag inte här. Ni andra 
betydelsefulla människor som har varit viktiga för att mitt arbete nu finns vill jag sända ett tack till 
här. Ella som gjorde att jag till sist slutade relativitetsgrubbla och kom till skott och faktiskt kunde 
bestämma mig för ett ämne för denna uppsats, tack! När det har känts långt till studierna i Uppsala 
på fredagskvällarna fanns alltid motivationen att komma till Peter och Anna med familj vilket gör 
att jag känner dem alla som halvt självklara och så nära inkluderade familjen som jag kan komma, 
tack känns lite futtigt men ändå.... Tack! Sen så har vi min handledare Ulla som på ett vänligt och 
varsamt sätt har lotsat mig längs arbetets väg och som genom en enastående förmåga att fälla ”mitt i 
prick”- kommentarer har fått mig att vakna upp och fortsätta jobba. För det är ju nån som måste 
göra det där praktiska arbetet med att skriva ner eländet och det har jag mer och mer insett att det 
inte är någon annan som kommer att göra trots alla uppmuntrade, inspirerande och engagerande 
människor som jag har runt mig. En smygande känsla att det är visst jag som måste göra det om det 
ska bli gjort har infunnit sig till slut. Och nu när jag gjort det vill jag inte ha det bakom mig, inte ha 
det framför mig men heller inte ha det ogjort. 

Skärholmen 7 januari 2013 

Charlotta Lindgren
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Inledning

Nu är jag snart färdig, nu har jag snart en examen i ledarskap! 

Med femton års erfarenhet som instrumentallärare inom musik- och kulturskolor i bagaget började 
jag titta mig om efter ny mark att utforska. Något där jag skulle kunna räkna mig tillgodo 
yrkesutbildning och erfarenhet men även få börja på något nytt och spännande. Idéen om att få leda 
andra lärare och utveckla kulturskolan in i framtiden kändes som ett naturligt val. Lika självklart var 
det att söka en ledarutbildning för att få de kunskaper som krävs. Det hade jag redan goda 
erfarenheter av, för genom att gå på Musikhögskolan blev jag behörig instrumental- och 
ensembleledningslärare och genom att ta en examen i pedagogiskt ledarskap skulle jag bli en chef 
med den rätta kompetensen. Med en examen skymtande förbi nästa hörn började jag ögna igenom 
annonser under rubriken, ”chef för kulturskolan X sökes”. Vad söktes? Först och främst skulle den 
blivande chefen ha alla möjliga former av erfarenhet och högskoleutbildning men också en hel del 
annat, såg jag. Det fanns för mig ganska förväntade personlighetsdrag som att ”du ska vara 
målinriktad och drivande” men även mer målande beskrivningar som att personen i fråga skulle 
jobba med ett glatt humör. Vad är egentligen viktigt att kunna som chef och om man nu tycker att 
man saknar någon kompetens, hur ska man då göra för att förvärva den? Är det något man kan lära 
sig genom att gå en utbildning eller är det någon specifik erfarenhet som krävs? Eller är det något 
som man bara har? Många frågor dök upp i mitt huvud, som till exempel, vad är min utbildning 
egentligen värd ”där ute” och var det bra satsad tid för mig att studera ledarskap på högskola? Det 
ville jag undersöka! För att undersöka vad som anses som viktig kompetens som chef för en 
kulturskola vill jag fråga cheferna själva. Sen vad de egentligen gör eller inte gör är ju också 
intressant men det behandlar jag inte i denna uppsats. Utan jag har med nyfikenhet och intresse 
utgått från chefernas egna berättelser, vad säger de sig göra och vad tycker de är viktigt i sin 
chefsroll och hur väl speglas det i annonserna när kommuner söker chefer till kulturskolorna?
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Bakgrund

Överallt tycker jag mig se företag annonsera om ledarskapsutbildningar. Jag googlar på 
chefsutbildning och det kommer genast upp över 4000 träffar och jag läser bland annat:

”Få en flygande start i karriären... , … en lönsam investering, vi ger dig verktygen, 
utbildningar med kvalitetssäkring och utbildningar i internationell klass... etc.”

Jag får mina iakttagelser bekräftade när jag läser Ledarutveckling i arbetslivet -Kontexter, aktörer  
samt (o)likheter mellan utbildningskulturer (Nilsson, 2005). Han skriver att ledarskapsutveckling är 
en ”big-business” som årligen omsätter miljarder kronor i Sverige. Nilsson (Ibid., s.11-12) menar att 
det finns en allmän trend att tillskriva ledarskapet en allt större och inte sällan överdriven betydelse 
som ett sätt att lösa organisatoriska problem också i sektorer som av tradition nedtonat ledarskapets 
roll, till exempel i skolor. 

Vid en sökning på chefssatsningar på Stockholms stads hemsida (2012) kan man läsa:

”Förväntningarna på Stockholms stads chefer är höga. Att vara chef är spännande och 
intressant. För att stödja chefer och ledare erbjuder staden flera olika chefssatsningar. 
Kommunikativt ledarskap, hälsofrämjande ledarskap och jämställdhet och mångfald 
betonas i samtliga chefs- och ledarutvecklingsinsatser ”.

Chefers arbete har undersökts flitigt och många studier visar även på i hög grad samstämmiga 
resultat skriver Moqvist (2005, s.52). Däremot efterfrågar hon studier som tar hänsyn till chefskapet 
i en viss kontext. Brüde Sundin (2009, s.65) betraktar kultur som en utgångspunkt för att nå en 
bredare förståelse för livet inom organisationer och genom att studera olika kulturer kan vedertagna 
uppfattningar och värderingar komma upp i ljuset och därmed bli föremål för kritisk reflektion. 
Kritiker menar att det finns en generell ovilja att ta hänsyn till kontexten vilket kan leda till 
avsaknad av förståelse för den stora variation som finns beträffande chefers arbete (Ellström & 
Kock, 2008, s.88). Wolmesjö (2008, s.3) menar även att tidigare forskning främst har inriktas på att 
undersöka en överordnad chefsnivå trots att första linjens chefer är den största chefsgruppen. Det är 
en kategori chefer på låg hierarkisk nivå som är föga studerade (Sundin, 2009; Wolmesjö, 2008; 
Ellström & Kock, 2009). I Sverige finns omkring en halv miljon chefer, varav de flesta är första 
linjens chefer och enbart mot denna bakgrund är det lätt att inse forskningsområdets ständiga 
aktualitet skriver Ellström och Kock (2009, s.47). Nya organisationsformer, som till exempel 
målstyrda arbetsgrupper, har fört med sig krav på ett förändrat ledarskap hävdar Ellström och Kock 
(Ibid., s.67). Detta borde rimligtvis innebära att andra krav ställs på ledares kompetens som i sin tur 
inverkar på principerna för rekrytering (Ibid.). 

Beskrivning av kulturskolan utifrån min förförståelse

För att förklara kulturskolornas (KS) kontext har jag läst en del avhandlingar som behandlar ämnet 
svenska KS. Den kunskapen har sedan blandats med mina erfarenheter både som musikskoleelev 
men först och främst som instrumentallärare under mer än 20 år i olika KS. 

Vad är då en KS? Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet slog många av Sveriges 
kommuner ihop den kommunala musikskolan med Vår Teater och bildade därigenom KS. I 
samband med sammanslagningen utökades ofta innehållet med även andra ämnen som till exempel 
dans, bild, media etc. En KS består i grunden av elever (barn, ungdomar men ibland även vuxna) 
som på något sätt har anmält sig till KS för att delta i någon form av kulturell undervisning. 
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Jag kallar dem för brukare. Undervisningen är frivillig och ska i de flesta fall utövas på brukarnas 
fritid (men det sker också mycket samarbeten mellan först och främst förskolor, skolor och 
fritidsgårdar). I KS undervisas dessa brukare av en samling lärare. De flesta lärare har någon sorts 
pedagogisk utbildning men det är också vanligt att läraren är till exempel musiker i grunden och 
sedan har gått en kortare kompletterande pedagogisk utbildning. 

En bild kan, tycker jag, många gånger säger mer än tusen ord. Bilden av KS som en stor vacker 
stjärna framträder, visserligen en spretig sådan med många olika ämnen, lärare och elever. 

Musik- och instrumentallärarna utgör dock 
den största gruppen vilket jag menar 
påverkar hela KS. KS-stjärnan har därav 
en kärna av något slags inre stoft som är 
ganska konservativ och som jag tycker 
Tivenius behandlar i sin avhandling 
musiklärartyper (2008). Syftet med hans 
avhandling var att upprätta en typologi för 
musiklärare vid svenska kommunala 
musik- och kulturskolor och att beskriva 
de olika typerna (Tivenius, 2008, s.221). 
Enligt Tivenius (2008, s.200) är det ett kitt 
som han kallar ”konservatoriediskursen” 
som håller samman hela fältet och utan 
denna diskurs skulle såväl musikskolans 
som musikhögskolans struktur och 
organisation falla samman till något slags 
definitionslös vad-som-helst- verksamhet. 

Tivenius (2008, s.308) anser att musiklärarnas utbildning måste reformeras med utgångspunkt i 
demokrati och filosofi om inte musikskolans diskursiva isolering ska bli total – med fatala följder 
för kulturskolan. 

Kulturskorna har ofta en eller flera egna lokaler men huvuddelen av undervisningen bedrivs i andra 
skolor runt om i kommunen. Denna utspridning påverkar naturligtvis chefernas dagliga kontakt med 
de anställda. De anställda lärarna börjar sin undervisning oftast från omkring kl. 14-15  på 
eftermiddagen och håller på till sena kvällen. Läraren utför ofta både planering och administrativa 
uppgifter i sitt hem. Alla dessa aspekter tror jag påverkar chefens arbete och roll. 

Jag ser också KS-stjärnan som en fin symbol för något som lyser upp. Att bli en stjärna, att få 
stjärnstatus, dessa uttryck beskriver något eftersträvansvärt, något att tänka på och drömma om, 
kanske till och med något näst intill ouppnåeligt. Men vad är stjärnorna egentligen, vad är det att 
uppnå, långt borta och dit vill man ju inte, eller? Kanske behövs inte stjärnorna så som solen, jorden 
eller vattnet behövs? Många är överens om att kulturskolorna fyller en stor och viktig funktion i 
Sverige i dag skriver Holmberg (2010, s.2) men samtidigt är det inte helt självklart för alla 
människor att vi ska ha kulturskolor särskilt i tider då kommunernas ekonomi är knapp. Jag ser det 
som att stjärnorna är som kulturen och något som finns och alltid har funnits som en viktig del av 
det som skiljer oss från djuren. Kunskapen som kulturskolan kan ge är inte lika självklart viktig som 
att kunna läsa eller skriva. Den är inte obligatorisk eller lagstadgad men trots det har de flesta 
kommuner en musik- eller kulturskola. 
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Men Ks lever mestadels på kommunala medel och är en del av den kommunala offentliga 
verksamheten och som sådan blir den granskad liksom annan offentlig verksamhet. Det finns heller 
inte något uttalat nationellt mål dokumenterat utan varje kommun får utforma sina egna planer och 
det kan tänkas leda till en stor variation mellan kommunerna (Holmberg, 2010, s.203). 

Jag ser det som att alla KS är som stjärnor, individuella men ändå liknar de varandra, liksom 
stjärnorna i universum. Det finns många stjärnor på himlen och de grupperar sig och bildar olika 
slags mönster på himlen. Om man tittar lite snabbt ser de väldigt lika ut men om man tittar närmare 
så är de ganska olika istället. KS-stjärnan är oregelbunden och ser olika ut beroende på varifrån man 
tittar (vilket perspektiv man har) och vem som tittar. För mig är den tydlig och detaljerad men för 
andra, som tittar på dagen, kan den se blek ut eller inte synas alls. Stjärnan kan också symbolisera 
att hela KS liksom befinner sig i en egen värld långt borta från övriga samhället. Men samhället 
påverkar ändå KS. Var man än är och i vilken tidålder man än befinner sig så finns stjärnorna över 
oss och följer med. Vissa slocknar men andra föds. Människorna har i olika tider uppfattat 
stjärnorna på olika sätt och gett de olika betydelser och vikt. Vilken vikt ger vi stjärnorna i dagens 
samhälle? Kan vi lära något av att studera ledarskap i KS som representerar en så liten del av 
samhället om nu kontexten är så viktig? Jag tror att all kunskap tillför något, en ny dimension, en ny 
förståelse, en utökad och mer detaljerad bild av den samlade kunskapen om ledarskapet. 
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Litteraturöversikt

Tillvägagångssätt
Det finns många som har skrivit om ledarskap och chefskap. För mig är det omöjligt att ens läsa 
igenom en bråkdel av litteratur och forskning inom området. Då jag tycker att kontexten har 
betydelse har jag letat efter litteratur som tar upp områden jag tror är liknande KS. Det finns väldigt 
lite forskning inom ledarskap och svenska kulturskolor men betydligt mer med forskning om 
ledarskapet i den svenska obligatoriska skolan. Även har jag hittat böcker och avhandlingar inom 
ämnet offentlig verksamhet. Huvudtyngdpunkten av min genomgång av relevant material har varit 
litteratur om skolrektorer och arbeten och böcker om chefer i den offentliga sektorn. Sen har jag 
även läst en del forskning om rekrytering av chefer och studier av platsannonser.

Uppsala Universitets referensbibliotek och sökmotor har varit grunden i mitt arbete med att söka 
efter lämplig litteratur. Jag har använt mig av Libris, DIVA, SwePub och uppsatser.se. Allteftersom 
jag känt behov av att veta mer om något ämne har jag utökat sökningen. Sökorden har varit: 
Rekrytering, tillsättning, platsannonser, annonser, offentlig sektor, kultur, kompetens, egenskaper, 
pedagogiskt ledarskap, musik, utbildning, erfarenhet. Jag har i första hand valt svenska ord och 
arbeten av svenska forskare. Alla ord har sökts tillsammans med orden ledarskap och/eller chef för 
att avgränsa materialet. I den litteraturen som jag har läst har jag också gått igenom författarens 
referenser och även läst en del referensmaterial.

Vad säger litteraturen inom området chefskompetens? Kan man utbilda sig till chef och i så fall vad 
behöver då den blivande chefen egentligen lära sig? För att kunna svara på det behöver man veta 
vad som är eller anses som kompetens hos en chef? Det finns säkert många olika sätt att undersöka 
vad forskningen säger om det. Här nedan har jag angripit frågan genom att dela upp avsnittet i två 
delar. Först tittar jag på litteratur som mer specifikt inriktar sig på chefens kompetens i 
chefsforskningen. Sen letar jag efter litteratur som tar upp även andra aspekter än kompetens som 
kan vara avgörande att ha för en chef. 

Tidigare forskning 

Ett sätt att undersöka chefskompetens är att studera chefsrekrytering. Fagerudd och Löttiger (2012, 
s.24) har frågat så kallade researchers (eller headhunters) på rekryteringsföretag som dagligen 
jobbar med att hitta ”rätt” chef till företag vad de anser att deras kunder efterfrågar. De menar att 
när det gäller vilken kompetens som efterfrågas av deras respondenters kunder, är det till största 
delen en passande personlighet. Chefen ska bland annat vara social, kunna driva igenom projekt och 
kunna hantera komplexa problem. En chefs grundläggande uppgifter handlar om att leda och 
fördela arbetet genom att engagera, motivera och entusiasmera medarbetarna (Ibid.). Johansson 
(2008, s121) har studerat hur ledarskap beskrivs och framställs i den populärpsykologiska 
managementlitteraturen och även han menar att det allmänna intrycket är att personlighet, beteende 
och vem man är som människa har fått en allt större betydelse för möjligheterna att få arbete (Ibid., 
s.149-150). Eliasson och Qvint (2009, s.1) har intresserat sig för hur man skapar de bästa 
förutsättningarna för en väl fungerande arbetsplats i dagens arbetsliv. De menar att medarbetarnas 
förtroende för chefen är en viktig faktor. Genom att studera närmare vad anställda upplevde 
karaktärisera en förtroendegivande chef visar det sig även där att de intervjuade arbetstagarna 
framför allt upplevde att chefens personliga egenskaper styr utvecklingen av förtroendet mellan 
chef och medarbetare och att chefen behöver bland annat visa engagemang, öppenhet, villighet till 
interaktion samt inte minst uppträd jämställt (Ibid., s.28-29). Vilka föreställningar har då chefer om 
sitt ledarskap? Både när rektorer i skolan pratar om sitt ledarskap och i deras ageranden,
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framkommer att de fäster stor vikt vid relationer och relationsskapande och där är kommunikation 
och närhet viktiga faktorer skriver Brüde Sundin (2009, s.99-112). Cheferna hon har studerat 
förordar och agerar i linje med öppenhet, tillgänglighet och kommunikation, vilket i studien 
framkommer som en förutsättning för att fungerande relationer ska kunna skapas och underhållas. 
Både interna relationer med elever, föräldrar och personal men även att etablera kontakter och 
bygga upp externa kanaler. Hennes forskning visar också att rektorerna själva ser som en central 
uppgift att kunna driva utveckling och uppfattningen om vikten av ett aktivt ledarskap är utbredd 
bland rektorerna. Den effektiva chefen är en person som kan driva förändringar i önskad riktning 
inom organisationen i kraft av sin person, ledarstil och egenskaper  och inte sällan återkommer 
karisma som en betydelsefull egenskap ser Moqvist (2009, s.48) när hon har studerat högre chefers 
arbete och ledarskap i statsförvaltningen. Brüde Sundin (2009, s.62) hävdar att vi i dag har slutit 
cirkeln och är tillbaka i ett intresse för personliga egenskaper hos ledare, om än på ett mer 
sofistikerat sätt än tidigare. Hon menar att teorier om transformativt och karismatiskt ledarskap 
faller inom dessa ansatser. Nilsson (2005, s.15) hävdar att av den ökade fokuseringen kring 
ledarskapet följer att det kan betraktas som något individer kan lära sig och att ledarskap på så sätt 
blir att betrakta som en kompetens. Bush (2010) skriver att i vissa länder är en lärarexamen den 
enda förutsättningen för skolledarskap men att många regeringar nu inser att ledarskap kräver en 
annan uppsättning färdigheter. Det kan tyda på att det kan krävas något mer än personliga passande 
egenskaper. Said och Le (s.24, 2009) har intervjuat ett antal chefer från ett svenskt offentligt företag 
i södra Sverige och de anser att förutom kompetens i form av social kompetens har arbetserfarenhet 
störst betydelse när man rekryterar in nya chefer med motiveringen att om man har haft tidigare 
erfarenheter av liknande arbetsroller så har man också lättare att kunna komma in i arbetet. 
Fagerudd och Löttiger (2012, s.24) håller med om att tidigare erfarenheter värderas väldigt högt 
men beroende på chefsnivå lägger kunden olika mycket tyngd på just branschspecifik erfarenhet. 
När det är högre positioner som skall tillsättas efterfrågas inte branschspecifik kunskap i samma 
utsträckning. Men de ser också att många av de tillfrågade chefsrekryterarna även lyfter fram 
fördelar med att söka chefer från andra branscher med förhoppning om att cheferna då kan tillföra 
nya idéer, som genererar utveckling för företaget och att välja en chef inom samma bransch finns 
risken att den fortsätter leda företaget i gamla fotspår (Ibid.). Holmberg och Henning (2003, s.46-
47) är däremot mycket kritiska till att rekrytera chefer från andra verksamheter i syfte att försöka 
höja statusen på ledningen och att man på så sätt istället sänker statusen genom att återskapa 
föreställningen om de problem förändringarna är tänkta att lösa. En verksamhet med hög 
självkänsla, uttryckt i att vi är viktiga, vår verksamhet och vår kompetens är unik och speciell, är 
sannolikt mindre benägen att rekrytera och att underordna sig en ledning som inte har 
dokumenterad erfarenhet från och kunskap om just denna verksamhet hävdar de (Ibid.).
Akademisk utbildning däremot ses ofta som ett sorts grundkrav genom att chefsrekryterarnas 
kunder förutsätter detta (Fagerudd & Löttiger, 2012, s.24). Men desto längre in i karriären en person 
kommer blir detta mindre och mindre betydande då det istället läggs tyngd på vad man bevisligen 
har presterat. Ledarskap i offentlig verksamhet är alltid offentlig i den meningen att den kan 
ifrågasättas, debatteras, diskuteras och kritiseras på de offentliga arenorna och detta är sannolikt den 
viktigaste skillnaden mellan offentlig och privat sektor när det gäller just förståelsen av ledarskap 
och ledarskapets utövande menar Holmberg och Henning (2003, s.19). Många forskare beskriver 
hur den kommunala förvaltningen, där kulturskolorna är en del, har förändrats under 1990-talet och 
anser att det ledde till ett lokalt experimenterande och idéerna om hur kommunerna bäst 
organiserade sig avlöste varandra (Styf, 2012, s.54-55). Många av de problem som har identifierats 
inom offentlig sektor under de senaste åren anses hänga samman med brist på ledarskap och 
bristande ledarskap hävdar Holmberg och Henning (2003, s.8-9) och det kan i sin tur skapa en 
efterfråga på ett starkt eller tydligt ledarskap. Förändringen av kommunernas sätt att tänka kring 
förvaltning av verksamheter kan beskrivas i begreppet New Public Management (NPM) där den 
privata sektorn ses som en förebild och i förvaltningar införs marknadens logik på kommunal nivå 
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och det innebär också att ledarstilar från den privata sektorn ses som förebilder (Styf, 2012, s.54-
55). Men ledarideal från näringslivet har ett begränsat värde när det gäller såväl förståelsen av 
ledarskap och ledarinsatser i offentliga organisationer som utvecklingen av ledarskap i offentlig 
sektor anser Holmberg och Henning (2003, s.19). Moqvist (2005, s.18) håller med om att bilden av 
chefer i den offentliga sektorn håller på att omskapas och menar att när ledarskapet sätts i fokus 
samtidigt som vedertagna uppfattningar och förväntningar håller på att förändras så kan det vara 
intressant att uppmärksamma den statliga chefens arbete och syn på sig själv. 

En vanlig föreställning är att chefer befordras på basis av sin kompetens, i det avseendet att de har 
förmåga att åstadkomma resultat. Inom ledarskapsforskningen har dock vanligtvis andra 
förklaringar än duglighet och resultatprestationer framhållits som grund till vilka som utses till 
chefer (Linghag, 2009, s.19). Studier med ett organisationspolitiskt perspektiv med fokus på 
maktförhållanden och intressekonflikter i organisationer har visat hur chefer utses på basis av 
huruvida de tillhör rätt nätverk eller maktgruppering snarare än på grundval av formella kriterier 
och duglighet (Ibid.). En inriktning som fått allt större fäste sedan 2000-talets början, är istället 
beskrivningen av ledarskapet som en social konstruktion där ledarskap är något som utvecklas i 
interaktionen mellan chef (ledare) och medarbetare (ledda), och att de tillsammans formar dess 
innebörd (Wolmesjö, 2005, s.3). Redan den tidiga ledarskapsforskningen kunde konstatera att det 
knappast var meningsfullt att tala om en speciell ledarpersonlighet men för den skull är 
personligheten inte irrelevant för ledarskapet, utan snarare blir vi de ledare som vår personliga 
utrustning ger oss förutsättningar att vara, anser Holmberg och Henning (2003, s.16). Genom att 
individualisera ledarskapet och sätta tilltron till enskilda människors förmåga att styra andra via 
värderingar fokuseras ett synsätt på ledarskap och det som då går förlorat är dels förståelsen av 
ledarskap som ett i grunden relationsorienterat fenomen och även förståelsen av ledarskap som en 
kollektiv process (Ibid.). Granström (2000, s.51-52) som har tittat på dynamiken i arbetsgrupper 
menar att den karisma som vissa ledare sägs besitta, inte finns inom ledaren utan i relationen mellan 
ledaren och de som följer. Det tycks finnas ett samspel mellan individers personlighet och hans eller 
hennes benägenhet att inta vissa roller i de grupprocesser som uppstår (Ibid.). Holmberg och 
Henning (2003, s.16) anser att ledarskapet konstrueras i samspel med de ledda och är till en del i sig 
ett uttryck för värderingar och det kan bidra till förändring men också till att rådande värderings- 
och handlingsmönster förstärks. De (Ibid., s.35) anser att det är i stort sätt omöjligt att identifiera 
vilka egenskaper, vilken personlighet och vilka förutsättningar som är grunden för ett bra ledarskap. 
Det är även problematiskt att definiera användbara mått på vad ett bra ledarskap egentligen är 
(Ibid., s.36). Är det medarbetarnas uppfattning uttryckt i enkäter? Är det hur effektivt en 
verksamhet bedrivs? I så fall- vilken effektivitet? frågar sig Holmberg och Henning (Ibid.). Eller har 
chefen egentligen så stor betydelse för hur arbetsplatsen fungerar? Alvesson och Sveningsson 
(2003, s.374) har både intervjuat chefer och sedan observerat dem. De menar att alla cheferna säger 
saker som ligger i tiden men när de ska förklara är cheferna vaga eller direkt motsägelsefulla. 
Slutsatsen som Alvesson och Sveningsson drar är att mycket lite ledarskap utövas.

Vetenskaplig utgångspunkt

Det första steget, när man som jag ska göra en undersökning, är att ställa sig frågan om hur man tror 
världen är beskaffad. Det handlar om de sociala entiteternas art eller natur (Bryman, s.35). Åsberg 
(2000) skriver att hur vi uppfattar tillvaron, den ontologiska utgångspunkten, är av a-priorikaraktär. 
Vetenskapliga metoder utgör inte några neutrala redskap, utan dom är förknippade med hur 
samhällsvetarna uppfattar sambanden mellan olika uppfattningar om hur den sociala verkligheten är 
beskaffad och hur den ska utforskas (Bryman, s.21). Vår utgångspunkt vilar på ett reflekterat eller 
oreflekterad ställningstagande, skriver Åsberg (2000). Tror jag att sociala företeelser och deras 
betydelse har en existens som är oberoende av sociala aktörer, då har jag objektivismen som en 
ontologisk ståndpunkt (Bryman, s.36). Då kanske jag skulle välja att utforma ett frågeformulär eller 
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någon annan kvantitativ metod för insamlandet av data. Jag ställer mig inte bakom det 
vetenskapliga förhållningssättet men jag vill ändå tro att jag kan bidra till att få fram angelägen 
kunskap om verkligheten. Men finns det en sanning som går att få fram? En fascinerande tanke 
skulle vara att ingen ännu har lyckats lösa det grundläggande chiffret för att kunna forska i 
samhällskunskap. Är vi fortfarande i ett förparadigmstadium som Kuhn hävdar (Åsberg, 2000)? 
Eller ligger samhällsvetenskapen utanför mänskligt tänkande? Kan man forska i ämnet med ett 
sådant synsätt? Allt man inte förstår kan man ju inte bara ge upp om att försöka förstå, tycker jag. 
Det kanske inte finns en säker kunskap men jag tror att det finns kunskap som vid en viss tidpunkt 
och plats är mer giltig en annan. När människan är med verkar det hända något (2011, föreläsning, 
Ahlberg). Gemensamt för det Bryman (2011, s.32) kallar tolkningsperspektiven (som tar avstånd 
från objektivismen) är en uppfattning att samhällsvetenskapens studieobjekt, människorna och deras 
institutioner, i grunden skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt. Studiet av den sociala 
verkligheten kräver därför en annan logik för forskningsprocessen. Min ontologiska utgångspunkt 
är konstruktionismen, vilket är ett tolkningsperspektiv. Den ifrågasätter åsikten att kategorier som 
organisation och kultur är på förhand givna enheter eller att de sociala aktörerna uppfattar dem som 
en yttre verklighet som de inte kan påverka eller styra (Bryman, 2011, s.36). Istället för att uppfatta 
kulturen som en yttre verklighet som påverkar och tvingar eller hindrar människor, kan den ses som 
en ”blivande” verklighet som ständigt konstrueras och rekonstrueras (Ibid, s.37). 
Konstruktionismen säger också att de kategorier som människor använder sig av för att förstå både 
den naturliga och den sociala verkligheten i grunden utgör sociala produkter. Kategorierna har inte 
några inbyggda eller självklara essenser, utan deras mening konstrueras i och genom samspelet. 

Andra steget inför min studie är att fundera över epistemologi; -läran om kunskapen eller vår 
kunskapsuppfattning (Åsberg, 2000, s.29). Den kunskapsteoretiska frågeställningen handlar om vad 
som är eller vad som ska betraktas som kunskap inom ett ämnesområde (Bryman, 2011, s.29). Här 
står empirism mot rationalism eller erfarenhet mot förnuft och förstånd menar Åsberg (2000, s.29). 
Hur kan man fånga kunskap om hur världen är? Denna uppsats är skriven utifrån ett 
postmodernistiskt synsätt (Bryman, 2011, s.637). I ett postmodernt tänkande finns en misstro mot 
universella tankesystem och där är istället kunskapen perspektivisk och med andra ord beroende av 
undersökarens synvinkel och värderingar (Kvale & Brinkmann, s.68). Kunskapen är en fråga om 
samtal mellan människor och finns varken inuti en person eller ute i världen utan existerar i 
relationen mellan personen och världen (Ibid., s.69). Jag menar att när man undersöker chefer i KS 
behöver man vara medveten om i vilket sammanhang de verkar. Den mening som konstrueras i 
varje särskilt fall måste ses i relation till den aktuella situationen som informanterna befinner sig i 
och till den debatt som försiggår i samhället runt omkring det fenomen som studeras (Dalen, 2004, 
s.11). Det cheferna säger kan därför inte ses som isolerade mönster utan måste ses med bakgrund av 
den kontext som chefen befinner sig i (Moqvist, 2009, s.69). KS cheferna har gemensamt med 
andra chefer att de leder människor i ett arbete och chefers föreställningar och handlingar kan då 
uppfattas som integrerade delar i en större helhet. Nilsson (2005, s.34) menar att man något 
förenklat kan säga att det är tre olika kontexter som framhållits som betydelsefulla i forskningen om 
ledarutveckling och det är i tur och ordning; organisationen som kontext, kontext i form av 
branscher och sektorer och nationen som kontext. Moqvist (2009, s.168) håller med om att den 
omedelbara kontexten antas ha större betydelse än den perifera. Granberg och Ohlsson (2009, s.116) 
skriver att kontext är ett svårdefinierat begrepp och att olika forskare har skilda uppfattningar om 
ordets innebörd. Jag tänker mig liksom Granberg och Ohlsson (Ibid.) en vidare mening av 
kontextbegreppet till att inkludera sammanhang i vilket människors handlande sker inom både 
fysiska, sociala och kulturella aspekter.
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Begrepp

När jag intervjuar cheferna, tittar i annonserna och läser litteraturen slås jag av alla ord som flitigt 
används; kompetens, erfarenhet och kunskap. Vad betyder egentligen dessa ord? Har orden en och 
samma innebörd för alla? Jag tycker att orden hör ihop och tillsammans bildar något slags saknad 
av ett huvudord som skulle innefatta ungefär; -allt det samlade ”detet” som till exempel en chef 
behöver ha för att kunna vara en god chef i alla bemärkelser.  Här nedan försöker jag beskriva dessa 
ord som jag menar har en central betydelse för mitt arbete och som jag därför har undersökt 
närmare. När jag senare analyserar mitt material har jag valt att bland annat titta på det genom att 
dela upp intervjumaterial och annonstexter i kategorier och där finner vi dessa ord igen. I min 
avslutande diskussion återkommer jag till dessa begrepp genom att jämföra min studie med annan 
forskning inom området ledarskap.

Enligt Granberg (2004, s.92) går det inte att helt särskilja vissa begrepp från varandra. 
Benämningarna kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande har en gemensam innebördskärna men 
därutöver har de en egen specifik innebörd (Ibid.). Jag har valt att titta lite närmare på begreppet 
kompetens. Hur ska man bedöma eller klargöra om en individ är kompetent eller inte? Ordet 
kompetens kommer från senlatinets competentia som betyder sammanträffa, vara ägnad, räcka till 
(Ibid.). Enligt Nationalencyklopedin (NE) (2012) betyder det idag; kunnighet, skicklighet. En 
utgångspunkt som Andersson (2000, s.118) lyfter fram är att det måste ske en ”matchning” mellan 
en specifik uppgift och en individs förmåga. David A. Kolb (1984, ur Andersson, 2000, s.118) kallar 
det för adaptiv kompetens. Sen måste individen ha en viss förmåga att kunna överföra sina 
kunskaper i praktisk handling, något som Andersson (2000, s.118-119) kallar handlingsfärdighet. 
Egidius (1994; ur Said &  Le, 2009, s.8) menar att kompetensbegreppet innehåller både formella 
och informella kunskaper där erfarenheter och attityder som individen har fått med sig från olika 
situationer kan vara exempel på mer informella kunskaper. Man kan formellt vara kompetent men i 
praktiken sakna tillräcklig kompetens så väl som att man kan vara kompetent men sakna formell 
kompetens (Granberg, 2004, s.94). Vissa uppgifter föreskriver ibland en särskild kompetens som till 
exempel en yrkeslegitimation. Granberg (Ibid.) skriver att det är uppenbart att det finns olika slags 
kompetens. Kompetens beskriver oftast något som utgår från individen och dennes möjliga förmåga 
i relation till en viss uppgift (Granberg, 2004, s.93; Andersson, 2000, s.110). Kompetensen kan ses 
som samspelet mellan kunskaper, personlighet och tillfälle (Granberg, 2004, s.96). Ett kompetent 
handlande kan sålunda först ske när kunskaperna är relevanta och det finns vilja att använda dem 
och även tillfälle att göra detta (Ibid.). Anderssons (2000, s.117) indelning av kompetensbegreppet i 
fem olika komponenter har inspirerat mig till min indelning av olika viktiga kategorier för att 
betrakta chefskompetens genom i analysen av mitt datamaterial. Den första komponenten är 
kunskap. Kärnan i begreppet kompetens är kunskap och den är nästan alltid avgörande för om jag 
kan visa mig kompetent i att lösa en uppgift menar Granberg (2004, s.97). Andersson (2000, s.9) 
menar att det i dagens samhälle talas mycket om lärande och kompetens och allt mindre om 
kunskap. Han har tittat närmare på begreppet kunskap och dess utveckling och anser att det kan 
betraktas ur tre perspektiv: dels det sokratiska med nyckelordet medvetandegörande, dels kunskap 
som befintlig lärdom men också resultatet av en forskningsinsats (Ibid., s.39). Jag kommer att titta 
på kunskap definierat utifrån min analys av innehållet i mitt datamaterial. Begreppet kunskap har 
där fått bilda en av fyra huvudkategorier i mitt analysarbete. Den andra komponenten som 
Andersson (Ibid., s.117) nämner är färdigheter. Han skriver att dessa måste tränas och utvecklas. Jag 
har använt begreppet erfarenhet som en huvudkategori. Erfarenhet är ett filosofiskt begrepp med 
skiftande innehåll. Så här beskrivs erfarenhet i NE (2012):

”I vardagligt tal brukar man med erfarenhet mena ungefär "på regelmässig verksamhet eller 
sinnesiakttagelse byggande kunskap eller färdighet". Erfarenhet står här såväl för den 
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process varigenom denna kunskap eller färdighet förvärvas som för resultatet av denna 
process.” 

Jag skiljer erfarenhet från teoretisk kunskap och menar att erfarenheten inte kan förenas med 
vetandet och den lärdom, som kan utvinnas ur ett allmänt teoretiskt eller tekniskt vetande 
(Gadamer, ur; Sjunnesson, 2007). Anderssons (2000, s.117) tredje komponent är vikten av att kunna 
uppfatta vad som ska utföras. Jag har använt mig av termen visionära egenskaper som en av tre 
underkategorier till huvudkategorin ”personliga egenskaper” vilket jag tolkar är likt Anderssons 
(Ibid.) komponent ”uppfattning” så som han beskriver den. Kapacitet är den fjärde komponenten 
hos Andersson (Ibid.) och står för förmågan att driva, genomföra och följa upp arbetsuppgifter. 
”Drivande” egenskaper är en av mina underkategorier till de personliga egenskaperna. Andersson 
menar att många med tämligen god kompetens har ett alldeles för lågt kapacitetsutnyttjande. Femte 
och sista komponenten är enligt Andersson (Ibid.) nätverksbyggande vilken han menar är i vår tid 
en mycket viktig komponent för att kunna utnyttja och exponera sin kompetens. Jag har valt 
begreppet relationsskapande egenskaper som en underkategori till personliga egenskaper där bland 
annat nätverkande finns med. I min indelning av huvudkategorier till kompetensbegreppet är min 
tredje kategori utbildning. Även begreppet utbildning är svårdefinierat menar Andersson (Ibid., 
s.60). Han föreslår följande förslag till definition:

”Utbildning kan beskrivas som mer eller mindre formaliserade inslag i samhälle och 
arbetsliv. Oftast handlar det om relativt väl planerade aktiviteter som syftar till att 
möjliggöra och vanligtvis även styra förändring av medborgarens/individens kunskaper, 
attityder och färdigheter. Denna styrning kan i sin tur leda till varierande grad av 
beteendeförändring hos medborgaren/individen.”

Även i denna kategori ”utbildning” har mitt datamaterial tillsammans med min empiri legat till 
grund för  kategorin. Det kan vara rimligt att betrakta kompetensbegreppet utifrån flera olika 
infallsvinklar (Andersson, 2000, s.117). Den första avser individens kompetens, den andra 
organisationens kompetens och till det kan läggas en social kompetens som kan finnas på båda 
nivåerna. Social kompetens betyder enligt NE (2012); förmåga att umgås och kommunicera med 
människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron. Andersson (2000, 
s.122) som har tittat på forskning inom ämnet sammanfattar social kompetens (som han väljer att 
kalla relationskompetens) som förmågan att kunna etablera sociala relationer, kunna kommunicera 
och skapa relevanta kontakter, bygga nätverk, vara medveten om service och kundrelationer, vara 
såväl sympatisk som empatisk, vårda de upprättade relationerna och kunna hantera de mänskliga 
resurserna på arbetsplatsen. Herlitz (2007, s.17) menar att mycket kan sammanfattas i det gamla 
begreppet att vara klok till skillnad till begreppet intelligent som saknar en viktig dimension av 
klokskapet, nämligen värme. Social kompetens är i någon mening tidsbunden, vad som på 50-talet 
ansågs som eftersträvansvärt beteende och förhållningssätt är idag hopplöst förlegat (Ibid., s.20). 
Även kreativitet är ett ord som ofta tas upp i samband med kompetens. Kreativitet ligger i tiden och 
betraktas som viktigt faktor i företagens framgång menar Johansson (2008, s.121) Kreativitet 
definieras i NE (2012) som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. 
Sjöberg (2010, s.155) definierar utifrån sitt forskningsresultat kreativitet som: ”[…] en dynamisk 
utvecklingsprocess där en ny meningsinnebörd uppstår och ett nytt konkret resultat produceras i en 
integrerad process”. 

Ledarskap och chefskap (management) används ofta som synonyma begrepp av både praktiker och 
forskare (Holmberg & Henning, 2003, s.16). Ledarskap handlar i allt väsentligt om att utöva ett 
bestämmande inflytande över händelseförlopp och aktiviteter eller om att få saker och ting gjorda 
genom andra människor (Ibid.). Holmberg och Henning (Ibid.) anser att det är så de allra flesta 
forskare och praktiker förstår begreppet ledarskap: att utöva ett avgörande inflytande över hur saker 
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och ting hanteras både i det korta och  det långa perspektivet. Ibland talar man om formellt och 
informellt ledarskap för att markera att chefsskapet till skillnad från ledarskap är positionsbestämt 
och det bland annat innebär att den som är chef förfogar över en bredare handlingsrepertoar för 
styrning och ledning (Ibid., s.16). Jag utgår från att KS cheferna har en betydande påverkan på 
medarbetarna och på organisationens produktivitet och kultur vilket Blennberger (2007, s.6) kallar 
ett reellt ledarskap. Men att inflytande visserligen är grunden för ledarskap men att det inte är en 
enkelriktad påverkansprocess utan att även de ledda har ett visst inflytande över ledaren (Ellström 
& Kock, 2009, s.34). I ledarskapsforskningen som Ellström och Kock (Ibid.) har studerat framstår 
ledarskapet som något centralt för att kunna samordna mänskligt handlande och resurser för att 
uppnå vissa syften även om syftena varierar mellan olika samhällen och tidsepoker. 

15



Syfte och frågeställningar

Jag vill främst bidra till en ökad kunskap om vilken chefskompetens som behövs för att 
framgångsrikt leda en kulturskola. Mitt syfte är att undersöka ett antal chefers upplevelser om vad 
som kännetecknar ett gott ledarskap och jämföra det med vad som beskrivs som önskad kompetens 
i platsannonser där man söker kulturskolechefer. Jag vill dels se min undersökning som en del i den 
allmänna forskningen om ledarskap men även bidra till en bredare förståelse för den offentliga 
sektorn i Sverige idag. Vilka kompetenser behövs för ett framgångsrikt ledarskap av kulturskolor i 
dagens samhälle anser kulturskolecheferna själva. Finns det likheter och/eller skillnader jämfört 
med annan forskning inom ledarskapsområdet. 

Forskningsfrågor

• Undersöka vilka kompetenser chefer för kulturskolor beaktar som viktiga och hur dessa 
olika kompetenser värderas av cheferna och jämföra hur väl det stämmer överens med vad 
som efterfrågas i platsannonsernas bild av kulturskolechefers kompetensbehov.

• Vilka personliga egenskaper, erfarenheter och utbildningar värdesätter cheferna och vilken 
syn har cheferna på sin roll som ledare i en kulturskola? 

• Är det något som utmärker/särskiljer kulturskolechefer gentemot andra chefer generellt eller 
inom offentlig sektor?

Avgränsningar

Denna studie undersöker enbart formella chefer vilket kan definieras som personer i den officiellt 
ledande roll som en chefstjänst innebär och alltså inte informellt ledarskap där starka medarbetare 
med ett visst inflytande kan ses som ledare (Blennberger, 2007, s.6). Min undersökning baseras på 
intervjuer med chefer inom Svenska KS under hösten 2012. Jag vill genom intervjuerna undersöka 
vad dessa cheferna anser om sin roll och inte observera vad de faktiskt gör eller ens om de verkligen 
säger vad de innerst inne tänker eller tycker. Moqvist (2009, s.71) menar att intervjun som metod 
tenderar att i hög grad fånga just ideal. I validitets- och reliabilitetsavsnittet kommer jag genom mitt 
resonemang försöka belysa mina tankar och funderingar angående trovärdigheten i 
intervjupersonernas berättelser och denna undersökning som sådan.  
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Metod

Tidigare har jag nämnt mina ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. Det tredje steget 
för en studie är att fundera på vilken metod som jag tror passar mina syften och frågeställningar och 
i och med detta även min uppfattning om hur världen är beskaffad och vad som är att betrakta som 
kunskap. Metodologiska frågeställningar skiljer ofta mellan kvantitativ och kvalitativ forskning 
skriver Bryman (2011, s39). Åsberg (2000) hävdar att den indelningen inte har någon bäring med 
avseende på epistemologiska ställningstaganden och därmed inte är en adekvat indelning utan 
rekommenderar istället att använda sig av begreppen numerisk och icke numerisk data. Åsberg 
(Ibid.) menar vidare att det alltid finns inslag av både och, subjektiva val och objektivt räknande, i 
forskningen vare sig man väljer att göra en kvantitativ enkät eller en kvalitativ observation. 

Intervjuer

Jag har valt att göra, vad man enligt traditionen kallar, kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011, s.412) 
eller som Åsberg (2000) skulle kalla icke-numerisk datainsamlande. Jag har under intervjuerna 
inriktat samtalet på några bestämda ämnen som jag har valt ut i förväg men som varken är strängt 
strukturerade med standardiserade frågor eller helt ”nondirektiva” (Kvale &Brinkmann, 2009, s.46). 
Den intervjuformen kallas för semistrukturerad eller delvis strukturerad intervju och är den mest 
använda formen, enligt Dalen (2004, s.31). Där strävar intervjuaren efter att visa öppenhet för nya 
och oväntade fenomen genom att vara nyfiken och lyhörd inför vad som sägs och leda den 
intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman (Ibid.). Min 
intervjuguide innehåller ett mindre antal semistrukturerade frågor under det övergripande temat 
chefskompetens (se bilaga 2). Min tanke har varit att genom att ställa relativt öppna frågor få en 
bredare bild av vad cheferna tycker är viktigt. Vid flera tillfällen har cheferna själva kunnat se flera 
olika perspektiv utifrån vilka de kan besvara en fråga. Så här säger en informant (Delta) angående 
fråga nr 2: -Vad tycker du är viktigt som chef? 

”-Vad jag tycker är viktigt i ledarskap eller vad jag tycker är viktigt för att vara chef för KS, 
det är lite olika saker kan jag tycka”.

Eller informant Gammas svar under samma fråga:

”-Oavsett om jag nu tycker att jag når upp till det?”

Till fråga 5: Hur ser du på framtidens chef inom KS? Frågar Beta:

”-Ja, hur långt perspektiv ska vi ta?”

De ombeds i sådana situationer att välja själva. Tanken är de ska få möjlighet att prata och fördjupa 
sig i de ämnen som de själva tycker är viktiga. Det har också varit angeläget att i möjligaste mån 
inte placera svaren i deras mun men med en grundinställning att intervjuaren och den intervjuade 
alltid påverkar varandra mer eller mindre i en kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2009, s.187-
189). Jag väljer till exempel att fråga: -Vad är kompetens för dig i chefsrollen? Jag frågar inte: 
”Vilka personliga egenskaper tycker du att en chef behöver”; vilket jag anser är en mer sluten och 
ledande fråga. Men jag menar samtidigt att eftersom jag har valt att fråga endast chefen vad 
kompetens är för dig i chefsrollen leder det gärna frågan i en personlig riktning. I den frågan har jag 
därför även ställt följdfrågor för att ringa in frågan utifrån flera olika håll (se bilaga 2). Jag anser 
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också att det även kommer fram i svaren från de övriga frågorna vad som kan vara viktig 
kompetens vilket jag har med i min analys. 

Samtliga informanter har jag tagit första kontakten med per telefon och då använt mig av 
stödpunkter för att ge någorlunda lika information till alla (se bilaga 1). Men ett samtal är alltid en 
öppen och oförutsägbar situation som omöjligt helt kan kontrolleras så därav har samtalen skilt sig 
åt betydligt. Jag informerade muntligt lite kortfattat om de forskningsetiska regler som jag ämnade 
jobba efter (se litteraturlistan). Jag presenterade mitt övergripande ämne ”ledarskap” utan att 
specificera ämnet ytterligare och informerade om att deltagandet var frivilligt och kunde när som 
helst avslutas. Även att min undersökning inte ska användas i kommersiellt syfte. Efter varje samtal 
skrev jag ner några korta kommentarer i dagboken som stöd för minnet. Vid de tillfällen jag glömde 
att informera om vissa saker till några av informanterna tog jag upp det som en extra punkt i början 
på intervjun. 

Vi har träffats på den intervjuades villkor i lokaler där personen känner sig hemma, oftast deras eget 
kontor. Jag har spelat in samtliga intervjuer för att kunna komma ihåg vad som sades och även 
bättre kunna använda och förstå den intervjuade personen då jag tycker det är svårt att både lyssna 
och anteckna samtidigt. Jag valde att använda mig av en liten smidig apparat som tar upp ljudet så 
bra att även tystlåtna talare eller uttalanden gjorde sig hörda. Hela min koncentration kunde på så 
sätt inriktas mot intervjupersonen, vilket Bryman (2011, s.428) rekommenderar. Jag förde inga 
anteckningar under mötet utan inriktade mig på att lyssna aktivt och ställa relevanta frågor. Jag 
försökte ställa klargörande frågor där jag inte förstod men även göra sammanfattningar av vad 
informanten nyss hade sagt som en typ av första verifiering. Jag eftersträvade även att uppmuntra 
informanterna till vidare utveckling av ämnet genom att nicka eller att genom tystnad ge 
informanten tid att tänka efter. Jag tycker att jag har haft stor hjälp av en kurs i samtalsprocesser 
som jag genomförde hösten 2012 under min utbildning. Efter mötet skrev jag ner alla iakttagelser 
och reflektioner, vilket Dalen (2004, s.67) rekommenderar att göra i så nära anslutning till intervjun 
som möjligt. Särskilt mån var jag att anteckna min första uppfattning om vilka ämnen informanten 
tyckte var extra viktiga.  

Längden på intervjuerna skilde sig ganska mycket åt. Här nedan har jag redovisat längden på 
intervjuerna och vad som ingick i den tiden. 

1. 01:05:50 (hela intervjun med för- och eftersnack)
2. 01:24:53 (med för- och lite eftersnack)
3. 01:18:46 (med lite för- och eftersnack) intervjupersonen var försenad.
4. 01:36:21 (med mycket för- och eftersnack) Lunch tillsammans efteråt.
5. 01:13:05 (med försnack och lite eftersnack)
6. 00:56:53 (utan något försnack och lite eftersnack) jag var försenad och glömde sätta på 

bandspelaren från början.

Annonser

Jag har även studerat 13 st platsannonser där kommuner söker KS-chefer (se bilaga 3). Jag valde 
färska annonser från det senaste dryga året. Jag kan ha glömt någon och vill därför inte ge sken av 
att listan skulle vara komplett på något vis. Listan visar att det söks chefsjobb på olika nivåer i KS 
och från olika delar av landet, både storstad men även mindre orter. Vad som söks beroende på var i 
landet den aktuella KS ligger anser jag kan ha betydelse. Vilka annonser jag har studerat redovisar 
jag i  bilaga 2. 
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Undersökningens design

Till grund för mitt arbete ligger dels personliga halvstrukturerade intervjuer med 6 stycken 
kulturskolechefer och dels en sammanställning av det dryga årets platsannonser under rubriken 
”kulturskolechef sökes” hämtade från arbetsförmedlingens hemsida för arbetssökande år 2011-
2012. Jag ser mitt arbete som en process där jag har varvat litteratursökning, utformandet och 
genomförandet av intervjuer och analyser och sammanställning av annonser. Under hela denna 
period har jag fört en dagbok där jag skriver ner tankar, idéer, problem som har uppstått, beslut som 
jag tagit etc. för att bättre kunna komma ihåg och beskriva både min förförståelse och arbetet med 
uppsatsen så att den blir så transparent som möjlig. Samverkan mellan å ena sidan tolkning och 
teoribildning och å andra sidan datainsamling -kallas interativ eller upprepande strategi enligt 
Bryman (2011, s.347). Dalen (2004, s.28) menar att i en kvalitativ forskningsprojekt startar 
bearbetnings-, tolknings- och analysprocessen ganska tidigt, och de olika faserna påverkar varandra 
under processens gång.

Den grundläggande idéen i mitt arbete är att jag hela tiden ska försöka varva teori, skrivande och 
analys. Men också att jag inte på förhand helt har bestämt nästa steg förrän jag är där. Till exempel 
så utkristalliserades hur jag ville skriva ner intervjudata efter arbetet med första intervjun. Sedan 
jobbade jag på samma sätt med de övrig intervjuerna. Medan jag jobbade med utskrift av intervjuer 
så skrev jag ner mina funderingar och iakttagelser i dagboken. Då växte det långsamt fram ett sätt 
att ta mig an all text i analysen. Men det finns vissa steg som inte kan göras före andra, till exempel 
kan jag naturligtvis inte göra någon analys innan jag har gjort någon intervju. Men jag kan till 
exempel läsa forskning inom området kontinuerligt och jag kan även börja analysera det jag lägger 
märke till redan vid den första intervjun och sen allt eftersom. Jag kan även arbeta med vissa delar 
som till exempel min förförståelse av min text i uppsatsen redan innan någon intervju är genomförd 
och jag kan då också utöka de redan skrivna delarna under tidens gång när nya idéer och 
infallsvinklar dyker upp. För mig har det varit en enorm fördel att jobba på detta sätt. Det kan 
kanske tyckas att vissa avsnitt kan vara onödigt långa. Men jag anser att bara genom att så utförligt 
som möjligt beskriva denna process görs arbetet generaliserbart, förståeligt och öppet för den som 
läser. Rent konkret har det inneburit att jag till exempel har påbörjat utskriften av en intervju och 
samtidigt varvat det med att skriva kommentarer i fältdagboken och läsa en eller annan bok eller 
avhandling i något ämne som har kommit upp och som jag plötsligt blivit intresserad av. 

Det slår mig att jag i princip har använt mig av samma metod som vid instuderingen av ett 
musikstycke. Först spela och titta igenom stycket och bilda mig en första uppfattning om helheten. 
Jag har blivit inspirerad att ta reda på vem som har skrivit och genre med mera, det kan jämföras 
med den första genomlyssningen av intervjun då jag för ner vissa stolpar under tiden. Sen följer ett 
praktiskt arbete med att tekniskt lära mig stycket som jag jämför med utskriften av intervjun. Det 
har varit ett ganska krävande arbete och jag har behövt växla det med andra moment som till 
exempel reflektion. Eftersom jag sällan har tid att bara göra ingenting så har jag märkt att en 
framkomlig metod för mig har varit att lägga undan en viss uppgift och påbörja en annan. På det 
sättet har hjärnan liksom arbetat i ”smyg” med den första uppgiften under tiden. Ibland har dock det 
mesta känts vara i ett halvfärdigt skede, inget är nytt och spännande och inget är heller avslutat och 
behagligt färdigt. Och det har jag hanterat genom att inse att jag aldrig i livet kommer känna mig 
helt färdig med något (tror jag) och om jag känt mig färdig med något brukar det ofta vara väldigt 
lång tid efter det att jag efteråt kunnat säga; -Nu är jag färdig! Så jag kan sålunda beskriva min 
arbetsprocess som att den började långt innan denna höst och kommer avslutas långt efter att jag har 
lämnat in detta arbetet, om det nu kommer att lämnas in.
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Urval

I mina intervjuer har jag använt mig av ett målinriktat urval (Bryman, 2011, s.434). Den är i 
grunden av strategiskt slag och försöker att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och 
urval (Ibid.). Jag har försökt valt ut så att jag har fått ett brett spektrum av människor genom att 
välja både kvinnor och män i olika åldrar och i olika positioner alltifrån biträdande chefer till mer 
övergripande kulturchefer i kommuner (se nedan). För att kunna göra ett målinriktat urval har jag 
studerat KS-hemsidor för att ta reda på hur organisationen är uppbyggd, först och främst ur 
chefssynpunkt eftersom det skiljer sig betydligt åt mellan olika KS (se ovan under beskrivningen av 
KS). Jag har även googlat på chefernas namn för att försöka ta reda på lite om deras bakgrund då 
jag försökt att få en viss spridning, till exempel vill jag inte att alla chefer ska ha en bakgrund som 
brassbåsare i olika musikkårer, för det tror jag inte är representativt för KS chefer att ha. Om jag 
hade valt att göra ett slumpvis urval på en så liten grupp människor skulle det finnas en risk för just 
sådan snedfördelning. Om man googlar på chefernas namn och kommunens namn så kommer det 
oftast fram om chefen till exempel leder en kör eller spelar med i en teaterensemble och det har 
hjälpt mig att kunna göra ett bra val av informanter till min undersökning.  Jag tror att storleken på 
KS kan ha en viss betydelse och därför har jag begränsat urvalet genom att välja chefer från de 
femton största KS i Sverige utifrån budget (se bilaga 4). Min erfarenhet är att chefens roll i en liten 
KS skiljer sig mot chefsrollen i en stor KS. Det kan till exempel röra sig om ett väldigt litet 
kollegium där chefen inte har så många att basa över och där många gånger chefen även undervisar 
och på så vis står med en fot i varje läger. Ekonomin, menar jag, visar tydligast storleken på KS. 
Andra faktorer som hur många invånare staden har eller hur många elever som går i respektive KS 
behöver inte vara de största, vilket även framkommer i tabellen (se bilaga 4). På listan över de 
största kulturskolorna i landet finns bara de som är medlemmar i Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd (SMoK) och för närvarande är drygt 90% av landets kommuner medlemmar (från 
SMoKs hemsida, 2012). Den största KS är Kulturskolan i Stockholm, den är mer än tre gånger så 
stor som den näst största KS. En enhetschef i Stockholm är ungefär som en KS-chef i en annan 
kommun. Olika slumpmässiga faktorer har också spelat in i mitt val så som till exempel att vissa 
chefer har varit svåra att få kontakt med eller avböjt medverkan. Även har jag valt bort KS-chefer 
som jag jobbar i samma enhet som och där det kan finnas eller uppstå ett maktförhållande eller 
annan påverkan från något håll. Jag valde ut lika många män som kvinnor. Min ovetenskapliga 
uppfattning är att männen är något underrepresenterade i min undersökning om man bara tittar på 
de högsta cheferna i KS men om man även räknar med biträdande chefer tror jag att det kan väga 
mer jämnt. Åldern varierar mellan 45 till 65 år men i min studie är den mest dominerande åldern 
55-59 år. Kanske är det en vanlig åldersgrupp för chefer i svenska KS eller också är det en slump. 
Om man tittar på hur många år mina chefer har jobbat som chef är det mer jämt fördelat. De har 
jobbat allt ifrån mindre än fyra år upp till mer än tjugo år som chef. Av de sex cheferna har tre 
stycken jobbat som chef på en eller flera olika kulturskolor innan nuvarande tjänst och tre personer 
har även erfarenhet som chef för annan verksamhet. Även utbildningsmässigt så skiljer sig cheferna 
åt. Tre personer har en konstnärlig högskoleutbildning som grund, en person har en annan 
pedagogisk högskoleutbildning och ytterligare en har en helt annan inriktning på sin utbildning. En 
chef har ingen hel utbildning utan enstaka högskolepoäng och det betyder i sin tur att en av cheferna 
har läst mer än en högskoleutbildning. Cheferna har också olika positioner i sin KS, allt ifrån en 
underchef som är närmast medarbetarna till en chefsposition som har minst två chefsnivåer under 
sig i organisationen. Chefernas enheter är också väldigt olika stora; allt från ett 20-tal medarbetare 
till över 100 personer. Min typiske KS-chef är alltså 55-59 år, mellanchef och har någon form av 
kulturell högskoleutbildning. 
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Ålder i år Antal

45-49 2
50-54
55-59 3
60-64 1

  
Jobbat som chef Antal

-4 år 1
5-9 år 2

10-14 år 1
15-19 år 1

-20 1

Högskoleutbildning: Antal

musikutbildning  II
Annan konstnärlig utbildning  II 
Annan pedagogisk utbildning  I
Annan utbildning  II
Ledarskapsutbildning  I
intern chefsutbildning  IV
Enstaka kurser I

Titel: Beskrivning Antal

Underchef Närmast medarbetarna tex biträdande II
Mellanchef Har en nivå under sig tex enhetschef eller kschef III
Övergripande chef Har två nivåer under sig tex ks chef eller enhetschef.  I

Jag lägger ingen vikt i arbetet angående manligt eller kvinnligt på grund av att jag inte har valt den 
inriktningen och därmed heller inte läst in mig på sådan litteratur. Det betyder dock ej att jag inte 
tror att könet har betydelse eller att jag inte tycker mig se skillnader i berättelser hos mina 
informanter. Jag är mån om att säkerställa de intervjuade individernas anonymitet då urvalet av 
personer är ganska begränsat. För att tillgodose dessa två faktorer använder jag det könsneutrala 
personliga pronomen hen istället för det vanligare men könsspecifika han/hon om 
intervjupersonerna (från NE, 2012). Jag har även valt att döpa de intervjuade cheferna efter det 
grekiska alfabetet: Den chef som jag intervjuade först kallar jag Alfa, nr 2 Beta och sedan i 
nummerordning uppåt; Gamma, Delta, Epsilon och Zeta. På detta sätt vill jag också säga att jag 
tycker det är viktigt att läsaren kan se att jag har använt mig av alla chefers berättelser i mitt arbete.

Bearbetning av intervjuerna

Här beskriver jag hur jag har bearbetat intervjuerna. Men jag vill betona att alla texter behövs och 
att jag kommer tillbaka till hur de har används i analysdelen. 
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Mötet mellan mig och respondenterna är det viktiga och är så att säga ”datamaterialet” med stort D. 
Allt det andra som bandinspelning och utskrifter av bandinspelningarna ser jag som sätt att komma 
ihåg men även synliggöra mönster, strukturer och kategorier i respondenternas berättelser. Därför är 
det för mig väldigt viktigt att hela tiden kunna gå tillbaka till min fältdagbok och de första mer 
utförliga utskrifterna för respektive intervju. Genom att påbörja analysen redan i ett tidigt stadium 
genom att anteckna i dagboken hoppas jag att alla respondenternas berättelser ska vara lika ”färska” 
så att inte de första intervjuerna glöms bort och de senare intervjuerna får en viktigare roll än de 
övriga. 

Jag har gått till väga enligt följande: Först skrev jag ner allt med öh, hm och mm osv. Markerade 
pauser med … och … ….  Det blev 19-29 sidor. Jag skrev ut intervjuerna så snabbt som möjligt 
efter det att de genomfördes för att på det sättet möjliggöra bästa möjliga återgivning av vad 
informanterna faktiskt uttalade (Dalen, 2004, s.69). Sen gjorde jag en transkribering till skriftspråk. 
Kvale och Brinkmann  (2009, s.301) rekommenderar att intervjucitat återges i skriftspråklig form 
för att underlätta förståelsen. Jag har varit extra angelägen om att inte citaten som jag sedan valt ska 
vara otydliga, missvisande eller felaktiga så att intervjupersonerna kan känna sig missförstådda. 
Det blev 10-15 sid. Där tog jag bort hm, öh, eh, mm, ja och ordupprepningar. Vissa ord fyllde jag i 
(inom parentes) där jag tyckte det fattades för att förstå innehållet. Jag har sparat pauser om jag 
tyckt att det har tillfört innehållet något, till exempel att det har belyst att en person tänkt efter innan 
den svarat. Även mina speglingar av den intervjuades svar har jag tagit bort om detta inte har brutit 
informantens berättelse. I alla intervjuutskrifter har de intervjuade ofta påbörjat en mening många 
gånger på olika sätt innan de har hittat en bra formulering. Av den anledningen kommer ofta en 
mängd halva meningar som ofta slutas mitt i ett ord innan en hel och riktigt formulerad mening 
uttryckts. Jag har tolkat det så att den intervjuade verbalt och ljudligt letat efter ett bra sätt att 
uttrycka sig på istället för att tänka tyst och sedan uttrycka vad den tänkt. Jag väljer att i denna del 
av arbetet ta bort dessa inledningar på meningar som inte avslutats, då jag tror att om de intervjuade 
ville uttrycka sig så skulle de ha avslutat meningen och eventuellt även understrukit och betonat 
meningen. Jag sätter också ut parenteser över avsnitt som antingen är för personliga och på så sätt 
kan röja deras identitet eller som jag inte tyckt tillfört arbetet något. Det tredje steget är att jag gjort 
en sammanfattning av transkriberingen till, vad jag kallar, ett ”spår”. Det har blivit 6-8 sidor. Här 
har jag skrivit i hela meningar och lite mer än bara stolpar. På det sättet har jag önskat få 
informanternas uttalanden i sitt sammanhang viket jag tycker är viktigt. Av stor vikt har också varit 
att ta bort eller skriva om information som kan visa vem intervjupersonen är och som därmed kan 
röja identiteten. Där har också intervjupersonerna själva hjälpt till och kommit med förslag. Jag har 
sen skickat ”spåren” till respondenterna för en sorts verifiering. Jag har sedan förhållit mig till 
eventuella kommentarer som ny data vilket jag i förväg både muntligt och skriftligt informerat om. 
Under steg fyra har jag ytterligare bantat ner texten till vad jag kallar ”stolpar”. Det är ofullständiga 
meningar och ord som tar upp särskilt viktiga ämnen i intervjun. Det har blivit 2-5 sidor. Om sen 
intervjupersonen har redigerat texten har jag tittat och skrivit ned det som har tagits bort eller lagts 
till. I vissa fall har textens innehåll bibehållits men bara skrivits om till en bättre svenska (enligt den 
intervjuade). 
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Tillvägagångssätt vid analysen av intervjuerna 

Så här tänker jag mig kunna använda mitt material.

Intervjun Omständigheter innan, under och efter intervjuerna.
Allmänna intryck av personen.
Känsla för samspelet mellan mig och den intervjuade. 

Bandet Nyanser i talet. 
Vilka ord eller meningar som betonas
Snabbhet i talet.
Tveksamheter och osäkerheter.

Första utskriften Var de blir exalterade och stakar sig.
Hur de har påbörjat meningar som sen avslutats som en hel mening.
Hur många gånger de säger samma sak efter varann.
Pustanden, när kommer dom?
Pauser som uppstår.
Om när/hur vi avbryter varandra. 

Transkriberingen Hur mycket text under olika ämnen.
I vilken ordning tar de upp ämnena.
Tittar även på personliga avsnitt rent allmänt.

Spår För jämförelse av intervjuerna.
Letar efter ord att bygga kategorier utifrån

Stolpar Hur många olika ämnen eller ord tar de upp?
Hur många av informanterna säger samma saker? 
För att hitta ämnen som sen kan studeras i transkriberingsutskriften.

Efter att jag har lyssnat på informanternas berättelse flera gånger och sedan jobbat med utskriften i 
flera steg (se ovan) har jag funderat över hur jag närmare ska undersöka mitt material. Jag har låtit 
mig inspireras av olika analytiska angreppssätt för att hitta det sätt som passar bäst för just min 
undersökning (Dalen, 2004, s.81). Då det är viktigt för mig att mina val av analysmetoder ger 
största möjliga rättvisa åt materialet så att informanternas berättelser verkligen kommer fram har jag 
valt att kombinera olika metoder, vilket Dalen (Ibid.) visar möjligheten till. I en del i analysen har 
jag valt att gå igenom materialet för att leta efter kategorier i informanternas uttalanden som kan ge 
mig en djupare förståelse (Ibid., s.74). Jag har i denna del inspirerats av den grundade teorin så som 
Dalen (2004, s.49) beskriver den. Genom en kodningsprocess utvecklas en teori kring centrala 
fenomen i det empiriska materialet (Ibid.). Jag vill här poängtera att jag inte utgått från några på 
förhand bestämda kategorier utan indelningen har växt fram under arbetets gång. 

Först delade jag in materialet i tre stora kategorier där jag skilt på kompetens genom utbildning, 
kompetens genom erfarenhet och kompetens genom personliga egenskaper. Personliga egenskaper 
anser jag är all kompetens som inte tillhör kategorierna erfarenhet och utbildning. Dessa egenskaper 
utesluter inte att man lär sig i en utbildning eller kan förvärva genom olika slags erfarenheter. Sen 
har jag samlat alla informanters beskrivningar av utbildning och erfarenhet och sammanställt under 
respektive kategori. Jag har sedan gått igenom de första mer utförliga utskrifterna av informanternas 
berättelser och fört in allt jag kunnat hitta om utbildning respektive erfarenhet som kompetens. 
Kategorin -personliga egenskaper som kompetens- visade sig vara ett ämne som informanterna sagt 
mycket om. För att kunna utforska närmare karaktären på just vilka personliga egenskaper som 
informanterna värderar högt delade jag in i kategorin i tre underkategorier; relationsskapande 
egenskaper, ledande egenskaper och visionära egenskaper. Under den första underkategorin faller 
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sådant som informanterna anser är viktigt för att kunna skapa bra relationer. Det handlar bland annat 
om att kunna samarbeta, vara lyhörd, ha fingertoppskänsla men också att kunna bilda nätverk och 
kunna vara delaktig i diskussioner. I underkategorin ”ledande” egenskaper, utgår jag från 
egenskaper som mer är av karaktären ”att göra något” för att på det sättet påverka de anställda. 
Alltså en mer ledande roll, att bara deltaga räcker inte här. Coacha, motivera, engagera men också 
vara kreativ och kunna få till förändring hör till denna kategori. Sista underkategorin är den 
visionära där cheferna har beskrivit egenskaper där cheferna behöver kunna använda sin hjärna och 
tänka, till exempel göra analyser, reflektera, se helheter och sammanhang men också vara strategisk.

Jag samlade in alla personliga egenskaper från stolparna, oavsett vilken fråga de låg under och 
grupperade egenskaperna i en personlig lista för varje informant. Därefter har jag grupperat orden 
som har liknande betydelse tillsammans och bildat kategorier. Till att börja med blev det ganska 
många olika kategorier. En person kan ha sagt flera ord som jag har samlat ihop under en kategori. 
Däremot räknar jag inte om en person har sagt exakt samma ord två gånger vid samma tillfälle men 
om informanten sagt två synonyma ord vid två olika tillfällen sätter jag upp båda orden på listan 
och räknar dom sen. Nästa steg är att jag har räknat de olika personliga egenskaperna under de olika 
kategorierna. En kritisk del av analysen handlar om att undersökaren bestämmer sig för var 
gränserna mellan olika uppfattningar ska dras, det vill säga hur stor variationen inom en kategori 
kan vara utan att en ny kategori behöver skapas menar Dalen (2004, s.74). Just hur man delar in i 
kategorier anser jag kan få stora konsekvenser för analysen. Därav har jag under hela 
analysprocessen kommit tillbaka till kategorierna för att justera och räkna om. Det har gjort att min 
egen teori om materialet har vidgats och kunnat successivt bli mer och mer detaljerad. Jag har hela 
tiden letat efter likheter och skillnader inom datamaterialet för att på det sättet få fram nyanser och 
variationer (Ibid.). Jag har även färgkodat de transkriberade versionerna av intervjuerna för att 
tydligare se vad eller vilka kategorier de har pratat mycket eller lite om och vilka ord de har använt 
sig av i sina beskrivningar av chefskompetens. Genom att ge kategorierna; kompetens genom 
utbildning, kompetens genom erfarenhet och kompetens genom kunskap (en ny kategori som 
uppkom under kodningsprocessen av annonserna och som jag beskriver där närmare) olika blåa 
nyanser och de personliga egenskaperna som kompetens olika gula nyanser har jag lättare kunnat 
bilda mig en uppfattning om relationen mellan de olika kategorierna i volym. 

Vidare har jag följt upp olika idéer som jag fått genom hela undersökningens gång och som jag allt 
efterhand har skrivit ner i min dagbok. Dessa trådar har jag sammanställt och försökt hitta 
återkommande teman i. Sen har jag på olika sätt följt upp dessa trådar och så att säga ”spunnit” 
vidare. Här följer några av dessa ”trådar” som jag har undersökt mer: Vad har de tagit upp först i 
samtalet, vad har de tagit upp först under fråga 4 (-Vad är kompetens för dig i chefsrollen?), vad har 
de tagit upp utan att jag har frågat efter det, hur mycket har de beskrivit en viss kompetens och 
kommit med exempel, vilken/vilka egenskap-er har flest nämnt som viktiga. I dessa analyser har jag 
använt mig av de första utförliga utskrifterna. Sen har jag letat efter illustrerande citat som kan 
belysa mina slutsatser på ett bra sätt i ”spåren”. I intervjustudier utgör informanternas uttalanden i 
form av citat den egentliga empirin skriver Dalen (2004, s.105-106). Därför är det speciellt viktigt 
hur jag jobbar med citaten, i såväl kodnings- som analysprocessen. Ett fylligt intervjumaterial består 
ju just av många bra och innehållsrika citat. Olika citat jag har leta efter är de som fångar upp det 
väsentliga, som kan tjäna som exempel för många och de som förekommer sällan (Ibid.).

Tillvägagångssätt vid analysen av annonserna

För att kunna jämföra annonserna med vad cheferna har berättat så använder jag mig av samma 
kategorier som under intervjuanalys 1 (se ovan). I första delen av analysen av annonser har jag velat 
få en helhetsbild över vilka typer av ord som används. Först har jag sammanställt en lista över alla 
annonser och redigerat annonserna genom att ta bort beskrivningar av staden eller kommunen och 

24



kontaktuppgifter med telefonnummer etc. Jag har därefter strukit under alla kategoriord i 
annonserna. Sedan har jag sammanställt  en lista med annonsernas ord efter de kategorier som jag 
skapat vid analysen av chefs -intervjuerna. Ord som inte cheferna tog upp har jag till att börja med 
lagt under en ny rubrik ”övrigt” för att sen se var de kan passa in. Under övrigt blev det först 18 
punkter med nya kategorier. Sedan infogade jag dessa ord under lämplig kategori. Kvar under övrigt 
fanns sen 3 kategorier av ord som inte passade in i någon av de befintliga kategorierna. Jag gjorde 
bedömningen att dessa ord handlade om arbetsuppgifter i första hand som till exempel 
medarbetarsamtal och utåtriktad verksamhet. Orden har ofta föregåtts av ett verb som till exempel 
leda eller planera. Orden under ”övrigt” har jag flyttat till en ny kategori: Kunskap. Orden tycker 
jag beskriver olika slags kunskap som man kan få både genom erfarenhet och utbildning. Sedan 
räknade jag de olika orden i kategorier och underkategorier och jämförde med analysen av 
chefernas berättelser. 

Andra delen i analysen av annonser var att färglägga de olika kategorierna för att på detta sätt kunna 
få en uppfattning om hur stor del av annonserna de olika kategorierna bidragit till. Det arbetet 
medförde att jag än en gång behövde tänka igenom hur jag har bildat kategorier och det arbetet 
ledde till att vissa underkategorier fick byta plats. Till exempel ”samordna” tycker jag nu ska ligga 
under kategorin ”ledande egenskaper” och inte under kategorin relationsskapande egenskaper där 
exempelvis att ”samarbeta” finns. Jag har delat upp meningar om de innehåller olika egenskaper 
som till exempel meningen; en god nätverkare med strategiskt tänkande har jag delat upp i två 
meningar: En mening med ”god nätverkare” och en med ”strategiskt tänkande”. De olika 
meningarna får sen färg efter sin underkategori. 
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Resultat och analys

Intervjuerna

Det som jag genomgående har slagits av är hur engagerade alla intervjuade cheferna är i 
verksamheten. Hur dom till exempel på olika sätt har gått in för att stötta men även utveckla 
verksamheten. Alla chefer anser jag har varit mycket öppenhjärtiga och bjudit på sig själva. De har 
berättat med inlevelse och med mycket personliga exempel. Alla brinner för KS-verksamhet enligt 
min mening. Det har varit mycket allvarliga ämnen men minst lika mycket skratt.

Beskrivning av kulturskolechefernas bild av sig själva

Jag vill beskriva chefen för en KS utifrån denna bild. Min strävan är att presentera en så hel bild 
som möjligt av chefen utifrån de intervjuades berättelser. Det kan finnas olika uppfattningar om 
vissa saker och alla chefer har inte tagit upp allt men detta är min sammanfattande bild av hur KS-
cheferna ser på sig själva och sin omgivning. Den bygger på mina anteckningar direkt efter 
intervjuerna och på mina reflektioner efter bearbetningarna av intervjuerna.

KS-chefen står med ena 
foten mitt i den 
pedagogiska verksamheten 
på fältet och är väldigt 
involverad i den dagliga 
verksamheten. Hen 
behöver brinna för 
verksamheten. Så här säger 
Epsilon:

”-Jag hävdar att man 
behöver brinna för och ha 
kunskap om den 
verksamhet man har. […] 
Man måste anse att den är 
viktig, för annars tror jag 
inte att man lägger ner sin 
själ i den.” 

Men inte bara tända eld 
utan även släcka hastigt 
uppkomna bränder. 
Personalansvaret tar 
mycket tid i anspråk. Att 
lösa och hantera konflikter, 
men också mer praktiska 
bitar som att ordna vikarier 
och fixa lokaler till 
verksamheten kan ingå i 
jobbet.
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Så här uttrycker sig Beta:

- Ibland känner jag mig inte som chef, jag känner mig som enhetsassistent. Jag hinner inte 
riktigt sätta mig ner och verkligen tillsammans med personal fundera över framtiden, tänka 
strategiskt över vad som händer. Utan det är så mycket ”hands-on” varje dag som måste 
lösas. Och det kan göra mig lite frustrerad ibland. Att jag inte riktigt får tid för mera 
övergripande frågor när man är så insyltad i vardagen.” 

Med den andra foten står chefen i sin vision på väg in i framtiden. På ryggen har chefen all sin 
samlade erfarenhet genom livet och det påverkar hens vision och uppfattning om hur verksamheten 
ska drivas och åt vilket håll KS ska gå. Med ena handen pekar hen ut riktningen diskret, hen får inte 
peka med hela handen utan mer jobba för att KS-medarbetare själva ska fatta vad som ska göras och 
vad som krävs av dem. Så här berättar Delta: 

”-En del, kan jag tänka mig, går väldigt mycket in i detalj i verksamheten. Det håller jag mig 
ifrån. Vissa saker, kan jag känna: -Det här är inte bra! Men skulle jag då gå ut och säga så 
och peka med hela handen, men vad får det för effekt långsiktigt. Förvandlingen måste 
komma inifrån. Det måste vara att man själv inser att: -Ja, men det här går inte! Då blir det 
hållbart men det tar mycket längre tid. Men det är ändå oerhört viktigt att det är på det sättet 
det går till, för annars är det inte hållbart för framtiden, tror jag.”

Med en skicklig analysförmåga och säker omvärldsorientering ska chefen försiktigt men tydligt 
lotsa medarbetarna in i framtiden och få dem att förstå vad som är möjlig och vad som inte är 
möjligt i en politisk demokratisk organisation. En klocka runt armen symboliserar att hen är 
stressad men det är samtidigt viktigt att få ihop livet. Så här säger Alfa:

”-Det är väldigt mycket just det att, -jag kan sitta här dygnet runt och det tar aldrig slut. För 
man vill liksom jobba klart men det måste man lära sig att släppa och det är ju en process. 
Man får titta på klockan och förstå att man ska gå hem helt enkelt.” 

 
Med den andra handen drar chefen upp en medarbetare vilket ska visa på vikten av att kunna coacha 
medarbetarna. Vad är då viktiga egenskaper att ha för att kunna hjälpa medarbetarna på bästa sätt? 
Det är faktiskt så att i alla fall tre av våra fem sinnen poängteras som väldigt viktiga i chefernas 
berättelser. Chefen har en ovanligt stor mun, vilket får symbolisera vikten av att kunna skapa goda 
relationer, något som är av central betydelse i chefens kompetens. Delta säger så här:

” -Jag vill ha bra relationer med läraren som inte gör det där (sköter sitt jobb) också. -Hur 
fixar vi till det så att du kan få hjälp med det där? Det är det det handlar om egentligen. Hur 
kan vi underlätta för dig så att du kan jobba kvar här och att det här fungerar?”

Även ögonen är stora för att kunna blicka in i framtiden för att sedan kunna koppla det till 
verksamheten. Känseln måste också vara väl utvecklad och här är det framförallt fingertoppskänsla 
som behövs för att kunna hantera olika situationer på ett bra sätt. Hen behöver ha ett stort hjärta 
med en starkt utvecklad empatisk förmåga för att verkligen tycka om och ha ett stort intresse för 
människor. Alfa beskriver det så här:

”Jag tror också att det är väldigt viktigt att man är jätte intresserad av människorna och vad 
som händer mellan människor. Att man till och med är så pass intresserad så att när det 
uppstår en konflikt så känner man att man fortfarande tycker att det är intressant. -Hur ska vi 
lösa det här nu? Man är ju bara människa och man känner naturligtvis att saker är jobbiga. 
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Men att nånstans där så finns det här intresset för det mellanmänskliga som gör att man 
stannar kvar i situationen.” 

Chefen har också stora öron för att kunna lyssna, vilket är jätte viktigt enligt cheferna. Att kunna 
lyssna både uppåt på politiker och nedåt på medarbetarna visar de båda hörlurarna som är riktade åt 
olika håll. Att vara lyhörd är också superviktigt. Kanske räcker inte våra sinnen till utan att det 
skulle kanske behövas även ett väl utvecklat sjätte sinne? Det finns vissa fallgropar i chefskapet. En 
liten medarbetare som en djävul som har en räv bakom örat ligger och lurar i en grop och där får 
inte chefen ramla ner och då är erfarenheten som chef betydelsefull. Så här säger Gamma:

”-Jag tror att det faktiskt är en hel del samma saker som en lärare jobbar med i förhållande 
till sina elever. För där finns ju också konflikter och jobbiga saker. Skillnaden är att du som 
chef arbetar med vuxna och den är ganska stor egentligen. För barn och ungdomar är mycket 
öppnare och rakt på. Det kan finnas många falluckor med vuxna.” 

En medarbetare är uppsatta på piedestal med ett musikinstrument i handen och de ses som de 
verkliga experterna. Medarbetarna är verkligen individualister som jobbar på väldigt olika sätt men 
gemensamt är att de är mycket mer känslosamma och kreativa än andra. Det gör att de inte anses 
som en lätt grupp att leda. Så här säger Delta:

”-Vad är kvalitet? Om man kommer in på de här frågorna med en sån grupp som ks lärare 
som är så individualistiska. Det är ju inte lätt. Jag tror inte att KS-lärare är en lätt grupp att 
leda. Det tror jag inte. För dom har så många olika bakgrunder och man är så 
individualistisk också och man jobbar så individuellt.”

I chefernas hjärnor ska det finnas plats för mycket vilket symboliseras av alla de snirkliga gångarna 
där. Så här menar Gamma:

”Man måste kunna ha många grejer i huvudet och hålla ordning på dem. Och sen inte tappa 
saker vilket är mycket lätt när det blir för mycket. Det är en kompetens att kunna klara det. 

Men chefen har också en mörk skugga som är ständigt närvarande. Där finns allt obehag som 
chefen känner och som hen gärna inte vill ta fram men som ändå skymtar i chefernas berättelser. Att 
hitta balansen mellan många olika viljor, önskningar och behov från alla dessa många olika håll är 
ett bekymmer. Så här säger Beta:

”När man ser på vad vi försöker göra, vad vi försöker åstadkomma, då är det fantastiska 
saker och ambitionen är ju fantastisk från den högsta chefen och nedåt. Det blir ju en 
förväntan nånstans som läggs på oss. Och sen så har ekonomipersonalen sin förväntan över 
vad jag ska göra. Och så har personalen sin förväntan över vad jag ska åstadkomma. Och så 
skapar man också sina egna förväntningar. Och så ska det här samsas på något sätt i samma 
paket. Det kan jag tycka är svårt! […] När kan jag lyfta på hatten och känna; -Ja men jag har 
gjort bra! Jag är inte världsbest men jag har gjort okej.”

Att styra och behöva ta svåra beslut, makten som ändå finns och som påverkar relationerna till 
medarbetarna. Att vara omtyckt är inte alltid så lätt. Så här funderar Delta:

”-Det förvånar mig lite att man inte törs vara fullt ärlig mot chefen. […] Man måste vara 
jätte medveten om att man har världens maktposition, så är det ju. Men att medarbetarna har 
en sån bild av den maktpositionen! Vad beror det på? [...] Hur ska man kunna vara en bra 
chef om man inte får reda på vad som händer eller vad som sägs.”
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Det kan också vara svårt att vara så modig som man egentligen tycker att man borde vara. Så här 
säger Alfa i frågan hur framtidens chef borde vara:

”-Framtidens ledning i Kulturskolan överlåter inte till enskilda chefer och engagerade 
medarbetare att själva utforma verksamheter utan fattar i demokratisk ordning beslut som 
ligger till grund för de verksamheter som bedrivs inom Kulturskolan.”

Ett tungt moln ligger på himlen med politikernas agendor som inte alltid chefen kan styra över utan 
bara anpassa sig till och göra sig beredd på genom till exempel paraply och varma kläder. Så här 
berättar Delta:

”-Mycket pratade vi om förut om strategi och om att möta framtiden. Att försöka ligga lite 
före så att man inte blir överraskad av utvecklingen. Och det kan vara så enkla saker som ett 
budgetbeslut i kommunfullmäktige. Att bara veta; -hur ser det ut? Jag måste ha lite koll på 
omvärlden. Vad händer inför nästa år så att man hinner ställa om lite grand om man vill. Om 
man anar att det ska gå dåligt med anslag och sådana saker. Att man har lite beredskap så att 
man inte blir helt drabbad.”

När jag frågar om kompetens svarar cheferna

Det som Cheferna har pratat allra mest om är vikten av att ha de rätta personliga egenskaperna. När 
jag utgår från mina stolpar så är de personliga egenskapernas underkategori ”relationsskapande” 
egenskaper viktigast tätt följt av kategorin ”ledande” egenskaper. Men att på olika sätt kunna 
coacha medarbetarna genom att exempelvis stärka, stödja, stötta och lyfta var den underkategori 
som flest chefer tyckte var den viktigaste egenskapen eller uppgiften och den ligger inom de 
”ledande” egenskaperna. Underkategorin ”visionära” egenskaper var det överlägset viktigast att 
vara samtidsorienterad. De beskriver hur de tror att KS ska eller behöver utvecklas i framtiden. Det 
som jag tycker är intressant är att deras tankar om i vilken riktning utvecklingen bör gå skiljer sig 
markant åt, vilket jag återkommer till i senare analys. 

• Vilken kompetens de först nämner 

Alfa:
Ansvars-
kännande
Ämneskompet
ens

Beta:
Tillägna dig 
tillräcklig 
kunskap 
genom att 
lyssna 

Gamma:
Förmåga att 
kunna se, höra 
och lyssna
Kunna delta i 
den 
pedagogiska 
diskussionen

Delta:
Se strategin
Pedagogisk 
kompetens

Epsilon
Brinna
Kunskap om 
verksamheten 

Zeta:
Kunskap om 
verksamheten

Tre stycken nämner; att ha kunskap om verksamheten och de tre övriga har tagit upp det som något 
av vikt under andra frågor. Alla nämner sina sinnen för att få kunskap om verksamheten och en 
viktig kompetens är således att kunna se och lyssna. Det framkommer även att det är väldigt viktigt 
att ha erfarenhet när jag tittar på vad informanterna mer utförligt berättar om och som de ger rikligt 
med exempel kring. På andra plats är det väldigt jämnt mellan relationsskapande egenskaper och 
den kategorin som jag kallar för visionär förmåga. Att vara strategisk, analytisk, omvärldsorienterad 
och kunna reflektera är alla viktiga egenskaper som ses som chefskompetenser. Både den 
relationsskapande -och den visionära kompetensen nämns ofta i samband med att kunna fatta rätt 
beslut. De nämner till exempel fingertoppskänsla, lyhördhet, att tycka om människor, vilja väl och 
tro på människor som viktiga egenskaper. Att kunna ha dessa egenskaper tillsammans med en 
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förmåga att kunna analysera, se helheter, förstå samband och konsekvenser så kan man leda 
verksamheten i rätt riktning. Om intervjupersonerna tror att man kan lära sig dessa kompetenser så 
är det först och främst genom erfarenhet och reflektion. Men lika vanligt är att man tror att det är en 
kvalitet som man har. I stort sätt alla säger att det är bra att ha utbildning men först när jag frågar 
om det. Utbildning är bra och kan inte skada men det räcker inte. Jag tolkar det som att det är 
viktigare att ha de rätta personliga egenskaperna än att ha fått chefsutbildning. Jag förvånas över 
vad lite som nämns inom kategorin ledande egenskaper. Av sammanlagt 39 olika svar så var bara 7 
inom denna kategorin och dessa svar kom bara från två av de sex cheferna. Men det bör nämnas att 
även andra tagit upp viktiga ledaregenskaper inom andra frågor. Jag tolkar det som att de kanske 
inte först och främst förknippar dessa egenskaper som kompetenser utan kanske mer som sätt att 
bedriva verksamheten vilket jag frågar mer om i fråga två och tre. Endast en person nämner att det 
är viktigt att ha kunskap om hur en politisk styrd verksamhet fungerar och säger i samband med det 
att den kunskapen kan man även få genom att läsa sig till det, så man behöver inte erfarenhet. Två 
personer har nämnt mod som en viktig kompetens men alla intervjupersoner har nämnt att det är 
viktigt att våga och ha mod i intervjuerna. Även att de upprepar eller betonar det genom att till 
exempel förstärka ordet; mod är viktigt, väldigt viktigt faktiskt.

Chefernas huvudteman

Här har jag tittat på ämnen eller områden som cheferna tycker är extra viktiga för KS och hur de 
tycker att man främst bör jobba med dessa områden. Jag har utgått från transkriptionerna och 
jämfört dem med mina anteckningar efter mötena med cheferna. Detta vill jag göra för att belysa 
min uppfattning om att cheferna har tydliga visioner för sina kulturskolor och att jag lagt märke till 
att visionerna skiljer sig åt betydligt. Chefernas uppfattningar står till och med i direkt kontrast till 
varandra. Det betyder dock inte att de även har gemensamma idéer om verksamheten. Det är även 
viktigt att framhålla att respondenterna har beskrivit många olika sätt som de vill jobba för att leda 
en KS och det här är ett sätt och långt ifrån det enda sättet. Min uppfattning är att cheferna med sina 
olika visioner påverkar verksamheten. Det ska jag här försöka beskriva närmare. Först berättar jag 
om mina intryck angående chefernas ämnen i stort och sen jämför jag intervjuerna för att titta på 
samband och skillnader i visioner för att till sist ställa mig frågorna vad det kan bero på och vad 
valet av KS-chef kan få för konsekvenser för en verksamhet.   

Alfa: små ämnena -analyser
Beta: kvalitet -bevara traditionen
Gamma: gemensam riktning -coacha
Delta: för alla -strategiskt utveckla
Epsilon: företräda -framåtblick
Zeta: bred erfarenhet -driva

Både Beta, Delta, Epsilon och Zeta pratar om vikten av att inte bara nå en svensk medelklass. Det 
kan vara viktigt att nämna att jag inte speciellt har frågat om detta så därför kan det vara fler än bara 
de som nämns ovan som tycker att frågan är viktig. Det verkar vara ett ämne som i alla fall står på 
dagordningen för många. Ofta verkar det komma uppifrån politikerna. Så här säger Epsilon:

”-Det är viktigt att visa att KS är en viktig del i kommunen och att den inte bara är viktig för 
de barn och ungdomar som kommer hit på eftermiddagarna, det är fortfarande en hel del av 
vår ryggrad och en stor del av vår verksamhet. Men politiskt så är man väldigt intresserad av 
att se vad vi kan använda KS till? Hur kan vi möta dom barnen som normalt inte så lätt 
kommer till oss och hur kan vi samverka med skolor, förskolor och fritidsgårdar? Det är det 
stora politiska intresset. Det är trots allt ganska traditionella barngrupper som kommer hit till 
den frivilliga verksamheten. Det är inte medelklassfamiljer men det är familjer som ändå är 
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väletablerade och som har en tradition på att skicka sina barn hit.” 

Men cheferna tar även upp vikten av att alla har samma rätt till att utveckla ett kulturellt språk. Om 
detta säger Zeta så här:

”-Det allra viktigaste uppdraget för KS rent övergripande är för mig, alldeles solklart, att det 
är en demokratisk historia i första hand. Att alla, i de bästa världar, ska ha möjlighet att lära 
sig konstnärligt uttryck och utveckla ett konstnärligt uttryck. Att man inte bara ska vända sig 
till en grupp i samhället utan att man ska försöka nå så många som möjligt. Innan 
musikskolorna startades var man tvungen att ha gott om pengar eller känna någon för att få 
lära sig konstnärligt uttryck, så det är ju en klassfråga och det är det fortfarande på många 
sätt.” 

Vilket mål ska egentligen KS ha: Så här resonerar Epsilon:

”-Alltså kultur är ju viktigt för kultur men det är också viktigt att använda kulturen för att 
kunna stärka något annat. Man pratar mycket om ”aspekt politik” nu, där kulturen ska finnas 
för att stötta annat. Jag tror på det samtidigt som jag tror på att kultur är bra för kultur. Ja, 
man måste nog kunna göra båda delarna.”

I chefernas berättelser har det kommit fram en viktig aspekt till visionen ”att nå alla” som 
problematiserar detta resonemang. Det handlar i stora drag om KS övergripande uppdrag. 
Traditionen att bevara kulturarvet kontra uppgiften att både nå alla men även förnya verksamheten. 
Så här fortsätter Epsilon sitt resonemang:

”-Det är nog också så att om vi inte lyckas med att nå dom barnen som normalt inte kommer 
till oss så kommer man kanske politiskt säga att då måste man hitta andra nycklar för att 
hitta dom barnen. Och då är man kanske inte så politiskt intresserad av att ge så mycket 
skattepengar till familjer som kanske skulle kunna skaffa sig det KS erbjuder på något annat 
sätt.”

Det här kan, menar jag, förklara vikten av att vara en engagerad representant för verksamheten och 
verkligen tro på KS. Det kan till och med vara en av de allra viktigaste delarna i rollen som chef för 
en offentlig verksamhet som inte är obligatorisk eller har nationella mål. Så här säger Zeta:

”-Jag kan ibland tycka att KS har lite identitetskris faktiskt och lite taskigt självförtroende på 
ett sätt... Det pratas så mycket om samverkan med grundskolan. Jag är lite kluven där. Jag 
kan tycka att; -ja, det finns kompetens i KS, kulturell kompetens och det ska man 
naturligtvis använda sig av. Men KS är en sak och grundskolan är en annan. Sen finns det 
runt om i hela Sverige, mer eller mindre lyckade, varianter också naturligtvis där man tar 
hand om delar av grundskolans uppdrag. Och det kan man ju göra men då är det det man 
gör. Det är inte KS jobb i grunden. Man kan utvidga det uppdraget genom att säga; -okej vi 
kan också gå in och göra uppdrag åt grundskolan. Men för mig är inte det primärt KS-
uppdraget. 

Även vikten av att kunna göra analyser. Vara strategisk och omvärldsorienterad, hävdar jag, har stor 
betydelse då verksamheten är frivillig. Att kunna känna vilka vindar som blåser och inte minst 
kunna knyta det till verksamheten blir ytterst viktigt. Så här beskriver Alfa sin roll:

”-man får ett uppdrag att genomföra olika saker och sen så handlar det om att kunna 
analysera det uppdraget på ett bra sätt. Så att man sen kan förankra det hos de medarbetare 
som man ska ta till hjälp för att genomföra uppdraget. Jag måste ha förmåga att inte bara 
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genomföra uppdraget jag får utan även få en ingång i uppdraget. Att jag inte bara är en 
genomförare utan också att jag gör en egen analys av uppdraget.” 

Att bestämma en riktning kan på samma sätt vara viktigt då målen ibland är ganska otydliga. Så här 
säger Delta:

”-Det viktiga är ju att stärka medarbetarna i att bli självständiga, fast självständiga i linje 
med uppdraget vi har. Sen kan det vara en svårighet om uppdraget är otydligt. För oss är det 
väldigt otydligt för tillfället... så att då funkar det ju liksom inte....”

För Gamma var det väldigt tydligt att huvudbudskapet är att samla kollegiet till en gemensam 
riktning. Flera chefer har angett att man som chef i detta individualistiska och spretiga lärarlag 
behöver ha en viss tydlighet. Så här säger Gamma: 

”-Och sedan den samlande rollen, att stå för en tydlighet. Vi samlar krafterna tillsammans 
och vi ska åt det här hållet. Att stå för en tydlighet, att visa att så här är det och samtidigt ha 
en dörr öppen så att medarbetarna kan flyga.”

Hos Beta och Delta var det också väldigt tydligt vad som var deras huvudbudskap. Deras respektive 
ämnen återkom de till under i stort sätt varje fråga, utvecklar med rika beskrivningar och berättar 
om utan att jag frågar. Båda har samma kön och är i ungefär samma ålder men har väldigt olika 
uppfattning om vad KS ska stå för. Så här beskriver Beta sin uppfattning:

”-Om du tänker framtiden för KS, ska vi knöa in 5-6 pianoelever i en studio på en 
halvtimme? Är vi stolta över den undervisningen? Ja, i vissa lägen kanske vi kan vara det 
men hur länge kan vi vara det? Var går smärtgränsen? Det beror ju på vad det ska bli för 
nånting.”
 

Medan Delta beskriver sin uppfattning angående hur man kan ta hand om begåvade elever så här:

”-Men jag menar det är väll ingenting och det är ju inga svårigheter att se det och att stödja 
dom barnen... Fast det passar ju inte flertalet av eleverna. Det är ju nånting annat där. Man 
ska ju lära sig spela för den vardagliga glädjen.”

De har var sin uppfattning av vad som är kvallitet. Jag tycker de representerar två motpoler i KS- 
världen, jag kallar dem för ”bevararen” respektive ”förnyaren”. Jag tycker det är viktigt att lyfta 
fram dessa två åsiktssidor för att i stort sätt alla KS-chefer har varit inne på det och det tar stor plats 
i berättelserna. Det är också intressant för det handlar mycket om hur man ska utveckla, vilket för 
övrigt är ett av de ord som är vanligast förekommande i annonserna. Båda cheferna brottas lika 
mycket med detta men från två helt olika håll, tycker jag. Så här resonerar Beta:

”-Och jag är ju stolt över den modell där vi kan erbjuda, och det går ju tillbaka till varför jag 
började som chef, jag är ju stolt över att kunna ha en skola där vi kan erbjuda väldigt mycket 
för väldigt många. Men jag har också varit stolt i den här verksamheten därför att vi kan ta 
hand om begåvningar, att vi kan producera elever för musikhögskolorna. Och många 
pedagoger har ju den kvalliten att vi kan undervisa även på högskolorna själva. Men att lotsa 
barnen hela vägen liksom. Det har jag sett som en styrka och det är det jag funderar om vi 
har råd att göra i framtiden.” 
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Medan Delta resonerar så här:

-Men då hamnar vi; -ja men hantverket då, det är så viktigt med vårt hantverk. Och då kan 
jag säga lite; -men vad gör det om fingersättningen är lite fel om man går i ettan och man 
spelar tills man gått i trean. Vad gör det om fingersättningen är fel om man hade skitkul och 
man fortsätter. Då går det att rätta till den fingersättningen. -Ja, men det blir så besvärligt så! 
Och jag tror inte att det blir det då...”

”Bevararen” kommer från musikhögskolevärlden medan förnyaren är självlärd inom 
populärmusikgenren. Jag ser det inte som någon slump att dessa två chefer har dessa två olika 
bakgrunder. Men jag vill också lyfta fram att även ”bevararen” tycker att verksamheten ska 
utvecklas och att ”förnyaren” också vill bevara traditionen. Delta beskriver sin vision så här:

”För det finns ju också nåt häftigt med det här med lärandet till varann. Särskilt när man är 
tillsammans i den åldern. Det är ju många som har gjort det och det är också en styrka. Och 
då tänker jag styrkan där och styrkan från KS pedagoger. Hur blir det då? KS pedagoger som 
är så fantastiskt skickliga och kan så mycket. Så ta det här bästa från den andra traditionen 
också då kan man få till jätte häftiga saker, tror jag...”

Och Beta som säger så här:

”-Vi gör de här nedslagen när vi verkligen försöker ta in väldigt mycket elever och vi testar 
en pedagogik. Och det högaktar jag personalen för, att många är nyfikna på att testa en 
pedagogik där dom vill pröva; -kan det här funka? Jag tror inte att det är ekonomiska termer 
som styr personalen. Men dom ser att det kan bli en ekonomisk vinst. Men dom ser att kan 
det finnas en pedagogisk tanke. Och så länge vi har dom drivkrafterna, det finns en 
pedagogisk tanke, då känner jag mig rätt så lugn. Men börjar vi liksom bara se till kronor 
och ören och inte liksom se till omständigheterna runt omkring. Då blir jag lite orolig!”

Men vågskålen tycker jag tippar lite åt var sitt håll. Trots det, har de väldigt lika uppfattning om vad 
man behöver för kompetens som chef, vilket jag tycker är intressant. 

     Kvalitet?
Så här säger Beta: ”-Och sen så tror jag att man måste 
tycka om människor. Man måste tycka om att jobba med 
människor och man måste tycka om elever. ”

Och Delta: ”-Och att vara intresserad av människor. Är 
du inte intresserad av människor på att ärligt sätt och kan 
sätta dig in i hur andra människor har det i deras 
situationer, så blir du ingen bra chef, hur 

         mycket utbildning du än har.”

I bakgrunden har jag beskrivit att KS verksamhet består i grunden av en sammanslagning av 
Musikskolan och Vår Teater som sedan oftast har utvidgas till att även innefatta dans- och 
bildämnet. Men musikdelen är, vad jag vet, den överlägset största delen till antal lärartjänster i alla 
KS. Två av de intervjuade cheferna har en direkt bakgrund som musiker och två andra har 
anknytning till musiken även om de inte har det som sitt huvudämne. Så det är bara Alfa som har en 
tydlig ”icke-musik” bakgrund utan istället representerar ett annat kulturämne. Min övergripande 
uppfattning är att det är enbart Alfa som tar upp ”icke-musik”-inriktningen i samtalet. Så här 
beskriver hen sin uppfattning: 
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”För det skulle ju då handla om att man skulle bli tvungen att göra andra prioriteringar för 
att få det ämnet att växa. Om det verkligen skulle bli en kulturskola med olika starka ämnen 
så skulle man få ta resurser från musiksidan till exempel och lägga på det ämnet och få det 
att växa. Jag skulle alltså få strida väldigt hårt där. Det tänker jag ju väldigt mycket på, det 
ämnet som jag representerar. […] Det känns så här: -Den där elefanten, kan man tugga i sig 
den?” 

Alla andra pratar i stort sett bara om musikdelen i sina visioner. Även jag med bakgrund inom 
musiken chockas över att i ca sex timmars intervjuer så nämns knappt något annat än musiklärare 
och musikämnet. Det är några av de andra cheferna som vid enstaka tillfällen nämner dansen och 
teatern. Några av cheferna reflekterar själva över det i intervjuerna, till exempel Beta som säger så 
här när vi pratar om kvalitet:

”-Får jag bara säga så att du inte missförstår mig; Symfoniorkester kan verkligen stå inom 
citationstecken. Nu använder jag det som ett substitut för vad som helst. Det kan vara en 
oerhört bra breakdance grupp eller det kan vara ett storband eller det kan vara en oerhört 
duktig teaterensemble eller... Det kan egentligen vara vad som helst.”

Samtidigt nämner alla vikten av att vara insatt i verksamheten och att ”förstå” den för att kunna 
fatta rätt beslut. Så här beskriver Gamma sina erfarenheter av ledarskap inom en annan 
verksamhetsgren:

”-Där var jag tvungen att tänka på ett helt annat sätt. Ta in mycket mer erfarenhet utifrån. Att 
lyssna på andra för att kunna fatta grunderna för jobbet. Där hade jag inte jobbat på golvet 
och visste inte en massa saker som man vet när man har jobbat ett tag. Den där 
fingertoppskänslan man får för vissa situationer. I en undervisningssituation så kan jag läsa 
av och förstå konsekvenserna av det som jag ser.”

Så här beskriver Zeta svårigheterna om chefen inte skulle ha någon KS-bakgrund:

”-... det är en hel det att ta in för det är rätt många olika bitar det handlar om med olika 
behov och förutsättningar. Från dans till teater till bild och form och alla olika 
instrumentgrupper. Så det är ganska mycket att lära sig. Att komma helt blank in och inte ha 
nån bakgrund i kultur, det måste vara svårt, tror jag. Det måste vara himla knepigt att få ett 
mandat inte minst också. Jag tror att det kan bli tokigt. […] Men jag tror det är lite för 
många givna saker som man måste ha klart för sig. Lite väl mycket tid annars att komma 
fram till sånt som ändå kan vara ganska självklart när man väl kan det.”

Så här beskriver Alfa hur det är att jobba inom ett ämne som hen inte har bakgrund i: 

”-...när jag jobbar i ett ämne som jag inte kan så väl, som musikområdet, får ju jag lyssna 
otroligt mycket. Jag får ju lyssna hela tiden. Varje beslut som ska tas får ju jag lyssna, 
lyssna, lyssna. Det var väldigt, väldigt bra och det ger ju verkligen en förmåga som man 
måste ha. Att kunna lyssna det är jätteviktigt men det är också tröttsamt att inte känna sig 
säker i vissa skeenden. Att man liksom kan känna, -jag vet inte vad det handlar om att driva 
en musikutbildning och att kunna sätta saker emot också.”

Alla chefer berättar både om vikten att för egen del ha en bakgrund inom kulturen men även 
svårigheten att inte ha det. Det framkommer även att om man inte har den rätta bakgrunden är det 
genom att först och främst lyssna som man tillägnar sig den kompetensen. Andra kunskaper som till 
exempel ekonomi och personaladministration tar cheferna betydligt lättare på och säger att det är 
bra att ha men det finns mycket hjälp och stöttning att få. Jag kan se ett väldigt klart samband 
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mellan vad för visioner de olika cheferna ”brinner” för och deras bakgrund som musiker, bakgrund 
med högskolestudier, chefsbakgrund och inte minst bakgrunden med familjeliv, egna barn, barnbarn 
och respektive partners i livet. Allt som finns i ryggsäcken spelar en avgörande roll för vilken 
verksamhet de vill bedriva och hur de tycker att den bäst ska ledas. Om man som jag tror att chefen 
utövar ett märkbart inflytande på verksamheten så är det av stor betydelse vilken bakgrund chefen 
har för hur verksamheten kommer att utvecklas. Visserligen har dessa personer ett begränsat 
inflytande då de är chefer i en i grunden politiskt styrd organisation. Men det verkar ändå i deras 
berättelse att cheferna på olika sätt kan påverka sin KS verksamhet. Så här beskriver Gamma det:

”-Och sen jobbar vi inom en ram, vi jobbar med ett politiskt uppdrag. Vi ska göra vissa 
saker, hur tolkar vi uppdraget, hur tror vi det bäst kan utföras? Vi ska göra det men det är vi 
som sätter agendan för hur vi ska göra det. Den diskussionen vill jag ha. När det är som bäst 
så är det en levande diskussion här där folk ser varandra, lyssnar till varandra och tycker det 
är kul.”

Och Zeta beskriver kontakten med politiken så här:

”-Vi är delaktiga i den dialogen. Det är inte bara så att det kommer ett uppdrag från 
ingenstans. Utan det är nånting det samtalas kring. Det finns ju en lång historia kring det där. 
Vi ska bidra till ett virilt kulturklimat i stan.” 

Chefernas syn på de olika kompetenserna

Alla chefer verkar vara överens om att de personliga egenskaperna är väldigt viktiga. Både när jag 
tittar på vad som de har nämnt först under frågan kompetens och även när undersökt vilken kategori 
som tar volymmässigt störst plats i chefernas berättelser. Trots att jag varit mån om att speciellt 
fråga om hur de ser på de övriga kompetenserna nämns väldigt lite om annat än personliga 
egenskaper. Under kategorin personliga egenskaper som kompetens har jag inte behövt särskilt 
fråga därom utan alla respondenterna har nämnt personliga egenskaper som viktiga. Många har 
även betonat vikten av dessa då jag frågat om de andra kompetensområdena; utbildning, erfarenhet 
och kunskap. Alla har även nämnt hur de ser på de personliga egenskaperna som en kompetens utan 
att jag frågat. Flera anser att personlig lämplighet är något man har. Så här säger Beta under ämnet 
omvärldsanalys: 

”-Och där vet jag inte om man kan lära sig det utan om det är liksom ett förhållningssätt som 
man måste ha.”

Men några tror ändå att man skulle kunna träna sig i det. Så här säger Alfa angående vikten av att 
vara intresserad av människor:

”-Och det är väll säkert delvis nånting man har som är väldigt svårt att kanske lära sig. Men 
man kan ju definitivt träna sig i det, tror jag.”

Som jag redovisat under chefernas huvudteman tycker de att ämneserfarenhet är en mycket viktig 
del i chefskompetensen. Det framkommer även när de beskriver erfarenheter från andra 
verksamhetsområden där de inte har så att säga ”stått på golvet”. Alfa beskriver sin uppfattning så 
här:

”-Och jag pratade med andra chefer om det också när jag gick min egen chefsutbildning. [...] 
Och en del hävdade att en bra ledare kan gå in och leda vilken verksamhet som helst. Och 
jag tror att det är så! Men det kanske känns olika. Att man kanske kan vara en bra ledare 
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som kan gå in och leda vad som helst men det kanske kostar mer när det är ett väldigt 
främmande område. Det tror jag i alla fall.” 

Men det finns även de chefer som tonar ner vikten av denna erfarenhet. Så här säger Epsilon:

”-Men man behöver inte vara bästa fiolspelaren. Man behöver inte ha den kompetensen, för 
det finns så himla duktiga pedagoger här och dom kan sina verksamheter och dom kan sin 
uttrycksform. Så att det behöver man inte. Men man måste ha en allmän kunskap om 
pedagogik och man behöver ha en uppfattning om vad som den här verksamheten behöver 
stå för. Det måste man ha.”

På frågan om de ser erfarenhet som chef som en kompetens så skrattar de flesta lite och säger att det 
är nog bra men nån gång måste man börja. Gamma uttrycker det så här:

”-Jag tror man kan vara en bra chef även i början. Men man får räkna med att man får hålla 
på att ta reda på mycket mer saker. Så är det ju när man börjar som lärare också. Man kan 
vara en jätte bra lärare men det ligger mycket mer jobb på att skapa skafferiet om man säger 
- där man kan gå och hämta alla små tips och undervisningsidéer, det som man använder 
intuitivt sedan.”

Alfa menar att det kan finnas baksidor också:

”-För att det kan kännas väldigt skönt med en chef som vilar i den erfarenheten men det har 
ju också nackdelar naturligtvis. Man blir hemmablind, man godtar gammal skåpmat, man 
ifrågasätter inte saker, man är kanske inte särskilt entusiasmerande. Ja, det är baksidan. Men 
all erfarenhet är ju absolut en kompetens.”

Flera av cheferna pekar på att det kan vara en erfarenhet att vara äldre. Så här säger Epsilon:

”Sen är det bra att vara chef ett tag för man går inte igång så lätt. […] Man blir nog lite mer 
prestigelös, tror jag, eftersom åren går.”

Även på frågan om det är bra att ha jobbat inom en politisk styrd organisation menar många att det 
är en kompetens men man lär sig och det finns mycket hjälp att få. Så här säger Beta:

”Det finns vissa lagar som styr vår verksamhet. Och så har ju kommunen sin policy och det 
måste jag ju också känna till. Det här kan ju variera mellan kommunerna. Så att där måste ju 
kompetensen vara den att man måste inse sina begränsningar och veta var jag ska söka 
kunskapen nånstans.”

Och Epsilon:

”Man måste veta hur en kommun fungerar och det kan man ju veta även om man inte har 
jobbat i den. […] Man måste veta nånting om tillgänglighet, om hur man hanterar dokument 
och offentliga handlingar. Alltså alltihopa det här som vi faktiskt är när vi är en politiskt 
styrd organisation.[...] Men en vettig kommun har ju ett bra introduktionsprogram för nya 
chefer.” 

I fråga om utbildning som en viktig chefskompetens säger de flesta till att börja med att utbildning 
är bra eller till och med jätte viktigt men så kommer oftast ett men... Sen följer en beskrivning på 
kompetens som de anser är viktigare. När de nämner ledarskapsutbildning pratar de oftast om 
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interna ledarskapskurser. Man tycker allmänt att det är bra att få reflektera över sitt ledarskap och 
diskutera ledarskapsfrågor. Zeta nämner att kommunen har som policy att man som chef ska ha 
minst ett visst antal högskolepoäng och fortsätter:

”-Men sen kan man fråga sig att om jag nu hade gått 4 år på högskolan och stått i ett 
övningsrum, höll ja på och säga, men ha alla dom bitarna. Hur mycket bättre ledare hade jag 
blivit på det, det vet jag inte. […] Självklart, utbildning är jätte, jätte viktigt men sen finns 
det bitar som man kan få på annat håll också.” 

Ordet utbildning är utbildning, även om det kan röra sig om många olika utbildningar. Där finns det 
bland cheferna en samstämmighet i hur ordet används och förstås. Det används till exempel inte för 
att beskriva en erfarenhet där erfarenhet eller praktik skulle kunna vara en viktig del i en utbildning. 
Erfarenhet är likaså ett ord som finns en klar gemensam förståelse för även om man kan se vikten 
av mer än en viss typ av erfarenhet. Där har jag frågat cheferna om framförallt de 
erfarenhetsområden som tas upp i annonserna. Men ordet kunskap använder en del av mina chefer 
flitigt medan andra inte använder ordet alls. Kompetens är likaså ett ord som används av en del men 
inte alla. Under rubriken ”begrepp” tar jag upp lite om hur jag förstår dessa ord efter att ha läst viss 
litteratur i ämnet. I min uppdelning i kategorier kom kunskap upp som en fjärde och sista kategori. 
Jag märkte att ordet användes flitigt i annonserna och även av vissa chefer. Det var svår att 
bestämma under vilken kategori ordet hörde. Kunskaper kan man tillägnat sig på olika sätt enligt 
chefernas berättelser, både genom utbildning och erfarenhet. Hur som helst är det viktigt att ha 
kunskap om en rad saker som chef. Ibland nämner de orden kunskap och kompetens efter varandra 
som en sorts förstärkning. När cheferna pratar om kunskap är det oftast i samband med 
personalhantering, ekonomi, marknadsföring, IT, administration etc. Så här säger Zeta:

”Men sen skulle det aldrig funka om man inte skulle ha en administrativ förmåga också för 
det är ju mycket sånt. Det är ett kommunalt jobb det här också och då är det väldigt mycket 
som handlar om det. Funkar inte den administrativa biten, den organisatoriska biten … då är 
du körd. Du kommer aldrig runt att det måste funka med dom bitarna också.”

Och Beta pratar om att erfarenhet och kunskap är bra men det räcker inte: 

”Det är ju mycket ”learning by doing”. Man måste ju in i stormens öga så att säga. Och när 
personal eller när föräldrar eller andra är sura på mig eller på verksamhet eller har 
synpunkter på en personal. Ja, då måste man liksom hantera det på ett bra sätt. [...] Jag tror 
att man måste försöka samla på sig så mycket kunskap som möjligt, om tex 
personalhantering för att ta det som ett ex... […] Visst får du rutin i det, visst får du en 
kunskapsbank. Men ändå är ju varje situation unik på nåt sätt. Du har ju en genuin, ja om det 
nu är en förälder eller medarbetare, du har ju en unik individ som du ska prata med. Som 
också har ett unikt förflutet.”

Platsannonserna

Det finns både krav på utbildning, arbetserfarenhet och kunskap men också lämpliga 
personlighetsdrag. Jag har undersökt annonserna på flera olika sätt som jag redovisat för i 
metodavsnittet. Jag har delat in efter fyra kategorier: Utbildning, erfarenhet, kunskap och personliga 
egenskaper som kompetens. Den sist nämnda kategorin har jag sen delat upp ytterligare i de tre 
olika underkategorierna; relationsskapande egenskaper, ledande egenskaper och visionära 
egenskaper. 

Jag börjar med att titta på huvudkategorin; utbildning som kompetens. I alla annonser finns 
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högskoleutbildning med som en kompetens. Ibland är högskoleutbildning meriterande och i en 
annons även ett krav men det står nästan i alla annonser antingen; -du ska ha... eller -vi söker 
främst-..., vilket kan vara näst intill likvärdigt med ett krav. Övervägande delen av annonserna 
börjar med en beskrivande del av arbetet där det bland annat framgår vilka arbetsuppgifter som 
ingår i chefstjänsten. Efter det följer nästan alltid en del med titeln; -kvalifikationer: eller; -du ska 
ha: och sen en punktlista. Först i listorna står vad den sökande ska eller bör ha för 
högskoleutbildning. Endast i tre annonser står något annat än utbildning som första preciserade 
kompetensen. I dessa fall är erfarenheten den vanligaste förekommande kompetensen som söks. 
Den utbildning som efterfrågas mest är en pedagogisk utbildning tätt följd av olika varianter på 
konstnärliga utbildningar. Ibland så står det bara att de söker lämplig eller adekvat 
högskoleutbildning. I en enda annons eftersöks en rektorsutbildad person och det är då bara 
meriterande. När jag vidare räknar orden i kategorin så är det den absolut minsta kategorin. 
Erfarenhet som kompetens är den näst minsta kategorin men mer än dubbelt så vanligt 
förekommande i annonserna. Också om jag tittar på omfång av text som handlar om utbildning så är 
det en ytterst liten procent av texten som tar upp utbildning, oftast en enda mening. 

Om jag sen går vidare till erfarenhet som kompetens så står det näst först i punktlistan över önskade 
kvalifikationer. Erfarenhet finns med i alla annonser som jag studerat. Omfånget i text är mer än 
dubbelt så stor i jämförelse med kategorin utbildning. Det är lika vanligt med två som tre meningar 
som behandlar ämnet. Och erfarenheten är ett krav, är meriterande, ska vara gedigen, dokumenterad 
eller ha flera års erfarenhet av ämnet i fråga. Den andra meningen tar ofta upp att den sökande 
personen ska ha förståelse för, kunskap om, intresse för eller bakgrund inom något. Den erfarenhet 
som är mest eftersökt i annonserna är erfarenhet som ledare eller chef men nästan lika 
förekommande är erfarenhet av att ha jobbat i en politisk styrd organisation. Så erfarenhet som chef 
anses som mer meriterande än att ha utbildning inom ledarskap tolkar jag det som. Jag återkommer 
längre ner i analysdelen om varför det kan vara så. Hälften så många ord tar upp erfarenhet inom 
kultursektorn och då oftast inom kultur- eller musikskolor. Lika många ord som tar upp kulturen 
som en viktig erfarenhet skriver också om vikten av att ha erfarenhet inom pedagogiskt arbete och 
utbildningssektorn. Om man slår ihop dessa två underkategorier; erfarenhet inom kulturområdet 
med erfarenhet inom pedagogik så är dessa två poster tillsammans lika viktiga som erfarenhet av 
ledarskap eller erfarenhet inom offentlig sektor. Två annonser preciserar inte erfarenheten som söks 
utan skriver bara att den sökande ska ha arbetslivserfarenhet. 

En nästan dubbelt så stor post är behovet av kunskap i chefsjobbet. Kunskap, menar jag, kan man 
både förvärva genom utbildning och i arbetslivet så den kompetensen ligger mitt emellan dessa 
båda områden. Kunskapen som den sökande KS-chefen bör ha är ofta ganska detaljerad och 
återfinns vanligtvis i den första beskrivande texten. Absolut vanligast är att den sökande ska ha 
kunskap inom administration och ekonomi där administrationskunskapen ofta rör sig om 
personaladministration och att man ska kunna ha kunskap om budgetarbete inom ekonomiområdet. 
Annars nämns kunskap inom utbildning och kultursektorn som viktig. Volymen av text som handlar 
om kunskap skiljer sig åt mellan de olika annonserna. Jag har inte funnit något samband när det är 
mycket text eller nästan ingen alls. Jag har tittat på sambandet mellan stor- respektive liten KS, 
glesbygd jämfört med storstad, övergripande chef jämfört med biträdande chef och sambandet att 
om man skrivit lite om utbildning eller erfarenhet och att det då skulle finnas mer text inom 
kunskapskategorin men inte hittat något samband i dessa redovisade fall.  

Om jag nu slår ihop alla tre ovanstående kategorier och jämför med kategorin personliga 
egenskaper så dominerar ändå den senare kategorin stort. Personliga egenskaper som en åtråvärd 
kompetens för arbetssökande till KS är mer än dubbelt så ofta förekommande i annonstexterna som 
jag har undersökt. Nu ska jag titta närmare på vilken typ av personliga egenskaper som eftersöks. 
Den ledande underkategorin är helt dominerande i annonsernas text både till omfång och ord. 
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Ledande egenskaper är tre gånger vanligare förekommande än den näst största underkategorin 
relationsskapande egenskaper. Inom de ledande egenskaperna är det viktigast att driva utveckling 
och förändring. Personalutveckling, pedagogisk utveckling och konstnärlig utveckling behövs enligt 
annonserna. Det finns en stor uppsjö ord med viktiga egenskaper men det absolut vanligast 
förekommande ordet alla kategorier är ansvar. Som chef så ska man vara väl medveten om det 
ansvar som vilar på ens axlar. För att klara att förändra och ta sitt ansvar så ska man, i ordningsföljd 
med det vanligast förekommande ordet först vara; tydlig är tre gånger så vanligt som de näst 
vanligaste orden; noggrann, pedagogisk följt av ordningssam och klar. Det finns också många ord 
som beskriver att personen ska kunna inspirera, entusiasmera, engagera och motivera andra.   
Sist ska man också kunna organisera, strukturera, planera, samordna och följa upp verksamheten. 
Sist går jag över till att undersöka underkategorierna relationsskapande- och visionära egenskaper 
som söks i annonserna. Dessa två områden är ungefär lika vanligt förekommande med ett par rader 
per annons och ämne. I underkategorin relationsskapande är ordet kommunicera knappt två gånger 
vanligare än det näst vanligaste ordet som är lyhörd. Annars så ska man enligt annonserna vara 
prestigelös, empatisk, förtroendeingivande och en bra nätverkare. Inom den visionära 
underkategorin bör personen som söker ha visioner. Hälften så vanligt är att vara 
omvärldsorienterad, uppfatta förändringar i omvärlden och kunna ta till sig trender i samhället. Man 
ska kunna se helheten, vara analytisk och ha ett strategiskt tänkande

Jämförelse mellan annonser och intervjuer

Det finns gemensamma ord

Både annonser och chefer framhåller vikten av att kunna motivera, engagera och stimulera 
medarbetarna till en gemensam riktning. Så här uttrycker sig Gamma:

”-Man måste kunna ta in de individualistiska viljorna och få den kraften att bli en kraft som 
verkar för KS. Ungefär som en orkester som spelar i olika stämmor och med olika klangfärg 
men att man kan få dem att låta bra tillsammans också. Att liksom få fram klangen så att det 
stärker tillsammans.”

Samarbete är också viktigt att få till både internt (med och mellan medarbetarna) men också externt 
med övrigt kulturliv och skolvärld. Så här säger Delta:

”-Min roll är väldigt mycket att jobba mot politik, förvaltningsledning och även övre 
förvaltningsledning, som jag ser det. Både för att ks ska ta plats i dom sammanhangen och 
också att visa på vilken resurs vi är för barn och ungdomar i kommunen. Det kan i sin tur 
leda till minskade sociala kostnader för socialkontoret till exempel.”

Båda framhåller också vikten av att vara en god representant och förebild utåt och som sådan är den 
främsta personliga egenskapen att vara prestigelös. Så här beskriver Delta sin chefsroll:

”-Framförallt att man inte har prestige, det tror jag är viktigt. Jag tror att det är jätteviktigt att 
man inte sätter sig och tror att man är nåt för att man är chef. Så är det inte. Och när man blir 
inbjuden av landshövdingen då är det inte  Förnamn Efternamn som är bjuden, det är väldigt 
viktigt att veta det, utan det är funktionen. Det är inte jag.”

Så här säger Zeta om det:

”-... kanske en av de viktigaste egenskaperna, prestigelös, att jag söker inte prestige, jag 
söker inte bekräftelse. Det kan var ödesdigert att hela tiden vilja ta åt sig äran. Man måste ha 
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den delen att jag ska inte ha cred, det är dom (lärarna) som ska ha cred. Och det är inte så 
himla noga om det är jag som har kommit med idén. Att alla ska se att det var jag, det var 
jag, ja alltså sånt där.” 

Att vara omvärldsorienterad är också väldigt, väldigt, viktigt. Cheferna uttrycker till exempel; att 
vara nyfiken på sin samtid, ha koll på omvärlden och en framåtblick medan annonserna skriver att 
man bör kunna uppfatta förändringar i omvärlden och ta till sig trender i samhället.  Epsilon 
uttrycker som så:

”Vad tror jag egentligen att KS behöver ha om 10-15 år? Och då är det kanske inte alls 
säkert att det är precis det som mina lärare tror eller tycker just nu och det behöver jag inte 
hålla på att slå dom i huvudet med. Men man måste ha en egen bild av man tror”. 

Skillnader som framträder mellan annonser och intervjuer

När jag grupperade orden i kategorier och räknade ord per kategori tyckte jag att mycket av de 
cheferna berättade stämde överens med vad som stod i annonserna. De olika kategorierna fick en 
ungefär liknande fördelning. Men när jag började jämföra vilka ord som används så framträder 
tydliga skillnader som överraskar mig. Bilden av chefen genom chefernas egna berättelse är en 
mycket mildare och mänskligare (bild 1) variant mot annonsernas mer hårdhudade typ (bild 2). 

Bild 1. Annonsernas chef

Den första bilden beskriver chefen som en slags superhjälte som är mycket betydelsefull för 
verksamheten. Hen måste vara mycket kompetent och kunna det mesta. Viktigast är dock chefens 
personliga egenskaper. Annonsernas chef ska överlägset mest vara tydlig sen kommer noggrann och 
pedagogisk på andra plats. Andra egenskaper som nämns är; uthållig, ordningssam, klar och att 
kunna ställa krav.

Bilden visar hur chefen 
förväntas jobba stenhårt för att 
driva utvecklingen framåt. Det 
visas genom att chefen får putta 
eller skjuta medarbetarna framåt 
och dra andra efter sig så att de 
hänger med i alla förändringar 
som chefen ska driva på olika 
sätt.
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Bild 2. Chefernas chef 

I chefernas bild av en kompetent chef så är även där de personliga egenskaperna av största vikt. 
Men de personliga egenskaper som lyfts fram här är mjukare än annonsernas mer effektiva 
chefsbild. Cheferna menar att man bland annat behöver ha inlevelseförmåga, lyhördhet, 
fingertoppskänsla, intuition och empatisk förmåga. Så här beskriver Zeta KS lärare:

”-... de här människorna som är här har valt de här jobbet för att dom jobbar med ett 
känslomässigt uttryck. Man har vigt sitt liv åt det. Att jobba med uttryck det innebär i regel 
mycket känslor. […] Det blir stora känslor, det svallar ibland. Man måste ha rätt så mycket 
fingertoppskänsla, tror jag, annars är det lätt att man kan såra människor. Samtidigt så måste 
man kunna vara rak, att få saker och ting att hända. Man måste vara lyhörd, kanske lite extra 
på en ks...”

Bilden visar en chef som ser upp 
till pedagogerna. Det är de som 
har lång gedigen utbildning och 
kan verksamheten. Cheferna sätter 
nästan upp lärarna på piedestal. 
Cheferna ser som en väldigt viktig 
uppgift att hjälpa medarbetare som 
behöver  genom att räcka ut en 
hjälpande hand. 

När cheferna nämner relationsskapande egenskaper som till exempel vikten att bygga upp en tillit 
genom att tycka om människor, visa respekt och en vilja att förstå och tro på folk. Så här uttrycker 
sig Epsilon:

”-Men framförallt måste man tycka om människor och tro på folk. Ha någon slags 
grundinställning att människor gör så gott dom kan. Det är inte speciellt många som går till 
jobbet och tänker, -usch, nu slappar jag här eller hur ska jag ta mig igenom den här dan utan 
att lägga för mycket energi. Det är klart att det finns nån enstaka men de flesta går faktiskt 
till sitt jobb och vill väl och lägger ner massor av energi på det.” 

Och Beta beskriver en viktig chefskompetens så här:

”... att vara en god chef i den bemärkelsen att man har personalens förtroende. Att 
personalen upplever: -Ja, men det här är en bra arbetsplats, jag har bra arbetskamrater, jag 
tycker att jag har en bra chef som är någorlunda lyhörd över mig och mina problem.” 

Den bilden kontrasteras av annonsernas person som genom att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift 
blir förtroendeingivande. 
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Även vad man ska göra för att lyckas som chef skiljer sig markant åt. Annonsernas chef ska först 
och främst vara drivande och ta ett mycket stort ansvar för utvecklingen av verksamheten. Men 
cheferna önskar snarare att få till en utveckling genom att coacha, stödja, stötta och stärka 
medarbetarnas inre förmågor. Så här beskriver Alfa det arbetet:

”-För Kulturskolans del handlar det ju väldigt mycket om att räkna elever. -Har du ditt 
åtagande? Det är en uppgift som chefen behöver ha koll på men sen kan man bemöta det på 
olika sätt. En lärare som har svårt att fylla sitt åtagande kanske behöver mer engagemang 
från mig för att nå det målet. Jag kanske behöver lägga mer tid på samtal med den läraren, 
hitta inspirationsvägar, kanske nya arbetsformer? Satsa mer tid och energi för att stärka den 
personen i stället för att bara påtala.” 

Och Zeta pratar om hur man kan driva utveckling så här:

”-Att försöka vara med där och framförallt skapa ett sånt klimat. Ta upp saker på ett sätt så 
att det händer, så att folk tänker åt det hållet. Naturligtvis att hålla beställningarna aktuella, 
hålla fram dom så att det kommer upp goda idéer och tankar. Sen vara där och stötta.” 

Flera chefer beskriver hur utvecklingen ska ske hos medarbetarna. Förvandlingen måste komma 
inifrån. Så här berättar Gamma om att finna motivationen:

”-Precis som jag tror med barn handlar det att få tag i det som är lustfyllt och där man har en 
nyfikenhet. […] Det handlar om att få kontakt med det som motiverar en människa att vilja 
något. Jag tror att man känner lust när man får en lagom dos av utmaning och … något som 
ger en behaglig känsla. Att man får någon slags flow-känsla. Så utmaning i kombination 
med flow, det tror jag på! Att hitta det som är den egna individens motivation. 

Jag kan skönja en viss insikt och förståelse för hur man kan stödja, bevara och upprätthålla kreativa 
miljöer. Det kan vara egenskaper som är viktiga om man som chef vill skapa en kreativ miljö. Så 
här säger Epsilon om sina medarbetare:

”-Dom här behöver man nästan inte puffa för att få igång. Utan här är det mer att dom 
kommer med 50 goda idéer och dom är kanske jättegoda allihopa. Men tyvärr är det så att 
tio utav dom (idéerna) har egentligen ingenting att göra med precis det uppdraget vi har, 
även om det är en god idé. Då gäller det att vi försöker hålla oss till dom goda idéerna men 
dom ska stämma med det vi ska göra och då kan man få bli lite begränsande i stället. Men 
sen så får man inte begränsa för mycket för då dödar man kreativiteten.” 

Så här beskriver Gamma sitt kollegium:

”-Ja, det är ett otroligt individualistiskt kollegium. Det är det ju i hela KS. Det är 
förutsättningen för hela verksamheten... alltså för hela kulturområdet. Det är ju människor 
som söker och som inte har färdiga lösningar. Inom det konstnärliga området finns det ju 
egentligen inga färdiga lösningar och jag tror det skapar en personlighet som inte köper vad 
som helst och som gärna vill leverera en egen idé. Det kan skapa en enorm spretighet och 
det gör det också i vår verksamhet. Och det är en riktig superutmaning.”
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Reliabilitet och validitet

Jag börjar med att titta på annonserna och går sedan över till intervjuerna i min undersökning. 
Fördelen med annonserna är att de inte har skapats i ett speciellt forskningssyfte (Bryman, 2011, 
s.488-489). Själva dokumenten är här datakällan. Ordet dokument står för många olika slags källor 
som man kan dela upp i privata och officiella. Annonserna är officiella och offentliga handlingar 
som alla kan ta del av (Ibid.). Här vill jag mer gå in på urval för att se på kriterier för bedömning av 
annonsernas kvalitet (Ibid., s.509). Eftersom urvalet är mycket begränsat och att jag vill studera 
aktuella annonser har jag plockat ut de annonser som har funnits under de senaste dryga året (jag 
kan ha missat någon). Det har gjort att jag har undersökt annonser från både storstad och glesbygd 
och annonser från olika nivåer på chefsbefattningar vilket kan ha påverkat analysresultatet. 
Eftersom annonserna är från en kortare period kan de som har utformat annonserna sneglat på andra 
annonser vilket kan innebära att annonserna har blivit väldigt lika formulerade. Ändå så skiljer sig 
annonserna väsentligt åt i ord och begreppsval även om innehållet liknar varandra. Likheten kan 
även bero på tidsandan och ha förklaring i hur dagens annonser i Sverige för första linjens chefer i 
offentlig sektor ser ut. Där tycker jag att det är idé att fråga sig istället hur mycket annonserna 
speglar KS som kontext vilket jag berör under diskussionsdelen. Kvale och Brinkmann (2009, s.72) 
menar att legitimitetsfrågan, det vill säga om huruvida en studie är vetenskaplig eller om den leder 
till sann kunskap, gärna ersätts idag av den pragmatiska frågan om huruvida den frambringar nyttig 
kunskap. Där vill jag hänvisa till första delen av min bakgrund där jag bland annat har belyst värdet 
av forskning som tar hänsyn till olika kontexter och även behovet av undersökningar av första 
linjens chefer. 

Nu går jag över till att titta på mina intervjuer. Först vill jag ta upp frågan om reliabiliteten i mitt 
arbete. Kan resultaten från min undersökning bli desamma om undersökningen genomförs på nytt 
(Bryman, 2011, s.49)? I rent allmänna ordalag tycker jag att reliabiliteten är svår att uppfylla då jag 
menar att det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som gäller där (Ibid., 
s.352). Inom poststrukturalismen uppfattas resultat mer som kunskapsförslag än som absoluta 
påståenden och sanningar (Ibid, s.83). Men jag vill inte för den skull genast förkasta begreppet utan 
titta på det utifrån lite olika håll. Första frågan är om intervjupersonerna skulle uppge andra svar i 
en annan situation, annan tid och om någon annan frågade andra frågor men inom samma ämne. 
Intervjupersonerna har uppgett väldigt samstämmiga svar oavsett väldigt olika bakgrund med tanke 
på både personliga erfarenheter, utbildningar och antal år som chef. Personerna har dock det 
gemensamt att de är i medelåldern och har alla verkat en längre tid inom kulturområdet. En person 
har annan bakgrund men hen har jobbat över 20 år som chef inom den offentliga sektorn och då 
över fem år som chef för KS. En annan person har jobbat mindre än 4 år som chef men har en 
mångårig bakgrund inom kulturvärlden. Likaså en tredje person som har jobbat utanför KS men 
fortfarande inom kultursektorn. Oavsett hur de intervjuade cheferna vill utveckla sina KS så uppger 
de väldigt samstämmiga svar i fråga om chefskompetens. Det, menar jag, kan tyda på att även en 
annan forskare skulle kunna få fram samma svar. Betydelsen av kontexten finns i flera olika skikt 
där den inre kontexten har avgörande betydelse (Nilsson, 2005, s.34). Men även den yttre 
kontexten, att de alla är chefer inom den offentliga sektorn kan här vara en avgörande förklaring 
(Ibid.) till att de ger liknande svar och har kanske inget att göra med att reliabiliteten skulle vara 
hög. Om man skulle frågat samma frågor för låt oss säga 30 år sen så tror jag att svaren skulle ha 
blivit helt andra. Så här säger Delta angående synen på chefsrollen:

”-Var chef är ju formad i sin tid. Varje tid formar ju sin syn med det här med chefskap. Förr 
skulle chefen vara mer den som pekade med hela handen. Jag är säker på att jag skulle ha 
varit en sån chef då också. Det var dom idealen som personalkontor och alla 
rekommenderade.”
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I denna typ av studier är just forskarens roll en viktig faktor och rollen utformas i samspel med 
informanten och med hänsyn till den aktuella situationen (Dalen, 2004, s.113-114). Om både den 
enskilda individen och omständigheterna förändras så kan vi ju se att det innebär vissa svårigheter 
att eftergranska resultaten och vi måste därför tackla den frågan på ett annat sätt (Ibid.). Ett sätt som 
jag har tagit fasta på är att vara ytterst korrekt i beskrivningarna av de enskilda leden i 
forskningsprocessen och även beskriva förhållandena för forskaren, informanterna och 
intervjusituationen (Ibid.).  Mina val av frågor kan också ha påverkat chefernas svar. Som jag 
påpekat innan kan själva situationen med valet av intervjuer med enbart chefer var och en för sig 
lett in svaren på ett mer personligt plan där cheferna uppfattar frågorna som ledande mot att uppge 
personliga egenskaper som viktiga. Om jag tänker mig en annan metod med växelvisa diskussioner 
mellan chefer och medarbetare och observationer av verksamheten kan jag tänka mig att även då 
skulle svaren blivit andra. Men utifrån min huvudfrågeställning tycker jag det var relevant att fråga 
cheferna var och en för sig vad de anser som viktig kompetens i sin roll. Mitt syfte var att undersöka 
om KS-chefernas bild av kompetens stämmer med den bild som platsannonserna ger. Även 
vetskapen att jag jobbar som instrumentalämneslärare i KS kan ha påverkat cheferna att just se 
dessa lärare som mycket kompetenta. Cheferna har trots det gett en mer nyanserad bild av lärarna i 
KS, vilket jag tycker att analysen tar fram. Det finns också en risk för att cheferna svarar utifrån vad 
de själva kan och har i sin bakgrund. Den som har en stor bredd framhåller gärna den, den som har 
en pedagogisk utbildning framhåller det och så vidare. Ord som kunskap och kompetens kan betyda 
så olika saker och kan användas i så många olika sammanhang vilket försvårar analysen och det bör 
även påverka resultatet. Alla dessa faktorer är risker som kan ha påverkat trovärdigheten i mina 
resultat. Det kan även finnas andra faktorer som jag har förbisett. Jag hoppas i alla fall att jag har 
redovisat grundligt alla olika steg i mitt arbete vilket kan göra min undersökning mer transparent för 
den som läser.

Nu vill jag övergå till att fundera över validiteten i min studie. Validiteten går ut på att bedöma om 
slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller ej (Bryman, 2011, s.50). Den 
interna validiteten beskriver Bryman (Ibid., s.352) som betydelsen av att det finns god 
överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. Då 
jag har en lång erfarenhet inom KS värld kan det vara en fördel för undersökningens validitet. Men 
det kan lika väl vara en nackdel, beroende på hur man ser det. Dalen (2004, s.18) menar att det kan 
uppstå solidaritetsproblem om forskaren valt ett område som den själv är berörd av. 

För mig är det som en balansgång där det är bra 
att hålla nån slags jämnvikt på gungbrädan. 
Bilden kan tippa åt två håll- åt ena hållet måste 
man ha en viss förförståelse för att kunna förstå 
kontexten och sammanhanget men å andra 
sidan kan man ”go native” så att man inte kan 
se särdrag och speciella omständigheter i de 
intervjuades berättelser (Dalen, 2004, s.122). 

Det finns även en risk att jag känner området så väl att jag tolkar händelser med mera utifrån en 
felaktig förförståelse (Dalen, 2004, s.121). Jag kan inte helt gå ut från mig själv och titta eller ställa 
mig i en annan människa. Men jag kan försöka göra min förförståelse synlig. Jag kan lyssna och 
försöka förstå cheferna och försöka se världen genom deras glasögon. Jag ser det som en 
nödvändighet att vara en del av kulturskolans värld för att kunna förstå vad jag hör i mina 
intervjuer, annonserna jag studerar och hur jag senare analyserar allt det material som jag samlat in. 
Men jag kanske befinner mig för långt inne i KS-stjärnan och ser den världen som den enda. Dalen 
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(Ibid., s.115-116) menar att forskaren bör tydligt klargöra sin speciella anknytning till det fenomen 
som studeras så att läsaren kritiskt kan bedöma hur det har påverkat tolkningen av resultaten vilket 
jag har försökt göra i bakgrundskapitlet. Jag kan heller inte utesluta att jag kan ha förbisett viktiga 
teoretiska ansatser trots litteratursökningarna jag gjort och det kan i så fall ha påverkat både min 
analys och resultat. Den externa validiteten rör i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till 
andra sociala miljöer (Bryman, 2011, s.352). Även i det avseendet tror jag att det kan vara svårt att 
säga något generellt om ledarskap utifrån min studie. Dalen (2004, s.112-113) menar att både 
reliabilitets- och validitetsfrågor bygger på ett naturvetenskapligt tänkande och representerar en 
annan vetenskapsteoretisk grundsyn. Kvalitativ forskning bör behandla sådana frågor men då 
använda sig av en annan terminologi än den som används i kvantitativa studier (Ibid.). De resultat 
som kommer fram måste förmedlas av forskaren på ett sådant sätt att de framstår som 
sannolikgjorda kunskapsförslag inom det område som utforskas (Ibid.). Flera forskare tror att det 
behövs alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2009; Dalen, 2004). Dessa kriterier skulle i stället kunna vara äkthet och tillförlitlighet 
där den senare varianten skulle kunna innehålla begrepp som trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Larsson (2009) för en diskussion 
om generaliserbarheten av kvalitativa studier och menar att kvalitativa forskare behöver en 
repertoar av möjliga resonemang och att det finns ett särskilt starkt behov av det i den pedagogiska 
forskningen. Han ser tre möjligheter till användbara generaliseringar; öka generaliseringspotential 
genom att maximera variation, generalisering via likhet i sammanhang och generalisering genom 
erkännande av mönster. Jag ska närmare titta på den andra generaliseringsmöjligheten. Om 
förhållandena är kända bör följderna vara möjliga att förutsäga menar Larsson (Ibid.). Men det är ej 
forskaren utan publiken som har bäst förutsättningar att se likheten i sammanhang och forskarens 
uppgift blir då att förmedla sammanhang (Ibid.). Genom att studera vad som forskningen på 
området har kommit fram till kan jag få en fördjupad bild av KS-världen. Sen är det en utmaning att 
kunna göra denna kontext synlig genom att beskriva den så att bilden framträder även för andra. Jag 
kan också beskriva så ”tjockt” som möjligt hur jag har gått till väga för att göra mitt arbete 
transparent. Det har jag sett som min utmaning i detta arbete.

Jag ser i min studie förhållandet till validiteten som en cirkel. 
Utan utförliga och fylliga berättelser från informanterna blir 
det inga bra tolkningar. Om intervjuaren inte har bra 
frågeställningar blir det heller inga relevanta svar. Om 
forskaren inte fylligt beskrivit sitt arbete är det svårt för läsaren 
att kunna bedöma kvaliteten i studien. Kvale och Brinkmann 
(2009, s.266) talar om validiteten som hantverksskicklighet, 
vilket jag tycker kan vara en giltig term. 

De uttalanden som kommer fram bör vara så nära informantens upplevelser och förståelse som 
möjligt (Dalen, 2004, s.115). Den kvalitativa intervjuformen bygger på mänskligt samspel och det 
handlar om hur upplevelser och situationstolkningar blir gemensamma för människor och detta 
samspel är en förutsättning för att det ska vara möjligt att tolka vad något betyder för andra (Ibid.). 
Då det är informanternas egna ord som ska bilda underlag för tolkning så är det extra viktigt att jag 
har förstått dem rätt (Ibid, s.118). För att minimera feltolkningar skrev jag ut varje intervju och 
sammanfattade i så kallade ”spår” som jag sände över till de intervjuade cheferna. De kunde 
därefter i lugn och ro läsa igenom och godkänna min tolkning innan jag använde mig av materialet. 
De kunde då lägga till saker som de hade glömt att säga eller ändra/ta bort sånt som de till exempel 
ansåg vara felaktigt. På detta sätt anser jag att trovärdigheten i mitt empiriska material har stärkts. 
Jag ser det som en slags respondentvalidering (Bryman, 2011, s.355). Det kan också finnas risk för 
att forskaren lägger allt för stor vikt vid vissa informanter och det kallas enligt Dalen (2004, s.121) 
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för elitbias. För att visa läsaren att alla de intervjuade chefernas berättelser är lika viktiga har jag 
namngett informanternas citat och även noggrant redogjort för hur jag har använt mig av mitt 
datamaterial i analysen. Det har också förflutit en avsevärd tid från den första till den sista intervjun 
vilket kan ha påverkat min undersökning. I det avseendet har mina anteckningar i fältdagboken varit 
viktiga. Där har jag bland annat allt eftersom skrivit ner idéer och funderingar som jag har fått, till 
exempel i samband med transkriberingen av intervjuerna. Många forskare beskriver också 
betydelsen av att spela in intervjuerna på band (Dalen, 2004; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 
2009). En av nackdelarna med intervjuer är annars att detaljer i svaren kan glömmas bort av 
intervjuaren. 

Etiska överväganden

Här tar jag upp några svåra etiska överväganden som jag särskilt har reflekterat över i min 
undersökning. Kvale och Brinkmann (2009, s.85) ser de etiska övervägandena som olika 
osäkerhetsområden, alltså områden som forskaren ständigt bör uppmärksamma i en 
intervjuundersökning. Första dilemmat har handlat om hur mycket information om undersökningen 
man behöver ge i förväg. Å ena sidan tillgodose informationskravet gentemot intervjupersonerna så 
att de kan ta ställning till om de vill medverka och å andra sidan att inte ge information som kan 
hindra cheferna från att i intervjuerna kunna uttrycka sina spontana åsikter och inte styras till att ge 
specifika svar (Ibid., s.87-88). Jag har innan intervjun lämnat ut väldigt lite information om studien. 
Min bedömning är att studiens innehåll inte ska få några negativa konsekvenser för informanterna 
utan snarare bidra till att öka förståelsen för KS-chefer och att intervjun kanske även kan ge 
cheferna en chans att reflektera över sitt eget ledarskap.

Andra dilemmat har varit kravet på konfidentialitet. Dalen (2004, s.23) skriver att det är extra 
viktigt i kvalitativa intervjuundersökningar eftersom forskare och informant möts personligen. 
Informanten måste känna sig säker på att de uppgifter som lämnas under intervjun blir 
sekretessbehandlade och att det inte ska kunna spåras till den person som lämnat en viss uppgift 
(Ibid.). Det kan innebära ett dilemma för forskaren i vissa fall då resultaten å ena sidan måste 
framstå som trovärdiga och å andra sidan hänsyn måste tas till informantens anonymitet (Ibid.). Jag 
har ansett detta krav som extra viktigt då urvalsgruppen är liten och en av KS-cheferna jag har 
intervjuat även uttryckt oro angående att bli igenkänd. Jag har med tanke på detta lämnat ut 
”spåren” för godkännande till samtliga intervjuade chefer där jag även gett förslag på förändringar 
av texten som kan öka konfidentialiteten i undersökningen. Det har gett mig stort extra arbete med 
att gå igenom vissa informanters redigeringar för att se vilka förändringar de har gjort då jag ser 
denna information som ny data att analysera ytterligare. För att minska identifieringsmöjligheten 
ytterligare har jag inte skrivit ut de intervjuades kön, exakta ålder eller exakt antal år i tjänsten. Så 
den som har jobbat kortast respektive längst antal år kan ha jobbat betydligt kortare respektive 
längre. Min bedömning är att exakt årtal inte skulle tillföra min undersökning något ytterligare. 
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En avslutande diskussion om resultatet

Vad som står i annonserna och kommer fram i intervjuerna menar jag säger en hel del om vad det 
finns för uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. Jag tänker mig att det finns tre, i grunden, 
olika sätt att se på hur man kan förvärva chefskompetens vilket är utgångspunkten i mitt arbete. 
Grovt sätt kan man förvärva chefskvalifikationer genom utbildning, erfarenhet eller så kan man se 
det som en personlig kompetens som man bara har eller kan träna upp. Om man tror att chef är 
något som man kan lära sig att bli så är ju en chefsutbildning en viktig merit och det kan framgå i 
annonserna genom att en chefsutbildning är viktig att ha. Men det är bara en av alla annonser som 
skriver att rektorsutbildning är meriterande, alltså inte ett krav. Cheferna menar att utbildning är bra 
att ha men det finns annat som är viktigare. Det skulle då betyda att chefsutbildning inte anses som 
en särskilt viktigt eller meriterande kompetens. Man skulle också, om man hårddrar det, kunna 
hävda att det innebär att chef inte är ett yrke så som läkare, lärare eller ingenjör. Man kan alltså inte 
gå en chefsutbildning och bli legitimerad chef. Inom den obligatoriska skolans värld finns det nu ett 
rektorsprogram som alla som blir rektor ska genomföra. Men det går inte att söka 
rektorsutbildningen om man inte redan är chef, alltså moment 22, om du redan är rektor så kan du få 
utbildning men utan titel så har du inte möjlighet att bli rektor genom utbildning. Men att en 
chefsutbildning inte prioriteras som merit inom KS kan bero på att det inte finns någon speciell 
chefsutbildning för KS chefer. Man kan ju inte gärna kräva att en chef ska ha en chefsutbildning när 
det inte finns en sådan. När cheferna pratar om chefutbildning är det i termer av interna 
chefsutbildningar som respektive stad eller kommun anordnar och ofta då som kurser inom ett visst 
ämne som till exempel; det ”svåra” samtalet. Då jag inte har undersökt dessa utbildningar och inte 
heller direkt frågat cheferna om dem kan jag inte heller uttala mig i ämnet. Det enda som jag genom 
denna studie kan säga något om är att utbildning i ledarskap, så som de uppfattas av cheferna, har 
en mycket ringa betydelse för chefskompetensen enligt både chefer och av innehållet i det senaste 
årets platsannonser att döma.

Om det å andra sidan finns uppfattningen att man ändå kan lära sig att vara chef, inte genom 
utbildning, men däremot genom att vara chef så borde det föra med sig att chefserfarenhet framhålls 
i annonserna som en viktig merit. Och det gör det! I alla annonser finns chef/ledarerfarenhet med 
som starkt meriterande, ibland även ett krav och gärna dokumenterad. Antingen kan man se det som 
att man lär sig chefskap genom praktik eller att på grund av att det inte finns någon specifik 
chefsutbildning för KS-ledare så är det näst bästa att ha erfarenhet inom ämnet. Det skulle också 
kunna tyda på att bra referenser av att ha varit chef blir ett kvitto på vilken chefskompetens man 
besitter när nu inte ledarskapsutbildning är särskilt meriterande. Konsekvensen av detta är, som jag 
uppfattar det, att det i stort sätt är omöjligt att få en chefsbefattning om man inte redan är chef 
eftersom utbildning inte ses som en viktig kompetens. Cheferna däremot är mer öppna för att man 
kan bli en bra chef utan chefserfarenhet, för någon gång måste man ju börja, säger de. I annonserna 
framgår även att kunskap om kontexten är viktig. Näst efter chefserfarenhet söks personer som har 
erfarenhet inom den offentliga sektorn. Cheferna däremot tycker att det finns bra stödfunktioner för 
det. Nästan lika stor vikt läggs på erfarenhet av kultur och pedagogik i annonserna. Det är också 
något som cheferna betonar som en viktig kompetens. Så om man vill bli chef är en pedagogisk 
högskoleutbildning bättre att ha än en ledarskapsutbildning om man vill få ett chefsjobb inom KS.

Det tredje sättet att se på ledarskapskompetens är att betrakta det som något näst intill medfött, som 
en personlig egenskap som man har eller saknar. Jag menar att även det kan synas i annonserna 
genom att man framhäver olika personliga egenskaper som man önskar hos den tilltänkta chefen. 
Om man köper det argumentet så kan man klart se att så skulle vara fallet i dessa annonser. För det 
som skrivs mest om är just personlig lämplighet. Den bilden är även väldigt tydlig i chefernas 
beskrivningar av kompetens. Både annonser och chefer är också väldigt samstämmiga i att det är 
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viktigt att vara omvärldsorienterad och ha visioner. Frågan är om inte detta ord verkligen är en trend 
och kanske till och med i vissa fall har ersatt ordet vision. I alla fall tycker jag att orden i viss mån 
liknar varandra. Ingen kan ju faktiskt, vad jag tror, veta vad som kommer i framtiden. Däremot 
finns det ju mycket som man kan vara insatt i och följa med i nyhetsrapportering och vad som 
pratas och diskuteras om i olika grupper i samhället. Det som annonserna vill se allra mest är att 
chefen ska kunna utveckla verksamheten och gärna då utifrån fastställda mål. I stort sätt alla KS 
som söker chefer är inne i en förändring- eller utvecklingsfas. Då målen skiftar mellan kommuner 
och även är ganska otydliga eller direkt motsägelsefulla så kan det vara svårt att veta just hur man 
som chef förväntas utveckla verksamheten. Det som kommer fram i intervjuerna är att från 
politiken så ligger tonvikten vid att nå alla barn och ungdomar och att även använda kulturen för att 
nå andra resultat, så kallad aspektpolitik. I intervjuerna med cheferna har det framkommit två helt 
olika föreställningar om vad kvallitet är. Alla chefer har förhållit sig till de två olika bilderna i sina 
tankar om visioner. De chefer som vill förnya verksamheten talar mycket om musiklärarna (som är 
den största gruppen) som väldigt traditionsbundna och inte så öppna för nya undervisningsformer. 
Min undersökning visar också att KS-chefernas bakgrund har stor betydelse för vilken vision man 
har. De som har en traditionell klassisk skolning inom musik värnar mer om att bevara traditionen 
gentemot chefer med annan bakgrund som tycker det är viktigare att förnya verksamheten på olika 
vis. Kanske är KS en av få verksamheter som det fortfarande finns chefer som kan stå för att 
verksamheten ska bevaras? Så om man kommer som ny chef till en KS så behöver man nog vara 
extra lyhörd inför genomförandet av förändringar annars kan man nog stöta på ett stort motstånd är 
jag rädd. Trots denna oenighet bland de chefer som jag intervjuat så är de väldigt samstämmiga med 
vad för personliga kvalifikationer som en KS-chef behöver ha. Vilka personliga egenskaper som är 
viktiga skiljer sig dock åt en del mellan annonser och chefer jag har intervjuat. Annonserna betonar 
till exempel att vara drivande och kunna entusiasmera medarbetare och omgivning medan cheferna 
mer talar om fingertoppskänsla, lyhördhet och vara intresserad av människor. Där annonserna mer 
vill att chefen ska vara drivande och idérik menar cheferna att det är genom coachning man ska 
stötta och hjälpa medarbetarna. Förändringen ska komma inifrån och cheferna ska mer ”bädda för” 
utvecklingen annars blir det inte bestående. Dessutom tycker många chefer att KS-lärarna redan är 
så kreativa och idérika så det räcker och blir över och en viktig uppgift blir istället att försöka samla 
till en gemensam riktning. De personliga egenskaperna är en viktig kompetens men cheferna öppnar 
ändå för en möjlighet till att på olika vis kunna träna upp dessa egenskaper och där pratas om 
”learning by doing”, reflektion och diskussioner som viktiga moment. 

Sen säger inte den här undersökningen något om vilka personer som faktiskt väljs. Vad som står i 
annonserna och det som cheferna säger är viktig chefskompetens behöver inte vara det som gör att 
en person får chefsjobbet. Inte heller kan jag säga något om vad medarbetarna som jobbar tycker är 
viktiga chefskompetenser eller vad som ens skulle vara bäst sett från KS synvinkel. Vad skulle 
gagna KS verksamhet på sikt? För vart ska vi.... vilken riktning, vilka mål, vilken roll ska KS ha i 
vårt samhället idag? 

Jämförelse med ledarskapsforskningen

Jag ska titta närmare på två kompetenser som jag tycker har varit intressanta både för att de har tagit 
upp en stor del av chefernas berättelser men även för att de har skiljt sig i jämförelse med 
annonsernas kompetensbild. Först vill jag titta på de relationsskapande kompetenser som cheferna 
verkligen har poängterat som viktiga. Närbesläktade chefer till KS-cheferna är rektorerna i skolans 
värld. Brüde Sundin (2009, s.42-43) har studerat dessa rektorer och visar att relationsskapandet ofta 
framhålls som en nyckelfaktor även i skoledarskapet. Relationer skapas genom upprepad 
kommunikation så om tillfälle inte finns till dessa upprepade möten försvåras relationsbyggandet 
(Ibid., s.119). Flera av mina chefer anser att ett stort problem i KS verksamhet är att lärarna ofta är 
utspridda och att det försvårar den dagliga kontakten med verksamheten vilket kan påverka 
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uppbyggandet av goda relationer mellan medarbetare och chef. Där kan täta möten vara av särskild 
betydelse (Ibid. s.187). Men täta möten mellan chef och medarbetare går att tolka på olika sätt 
enligt Holmberg och Henning (2003, s.40). Glesa möten kan tolkas som bevis på stora möjligheter 
till självständighet och utrymme till egna initiativ eller som bevis på en svag, ointresserad ledning 
(Ibid.). KS-lärarna i min studie ses av cheferna som individualister som är svåra att samla till 
gemensam riktning och ständiga möten kan upplevas negativa i denna grupp. Även det mesta av de 
högre chefernas tid i stadsförvaltningen upptas av interaktion med andra människor skriver Moqvist 
(2005) och det bör förstås i ljuset av organisationernas osäkra och komplexa karaktär. Så 
relationsskapande egenskaper kan kanske vara extra viktiga inom den offentliga sektorns 
verksamheter. Interaktion ger också en möjlighet, men är inte den enda förutsättningen, för att 
kunna leda förändring (Ibid.) vilket annonserna tar upp som en väldigt viktig chefsuppgift. Något 
som också bör nämnas i detta sammanhang är tiden. Flera av cheferna som jag intervjuat upplever 
en tidspress där man på något sätt behöver prioritera för att få livet att gå ihop. Wolmesjö (2008, 
s.9) som har undersökt första linjens chefer i offentlig sektor menar att tidsfaktorn hänger nära 
samman med tillgänglighetsfaktorn. Cheferna upplever balansen mellan arbetsuppgifter och 
närvaron i verksamheten som ett dilemma av central betydelse i ledningsfunktionen (Ibid.). Även 
Ellström och Kock (2009, s.175) som bland annat har studerat ett verkstadsföretag menar att det är 
en omöjlig uppgift att få ihop de nya kraven med delaktighet i verksamheten samtidigt som 
cheferna har tunga administrativa uppgifter. De menar att första linjens chefer i allt högre grad 
kommer att ägna sig åt det slags indirekta ledarskap som varit karakteristiskt för chefer på högre 
hierarkisk nivå (Ibid., s.181). Snickare (2012, s.127-129) menar att snabbhet kan vara en av de 
viktigaste kompetenser hos en chef då snabbhet hela tiden premieras. Snabbhet är så självklart för 
att en chef ska kunna göra karriär inom bankväsendet så att det inte uttrycks explicit utan mer tas 
för givet menar hon (Ibid.). Men snabbhet står i kontrast till reflektion och analys som också KS-
cheferna har tagit upp som viktiga egenskaper för en kompetent chef. 

Mitt andra ämne som jag vill belysa här är synen på hur utveckling ska ske i verksamheten. KS-
cheferna i undersökningen framhåller att det inte är cheferna som i första hand ska komma med 
idéer utan medarbetarna själva. Cheferna ska mer skapa ett sådant klimat som uppmuntrar 
utveckling genom att i först och främst på olika sätt lyssna, se och stötta medarbetarna. Det, tycker 
jag, ligger helt i linje med Ellströms och Kocks forskning om chefers nya arbetsuppgifter i de mer 
”platta” organisationerna (2009, s.179-180). Men de menar också att det saknas mer tydliga 
beskrivningar på vad ett mer coachande ledarskap i praktiken innebär (Ibid.). Tre aspekter går dock 
att urskilja; ett relationsinriktat ledarskap som förväntas stödja och vägleda medarbetarna, ett 
inspirerande och motiverande ledarskap där chefen bör vara en förebild och skapa delaktighet och 
som tredje aspekten talas om ett ledarskap för lärande som ska främja identifiering och lösning på 
problem i relation till arbetet (Ibid.). Så både relationsbyggande egenskaper och coachande 
egenskaper kan vara något som ligger i tiden och som även KS-chefer ser som betydelsefulla. 
Holmberg & Åkerblom (2006) har undersökt svenska data om implicita ledarskapsteorier i 
jämförelse med data från 61 andra nationaliteter. Samtidigt som studien medgav förekomsten av 
nästan universellt godkända ledarskapsattribut, som till exempel att vara inspirerande och visionär, 
kunde de fastställa att det även fanns typiska Svenska ledarskapsattribut (Ibid.). Ledarskapsfaktorer 
som befanns vara viktiga och särskiljande som bidragande faktorer till ett extra ordinärt ledarskap 
var team-orientering och deltagande, dvs en person med stor förmåga att bygga, integrera, samordna 
och upprätthålla ett team vars medlemmar samarbetar på ett kollegialt och jämlikt sätt (Ibid.). Jag 
menar att även om KS-cheferna har lyft fram kompetenser som även återfinns i mycket annan 
forskning så kan dessa egenskaper särskilt väl förstås i den svenska kontexten.
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Konklusion

När jag läser i Herlitz (2007, s.22-24) bok om social kompetens så hittar jag i stort sätt alla 
egenskaper som både chefer och annonser har tagit upp som viktiga kompetenser så som 
kommunikation, samarbetsförmåga, empati och ansvarstagande. Han menar att till skillnad mot IQ 
så råder det ingen tvekan om att man kan vidareutveckla den känslomässiga intelligensen genom 
livet (Ibid., s.34). Det kan ju vara en viss tröst när man inte får det eftertraktade chefsjobbet.  Och 
då kan man ju alltid läsa hur mycket managementböcker som helst i ämnet. Johansson (2008, s.121) 
menar att den rationella synen på arbetet verkar ha spelat ut sin roll och ersatts av en betoning på 
kreativitet, skapande, emotionell intelligens och humankapital. KS-cheferna anser att KS består av 
väldigt kreativa människor. Kanske kan då dessa chefer vara extra bra på att veta hur man kan leda 
kreativitet. Mycket managementlitteratur beskriver ledaren som en supermänniska (Johansson, 
2008, s.159). Men Johansson menar att kreativitet troligtvis i väldigt liten utsträckning handlar om 
perfektion, eller om att skapa ett överordnat och homogent ideal (Ibid., s.162). Förmodligen är det 
istället så att de mest kreativa och nyskapande individerna präglas av komplexitet, mängder av 
brister och av en vilja att bryta mot alla stereotyper (Ibid., s.120). Så åter igen, vilket är målet 
egentligen? Kan det månde vara en målinriktad, rationell, effektiv och kreativ organisation? Går 
det? Det skulle vara intressant att få studera vidare. 

Vanligt förekommande bild av chefens svåra arbetssituation med tidsbrist, oklara roller, 
fragmentering, ständiga avbrott, problemlösning, omöjliga krav etc. kan nog många med mig känna 
igen sig i utan att ha kommit i närheten av en chefsbefattning. Kanske gäller denna trend inte bara 
cheferna? Vi alla kanske förväntas utveckla dessa personliga egenskaper för att klara av livet? 
Johansson (2008, s.156) undrar om vi inte genom att fokusera på individen bidrar till att sudda ut 
orättvisa strukturer eller maktförhållanden i samhället. Är det kanske samhället som bör förändras 
istället för den enskilde individen (Ibid.)? 
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Bilagor

Bilaga 1

Inför intervjuerna

Mall för information vid första kontakten per telefon med intervjupersonen

• Jag heter Charlotta Lindgren och är fiollärare i Kulturskolan Stockholm. Jag går en 
ledarskapsutbildning i Uppsala. Jag håller nu på med mitt examensarbete. 

• Det ska handla om vilken syn chefer i Kulturskolor har på sin chefsroll? 

• Och då vill jag intervjua  ca 5-6 st chefer, både män och kvinnor i olika åldrar, som har olika 
bakgrund inom huvudämnena (musik, teater, dans och bild och form) och som har jobbat 
som chefer olika länge.

• Intervjun beräknas ta ca 45 min som jag vill kunna spela in och använda i mitt arbete. 

• Informera om etiska regler lite kortfattat: Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet. 

54



Bilaga 2

Intervjuguide

Informera om att respondenten när som helst kan välja att inte besvara en fråga, avbryta intervjun 
eller välja att inte medverka.

Först en mycket öppna frågeställningar.

-Hur ser du på din roll som chef?

-Vad tycker du är viktigt som chef? 
(inte precisera närmare om det är egenskaper eller andra kvalifikationer).

-Kan du berätta lite om ditt arbete?

-Vad är kompetens för dig i chefsrollen?
Ställa följdfrågor om inte alla mina tre kategorier tas upp (utbildning, erfarenhet och personliga  
egenskaper)

-Hur ser du på framtidens chef?

Avsluta med mer slutna informationsfrågor.

-Hur gammal är du?

-Hur länge har du jobbat som chef ?

-Har du någon eftergymnasial utbildning?

-Hur många medarbetare har du hand om?

•  Fråga om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras 
och att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen.
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Bilaga 3

Lista över annonser

Följande annonser har studerats:

Stockholm: biträdande enhetschef 2012
Stockholm: Enhetschef för kulturskolan 2012
Ekerö: kulturskolechef 2012
Enköping: rektor till kulturskolan 2012
Flen: chef för kulturskolan ?
Helsingborg: kulturskolechef 2012
Kiruna: kulturskolechef 2012
Kungsbacka: enhetschef i kulturskolan 2012
Luleå: chef till kulturskolan? 
Malung-Sälen: vik. Chef för Kulturskolan 2012
Salems: kommun kulturskolechef 2012
Sigtuna: T f kulturskolechef 2012
Sollentuna: biträdande kulturskolechef 2012
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Bilaga 4

Tabell över de 15 största kulturskolorna 

Enligt SmoK, ur nulägesrapport 2011

Folkmängd Kommun Totalt kommunalt anslag och 
övriga intäkter 2011

864324 Stockholm 148000'
520374 Göteborg 53811'
137121 Örebro 35706'
302835 Malmö 33479'
147334 Linköping 25882'
74426 Luleå 25324'
128305 Jönköping 24696'
104106 Borås 24218'
130626 Helsingborg 23708'
138709 Västerås 23072'
130623 Norrköping 23020'
29616 Karlskoga 22576'
75954 Kungsbacka 21639'
36962 Vänersborg 21592'
92294 Halmstad 19954'
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