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Abstract: Syftet med studien var att utveckla kunskap och förståelse för 
chefers och ledares uppfattningar av det egna pedagogiska ledarskapet under 
en större organisationsförändring. Frågeställningen formulerades som: Vilka 
kvalitativa skillnader i uppfattningen av sitt eget pedagogiska ledarskap 
finns hos chefer under en omorganisation? För att få svar på vår 
forskningsfråga utfördes en kvalitativ datainsamling medelst intervjuer med 
åtta chefer på områdes- och sektorsnivå inom Göteborgs Stad. Studien har 
en fenomenografisk ansats vilket inneburit att teoribildningen i första hand 
var induktiv då den utgår från den funna empirin men för att göra det 
studerade fenomenet greppbart och möjligt att tolka har ett abduktivt 
förhållningssätt genomsyrat forskningen där både empiri och applikabla 
teorier presenterats och klargjorts för läsaren, teorier explicit kopplade till 
lärande och ledarskap. I resultatet framkommer ett flertal kvalitativa 
skillnader i chefernas uppfattningar av sitt eget ledarskap vilka presenteras 
under tre olika beskrivningskategorier: Att leda progressivt och 
utvecklingsinriktat, Att leda med stabilitet och trygghet samt Att leda 
fokuserat och målinriktat. Inom dessa beskrivningskategorier, som även 
utgör det huvudsakliga resultatet av studien, återfanns ett flertal olika 
ledardimensioner och ledarskapsstilar vilka analyseras, avhandlas och 
redovisas i tolknings- och diskussionskapitlen.  En slutsats som kan dras är 
att det pedagogiska ledarskapet till viss del förändrats som ett resultat av att 
den pågående omorganisationens medfört förändrade arbetsuppgifter men 
kan även ses som ett resultat av den tydliga mål- och resultatinriktning 
kopplat till ett fokuserat medborgarperspektiv som genomsyrar 
organisationen som helhet.  
 
 

Nyckelord: Chefskap, fokuserat, ledarskap, ledarskapsdimensioner, ledarskapsstilar, 
omorganisation, pedagogiskt ledarskap, progressivt, reproduktivt lärande, trygghet, 
utvecklingsinriktat lärande, uppfattningar. 
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Abstract: The purpose of this study was to develop knowledge and 
understanding of directing managers' perceptions of their own pedagogical 
leadership during a major organizational change. The question at issue was 
formulated as: What qualitatively different conceptions of their own 
pedagogical leadership do managers have during a reorganization? To get 
answers to our research question was a qualitative data collection through 
interviews conducted with eight managers in the City of Gothenburg directing 
administration level. The study has a phenomenographic approach, which has 
meant that the theory in the first place becomes inductive when it is based on 
the found empirical data. In order to make the studied phenomenon of 
tangible and open to interpretation has an abductive approach permeated the 
research in which both empirical and relevant theories were presented and 
made clear to the reader , theories explicitly linked to learning and leadership. 
The result shows a number of qualitative differences in their views of their 
own leadership, who are presented for three different descriptive categories: 
Leading  progressive and development-oriented, Leading with stability and 
security and Leading focused and case oriented. Within these descriptive 
categories, which also constitutes the main result of the study, were found a 
number of different dimensions of leadership and leadership styles – 
analyzed, discussed and reported in the interpretation and discussion chapters. 
One conclusion to be drawn is that pedagogical leadership to some extent 
changed as a result of the ongoing reorganization modify its tasks but can also 
be seen as a result of the clear case- and results orientation coupled with a 
focused perspective of the citizen that permeates the organization as a whole. 
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Inledning 
Författarna till denna studie har under snart två år följt organisationsförändringarna 
inom Göteborgs Stad och har tidigare studerat anställdas attityder till omorganisation 
samt möjlighet till inflytande i samband med de förändringar som genomförts inom 
staden.  I samband med dessa undersökningar har det i resultatet av det empiriska 
materialet framkommit antydningar från respondenterna att ledarskapet upplevts 
påverka enskilda medarbetares situation och att ledarskapet förändrats i samband med 
omorganisationen. Detta väckte författarnas intresse att vidare undersöka ledarskapet 
inom organisationen. Eftersom en av författarna även arbetar inom Göteborg Stad såg vi 
möjligheten att studera chefers uppfattningar av sitt eget pedagogiska ledarskap under 
en omorganisation. Även om studien fokuserar på ledarskap i en speciell kontext och 
organisation är det främst pedagogiskt ledarskap under en omorganisation som vi 
önskar studera. Efter att i tre år studerat lärande, förändring och kommunikation har vi 
både fått nya insikter som förståelse för hur komplext pedagogikens ämnesområde är. 
Vi har insett att ledarskap i allra högsta grad är starkt förknippat med pedagogik. Enligt 
Maltén (2000) innebär det pedagogiska ledarskapet att ”sätta igång och vidmakthålla en 
process, att vara katalysator för individers och gruppers utveckling, så att uppsatta mål 
kan uppnås i ömsesidig samverkan” (s. 36). Vi vill motivera denna studies pedagogiska 
anknytning genom att framhålla att vi önskat beskriva hur pedagogiskt ledarskap 
uppfattas av olika chefer och hur detta inverkar på möjligheten till samspel, interaktion, 
utveckling och lärande inom organisationen. Den förförståelse vi tar med oss innebär att 
vi tror att det i ledarskap ligger makt att påverka omgivningen genom exempelvis hur 
information och kommunikation används samt hur stor delaktighet och tillfälle till 
inflytande som möjliggörs. Inledningsvis önskar vi som författare även i all ödmjukhet 
framhålla att vi tror att det finns många fler perspektiv på pedagogiskt ledarskap och att 
vår insats med denna studie bara är en liten del i det stora hela där vi uppriktigt önskat 
lära oss mer och sedan förmedla vidare vad vi funnit. 

Bakgrund 
I detta kapitel ges en sammanfattande bakgrund till de organisationsförändringar som 
skett i Göteborgs Stad samt en överblick av vilka kompetenskriterier som staden 
utformat i förbindelse med chefsrekrytering. Även olika aspekter kring förändring inom 
organisation kommer att tas upp. 

Organisationsförändring inom Göteborgs Stad 
I oktober månad 2009 beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att antalet stadsdelar 
inom staden skulle ses över. Det ansågs att tio stadsdelar med mellan 50-60 000 
invånare skulle vara en bra storlek för att kunna tillhandahålla bättre service till 
medborgarna, samtidigt som det antogs bli ekonomiska fördelar genom en mer effektiv 
organisation. Det fanns också ett behov av att skapa en organisation som möjliggjorde 
en ökning av den kommunikativa ledningen och styrningen inom stadsdelarna. 
Reduceringen av stadsdelar från 21 till tio förutsattes öka effektiviteten inom 
organisationen som helhet och ge medborgarna högre kvalité på samhällstjänster. 
Genom att skapa stadsdelar med en jämnare befolkningsstruktur och tillräckligt stor 
volym så var målet att säkerställa bättre service samtidigt som det anges att de olika 
verksamheterna skall fortsätta som vanligt och att invånarna initialt inte skall märka av 
förändringarna något nämnvärt.  
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Stadens stora antal anställda, idag 48 000 medarbetare inom 100 olika yrken, innebär att 
det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till vad det gäller organisatoriska frågor. 
Utredningen som stadskansliet (benämns nu stadsledningskontoret) gjort lyfter fram 
vissa kriterier som organisationen måste uppfylla för att kunna möta kraven från 
framtida medarbetare. Bland annat framhålls ett chefskap som innebär att ledaren 
engagerar och coachar medarbetarna; betydelsen av klara roller i de olika 
professionerna för medarbetare; att organisation tillhandahåller uppmuntran och en 
möjlighet till karriär och rörlighet inom organisationen; information och 
kommunikationskanaler som fungerar inom organisationen; att organisationen präglas 
av tydliga värderingar och av tydliga och effektiva arbetssätt; (Göteborgs Stad 
Stadskansliet, 2009). Intentionerna med organisationsförändringarna har beskrivits som 
en utsikt till nya och effektivare arbetssätt för chefer såväl som för medarbetare. De 
större stadsdelarna innebär en ökad möjlighet till karriärutveckling samt mer attraktiva 
roller och befattningar. En nackdel, som lyfts fram i rapporten, är att det kan innebära en 
ökad otrygghet och risk för effektivitetsförluster (Göteborgs Stad, Stadskansliet, 2009). 
Sammanfattningsvis kan sägas att organisationsförändringarna har inneburit stora 
förändringar, inte minst på chefs- och ledningsnivå, vilka även kommer att pågå under 
flera år framöver. Beskrivningen ovan utgör således en väsentlig bakgrundskontext till 
denna studie. 

Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad 
Inom Göteborgs Stad anses utvecklingen av chefskap vara en strategiskt viktig fråga. 
Således finns kompetenskriterier beskrivna i olika policydokument (Bilaga 3) både vad 
gäller chefernas förväntade personliga ledarskap som det formella chefskapets utövande 
(Göteborgs Stad, 2010). Chefens personliga ledarskap definieras genom förmågan att 
påverka andra, vara lyhörd, känna social säkerhet, vara förändringsorienterad, mål- och 
resultatinriktad, ha en analytisk förmåga samt en helhetssyn på verksamheten. Här ses 
tydliga likheter med hur det pedagogiska ledarskapet beskrivits av bland annat Maltén 
(2000) som anger samarbetsvana, lyhördhet, beslutsförmåga, tydlighet, målinriktning 
och initiativförmåga som viktiga delar i ledares pedagogiska funktion. Chefer inom 
Göteborgs Stad förväntas således även vara pedagogiska ledare och inte enbart formella 
chefer med exempelvis arbetsgivaransvar, ekonomisk ansvar och verksamhetsledning 
som de enda och huvudsakliga uppgifterna. Chefer på både operativ som strategisk nivå 
förutsätts söka påverka och samarbeta med sina medarbetare, under- och överställda 
chefer, samtidigt som fokus ligger på att nå resultat inom verksamheten. Även 
organisering och utveckling av verksamheterna ligger i chefsansvaret där en tydlig 
samverkan för att nå positiva resultat anges som betydelsefulla (Göteborgs Stad, 2010).  

Förändringar i organisation 
Organisationsförändringen inom staden motiveras starkt av att ge samhällsmedborgarna 
bättre service och samtidigt minska de socioekonomiska klyftorna. Den förväntade 
samhällsnyttan av förändringen är således en viktig aspekt att beakta. Men när 
förändringar i organisationer sker utsätts ledarskapet i särskilt hög grad för prövning 
eftersom olika, ibland oväntade och negativa, reaktioner kan komma att visa sig från 
medarbetarnas sida (Granér, 1994). Om dessa reaktioner inbegriper motstånd och oro 
kan de vara en utmaning att hantera för ledarna. Men även om detta inträffar så finns det 
andra perspektiv att ta fasta på vid förestående förändringar. Angelöw (1991) beskriver 
att människan har ett behov av förnyelse, förändring, utveckling samt nya utmaningar. 
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Utmaningar som kan skapas i samband med förändringar kan ses som möjligheter för 
individen att utvecklas både i sin yrkesroll som personligen (Angelöw, 1991). Detta bör 
chefer uppmärksamma för ju mer personalintensiv en verksamhet är, desto viktigare 
kommer medarbetarnas reaktioner på förändringar att vara. Engagemang krävs, främst 
från ledningen, för att genomförandet skall kunna bli framgångsrikt (Granér, 1994). För 
att anställda i större omfattning skall kunna känna engagemang är upplevelsen av 
trygghet, inflytande, information samt att känna förtroende och tillit till ledningen under 
förändringsprocessens gång väsentlig (Angelöw, 1991).  
 
Granberg och Ohlsson (2009) framhåller att ”den informella makten som kommer till 
uttryck i information, relationer och kommunikation i samspelet mellan organisationens 
aktörer är viktig att beakta” (s. 79) och att ledningen har ett stort ansvar för hur denna 
makt används. Något som visat sig vara viktigt är hur medarbetarna uppfattar, hanterar 
och pratar om de olika förändringarna som kommuniceras och genomdrivs (Nelissen & 
van Selm, 2008). Hur förändringarna kommuniceras av chefer och ledare anses 
avgörande för att minska ilska, skepticism och cynism. En faktor för att undvika att 
detta inträffar är att förtroendet mellan aktörerna är god eftersom de flesta 
organisatoriska förändringar kommuniceras via dokument och strukturer som kan tolkas 
olika. Möjligheten till återkoppling mellan chefsleden är också viktigt eftersom 
distansering också kan bidra till att medarbetarna skapar och upprätthåller en egen bild 
av verkligheten som sedan kommuniceras ut i hela organisationen (Nelissen & van 
Selm, 2008). Mot denna bakgrund kan även stadens krav på chefer samt de redovisade 
ledarskapskriterierna förstås (Göteborgs Stad, 2010). 

Problemformulering  
Studien utförs inom Göteborg Stad där en stor organisationsförändring just genomförts 
och där de fortfarande arbetar med att få alla delar på plats. De förväntade 
besparingarna under 2011 har uteblivit och nu intensifieras arbetet med att få till stånd 
de övriga positiva väntade effekterna av organisationsförändringen. Författarna till 
denna uppsats har under snart 2 år genomfört olika studier med koppling till dessa 
förändringar och då främst ur ett psykologiskt perspektiv med fokus på individen inom 
organisationen – medarbetarna. Nu önskar vi gå vidare med studien ur ett pedagogiskt 
perspektiv och istället fokusera på ledarskapet under implementeringen av 
förändringarna.  
 
Att pedagogiskt ledarskap är viktigt har visats i tidigare studier där olika faktorer 
framkommit som avgörande för att en framgångsrik organisationsförändring skall kunna 
genomföras. Bland annat har delaktighet, inflytande och kommunikation framhållits 
som mycket väsentliga under en organisationsförändring. Dessa faktorer har även lyfts 
fram som betydelsefulla i den utredning som gjordes av Stadskansliet inför den stora 
organisationsförändringen inom Göteborgs Stad (Göteborgs Stad Stadskansliet, 2009). 
Om anställdas intressen beaktas av ledare inom verksamheten ökar möjligheten att 
genomföra en effektiv omorganisation (Peccei, Giangreco, & Sebastiano, 2011). Vi har 
under förberedelsen resonerat om chefer förstår att de även bör vara pedagogiska ledare 
och om de uppfattar vidden av samt vilken roll deras ledarskap har för en lyckad 
omorganisation – även med de explicita chefskriterier som utformats av Göteborgs Stad 
i åtanke (Göteborgs Stad, 2010). Funderingar och reflektion av sådana aspekter har lett 
fram till vårt syfte och vår frågeställning. Då det inom pedagogiken studeras just 
påverkans- och förändringsprocesser inom en rad olika kontexter såsom i arbetslivet 
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anser vi vår inriktning relevant (Nilsson, 2007), även då det fortfarande beskrivs finnas 
ett stort behov av pedagogisk forskning och utökad kunskap inom ledarskapsfrågor i 
relation till aktuella samhällsfenomen (Svensson, 2009).  
 
Relationen mellan pedagogik och vetenskap blir således än mer intressant eftersom det 
till viss del är en ny föränderlig situation i arbetslivet som måste mötas. När det gäller 
medarbetarskap och kompetens, lärande i organisationer och livslångt lärande samt det 
pedagogiska ledarskapet, ser vi att det krävs, både från individ, grupper och hela 
organisationer, kännedom om hur detta samspel och den påverkan som sker mellan 
människor går till och vilka förutsättningar som behövs för ett framgångsrikt lärande. 
Svensson (2009) beskriver att pedagogiken nu till viss del handlar om socialisation, 
eller demokratisk fostran, där både samhället, organisationer och verksamheter har krav 
som individen måste anpassa sig till i detta sociala samspel. Förut betonades utbildning, 
undervisning och uppfostran – idag söker den pedagogiska forskningen se vad som i en 
aktivitet eller situation kan betraktas som undervisande, fostrande och lärande – och vad 
det leder till (Svensson, 2009). Det pedagogiska ledarskapet handlar då om att leda ett 
lärande så att olika mål och resultat kan nås.  
 
Det pedagogiska ledarskapet i en lärande organisation bör således sträva efter förnyelse 
och en fördjupad organisationskultur genom att både vara reproduktiv som 
utvecklingsinriktad (Maltén, 2000). Ofta är kompetensutveckling en integrerad del i 
verksamheter och ett krav för organisationers och företags utveckling och 
konkurrenskraft. Medarbetarna inom organisationen måste kunna möta de krav som 
deras arbetsuppgifter ställer på dem och arbetsgivaren måste se till att medarbetarna i så 
stor utsträckning som möjligt kan utföra sina uppgifter samt samarbeta med andra för 
effektivitet och lönsamhet. Det pedagogiska ledarskapet innebär att rusta medarbetarna 
att vara beredda på nya arbetssätt, metoder och uppgifter (Svensson, 2009).  
 
I denna studie söker vi således studera om kvalitativa skillnader finns i ledares egen syn 
på ledarskap samt hur chefer uppfattar ledarskapsrollen under en omorganisation. 
Eftersom tidigare forskning visar att stora förändringar inom organisationer kan skapa 
nya möjligheter för ledningen att öka engagemanget hos medarbetarna ser författarna 
behovet av en djupare förståelse för hur chefer/ledare uppfattar sitt eget pedagogiska 
ledarskap vid en omorganisation.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att utveckla kunskap och förståelse för chefers och ledares 
uppfattningar av det egna pedagogiska ledarskapet under en större 
organisationsförändring.  

 

Frågeställning 
Vilka kvalitativa skillnader i uppfattningen av sitt eget pedagogiska ledarskap finns hos 
chefer under en omorganisation? 
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Tidigare forskning 
Tidigare vetenskaplig forskning framhåller ett flertal faktorer som påverkande vid en 
omorganisation; exempelvis hur ledarskapet utövas samt hur kommunikationen mellan 
ledning och anställda fungerar. Ett urval av publicerad forskning presenteras nedan där 
fokus ligger på faktorerna ledarskap, chefskap och kommunikation. 

Synen på ledarskap och chefskap 
Chefskap medför ett konstant ansvar för att leda en verksamhet.  Det innebär även en 
formell position där begrepp som effektivitet, arbetsfördelning, samordning, 
budgetering och planering inbegrips.  Chefer ställs inför många olika befogade krav från 
olika intressenter såsom politiker, patienter, vårdtagare, brukare, underställda, 
allmänhet, överordnade och underordnade samt kollegor.  Något som vanligtvis ses som 
ett stort problem är rollkonflikten eller rollöverlastningen vilket kan ses som en effekt 
av alltför många krav riktas mot ledare.  Rollkonflikten kan i sin tur rendera i att 
situationer skapas där olika förväntningar ställs mot varandra, vilket för ledare kan 
innebära att högre anspänning skapas som skulle kunna resultera i sämre 
arbetsprestation (Andersson-Felé, 2003). Chefer beskriver även ledarskap som något 
mycket betydelsefullt. Det här synsättet bottnar dels i egna erfarenheter från andras 
chefskap men kan också förstås utifrån synen på sitt eget ledarskap. I en studie lyfter 
deltagande chefer fram sina egna erfarenheter av tidigare chefer och beskriver dem som 
de mest inflytelserika i sitt yrkesliv.  Gemensamt för de personer som lyfts fram ur ett 
positivt perspektiv är att de beskrivs inneha ett ledarskap som är inspirerande, 
motiverande samt inger förtroende (Moqvist, 2005).  
 
Just motivation är viktigt även för ledare och chefer. För att kunna upprätthålla ett gott 
ledarskap krävs positiv återkoppling från omgivningen, i första hand från medarbetarna 
men också från överordnade och kunder eller klienter. Motivationen är viktig för att 
bibehålla en drivkraft men önskan om att få inneha makt och påverkansmöjligheter är 
det som initialt ofta leder till att personer tar ett chefsjobb (Thylefors, 2009).   
 
Ledarskap, som är en del av chefskapet, kan beskrivas som om att det består utav två 
dimensioner; omsorg om uppgiften eller omsorg om strukturering respektive 
medarbetarna. Chefskap i human service-organisationer skiljer sig till viss del gentemot 
chefskap/ledarskap i företag eftersom ledarna i mindre utsträckning anses behöva arbeta 
med att skapa motivation hos medarbetarna och mobilisera energi. Ledarskap inom 
human service-organisationer (vilket en kommunal verksamhet anses vara) fokuserar 
mer traditionellt på att hitta strukturer för att kanalisera den motivation som redan finns 
hos medarbetarna (Thylefors 2009). 
 
Samtidigt som dessa egenskaper lyfts fram som viktiga för ledarskap betonas andra 
färdigheter kopplat till chefskap. I en studie undersöktes vad chefer själva anser som 
viktiga egenskaper i det kommunala ledningsarbetet och de olika egenskaperna 
rangordnades efter upplevd vikt. Den egenskap som befanns vara absolut viktigast för 
en chef är förtrogenhet och kunskap om arbetsledningen, därefter angavs kunskap om 
och förtrogenhet med det egna verksamhetsområdet som central och den förtrogenheten 
skaffades lämpligast genom egen praktisk erfarenhet av yrket. Andra färdigheter som 
också lyftes fram som väsentliga för chefskapet var kunskap om ekonomi och budget. I 
andra studier framhåller chefer själva vikten av att delegera och involvera medarbetare 
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(Wolmesjö, 2005). Tidigare erfarenheter, positiva som negativa, bidrar till att forma 
drivkrafter i den egna utvecklingen som chef. Synen på det egna ledarskapet påverkas 
alltså och blir viktigt i förhållande till andras utveckling och prestation (Moqvist, 2005). 
 
I olika studier har det undersökts vad chefer inom human service-organisationer ägnar 
sin tid åt. I dessa, som dock inte gjorts i samband med omorganisation, framkommer att 
cheferna främst la ner sin tid på administrativt arbete och att andra delar var 
underordnade (Thylefors, 2009). En traditionell indelning av chefens arbete bestod av 
fyra grundpelare; planera, organisera, leda och kontrollera. Planera inbegrep att sätta 
mål och förmedla syfte samt presentera lösningar för att nå dem. Organisering 
omfattade fördelning av resurser – mänskliga såväl som materiella och se till att dessa 
fördelas och samordnas så att allt fungerar tillsammans med uppgifterna. Området som 
berörde ledningen innefattade att skapa engagemang för målen och föra personalen i 
riktning mot dessa mål. Kontroll handlade om prestationskriterier samt att korrigera och 
utvärdera (Thylefors, 2009). 
 
En utveckling som kan ses när det gäller ledarskap är att det får en alltmer framträdande 
roll i förhållande till chefskap. Något som anges vara tydligt är att den egna synen på 
ledarskap kontra chefskap förändras och efterhand börjar individer i chefsposition 
fundera över vad ledarskap är, hur det kan utövas och hur de själva fungerar i sitt roll 
som ledare. Betydelsen av ledarskapets roll i chefskapet är något som chefer själva 
beskriver som något som delvis har varit, och fortfarande anses vara, ett outforskat 
område (Moqvist, 2005). I samma avhandling framkommer också hur chefer upplever 
att det finns många föreställningar och förväntningar som snarare bör tolkas utifrån ett 
idealt tillstånd men som blir svårt att relatera till i den praktiska verkligheten. Ett sådant 
exempel som ges är sättet att som chef kunna inspirera och förmedla en vision i syfte att 
nå mål, något som ses som något mycket svårt (Moqvist, 2005). Synen på chefskap och 
ledarskap förändras också med tiden och det skulle kunna beskrivas som om att det går 
mode i ledarskap. Ett sådant exempel på det är synen på olika metoder, exempelvis att 
använda en hårdare ledarskapsstil (Moqvist, 2005). 

Ledarskap 
Ledarskap skulle kunna beskrivas utifrån två olika perspektiv; Max Weber och 
Frederick W. Taylors Scientific Management (SM) som betonar det individuella 
ledarskapet och Elton Mayos the Human Relation School (HR) det relationella 
ledarskapet. Ett annat sätt varpå de skiljer sig är i hur SM framhåller effektiviteten i 
organisationen medan HR lägger tonvikten vid kommunikation samt interaktivitet 
mellan chef och medarbetare (Wolmesjö, 2005). 
 
Hur chefer ser på ledarskap kommer förmodligen att påverka hur ledarskapet utövas. 
Om uppfattningen är att medarbetarnas produktivitet styrs av faktorer såsom noggrann 
övervakning, arbetsdelning och detaljstyrning så kommer förändringar att genomföras 
med fokus på att organisera, leda, samordna och kontrollera arbetet (Wolmesjö, 2005). 
Kritiken mot ett sådant ledarskap är bland annat att dessa värderingar kan upplevas i 
hög grad arbetarfientliga. Klandret av SM riktas ofta från förespråkare av HR som lyfter 
fram betydelsen av att sporra medarbetarna snarare än att kontrollera dem. En 
problematik för chefer är att balansera dessa ledarskapsstilar då de dels ställs inför 
kravet på effektivitet och samtidigt att skapa en arbetsmiljö som innefattar delaktighet 
och inflytande (Wolmesjö, 2005).  
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Hur kan då ledare skapa förutsättningar för förändring hos medarbetarna inom 
organisationen? Self (2007) gör gällande att detta kan ske genom att skapa beredskap 
hellre än att försöka övervinna motståndet som kan finnas. Processen för detta 
innehåller olika delar: Att identifiera och beskriva skillnaden mellan det nuvarande 
kontra önskade läget samt genom att informera och kommunicera de krav som ställs på 
organisationen utifrån kan öka förståelsen hos medarbetarna; att genom positiva 
exempel visa att förändringen kommer gynna organisationen; att ledare söker stärka 
självförtroendet hos medarbetarna och se till att de har rätt kunskaper, förmågor och 
färdigheter; att nå informella och formella ledare och säkerställa att dessa ställer sig 
positiva till förändringarna; samt att söka inse hur förändringarna påverkar individerna 
och se det ur deras perspektiv (Self, 2007). En del i förändringsarbetet är således att få 
med omgivningen. När förändringar sker kan en dialog eller kommunikation med 
omgivningen bli en viktig del för att få till stånd en lyckad omställning (Hallerström, 
2006). Något som även kan komma att inverka på hur de inblandade personerna 
upplever förändringarna och vilken attityd de kommer att ha gentemot dem är kopplade 
till deras tidigare erfarenheter av förändringar, positiva som negativa (Self, 2007).  
 
Ledares egna uppfattningar kan också påverka processen med att skapa eller behålla 
motivationen, påverka resultatet av förändringarna samt engagemanget som finns hos 
medarbetarna i organisationen (Nicolaidis & Katsaros, 2011). Att ledarskapet har stor 
betydelse för hur de anställda ställer sig till förändringar i organisationen visar flertalet 
studier. Chefer med en negativ inställning till förändring överförde lätt sin egen cyniska 
inställning till sina medarbetare (Rubin, Dierdorff, Bommer, & Baldwin, 2009). 
Ledarens inställning kan få starka negativa effekter som således måste beaktas. Ett 
misstag skulle kunna vara att ledningen enbart förutsätter att chefer är beredda att 
genomföra förändringar och att de kommer att handla professionellt och leda 
medarbetarna genom förändringen utan att försäkra sig om att så verkligen är fallet 
(Rubin et al., 2009).  

Ledarens roll under förändringsprocess 
I en rapport från Sveriges kommuner och Landsting beskrivs ledarens roll i samband 
med kvalitetsförbättringsarbete. Studien framhåller ledarskapet som en mycket viktig 
faktor för att nå förbättringar och beskriver det som om att det i vissa situationer är 
direkt avgörande för ett lyckat resultat. Författaren betonar även vikten av ett enat 
ledarskap i alla led som en viktig framgångsfaktor (Övretveit, 2005). 
 
Samtidigt visar andra studier att kommunikationen från ledningens sida är viktig men att 
det ändå finns andra faktorer som också inverkar på om resultatet kommer att visa sig 
vara positivt. Vikten av dialog klarläggs av Nelissen och van Selm (2008) då de betonar 
att chefer måste lyssna på sina anställda för att söka förstå medarbetarnas sätt att tänka 
och handla. En sådan dialog behövs eftersom medarbetarna i sig också fyller en viktig 
funktion i kommunikationen från ledningen då de kan ses som medproducenter av 
kommunikationen som förmedlas i syfte att förändra. Det här samspelet krävs på alla 
plan inom verksamheten och också mellan de olika hierarkiska nivåerna inom 
organisationen (Nelissen & van Selm, 2008). 
 
Förändringar i organisationer påverkar också den sociala identiteten och har beskrivits 
som en mycket stark drivkraft vilken tjänar till att upprätthålla relationer, i synnerhet till 
dem som är särskilt betydelsefulla för oss. Den sociala identiteten i organisationer 
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skapas ofta genom gruppkonstellationer, som antingen formas på eget initiativ eller 
genom tvångsmässig tillhörighet, det vill säga att individer hamnar i grupper vare sig de 
vill eller inte, beroende på organisationens uppbyggnad (Edvardsson Stiwne, 1997). När 
organisatoriska förändringar genomförs är det viktigt att ha i åtanke hur dessa 
gruppkonstellationer ser ut och vad som kan komma att bli effekten av den nya 
förändringen. Tydliga gränser inom organisationen skapar dels förutsättning för att 
innesluta men de fungerar också med motsatt verkan.  Författaren poängterar att om 
insikten om gränsernas betydelse saknas kan det få till följd att en klyfta skapas och att 
samverkan och samarbete mellan enheter och led i organisationen påverkas negativt 
(Edvardsson Stiwne, 1997). När organisationsförändringar planeras skapas 
förväntningar om vilka gränsdragningar och nya gränser som kommer att skapas. För de 
medarbetare som identifierar sig med de uppgifter och värderingar som finns inom en 
social grupp skapas oro när förändringar som påverkar territoriet genomdrivs. Dessa 
förväntningar om förändringar hos enskilda medarbetare kommer att påverka om 
huruvida organisationsförändringen uppfattas positivt och det kommer också att påverka 
kommunikationen och relationerna mellan inblandade parter (Edvardsson Stiwne, 
1997).   
 
Kopplingen mellan starkt engagemang hos medarbetare och om de fått tillräcklig 
information för att kunna utföra sin uppgift samt om denna lades fram via formella 
byråkratiska kanaler snarare än informella kanaler har studerats. Att den formella 
kommunikationen hade större betydelse för engagemanget hos medarbetarna än den 
informella kommunikationen framhålls av Postmes, Tanis och de Wit (2001) som även 
hävdar att medarbetarnas känsla av tillhörighet till organisationen kan relateras till 
uppskattningen av ledningens kommunikation med dem. Vid organisationsförändringar 
beskrivs medarbetarnas inflytande som ett möjligt medel till att väcka engagemang 
inom organisationen. Just graden av inflytande ses som en avgörande faktor när 
effekterna av förändringarna skall utvärderas. Att under hela processen ha i åtanke varje 
medarbetares intressen kommer bidra till att öka och förstärka medarbetarnas känsla av 
anknytning till organisationen (Peccei, Giangreco, & Sebastiano, 2011). Kopplingen 
mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse, produktivitet och individens lojalitet 
gentemot organisationen har framhållits. Delaktighet anses vara en förutsättning för att 
skapa engagemang hos medarbetarna inom organisationen. Att som medarbetare 
uppleva förtroende från sin ledning men också själv känna förtroende för ledningen 
beskrivs som avgörande (Bertlett, 2011). Möjligheten att vara delaktig i 
förändringsprocessen är på så vis en viktig faktor för att känna trygghet och 
tillfredställelse i arbetet. Att få ta eget ansvar för sina arbetsuppgifter är ytterligare något 
som skapar förutsättningar för att känna inflytande (Amundson, 2007).  
 
Att organisatorisk förändring påverkas av hur ledare kommunicerar mål och 
konsekvenser av förändringarna som sker har visats. För att genomdriva förändringar 
och samtidigt få till stånd en positiv syn bland medarbetarna måste det finnas en dialog 
mellan ledning och medarbetare i alla steg; i utformning, genomförandet samt även i 
samband med evalueringen av förändringen (Nelissen & van Selm, 2008). 
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Teorier 
De teorier som vi valt att presentera är kopplade till lärande, kommunikation och 
ledarskap. I en studie med en fenomenografisk ansats är teoribildningen i första hand 
induktiv då den utgår från den funna empirin men för att göra de studerade fenomenen 
greppbara har ett abduktivt förhållningssätt tillämpats där både empiri och applikabla 
teorier presenteras för läsaren. Dessa beaktats och tillämpas vid den efterföljande 
tolkningen och diskussionen av resultatet. 

Pedagogiskt ledarskap och ledarskapsstilar 
Pedagogik i arbetslivet kan beskrivas som mångfasetterat. Boud och Garrick (1999) 
beskriver hur arbetslivet har förändrats till att numera i allt större grad inbegripa lärande 
i dess olika former. Utbildning och arbete ansågs tidigare ofta vara separata företeelser 
men så är det inte längre. Det ställer högre krav på både samhälle, arbetsgivare och 
chefer att tillgodose ökade krav som anställda och medarbetare har på att vidareutbildas 
och kompetensutvecklas inom både profession som privatliv – även kopplat till livslångt 
lärande. Den kontext vi tidigare förknippat med lärande, olika former av utbildning, är 
nu i högre grad kopplad till vårt arbete och är inte alltid självklar. Det finns fler 
dimensioner som måste beaktas när det gäller lärande och det pedagogiska ledarskapet. 
Olika perspektiv behövs för olika ändamål och det finns ingen universell modell för 
lärande i arbetslivet (Boud & Garrick, 1999).  
 
Maltén (2000) definierar pedagogiskt ledarskap genom att framhålla fem framträdande 
ledardimensioner: 
 

• Den målinriktade ledardimensionen betonar behovet av att kontinuerligt föra en 
dialog om vilka mål verksamheten eftersträvar att nå upp till. Målen är i ständigt 
fokus och ledaren får aldrig abdikera från sitt ansvar till måluppfyllnad. 

• Den relationsinriktade ledardimensionen fokuserar på individen i organisationen 
och ser personalen som den främsta resursen. Medarbetarnas 
utvecklingspotential uppmärksammas och tas tillvara och skapandet av en god 
laganda prioriteras för att motivera och entusiasmera.  

• Den förnyelseinriktade ledardimensionen ser ledarskapet som en föregångare 
genom att presentera och förmedla visioner och idéer för medarbetarna. Men 
även att utmana och ”störa” verksamheten, stimulera till reflektion och 
uppmuntra till att utveckla, ompröva och förnya verksamheten inom 
organisationen. En sådan ledare är handlingskraftig, orädd att förändra och 
villiga att ta risker – och utövar ett transformativt ledarskap. 

• Den situationsinriktade ledardimensionen är uppmärksam på kontextuella 
situationer där olika faktorer som uppgiftens svårighetsgrad och komplexitet 
respektive medarbetarnas kunskaps- och mognadsnivå beaktas. Det kräver både 
lyhördhet och flexibilitet att leda situations anpassat och en förmåga att å ena 
sidan leda med hård styrning till att å andra sidan delegera ansvar och 
befogenhet till medarbetarna – allteftersom situationen kräver det. 

• Den etikinriktade ledardimensionen avser främst ledarens förmåga att 
kommunicera, visa empati och engagemang, och att skapa meningsfullhet i 
arbetet. Denna ledare betjänar andra och arbetar genom andra och ställer höga 
krav på den egna förmågan att kombinera livserfarenhet med makt och chefskap. 
Denna dimension representeras av det karismatiska ledarskapet. 
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Dimensionerna beskrivs tillsammans bilda en dynamisk helhet av mål-, relations-, 
förnyelse-, situations- och etikinriktade ledardimensioner (Maltén, 2000). Dessa 
dimensioner kan även jämföras med de generella önskvärda ledarbeteenden som Kouzes 
& Posner (1997) utvecklat i sin ledarskapsmodell. De anger att en ledare med optimal 
ledarförmåga – oberoende av bransch, land eller verksamhet – tycks inneha förmågan 
att ifrågasätta befintliga processer, skapa och förankra gemensamma visioner, delegera 
handlingskraft, vara en förebild samt väcka entusiasm hos medarbetarna. Dessa 
förmågor anses inte vara medfödda utan ses som en pågående process (Kouzes & 
Posner, 1997). 
 
Studier har visat ett samband mellan chefers och medarbetares syn på ledarskap och 
engagemang gentemot organisationen samt även upplevd motivation och 
arbetstillfredsställelse hos anställda. Ledarskap påverkar också när det gäller 
möjligheten för ledaren att bibringa sina egna mål eller visioner till andra (Nicolaidis & 
Katsaros, 2011). Den stil en ledare väljer att applicera på sitt ledarskap kan således vara 
av betydelse för hur ledarskapet definieras och uppfattas – både av ledarna själva som 
medarbetarna inom organisationen. En kategorisering av att fatta beslut och legitimera 
sitt ledarskap har beskrivits av Kurt Lewin (1890-1947) och två av dessa benämns av 
Karlsson (2007) som auktoritärt och demokratiskt. Fler stilar har dock beskrivits och 
några av dem redovisas nedan. 

Auktoritärt ledarskap 
Det auktoritära ledarskapet innefattar sådana faktorer som order, beslut utan att fråga 
gruppen, belöning/bestraffning för att motivera gruppen (särskilt materiella belöningar) 
och utmärks ej av att delegera eller visa empati/förståelse för gruppens behov (Karlsson, 
2007). Kommunikation sker vertikalt och ledaren visar sin makt vilket ger grund för 
osjälvständiga medarbetare och stärker hierarkin (Svedberg, 2007). Utmärkande för det 
auktoritära ledarskapet är således att ofta fatta beslut utan att fråga medarbetarna om 
deras åsikter. Samtidigt kan en auktoritär ledare uppfattas som mycket professionell och 
kompetent och dessutom som en effektiv organisatör som får uppgifterna gjorda 
(Svedberg, 2007). Men det kan bli på bekostnad av teamets effektivitet och 
initiativförmåga. 

Demokratiskt ledarskap 
Det demokratiska ledarskapet utgår mer från medlemmarna i gruppen. Demokratiska 
ledare kan dock upplevas eller beskrivas på olika sätt; såsom övertalande som vill 
förankra och genomdriva beslut genom att övertyga gruppen om legitimiteten i dessa 
samt få dem att sluta upp bakom ledaren. Även den deltagande ledaren som lyssnar på 
sina medarbetare, tar in deras förslag och ber om deras åsikter i olika frågor. Slutligen 
har vi den ledare som är delegerande och som sätter vissa ramar för verksamheten och 
sedan låter medarbetarna fatta beslut inom dessa ramar (Svedberg, 2007). Således kan 
olika aspekter rymmas och uppvisas av den demokratiske ledaren, framförallt genom att 
tydligt delegera uppgifter och även förvänta att medarbetarna själva skall fatta beslut 
inom deras ansvarsområden. Kommunikationen bör även bli dubbelriktad och 
ledarskapet utövas genom att beakta de olika individernas förmåga att tillsammans 
hantera uppkomna situationer inom verksamheten. Förutsättningarna för att individerna 
i organisationen skall känna delaktighet och inflytande bör vara större då ett 
demokratiskt ledarskap utövas. 



 

 

15 

Transformativt ledarskap 
Det transformativa ledarskapet kan beskrivas som om att det omfattar en bred 
uppsättning av beteenden, från mycket specifika försök att påverka enskilda 
medarbetare till ambitionen att påverka hela organisationen och dess kultur. Även om 
den typiske transformativa ledaren själv initierar och genomdriver förändringar är denne 
ändå nära förbundna till de som denne leder (Wolvén, 2010). På så vis är denne ändå 
nära förbunden till de ledda i processen som formgivare, förvaltare och lärare enligt 
Svedberg (2007). 
 
Det transformativa ledarskapet innefattar flera olika faktorer, dels att ledaren 
kommunicerar vilka förväntningar som finns men också att ledaren i sig är en förebild 
för personalen och denne genom sitt agerande förmedlar en gemensam vision att dela.  
Den transformativa ledaren försöker också motivera och inspirera till engagemang och 
delaktighet genom interna värderingar och ideal samtidigt som ledaren låter de anställda 
få utlopp för sina kreativa och innovativa förmågor och uppmuntrar till utveckling och 
förändring av organisationen. Ytterligare en faktor som kännetecknar det transformativa 
ledarskapet är att ledaren är lyhörd och stödjande, ser individuella behov, coachar sina 
medarbetare och stödjer deras personliga utveckling (Wolvén, 2010). Larsson och 
Kallenberg (2006) beskriver även detta ledarskap med tre kännetecken; föredömligt 
handlande, personlig omtanke samt inspirerande. För att sammanfatta det transformativa 
ledarskapet kan det beskrivas som att det ”handlar om att tillvarata och utveckla de 
leddas hela potential. Denna typ av ledarskap baseras ofta på starka interna värderingar 
och ideal, vilka underlättar för ledaren att motivera de ledda till att agera för mål som 
går långt utöver deras egna självintressen” (Wolvén, 2010, s. 280). 

Emotionell eller instrumentell 
Karlsson (2007) tar även upp ett annat synsätt genom att beskriva en emotionell ledare 
och en instrumentell eller relationsorienterad och uppgiftsorienterad ledarstil 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Den emotionelle, mer människo- och relationsinriktad, 
är mån om gruppens sammanhållning, skapar förtroende, löser konflikter och tröstar 
medarbetarna. Här ses den ledare som visar en öppenhet och tillgänglighet inför 
medarbetarna. Gruppens möjlighet att känna en samhörighet och en vi-känsla 
underlättas då de vet att de alltid kan prata med sin chef (Svedberg, 2007). Den ledare 
som är mer instrumentell/uppgiftsorienterad fokuserar mer på hur gruppen kan lösa sina 
uppgifter, organisation, måluppfyllelse och liknande. En sådan ledare söker vara 
effektiv och fokuserar på verksamhetens mål och vill säkert med de beslut som denne 
fattar verka progressivt och målinriktat (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Om ledaren 
även har många möten och följer upp verksamhetens resultat noga kan denne även passa 
in under den här benämningen. Samtidigt kan dessa olika drag – emotionella och 
instrumentella – ses hos den enskilde ledaren. Ledaren kan vara intresserad och 
fokuserad på måluppfyllelse samt att teamet kan lösa sina uppgifter på bästa sätt. Och 
samtidigt även intresserad av sina medarbetare och avsätter mycket tid åt möten och 
information, eventuellt med en viss distansering. Karlsson (2007) anger att båda dessa 
ledarskapsstilar är framgångsrika och framhåller att emotionellt ledarskap främst hör 
samman med tillfredsställelse med ledaren, arbetstillfredsställelse och motivation 
medan instrumentellt ledarskap mer var kopplat till resultat. En ledare med egenskaper 
som möjliggör att kombinera ett instrumentellt och ett emotionellt ledarskap kopplat till 
situation anses vara den mest effektiva ledaren (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
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Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande 
Lärande kan ske på olika nivåer i en organisation och här presenteras två av dessa 
nivåer – det reproduktiva där fokus oftast ligger på att etablera och befästa rutiner, samt 
det utvecklingsinriktade där alternativa metoder kan tillåtas prövas och befintliga rutiner 
ifrågasättas för att sedan utvärderas genom reflektion och eftertanke (Ellström, 2005; 
Maltén, 2000).  
 
Reproduktivt lärande avser individens anpassning till och förhållningssätt gentemot 
givna omständigheter och förhållanden. Det kan innebära att följa givna direktiv, 
instruktioner eller rutiner som kan finnas inom en verksamhet. Det inbegriper även att 
lära sig att utföra vissa angivna uppgifter korrekt och kunna anpassa sig efter olika 
situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen. Ett sådant lärande är ett krav för att 
kunna ta till sig kunskap, tillämpa regler och principer samt kunna utföra olika specifika 
arbetsuppgifter. Det reproduktiva lärandet främjar effektiv handling så att individen kan 
utföra sitt arbete snabbt och rätt. Det är oftast en förutsättning för att en verksamhet 
skall kunna fungera effektivt, få medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter i tid och 
för att kunna möta och hålla ekonomiskt uppsatta ramar och krav. Således är det en 
förutsättning att det finns ett reproduktivt lärande inom en organisation där fokus ligger 
på handling, utförande, styrning och planering av de olika göromålen inom 
verksamheten (Ekholm, Ellström, Ellström, & Gustavsson, 2003). Inom en verksamhet 
kan det på så sätt ofta uppstå ett rutinartat sätt att agera och handla i givna situationer 
vilket leder till ett tanke- och handlingsmönster som präglar individerna, grupper eller 
hela organisationen. Sättet att uppfatta, hantera och tala om uppkomna situationer eller 
problem tenderar att övergå till tanke- och handlingsmönster som visar sig i form av 
rutiner och vanor. I förlängningen utvecklas rutinen till ett sätt att hantera alla händelser, 
problemsituationer och krav samtidigt som den ger en känsla av trygghet och stabilitet i 
arbetssituationen (Ellström, 2005).  
 
Utvecklingsinriktat lärande gynnas där ifrågasättande och reflekterande, ett kritiskt 
prövande förhållningssätt där både uppgifter, metoder, rutiner och mål kan omprövas 
och förändras för att komplexa situationer och uppkomna problem skall kunna hanteras. 
I lärandet finns en beredskap för att påverka och söka förändra sina arbetsvillkor genom 
att identifiera och definiera vad som kan förändras och varför det bör ske. Det 
innovativa och experimentella uppmuntras i syfte att förändra och förbättra rådande 
arbetssätt och rutiner. Utmärkande för utvecklingsinriktat lärande är att individen tillåts 
och uppmuntras att utveckla och pröva nya tankesätt handlingsmönster och 
verksamheter (Ekholm, Ellström, Ellström, & Gustavsson, 2003). En förmåga att 
anpassa sig till förändrade omständigheter stimuleras men även en förmåga att använda 
sin egen auktoritet för att själv bidra till förändring av rådande förhållanden på 
arbetsplatsen ingår i detta lärande (Ellström, 2005). Lärandet bygger även på en 
intellektuell och kognitiv analys av uppsatta mål, problem och behov vilket resulterar i 
att förändringarna är tanke- och kunskapsbaserade, även om de samtidigt tillåts vara 
gränsöverskridande och experimentella i sin karaktär (Maltén, 2000). Det 
utvecklingsinriktade lärandet innebär följaktligen att ”gå utöver den omedelbara 
uppgiften eller situationen, och att sätta denna i ett sammanhang, men även en 
inriktning mot förändring av rådande förhållanden” (Ellström, 2005, s. 186). 
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Lärande i organisationer – implementering av nya idéer 
En lärande organisation kan beskrivas som en arbetsplats där anställda tillåts att delta i 
organisationens utveckling (Augustinsson, 2000). I en studie beskrivs tre sätt varpå 
lärandet kan delas upp i relation till arbetet – dels ett lärande som kan relateras till när 
den anställde ställs inför något som denne sedan tidigare inte kan – vilket kan benämnas 
det första generativa lärandet. Den här kategorin lärande omfattar metoder som 
observationer, imitationer samt egna praktiska försök att lära sig det som andra inom 
organisationen redan kan. I den här typen av lärande berikas individen men inte 
organisationen eftersom individen tillförs ny kunskap men inte organisationen. I den 
andra delen av lärande, det adaptiva lärandet, är resultatet givet även om det finns vissa 
frihetsgrader i själva arbetsmomenten, i den här typen av lärande omfattas också en 
anpassning till organisationskulturen. I den tredje beskrivningen av lärande anges det 
andra generativa lärandet där en expansion krävs av medarbetarens egen kognitiva 
karta; det vill säga ett lärande som inte på förhand innefattar ett givet resultat. I den här 
lärandeformen omfattar lärandet ett ständigt tillflöde av nya data som måste hanteras i 
en process där kunskap kan skapas (Augustinsson, 2000). 
 
I Augustinssons (2000) avhandling presenteras olika faktorer vilka anses gynna lärande 
hos individen: ett relativt brett handlingsutrymme; möjlighet att lära av erfarenheter; 
möjlighet att ha varierande arbetsuppgifter; kunna påverka och styra arbetstempo och 
arbetstidsförläggning; möjlighet till kunskapsutveckling och helhetsförståelse av 
organisation och arbetsuppgifter; uppmuntran att samarbeta och ta direkta kontakter 
med andra människor såväl innanför som utanför organisationen. Att ledarskapet som 
utövas tillåter och även främjar dessa delar anses bidra till att lättare implementera och 
genomföra förändringar inom en organisation – något som kan anses ingå i ett 
pedagogiskt ledarskap (Augustinsson, 2000). 

Kommunikation 
Målet för kommunikationen bör vara att informera medarbetarna och att skapa 
gemenskap inom organisationen. Innehållet bör således fokusera på orsakerna till 
förändringarna samtidigt som den visar hur arbetsuppgifter kan komma att förändras 
parallellt som hänsyn tas till den oro som kan finnas bland medarbetarna. Att 
kommunikationen når fram till dem den berör anses angeläget. Ledningen har ansvaret 
att se till att informationen når fram, är i tid och är korrekt. (Elving, 2005). 
 
Elvings (2005) strategiska teori betonar både avsikten och de förväntade resultaten av 
en av ledare väl planerad kommunikation vid organisationsförändringar: 
   

• Att informera medarbetarna om förändringen och hur deras arbete kan komma 
att ändras på grund av omställningen. Denna informativa funktion av 
kommunikation kommer att ha en effekt på deras beredskap för förändring. 

• Att skapa en gemenskap vilket resulterar i engagemang med organisationen, 
förtroendet för organisationen och dess ledning. 

• Att ha en lugnande inverkan i de fall då känslor av osäkerhet och känslor av 
otrygghet kan infinna sig. Höga nivåer av osäkerhet kommer att negativt påverka 
beredskap för förändring och kommunikationens roll är här att ge stabilitet och 
lugn. 
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Ledarens kommunikation kan således fungera som ett verktyg för att förhindra motstånd 
men också för att höja beredskapen för förändring. När motståndet mot förändringar är 
lågt i organisationen är det sannolikt att effekten av förändringen kommer att vara högre 
än om situationen skulle vara den omvända. En förutsättning för att förändringarna skall 
fylla en funktion är att medarbetarna tar dem till sig och även anpassar sig efter dem 
(Elving, 2005). En viktig faktor i kommunikationen är således syftet eller målet med 
den; att klargöra syftet skulle kunna medverka till en bättre förståelse av 
förändringsarbetet hos medarbetarna (Elving, 2005). 
 
Även möjligheterna till diskussion, återkoppling, uppmuntran samt konstruktiv kritik, 
både informellt och formellt, kan inverka positivt (Longenecker & Rieman, 2007). En 
riskfaktor, som inte bör underskattas när det gäller kommunikation och organisatoriska 
förändringar, är att ledningen tar ut segern i förskott vilket då istället kan motverka 
förändringarna genom att de anställda känner sig övergivna innan förändringarna satt 
sig. Det i sin tur skulle kunna resultera i att de förändringar som genomförts istället går 
förlorade och att resultatet blir att medarbetarna går tillbaka hur det var innan 
förändringarna genomfördes (Longenecker och Rieman 2007). 
 
Kommunikationen kan även vara en nyckel i att skapa ett engagemang och en 
gemenskap bland medarbetarna men också ett medel för att skapa förtroende och 
identitet inom organisationen (Elving, 2005). Konsekvenserna av en omorganisation är 
vanligtvis att anställda känner en avsaknad av trygghet. Om den enskilde individen inte 
vet vad förändringsprocessen kommer att innebära kan denna osäkerhet även påverka 
personens förändringsbenägenhet. Om effekten av förändringarna dessutom innebär att 
tjänster försvinner inom organisationen kan även detta påverka medarbetarnas 
inställning till förändringarna. Osäkerhet kan leda till att rykten sprids och förekomsten 
av informell kommunikation kan vara en antydan om att ledningen brister i sin 
information och direkta kommunikation med de anställda. En indirekt effekt av 
bristfällig kommunikation från ledningens sida skulle kunna skapa osäkerhet och 
otrygghet bland anställda och en lägre benägenhet till förändring. Kommunikationen har 
följaktligen stor betydelse för de känslor av trygghet eller säkerhet som personalen kan 
känna vid en omorganisation (Elving, 2005). God kommunikation bör därför vara en del 
i en framgångsrik förändringsprocess och ett viktigt redskap i pedagogiskt ledarskap. 
 

Vetenskapligt förhållningssätt och metod 
I detta avsnitt kommer författarnas ontologiska och epistemologiska syn att redovisas. 
Därefter beskrivs forskningsansatsen fenomenografi, studiens metodval samt 
urvalskriterier. Även hur databearbetning och analys har utförts kommer att redovisas 
samt en reflektion över studiens tillförlitlighet och vilka etiska överväganden som 
vidtagits.  

Ontologi 
Vi har valt att beskriva två ontologiska synsätt som bägge influerat vårt sätt att se på 
verkligheten. Vi anser att dessa delar är relevanta att ta upp då uppfattningar kan ses 
som något som skapas inifrån och även som något som är beroende/påverkas av yttre 
faktorer. Genom att förklara för läsaren att vi har ett dualistiskt perspektiv som 
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påminner om Descartes hoppas vi förtydliga att vi ser uppfattningar som något som kan 
påverkas av flera olika faktorer. 
 
Ontologi handlar om hur individen ser på verkligheten. Det finns i huvudsak två grenar 
inom ontologin; materialismen och idealismen. Materialismen innebär att verkligheten 
eller tillvaron är materiell, fysisk, och att människan kan uppfatta den med hjälp av sina 
sinnen. Den andra grenen, idealismen beskriver istället verkligheten som andlig och 
själslig - en inre värld (Stensmo, 2007). Vårt synsätt, det dualistiska, kombinerar dessa 
två grenar vilket i vår studie har inneburit att vi har behandlat resultatet, såväl det 
empiriska som tidigare forskning, såsom att det vore något verkligt även om vi hela 
tiden haft i åtanke att allt material vid något skede tolkats av en eller flera individer 
(Stensmo, 2007). Som det framkommer i vårt syfte är vi av den uppfattningen att 
enskilda individer med hjälp av sitt förnuft gör en egen tolkning och äger en egen 
upplevelse av händelser och försöker sätta dem i ett sammanhang för att på så sätt skapa 
djupare förståelse. Descartes beskriver vikten av att först se enskilda händelser var och 
en för sig för att sedan sammanfatta dem alla tillsammans. Vår önskan har varit att med 
hjälp av intervjuer få fram dessa delar för att först på individnivå se och skapa en helhet 
och sedan också i ett senare skede sammanfatta alla intervjuer med hjälp av vårt 
förstånd, för att på så sätt ge svar åt frågeställningen (Descartes, 1926). Praktiskt 
innebär det här ontologiska synsättet att vi tror att det finns vissa delar i ledarrollen som 
återfinns i allt ledarskap även om upplevelsen av dessa ändras beroende på hur enskilda 
individer tolkar situationen men också utifrån hur det sociala sammanhanget ser ut. Vår 
ambition har varit att hitta dessa kvalitativt olika delar för att på så sätt ge en djupare 
förståelse för hur pedagogiskt ledarskap uppfattas.  

Epistemologi 
Epistemologi är teorin om vetande och kunskap (Stensmo, 2007). Även här finns det 
stora likheter mellan vårt sätt att se på vad kunskap är och hur det ter sig och Descartes 
synsätt. Vi närmar oss kunskapen med en skepticism och med en kritisk ifrågasättande 
inställning (Descartes, 1926). Vår ambition är att detta även skall återspeglas i studien, 
bland annat genom de intervjuer vi gjort men även när vi analyserat och diskuterat 
resultatet i intervjuerna till tidigare forskning  
 
Intresset för kunskap är för oss praktiskt. Stensmo (2007) beskriver det praktiska 
kunskapsintresset som att inom det söka finna förståelse av texter och kulturer och 
förklarar vidare att inom det praktiska området eftersträva att klarlägga meningen eller 
budskapet i en viss kommunikation i relation till en bestämd kontext.  I vårt fall är 
ambitionen att bidra till att öka förståelsen för hur chefer uppfattar sin egen 
ledarskapsroll under en omorganisation. Den omgivande miljön synes således forma 
och möjliggöra olika handlingar, tänkesätt och uppfattningar hos individen (Marton & 
Booth, 2000). 
 
Något som också framkommer i Descartes texter och som präglar vårt sätt att utforma 
studien är en systematik i processen av att tillförskaffa sig ny kunskap. Descartes 
beskriver det genom en illustration med ett garnnystan som trasslat ihop sig, och genom 
att påtala vikten av att systematiskt lösa upp knutarna för att sedan börja i en ände. På 
liknande sätt har vi genom tidigare studier i både ledarskap och omorganisation bitvis 
närmat oss det område vi nu valt att studera där vi kombinerar insikten utifrån våra 
tidigare resultat. Processen att framta kunskap har varit abduktiv då vi induktivt utgått 
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från funnen empiri. De empiriska data vi införskaffat genom intervjuer har varvats med 
teorier varpå studien följts av en avslutande del, den abduktiva, där vi med hjälp av vårt 
förnuft och införskaffade data dragit slutsatser utifrån vårt empiriska material samt 
tidigare forskning. Även här finns stora likheter med Descartes metod att utforska 
sanningen i vetenskaperna (Descartes, 1926).   
 
Vi gör inget anspråk på att tillhandahålla färdig kunskap, då vi är av den åsikten att 
konstruktionen av kunskap är en aktiv process och att den aldrig blir färdig, däremot är 
vår ambition att skapa ytterligare en del i den stora processen om att tillägna ny kunskap 
till oss såväl som för våra läsare (Stensmo, 2007). 
 
Rationalistisk epistemologi är ett synsätt som baserar sina tankar på att tänkandet och 
det utredande samtalet sätts i centrum. Rationalismen härleds från förnuftet och inom 
det området hävdas det att logiskt tänkande kan skapa sann kunskap och att kunskapen 
är något som är medfödd och som senare kan aktualiseras. Empirism är ett annat 
epistemologiskt synsätt. Inom den grenen anses det att kunskap skapas genom 
erfarenheter. Kunskapens giltighet fastställs sedan genom att den prövas mot 
erfarenheterna (Stensmo, 2007). Vi hamnar här någonstans emellan dessa två 
epistemologiska skolor. Vår syn påminner återigen en del om Descartes tankar med tre 
olika idéer, varav den ena är medfödda. Vi tror att människan av sin natur generellt sett 
har vissa preferenser, såsom exempelvis viljan att vara delaktig samt en positiv 
inställning till förändringar. Den andra idéen Descartes beskriver berör idéer eller 
värderingar som läggs på oss som individer. Det grundantagande vi har är att 
omorganisationer i sig är något som påverkar synen på det egna ledarskapet vilket vi 
önskar studera. Vår tanke är att det finns faktorer i miljön och omgivningen som bidrar 
till att påverka upplevelsen av hur chefer uppfattar sin egen ledarskapsroll under en 
omorganisation. Den tredje idén Descartes beskriver handlar om egna tankar och 
värderingar i situationen i fråga. Alla dessa tre delar, eller idéer, tror vi är påverkbara. 
Genom att göra förändringar i miljön skapas också en upplevd förändring hos den 
enskilda individen. På så vis innebär det att vi återigen placerar in oss själva i en 
mellanposition, det vill säga som dualister, där vi vill anta att det finns ett samspel 
mellan yttre och inre faktorer (Descartes, 1926, Stensmo, 2007).  

Ansats 
I denna studie har en fenomenografisk ansats valts för att kunna öka möjligheten att 
förstå, tolka och synliggöra kvalitativa variationer och skillnader av olika uppfattningar 
kopplat till det pedagogiska ledarskapet under en omorganisation (Marton & Booth, 
2000). Den valda ansatsen har inneburit att det är uppfattningen av ett fenomen, eller 
som Marton och Booth (2009) föredrar att uttrycka det – erfarandet – i detta fall olika 
aspekter av det egna ledarskapet, som sökts studeras och att detta fenomen består av den 
interna relationen mellan den som uppfattar och det som uppfattas. Det är andra 
ordningens perspektiv och således kvalitativa skillnader i olika ledares syn på sitt 
ledarskap som sökts ges en innebörd i denna studie (Marton & Booth, 2000). 
 
”När vi uppfattar något är det alltid just något som vi uppfattar. Fenomenografin är 
således en ansats som vill göra verkligheten så som uppfattad så stor rättvisa det 
överhuvud är möjligt” (Kroksmark, 2007, s. 5). Ansatsen innebär följaktligen att stor 
hänsyn måste tas till den kontext och det innehåll som studeras. Ansatsen är ett sätt att 
identifiera, hantera och formulera forskningsfrågor relevanta för förståelse i en 
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pedagogisk miljö (Marton & Booth, 2000). Detta betyder samtidigt att det troligtvis inte 
finns några entydiga hypotetiska teorier som kan utgöra hela grunden eller fundamenten 
för studien i fråga, utan de skulle kunna visa sig vara både varierande eller avvikande 
eftersom verkligheten som vi uppfattar den hela tiden förändras och även är individuell 
(Kroksmark, 2007). Således strävar författarna till denna studie efter att vara medvetna 
om att de teorier som presenterats tidigare möjligen inte helt kommer att stämma 
överens med det resultat vi kan komma att finna. Detta är dock en produkt, alternativt 
en konsekvens, av den fenomenografiska ansats som valts inför denna studie (Marton & 
Booth, 2000; Kroksmark, 2007). 

Metodval och urvalskriterier 
Valet av metod utgår från syftet med studien och utförs utifrån den vetenskapliga 
ansatsen (Cohen, Manion, & Morrison, 2007; Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). 
Fenomenografin som forskningsmetodisk ansats är primärt relaterad till hur människor 
uppfattar eller erfar saker och ting i en viss kontext där det uppfattade innehållet är det 
centrala (Kroksmark, 2007). För att kunna studera det vi avser studera, kvalitativa 
skillnader i chefers uppfattningar av sitt eget pedagogiska ledarskap (även kopplat till 
organisationsförändringar) har metodvalet varit avgörande. Detta har inneburit att vi 
valt att inhämta kvalitativa data genom intervjuer (Larsson, 1986). Intentionen med en 
kvalitativ forskningsintervju är att söka utökad förståelse och kunskap av världen ur den 
intervjuades synvinkel. Genom att använda en semistrukturerad intervjumetod sökte vi 
”kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen” och genomföra och analysera 
intervjuerna med utgångspunkt i just detta fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 30).  
 
Vår ambition var att intervjuerna skulle likna ett samtal – dock med en viss struktur och 
ett tydligt syfte – för att söka besvara studiens frågeställning. Eftersom en intervju avser 
att pröva de svar som respondenterna ger går det inte att strikt hålla sig till en i förväg 
bestämd struktur under intervjun. Istället söktes att med ett personligt och varmt 
förhållningssätt erhålla spontana och öppna svar från respondenterna (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Valet att utföra en kvalitativ datainsamling genom personliga 
intervjuer motiveras av att författarna önskade kunna ställa uppföljande eller 
klargörande frågor – det möjliggör att få mer uttömmande svar än exempelvis vid en 
enkätinsamling. På så vis skulle även analysen kunna genomföras på ett mer effektivt 
sätt. Samtliga delar av intervjuguiden användes således för att möjliggöra en jämförande 
analys av resultatet. Ett strategisk urval gjordes där chefer från olika stadsdelar och 
verksamheter blev kontaktade vilket sedan återspeglas i det faktiska antalet 
respondenter som medverkar i studien – åtta chefer på områdes- och sektorsnivå.  
Avsikten var att finna variationer i uppfattningen av ett fenomen bland chefer. Detta 
urvalsförfarande kan användas då fenomenografin inte gör några anspråk på att vara 
generaliserbar (Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000). 

Insamling av data och analys av data 
De åtta intervjuerna genomfördes med anställda inom Göteborgs Stad där samtliga 
innehar tjänster som chefer på sektors- och områdesnivå. Detta innebär att de även är 
chefer över chefer och i vissa falla endast har en stadsdelsdirektör som överordnad chef. 
De har samtliga på något sätt berörts av den stora omorganisation som började 
genomföras i januari 2011. Respondenterna är av olika kön, ålder samt innehar 
varierade ansvarsställningar. De är anställda inom flera olika stadsdelar och inom skilda 
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verksamheter. De har samtliga varit anställda under lång tid inom Göteborgs Stad. 
Urvalet skedde genom att en av författarna till studien studerade vilka chefer som stod 
som kontaktpersoner vid nyanställningar och ett antal av dessa chefer kontaktades via e-
post där de tillfrågades om de kunde tänka sig att medverka vid en intervju (Se bilaga 
2). De som svarade på denna förfrågan ringdes upp och en tid för intervju bestämdes.  
 
Den vetenskapliga artikelsökningen gjordes via BTH:s biblioteksdatabas där aktuell 
forskning inom ämnesområdet inhämtades. Föresatsen var att söka en representativ 
översikt av publicerat material där fokus låg på ledarskap, lärande och omorganisation. 
Boolesk söklogik har använts med operatorer som and, not och or (Backman, 2010). De 
artiklar vi använt oss av är så gott som uteslutande peer-reviewed. Därutöver har 
vetenskaplig litteratur relevant för studien använts i samråd med handledare. Teorier för 
lärande inom organisation samt olika ledarskapsteorier presenteras under teorikapitlet.  
 
Processen att framta kunskap och analysera informationen har kännetecknats av ett 
abduktivt förhållningssätt. Den fenomenografiska ansatsen förutsätter en metod som 
induktivt utgår från funnen empiri. De empiriska data vi införskaffat genom intervjuer 
har således jämförts med de olika teorier vi funnit tillämpliga. Studien följs av en 
avslutande del där vi med hjälp av vårt förnuft och införskaffade data dragit slutsatser – 
tolkat vårt resultat – utifrån vårt empiriska material, beskrivna teorier samt tidigare 
forskning. Studien igenom har det empiriska materialet varit utgångspunkten samtidigt 
som vi inte avvisat några teoretiska perspektiv. Föresatsen har varit att så objektivt som 
möjligt redovisa respondenternas uppfattningar samtidigt som innehållet i deras svar av 
författarna placerats i olika beskrivningskategorier (Larsson, 1986). Intentionen har 
även varit att finna och beskriva kvalitativa skillnader i respondenternas uppfattningar 
av sitt eget pedagogiska ledarskap under en omorganisation. För att göra detta har andra 
ordningens perspektiv intagits. Detta innebär att författarna strävat efter att beskriva hur 
något uppfattas, upplevs eller ter sig för någon och kan inte värderas som sant eller 
falskt (Marton & Booth, 2000). Empirin är avgörande här och skall beskrivas så ärligt 
som möjligt. Inom fenomenografin blir beskrivningen av hur något uppfattas avgörande 
och uppfattningarna av det undersökta fenomenet besvaras således av frågan hur 
(Larsson, 1986).  
 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades av författarna för att sedan 
analyseras efter den fenomenografiska ansatsens förhållningssätt. Således har vi först 
sökt att få ett helhetsintryck av insamlad empirisk data, uppmärksamma likheter och 
skillnader, kategorisera uppfattningarna för att sedan studera underliggande strukturer 
(Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000). Den samlade text som analyserats uppgick till 
cirka 28 tättskrivna A4-sidor. Analysen kan beskrivas som en process där vi sökt att på 
ett systematiskt sätt gruppera och pröva insamlad data. Det finns olika sätt att göra den 
fenomenografiska analysen på. Alexandersson (1994) ger exempel på en analys i fyra 
steg medan Dahlgren och Johansson (2009) har en modell i sju steg. Vi har i denna 
studie sökt följa den senare modellen: 
 
Steg ett innebar att bekanta sig med materialet. Detta skedde både under som efter 
transkriberingen; intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger så att datamaterialet blev 
välkänt för oss. Under läsningen antecknades och markerades löpande i utskrifterna. 
Steg två – kondensation. Under detta steg började den egentliga analysen genom att 
meningsbärande stycken och passager markerades i varje intervju. Delarna som 
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markerades ansågs vara de mest betydelsefulla och representativa i förhållande till 
fenomenet i just den intervjun vilket innebar att flera olika uttalanden kunde markeras i 
det här skedet. Strävan efter vad som representerade dialogen kring fenomenet söktes. 
Dessa delar skulle senare under analysen utgöra grund för jämförelser. Under steg tre 
jämfördes olika passager som markerats. Under denna dela av analysen försökte vi hitta 
både likheter och skillnader i materialet. Steg fyra innebar gruppering av de funna 
likheterna och skillnaderna. Under denna del av analysen samlades markerade stycken i 
olika grupper som sedan söktes relatera till varandra. Att artikulera kategorierna skedde 
under steg fem. I denna del ställs likheterna i fokus och det som eftersöks är en kärna 
eller representativitet i de olika kategorierna. Det som kan vara kritiskt i det här skedet 
är att bestämma sig för var gränserna skall gå mellan de olika uppfattningarna och hur 
stor variationen inom en kategori får vara innan ytterligare en kategori till måste bildas. 
I vårt fall betydde det att vi fick upprepa steg fyra och fem för att känna oss säkra på 
kategoriseringen. Att namnge kategorierna var det sjätte steget. Här namngavs 
kategorierna och genom detta framträdde även vilka delar av materialet som kunde 
betraktas som mest signifikanta för studien. Kategorierna fick relativt korta beskrivande 
benämningar för att framhäva variationen i uppfattningarna. Steg 7 – kontrastiv fas. I 
det sista steget jämfördes passagerna för att se om de skulle kunna rymmas i mer än en 
kategori. Avsikten var att de inte skall göra detta utan vara så unika som möjligt. Detta 
steg leder ofta till att kategorier slås ihop till ett färre antal men i vårt fall hade de tre 
beskrivningskategorierna redan utkristalliserat sig under de föregående faserna och höll 
sig inom sina respektive kategorier enligt vår bedömning. Citat valdes för att illustrera 
och exemplifiera de olika beskrivningskategorierna (Dahlgren & Johansson, 2009).   
 
Vi som forskare kan aldrig göra en fullständig bedömning av hur fenomenet uppfattas 
utan kan endast förhålla oss till respondenternas uttalanden som även kan beskrivas som 
ofullständiga. Kategorisystemet kan aldrig göra anspråk på att vara ett definitivt system 
utan uttrycker vad den undersökta gruppen uttalat för uppfattningar vid intervjutillfället. 
Därför har även tre kriterier beaktats av oss som författare; att de enskilda kategorierna 
skall ha en tydlig relation till undersökningens fenomen; ha en logisk relation till 
varandra; samt att så få kategorier som möjligt skulle användas för att tydliggöra 
kvalitativa skillnader i materialet (Marton & Booth, 2000).   

Validitet och reliabilitet – inre och yttre 
För att säkerställa att studien genomförts på ett tillförlitligt sätt och att resultatet är 
trovärdigt har författarna löpande ansträngt sig för att grundläggande kriterier för den 
vetenskapliga forskningen uppmärksammats och applicerats under studiens gång. Det 
har inneburit att syfte, frågeställning, ansats och metod studien igenom beaktats av 
författarna. För att säkerställa kriterierna ovan har begreppen inre och yttre validitet 
samt inre och yttre reliabilitet uppmärksammats (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009; 
Cohen, Manion, & Morrison, 2007).  
 
Validitet handlar om studien verkligen undersöker det som avses att undersökas och att 
söka säkerställa att inhämtad data är relevant för att uppnå studiens syfte; den inre 
validiteten avser tillförlitlighet och den yttre överförbarhet (Bjereld, Demker, & 
Hinnfors, 2009). Den inre validiteten kan exempelvis stärkas genom att två olika 
forskare genomför studien samt att den spelas in för att kunna hämta och lagra data 
(Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Intervjuerna spelades in och ljudupptagningen var 
av genomgående god kvalitet så att respondenternas svar tydligt kunde urskiljas. Detta 
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har medfört att inga svar varit svåra att höra utan att alla ord transkriberats som de 
uttryckts av respondenterna. Studien har även genomförts av två forskare; den ene är 
anställd inom Göteborgs Stad och har själv upplevt den omorganisation som omtalas i 
bakgrunden. Således har han en god insyn i verksamheten ur detta perspektiv. Den 
andre forskaren har tillsammans studerat omorganisationen och medarbetares 
upplevelser av densamma under det gångna året vilket gett en insyn i den studerade 
verksamhetskontexten. Trovärdigheten kan således anses stärkt då båda forskarnas 
erfarenheter och perspektiv på undersökningen beaktats under studiens gång. Således 
har ett löpande resonemang och en diskussion förts författarna emellan under studiens 
framåtskridande och färdigställande vilket även gör studien mer pålitlig (Cohen, 
Manion, & Morrison, 2007). Det är dock så att forskare är påverkade av sin 
förförståelse och kan därför göra olika bedömningar samt inneha olika uppfattningar om 
samma studerade fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Således skulle en oberoende 
bedömare kunna komma fram till exempelvis andra kategoriseringar än författarna till 
denna studie gjort (Larsson, 1986). Båda författarna har dock studerat de transkriberade 
och utskrivna intervjuerna ett flertal gånger, både individuellt och gemensamt, för att 
öka tillförlitligheten. 
 
Den yttre validiteten handlar om hur väl undersökningen kan ställas i relation till 
vetenskaplighet och även i jämförelse med andra studier. I en fenomengrafisk studie 
ligger fokus på att låta informanternas uppfattningar av ett fenomen, här det egna 
pedagogiska ledarskapet under omorganisation, framkomma så ärligt som möjligt. Detta 
förutsätter att informanterna hela tiden är införstådda i vad studien avser. Författarna har 
både genom det sätt intervjuerna genomförts som de frågor som ställts till informanterna 
sökt få dem fokusera och rikta sin uppmärksamhet mot detta fenomen för att validiteten 
skall kunna hållas hög (Marton & Booth, 2000). Den tidigare forskningen och använda 
teorier anses även vara relevanta och applicerbara inom området som studerats - 
pedagogiken. Författarna har studien igenom sökt framhålla och klargöra kopplingen 
mellan empirin och teorin samt tydligt förklara vilka tillvägagångssätt som används för 
att möjliggöra en jämförelse med annan forskning inom området samt kunna bedöma 
tillämpligheten i valda teorier (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).  
 
Reliabilitet handlar i mycket om den genomförda studien kan göras om eller repeteras 
av någon annan forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock är det så att vid en 
kvalitativ studie som denna så är data beroende av både informanter och kontext vilket 
medför att exakt lika resultat inte är möjliga att återskapa – den är inte möjlig att 
reproducera till fullo (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Den inre reliabiliteten kan 
dock stärkas genom att forskaren är medveten om olika förhållningssätt. Här är sådana 
faktorer som att ärligt redovisa hur studien gått till väga; vilka metoder som använts; hur 
syfte, frågeställning och ansats motiverats samt hur datainsamlingen utförts. Författarna 
till denna studie har således sökt beskriva förförståelse, bakgrund och kontext samt till 
detta koppla relevanta teorier och vetenskapliga studier. Till detta här även redovisats 
för ontologiska och epistemologiska synsätt för att ytterligare synliggöra hur analys och 
i viss mån tolkning av införskaffade data kunnat påverkas. 
 
Vi lade även stor vikt vid konstruktionen av intervjufrågorna och var måna om att ett 
samtalsliknande klimat skulle råda vid intervjusituationen. De öppna frågorna gav 
informanterna möjlighet att själva beskriva sina uppfattningar och tid gavs för att de 
skulle kunna få fundera och svara i sin egen takt. Följdfrågor användes för att få 
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ytterligare dimensioner på svaren. De begrepp som användes i intervjuguiden 
relaterades till vårt syfte och frågeställning samt var även kopplade till bakgrund, teorier 
och tidigare vetenskapliga studier inom forskningsområdet (Bjereld, Demker, & 
Hinnfors, 2009). Vi har sökt att på ett så klart som möjligt sätt beskriva de olika delarna 
i vår studie så att de skall vara tydliga för läsaren, detta även för att öka den inre 
reliabiliteten i vår studie. 
 
När det gäller den yttre reliabiliteten så kan det återigen konstateras att den exakta 
kontext som undersökningen utförts inom inte längre existerar på samma sätt. Likväl 
har det varit författarnas avsikt att beskriva de olika delarna av forskningen så att vissa 
delar kan repeteras. Dock beskriver Marton och Booth att fenomgenografiska studier 
främst är deskriptiva och komparativa och erbjuder forskaren en lärandesituation i en 
specifik kontext (2000). Studien är således helt avhängig de situationer som forskaren 
och respondenterna upplevt tillsammans. Det är även resultatet av denna interaktion 
som redovisas i denna studie. Samtidigt innebär detta att det är en svårighet att visa 
reliabilitet i en kvalitativ studie eftersom svaren på frågorna och i förlängningen även 
resultatet av studien skulle kunna få en annan innebörd om den upprepades. Både 
informanter och intervjuare påverkar situationen och resultatet vilket i sin tur även kan 
komma att påverka innehållet i den redovisade studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
redovisade empiriska materialet är således en faktor att begrunda när tillförlitligheten i 
studien bedöms samt de avgränsningar, metoder och begrepp som använts. Författarna 
har sökt framhålla syftet med studien – att utöka kunskapen om ledarskap i en särskild 
kontext och har därför beskrivit både respondenterna som bakgrund och egen 
förförståelse för forskningsområdet. Vi anser att de informanter som använts – chefer på 
hög nivå inom Göteborgs Stad som samtliga upplevt den stora omorganisationen – 
kunde ge relevant information för att syfte och frågeställning skulle kunna besvaras. 
Eftersom det var chefernas egna uppfattningar av sitt pedagogiska ledarskap under en 
omorganisation som undersöktes anser vi att valet av respondenter väl överensstämmer 
med studiens avsikter.  
 
Genom att vara flexibla under insamlandet av data har vi även kunnat få fram 
fördjupade detaljer väsentliga för vår studie vilket möjliggjort identifieringen av 
kvalitativa skillnader i respondenternas uppfattningar av sitt eget pedagogiska ledarskap 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi upplevde att samtliga informanter hade en god 
förståelse av det undersökta fenomenet och anser även därför att studiens giltighet kan 
betraktas som god. Det vi som författare inte kan avgöra är om respondenterna alltid 
uttryckte sin ärliga uppfattning eller om de svarade vad som förväntades av dem som 
höga chefer inom organisationen. Men vår egen tolkning av deras svar, de observationer 
vi kunde göra samt det engagemang som uppvisades, ger oss skäl att tro att de svarade 
spontant och uppriktigt på våra frågor. I detta sammanhang önskar vi även framhålla att 
syftet med en fenomenografiskt inspirerad studie inte är att finna generaliserbarhet eller 
någon absolut sanning (Larsson, 1986). Studien ger endast en inblick i hur 
informanterna själva uppfattar sitt eget pedagogiska ledarskap i en beskriven kontext. 
Detta kan dock betraktas som ett lärande i sig (Marton & Booth, 2000). Resultatet kan 
således beaktas vid liknande omständigheter som beskrivits i denna studie. 

Etik 
Författarna har under studiens gång löpande reflekterat över olika etiska överväganden 
och val. Respondenterna informerades vid första kontakten om hur studien var upplagd 
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och om det övergripande syftet. Vid intervjutillfället informerades de återigen om att 
deras deltagande var frivilligt samt att de kunde välja att avstå från att svara eller 
avbryta intervjun när som helst. På så vis inhämtade vi ett informerat samtycke av 
deltagarna i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom deltagarna kontaktades 
direkt och personligen har andra inom organisationen ingen kännedom om vilka de är. 
Då samtliga respondenter innehar chefsbefattningar inom staden på både sektors- och 
områdesnivå har vi för att behålla och ytterligare säkerställa anonymiteten valt att inte 
närmre beskriva respondenterna individuellt utan valt att göra en mer övergripande 
beskrivning. Respondenterna garanterades dessutom att ingen utom författarna skulle ta 
del av deras identitet samt av svaren på intervjuerna. Inga data som skulle kunna 
identifiera deltagarna lämnas i uppsatsen. På så vis har även konfidentialitetskravet 
beaktats (Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 1990). 

Metoddiskussion 
Eftersom båda författarna har ett intresse kring lärande och förändring i organisation 
kopplat till ledarskap var själva det övergripande forskningsområdet klart från början. 
Då vi båda även följt den omorganisation som skett inom Göteborgs Stad föll det sig 
naturligt att söka ytterligare kunskap och förståelse för denna stora förändring samt hur 
den uppfattats av medarbetarna inom organisationen. Nu föll valet på att närmare 
undersöka chefernas upplevelser och då deras egen uppfattning av pedagogiskt 
ledarskap under en omorganisation. Följden blev att en fenomenografisk ansats valdes 
där en kvalitativ datainsamling medelst intervjuer sågs som den bästa metoden för att 
kunna utöka vår kunskap och förståelse, även att få svar på vårt forskningsproblem, 
syfte och frågeställning. Det kvalitativa förhållningssättet innebär ju dock en risk för att 
studien skulle kunna betraktas som enbart beskrivande och inte tillföra ”något nytt”. Av 
det skälet har vi dels sökt att koppla studien till de chefskriterier som finns inom staden 
som till de teorier som vi funnit relevanta för att besvara frågeställningen. Syftet med 
fenomenografin är dock inte att ”finna den unika essensen utan variationen och 
variationens arkitektur” (Marton & Booth, 2000, s. 153). Resultatet blir såldes mer 
beskrivande i sin karaktär än i en studie med ett tydligt kvantitativt och 
generaliseringsfokuserat förhållningssätt (Larsson, 1986). Vi vill dock hävda att vår 
ståndpunkt, som även beskrivits under ontologi och epistemologi, innebär att vi kan 
beskriva vår omvärld och även söka tolka våra respondenters uppfattningar i olika 
frågor. De bakgrundsbeskrivningar som vi gett läsaren syftar även till att underlätta och 
förtydliga hur vi sett på vår forskning och att vi även anser att resultatet av den är 
utökad kunskap och förståelse inom forskningsområdet (Marton & Booth, 2000).  
 
Vi vill även kommentera vår förförståelse och vilken inverkan den eventuellt har på 
både metod som resultat. När den kvalitativa analysen görs av den inhämtade datan 
kräver det en viss tolkning av innebörden i respondenternas uttalanden för att sedan 
placera dessa inom olika kategorier. Möjligheten finns att tolkningen mer blir en 
spegling av forskarens åsikter än objektiv bedömning av respondenternas uppfattningar. 
Även om vi som författare sökt att förmedla den information som getts så ärligt och 
tydligt som möjligt kan vi inte komma ifrån att vi även tar med oss en förförståelse in i 
studien. Detta kan naturligtvis ses som en risk men vi vill även framhålla att det är en 
fördel eller rentav en förutsättning i en fenomenografisk studie att även beakta denna 
förförståelse. Larson beskriver att den fenomenografiska ansatsen innebär att utnyttja 
”kända perspektiv vid tolkningen” (1996, s. 23) och på så sätt använda en extern 
referensram. Sådan kunskap har införskaffats dels genom våra tidigare studier kopplade 



 

 

27 

till omorganisationen, samt inhämtandet av vetenskapliga artiklar och 
bakgrundsmaterial relaterat till forskningsområdet. Dessa fynd har även redovisats så 
klart som möjligt i denna studie. Olika forskare talar dock om olika interpretativa 
förfaranden som leder till olika typer av förståelse (Szklarski, 2002). Det finns även en 
mångfald inom fenomenografin och de olika varianterna kan skilja sig markant från 
varandra (Marton & Booth, 2000; Szklarski, 2002). Därför har vi valt att i 
hermeneutiskt inspirerad anda söka tydliggöra våra referensramar och förförståelse 
vilket lett fram till vårt presenterade resultat och efterföljande tolkning. Samtidigt inser 
vi att detta utgör en risk för att vårt resultat och tolkning även är en del av vår beskrivna 
förförståelse. 
 
Vårt förhållningssätt har även beskrivits som abduktivt vilket innebär att det har drag 
från både induktion och deduktion.  Detta har dock medfört en del nya moment under 
studiens gång. Själva processen visade sig mer komplicerad än vi först anade – 
exempelvis skrevs resultatet om ett flertal gånger då det empiriska materialet initialt inte 
tycktes ge samstämmiga resultat forskarna emellan. Med ett reflekterande tankesätt och 
med tillbakablick ser vi att detta troligen orsakades av att fenomenografin har många 
perspektiv och tolkningsmöjligheter. Samtidigt utvecklades det empiriska materialet 
succesivt under processens gång och den teoretiska delen behövde även i någon mån 
justeras. Detta upplevdes till en början något frustrerande tills vi kom till insikt att det 
var just den metod vi faktiskt var tvingade att använda – den abduktiva – som i det här 
fallet även inbegriper vidare förståelse för vårt forskningsområde. Eftersom abduktion 
kan beskrivas som ”inriktningen på underliggande mönster” så skiljer denna metod sig 
från de tidigare nämnda induktiva och deduktiva förhållningssätten (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 55). När vi väl kommit in i detta tänkesätt blev det plötsligt klarare 
hur vi skulle fortsätta och hur det abduktiva förhållningssättet kunde appliceras på vår 
studie. Det krävde helt enkelt ett medvetet pendlande mellan empiri-teori-empiri och 
söka se en helhet i alla delarna. Således sökte vi efter denna ”upptäckt” tydligare utgå 
från de empiriska data vi samlat in utan att avvisa de teoretiska föreställningarna vi tagit 
med in i studien, vilka vi även sökt redovisa för läsaren i denna uppsats. Abduktion har i 
tidigare studier tillämpats just på kommunala organisationsförändringar och beskrivits 
som en lämplig metod att använda (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 
Även författarnas relativt begränsade erfarenhet av intervjusituationer kan ha påverkat 
insamlandet av kvalitativa data som sedan analyserats och bearbetats. Som stöd har 
dock en intervjuguide utarbetats och använts där ett antal färdigformulerade frågor 
funnits med som stöd. Under intervjuns gång har sedan konkreta följdfrågor ställts för 
att söka klargöra respondenternas uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2009). Fokus låg 
på att få respondenterna att beskriva sina uppfattningar av fenomenet och intervjun 
igenom framhöll vi vilket fokus studien hade. Dock måste förbehållet ges att 
informanterna möjligen inte kunnat formulera sig så klart som de önskat under intervjun 
samt att det faktum att de inte fått frågorna innan själva intervjun gjort deras möjlighet 
att förbereda sig på vilka frågor som skulle komma upp minimal. Detta kan dock även 
ses som en styrka i studien då vi önskat få deras spontana och ärliga svar på våra frågor 
(Larsson, 1986). 
 
Eftersom studien genomfördes bland höga tjänstemän inom Göteborgs Stad var det även 
ett initialt problem att få fram respondenter till intervjuerna. Vi upplevde att deras 
arbetssituation överlag var sådan att de hade ett pressat schema och således hade svårt 
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att ta sig tid för en intervju. Vi upplevde ingen ovillighet att ställa upp – tvärtom – men 
att de har mycket att göra och fortfarande påverkades av omorganisationen verkade 
uppenbart. Trots att vi tidigt i studien gick ut med en förfrågan upplevde vi det svårt att 
boka in intervjuer ”i tid för oss” vilket medförde en större arbetsbörda i slutet av
uppsatsskrivandet än vi räknat med. Med detta beaktat och som erfarenhet skulle vi 
ännu tidigare sökt boka in möten med dessa chefer. Det hade gett oss lite mer tid för 
reflektion. Skälet var att vi önskade få teorier och bakgrund på plats innan intervjuerna 
så vi skulle var bättre pålästa vilket i slutet ändå visade sig vara något vi fick justera i 
enlighet med det metodval vi gjort. Detta är dock en lärdom för oss som författare och 
forskare och har istället inneburit en personlig erfarenhet och ett lärande som vi idag 
inte vill vara utan. Det har även inneburit en större förståelse för att pedagogiken som 
forskningsområde rör sig inom ett komplext ämnesterritorium. 
 

Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av studien att presenteras. Genom analys av de åtta 
intervjuerna har kvalitativt skilda uppfattningar erhållits som presenteras nedan i tre 
olika beskrivningskategorier (Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000). (Se figur 1). 
Dessa utgör en beskrivning av hur fenomenet pedagogiskt ledarskap uppfattats – 
speciellt under en omorganisation. Beskrivningskategorierna är grupperade horisontalt. 
Resultatet visar att det fanns stora likheter i innehållet av hur ledarskapet uppfattas av 
respondenterna men samtidigt framkom möjligheten att urskilja kvalitativa skillnader, 
olika mönster, vad gäller hur dessa uppfattningar tog sig i uttryck. Följaktligen är det 
även underförstådda och inte alltid explicit uttalade uppfattningar som sökts tolkas och 
beskrivas av författarna till studien. Varje kategori avslutas med en sammanfattning och 
en kort övergripande beskrivning av ledarskapet såsom det återgetts av deltagarna. 
Namnen efter citaten är fingerade och representerar konsekvent en och samma 
respondent. Ingen respondent återfinns i mer än en kategori. 

 
Figur 1. Utfallsrummet av fenomenet pedagogiskt ledarskap under omorganisation. 

 

Att leda progressivt och utvecklingsinriktat 
I denna kategori återfinns tre av respondenterna; Kajsa, Lena och Per. De beskriver att 
deras ledarskap framför allt kan uppfattas som tydligt och målinriktat med fokus på 
verksamheten och medarbetarna. Det som utmärker dessa chefer är att de uttrycker 
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uppfattningar som visar ett stort engagemang för att arbeta klart utvecklingsinriktat 
inom sina respektive olika verksamheter. Detta synsätt är något som även påverkar 
deras ledarskap och dagliga arbete samt hur de bemöter, kommunicerar och interagerar 
med sin medarbetare, det vill här säga underställda chefer. Samtliga tre chefer uttrycker 
att de söker lära känna sina medarbetare, söka förstå och se helheten, inse att det finns 
olika perspektiv och uppfattningar samt poängterar att de tillsammans skall driva 
verksamheten mot uppsatta mål. Deras mål med kommunikation är att föra en dialog; 
diskutera och reflektera över olika situationer och problemställningar som kan 
uppkomma inom verksamheten.  
 
Cheferna förmedlar uppfattningen att de söker skapa förutsättningar för att 
medarbetarna själva skall lösa eller hantera olika frågor. En chef utrycker det så här: 
 

Där brukar vi vara väldigt tillåtande... Min strategi är väl att vi skall 
identifiera området, först och främst. Vad behöver vi göra! Och sedan 
brukar det vara väldigt fritt utifrån var och en – man skall ju komma ihåg att 
alla chefer har en idé om hur de vill göra så vägen till målet är ofta var och 
ens sak – och inte att förglömma att vi ändå skall göra det tillsammans. 
(Lena) 

 
Den här chefen synes således uppmuntra sina medarbetare att fatta egna beslut och 
”testa” hur det går. Här framkommer uppfattningen att ledarskapet innebär att coacha 
och vägleda samtidigt som respondenten även beskriver att det i ledarskapsrollen ingår 
att hjälpa till att ”identifiera utvecklingsområden” men att det är ”tillsammans” som 
arbetet skall utföras. Denna respondent poängterar dock parallellt att ansvaret för att nå 
resultat och uppsatta mål främst ligger hos medarbetaren även om respondenten själv är 
ytterst områdesansvarig. 
 
Samma chef är den enda av samtliga respondenter som explicit uttrycker uppfattningen 
att det ingår i det pedagogiska ledarskapet att ansvara för att underställda chefer får 
”fylla på och lära sig” kontinuerligt. Hon kopplar lärande, utveckling och förändring till 
”input” på något sätt. Att hon ställer frågor som: ”Vem har gjort detta förut?”, ”Hur 
gjorde de då?” eller ”Vad var det som gjorde det så bra (eller dåligt)?” och ”Vad skulle 
vi kunna lära oss av det?” framhåller uppfattningen att det i ledarskapet ingår ansvar att 
inspirera medarbetarna att lära av både goda och mindre bra exempel. För att betona 
inställningen och uppfattningen av sitt eget pedagogiska ledarskap säger hon: 
 

Jag är ju här för deras skull på något sätt. (Lena) 
 
En annan chef, som uttrycker att ledarskapet under omorganisationen krävt 
extraordinära arbetsinsatser då det administrativa arbetet varit mycket omfattande, 
poängterar ändå att hon ”tagit sig den tid som det behövts” för att prata med alla 
medarbetare. Respondenten beskriver att organisationsförändringen bidragit till ett 
lärande och förmedlar tanken på att förändringar i sig är ett lärande och något hon har 
haft nytta av i sitt ledarskap. Hennes uppfattning är att människor är ”nyfikna av 
naturen” och om kommunikationen fungerar så stimuleras även lärandet inom 
organisationen och verksamheten. Denna uppfattning resulterar även i att respondenten 
söker inspirera medarbetarna att ta ett ökat ansvar och arbeta för att förbättra och 
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utveckla verksamheten. När exempelvis förbättringar behöver göras ges möjligheten att 
testa olika vägar: 
 

…en del saker blir ju faktiskt bättre men å andra sidan blir en del saker 
sämre också… Förändringar kan göras i tron att skapa en förbättring, men 
min erfarenhet är att det oftast finns flera olika lösningar på ett problem. 
(Kajsa) 

 
Den uppfattning som även kan skönjas här är att det inte alltid är bra att chefen lägger 
sig i hur medarbetarna önskar lösa olika situationer eftersom det i förlängningen skulle 
kunna innebära att de inte tar ansvaret för att lösa olika problem, exempelvis sådant som 
kan uppkomma i den dagliga verksamheten. Istället ser respondenten det som sin roll att 
återkoppla och ta upp det inträffade och att diskutera vad som hänt och hur det möjligen 
hade kunnat hanteras annorlunda – allt för att främja ett utvecklingsinriktat lärande för 
alla på arbetsplatsen.  
 
Ytterligare ett sätt att främja medarbetarnas ansvarstagande är att på ett strukturerat sätt 
framhålla deras olika ansvarsområden och att systematiskt fördela uppgifterna till 
kompetenta och engagerade chefer. Den tredje chefen inom den här kategorin beskriver 
att omorganisationen initialt krävde fullt fokus på rekryteringen av nya chefer på flera 
olika nivåer. När väl rekryteringen var över skulle en ny ledningsgrupp skapas med allt 
vad det innebär; nya strukturer för samarbete och kommunikation för att på ett 
målinriktat sätt kunna arbeta med det gemensamma uppdraget. Målsättningen var 
således inte enbart att sätta ihop en kompetent ledningsgrupp utan även se till att 
sammansättningen av medarbetare främjade samarbetet inom sektorn. Ledarskapet 
krävde i den här situationen att en ”hel del kraft, tid och energi” lades ner på att ”göra 
detta tillsammans”. Processen innebar således även att få medarbetarna att känna 
delaktighet för att motivera dem att bli ett ”fungerande team som kan ta ansvar för hela 
uppdraget” i den aktuella verksamheten. Chefen ser här sin ledarskapsroll ur två olika 
perspektiv – dels att utifrån stadsdelen och förvaltningsledningen arbeta med det som 
formulerats som stadens nya uppdrag, medborgarperspektivet, och att då se uppdraget 
ur ett helhetsperspektiv. Sedan nämner han det andra perspektivet, det att vara ytterst 
ansvarig för en specifik verksamhet inom en enskild stadsdel. I den här kontexten 
beskriver han återigen vikten av den väl sammansatta ledningsgruppen och säger: 
 

…i det uppdraget är jag helt beroende av att mina områdeschefer fungerar 
och så att säga har hyfsade förutsättningar… men i mitt ledarskap gentemot 
områdescheferna, som är i allra högsta grad kompetenta – de är ju i många 
avseenden mer kompetenta än vad jag är inom området – så handlar det ju 
om mycket om att coacha och se till att var och ens kompetens kommer till 
bästa användning. Det är ju det som är mitt uppdrag i den här gruppen. 
(Per) 

 
Här framkommer implicit uppfattningen om hur viktigt det är att det pedagogiska 
ledarskapet ser till att de olika medarbetarnas individuella förutsättningar och kunskaper 
kommer fram och tillvaratas inom organisationen och den specifika verksamheten. 
Vikten av att som chef uppmärksamma det omfattande arbetet som läggs ner anges även 
skapa motivation och engagemang hos de underställda cheferna. Det hjälper dem att 
”växa och ta större ansvar” i verksamheten. Det utvecklingsinriktade förhållningssättet 
förstärks även då Per beskriver att han uppfattar sin roll i det hela som en del av en 
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”process som inte är gjord på några veckor”. Han framställer det snarare som en 
utvecklingsgång som pågår hela tiden och att ledarskapet, både vad gäller hans eget som 
de underställda chefernas ledarskap, kontinuerligt måste revideras, uppdateras och 
omprövas – ”det är en jättestor fråga” slår han fast.  
 

Att leda med stabilitet och trygghet 
I den här kategorin återfinns chefer som skulle kunna beskrivas som medvetna om 
behovet att vara mer utvecklingsinriktade men som inte riktigt ser den möjligheten 
under den rådande omorganisationen. Deras beskrivningar av hur de uppfattar sitt 
ledarskap visar i och för sig på att intentionen och ambitionen finns att arbeta mer för att 
en utveckling och ett tydligare lärande skall kunna ske på arbetsplatsen och i vissa 
situationer och sammanhang så gör de även det. Men det som utmärker cheferna under 
den här kategorin är i stället deras omsorg om medarbetarna under förändringen och 
deras vilja att skapa trygghet och stabilitet för alla.  
 
Cheferna i denna grupp beskriver att de tar sitt uppdrag på stort allvar. De lägger ner 
mycket tid och energi på att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som de söker 
uppmärksamma sina medarbetare. De beskriver uppfattningen att deras ledarskap 
präglas av en ”känsla för kvalitet” och att kommunikation och personligt engagemang är 
en viktig faktor i detta kvalitets- och förbättringsarbete. En av cheferna beskriver vad 
han uppfattar som utmärkande i sitt ledarskap; att han ”alltid försöker göra sitt bästa” 
och att hela tiden ”ta till sig ny kunskap” och använda sig av den i sitt ledarskap. Han 
försöker även rent praktiskt ”applicera metoder och teorier” som han läst om i sitt 
arbete. Detta innebär att han uppfattar att han själv utvecklas i sitt ledarskap eftersom 
han hela tiden strävar efter att lära sig mer och att bli bättre. Respondenten anser dock 
inte att hans lärande är ett resultat av omorganisationen utan mer ett individuellt och 
personligt resultat av hans egen nyfikenhet och önskan att bli bättre i sin ledarskapsroll. 
Respondenten betonar dock att hans eget engagemang är viktigt och påverkar 
medarbetarna och understryker det egna föredömet som avgörande. Att det finns en 
stark ambition att verka för trygghet och stabilitet framkommer när vikten av 
kommunikation framhålls: 
 

Kommunikation är en del av samverkan. Kommunikationen används ju i 
allting, vi vore inte människor om vi inte kommunicerade. Det handlar om 
att lyssna in och ta till sig, att jag som chef vågar driva vad mina 
medarbetare tycker är viktigt... (Erik) 

 
Respondenten uttrycker att han lyssnar på sina medarbetare och även tar den till sig. 
Han visar även att han tar hänsyn till vad de underställda tycker och kommunicerar detta 
vidare inom organisationen. Det finns således ett tydligt engagemang och även forum 
där medarbetarnas åsikter, erfarenheter och önskemål ventileras och beaktas. Även 
intentionen att utöva ett tydligare pedagogiskt ledarskap ses här. De strategier som 
beskrivs kännetecknas dock av ett reproducerande tänkesätt och att i ”lugn och ro med 
fokus på kvalitet driva igenom förändringarna” som orsakades av den stora 
omorganisationen inom staden.  
 
Samma fokus understryks även när en annan chef beskriver sin ledarskapsroll under en 
omorganisation: 
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Den är viktig! Du som ledare skall ju föra förändringen genom 
organisationen och du skall samtidigt vara trygg och lugn och bidra till 
stabilitet. Men också engagemang som vi pratade om innan, du måste kunna 
förklara varför saker sker och försöka hjälpa till med verktygen som krävs 
för att hantera det. (Björn) 

 
Ambitionen med ledarskapet tycks således vara att skapa trygghet och lugn och 
möjligheten att verka för exempelvis en vidare utveckling hos medarbetarna prioriteras 
inte här. Chefen ser istället sin roll som den som skall lugna medarbetarna när de 
upplever sig oroade av de förändringar som pågår. De verktyg som nämns tycks syfta på 
kommunikation igen då respondenten framhåller att just kommunikation är viktigt. Men 
samtidigt anger han att det kan ha motsatt effekt om fel saker diskuteras, exempelvis 
sådant som ”inte går att förändra”. Istället betonas att prata om ”rätt saker” och försöka 
vända samtalet till något konstruktivt. Uppfattningen som kan skönjas är återigen att 
lugn och stabilitet är vad som prioriteras för att ledarskapet skall kunna utövas och 
verksamheten kunna fortgå under förändringsprocessen. 
 
Att just oro och otrygghet är något som även påverkar det egna pedagogiska ledarskapet 
framhålls av den tredje chefen som beskriver att dessa känslor tydligt märkts av under 
omorganisationen – både när det gäller chefskollegor som underordnande medarbetare:  
 

Oron finns ju överallt och alla känner av den så det har varit svårt att finna 
stabilitet. Normalt sett brukar man ju kunna prata med kollegor och ändå 
känna att man kunnat få stöd där också – men nu har alla upplevt oro. 
(Emma) 

 
Så samtidigt som ett fokus har legat på att skapa stabilitet och trygghet för medarbetarna 
har även cheferna personligen känt av oro under förändringsprocessen. Detta är dock 
inget som respondenterna anser ha märkts utav i deras ledarskap – tvärtom har de som 
chefer fått ta sitt ansvar för att verka stabiliserande då det är något som ”förväntas att en 
chef skall göra”. Dock framkommer ett önskemål om att de borde haft fler möjligheter 
att som chefer diskutera detta med varandra men att det inte har hunnits med under 
denna stora omorganisation.  
 
Uppfattningen att ansvaret för stabiliteten vilar på cheferna uttrycks ett flertal gånger av 
respondenterna och att metoderna för att bibehålla ett lugn kan variera. Det som 
tydligast utmärker ledarskapet i den här kategorin är den omsorg och omtanke som de 
visar mot medarbetarna. Denna omtanke beskrivs oftast som att de söker vara den 
lugnande faktorn men kan ibland skärpas till i sitt uttryck mot de underställda cheferna: 
 

Jag försöker få med alla, jag tror att det är väsentligt att man inte har 
personer i gruppen som strävar bakåt. Jag kan inte kosta på mig att inte få 
med folk eftersom det i sin tur skulle påverka så många människor. (Emma) 

 
Återigen tar chefen på sig ett ansvar för att klara upp vad som skulle kunna vara ett 
problem eller orsaka ytterligare oro inom organisationen. Men istället för att diskutera 
problematiken förmedlar chefen uppfattningen att det är hennes plikt se till att cheferna 
implementerar de beslut som är fattade av henne eller som kommer ovanifrån, och att 
det även är deras ansvar i sin tur som chefer att göra så. Ånyo kopplas här pedagogiskt 
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ledarskap under en omorganisation till att verka för stabilitet. Rollen kräver att ”skaffa 
en överblick över situationen och hålla den flytande” samt ha ”fokus på en väldig massa 
saker och personer” men att i samtidigt ”inte få panik utan alltid bevara sig lugn”. Så att 
sträva efter en stabilitet i verksamheten och ett tillstånd av lugn och trygghet, dock med 
olika medel, anses som väsentligt av respondenten. 
 

Att leda fokuserat och målinriktat 
I denna kategori återfinns de två chefer som explicit uttryckte sina uppfattningar av sitt 
eget pedagogiska ledarskap med ord som ”fokuserat” och ”målinriktat”. Naturligtvis 
förekommer liknande framställningar och uttryck hos de andra respondenterna men det 
som särskiljer just dessa två är att de så genomgående under intervjuerna ger 
beskrivningar av sin strategi under omorganisationen där ord som ”fokus, mål och 
struktur” är återkommande meningsbärare och således väsentliga uttryck för deras 
uppfattningar. Även deras ansiktsuttryck, tonfall och gester accentuerade känslan av 
deras engagemang när frågorna behandlades under de enskilda intervjuerna. 
 
Båda cheferna beskriver att de själva uppfattar sitt ledarskap som ”tydligt” och att det 
till och med är det mest utmärkande draget hos dem som ledare och chefer. De beskriver 
att avsikten med att vara tydlig är att på ett klart sätt kommunicera vilka förväntningar 
som ställs inom de olika delarna av verksamheten men även inom organisationen som 
helhet betraktad. Genom att vara så tydlig som möjligt hoppas en av cheferna kunna 
”göra allting klart” för medarbetarna så att de lättare vet vad som förväntas av dem. Ett 
skäl som anges är att ”det blir mindre diskussioner och folk har lättare att ta till sig” om 
förväntningarna kommunicerats så rakt och tydligt som möjligt. Det underliggande 
motivet till detta anges vara att kunna leda medarbetarna mot de olika mål och resultat 
som satts upp för verksamheten. 
 
En av respondenterna är således mycket distinkt när hon beskriver sin strategi under 
omorganisationen: 
 

Jag kan säga att under tiden hade jag ett fokus på mitt eget ledarskap att 
driva verksamheten framåt utan påverkan av den stora omorganisationen. 
Det var mitt huvudmål att ge det bästa till XXX… där jag vill tydliggöra för 
enhetscheferna att det är den här vägen jag vill gå. (Eva) 

 
Respondenten beskriver att hon hela tiden har verksamheten i fokus och att inget får 
hindra henne att leda medarbetarna mot de mål som satts upp. Det som driver henne är 
främst en känsla av lojalitet mot de medborgare som är beroende av att verksamheten 
fungerar och kan leverera alla de samhällsnyttiga tjänster som utlovats. Det är främst i 
kommunikationen med underställda enhetschefer som strategierna presenteras men även 
andra större forum används för att kommunicera verksamhetsplanerna. Något som 
respondenten framhåller som avgörande i den här kommunikationen är att skapa 
förståelse för målen och strategierna hos medarbetarna. Det gör hon genom att ge en 
bakgrund till besluten som fattats på politisk nivå och även ange skälen till att 
förutsättningarna ser ut på ett visst sätt. Det kan innefatta de ekonomiska ramarna och 
den budget som är antagen för verksamheten och hur planeringen, strategierna och 
utförandet kommer att påverkas av dessa faktorer. Men efter att informationen är 
förmedlad hålls en stadig kurs mot de uppsatta målen eftersom, som respondenten 
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uttrycker det, hon vet åt ”vilken väg jag vill gå” och även är beredd på att ”fullfölja vad 
som påbörjats”. Samma chef beskriver även att hon ”hela tiden arbetar strategiskt” och 
planerar för verksamheten långt i förväg. Hon har även ”strategiska möten” med 
utomstående aktörer som skulle kunna in- eller påverka hur hennes eget 
verksamhetsområde kan komma att utvecklas eller beröras längre fram i tiden. Hennes 
val är att löpande ”tänka strategiskt för framtiden” och samverkan är en del i det 
målinriktade och fokuserade ledarskap hon söker utöva. 
 
Även den andra chefen beskriver olika strategier för hur hon skall kunna fortsätta att 
vara mål- och resultatinriktad. Hon beskriver ingående att det även innebär att visa 
respekt för de medarbetare som finns inom organisationen och att hon har ett särskilt 
ansvar gentemot sina underställda chefer. Hon betonar att eftersom de lägger ner ”så 
mycket tid tillsammans” så måste de se till att den tiden blir också blir bra. Hon 
framhåller att det kan finnas olika åsikter i frågor som rör verksamheten men att det inte 
får hindra dem från att arbeta på att skapa glädje i kollegiet så att medarbetarna trivs på 
arbetsplatsen. Detta kan göras genom gemensamma fikastunder, köpa små presenter 
eller att lyfta fram bra saker som olika framsteg eller prestationer. Sedan gör hon den 
strategiska kopplingen: ”Det gör att alla kan prestera bättre”. Det sätt som respondenten 
förmedlar tankarna ger intryck av att hon verkligen är genuint intresserad av sina 
medarbetare men att det även är en långsiktig del av hennes strategi och pedagogiska 
ledarskap att söka skapa dessa gemensamma stunder där glädjen kan ökas bland 
medarbetarna. Utan glädje anser respondenten att arbetsplatsen inte hade kunnat 
fungera. ”Hur skull det sett ut?” undrar hon.  
 
Det finns även en annan sida av detta strategiska tänkesätt som är starkt förknippad med 
ledarskapsrollen: 
 

Sedan är det inte att förglömma väldigt många tuffa och jobbiga beslut som 
ofta måste tas. …för då handlar det mest om att genomföra på förhand 
bestämda punkter. (Anna) 

 
En förutsättning för att kunna arbeta fokuserat och målinriktat är att som chef kunna ta 
olika beslut – även sådana som kan upplevas jobbiga och stressfyllda – exempelvis att 
dra ner någons budget eller liknande. Detta är dock inget som de båda cheferna i denna 
kategori drar sig för att göra då de inser att det av olika skäl, främst ekonomiska, helt 
enkelt är tvingade att göra det. Det beskrivs även som att chefskapets betydelse ökar i 
sådana situationer och blir viktigare under tider av förändringar då beslut bara ”landar i 
knät” och förväntas bli genomförda utan möjlighet att själv påverka så mycket mer i 
situationen. Anna beskriver att det då blir mer ett uttryck för chefskap och det 
pedagogiska ledarskapet uteblir eftersom även dialogen uteblir – ett resultat av att kunna 
försätta verka fokuserat resultat- och målinriktat inom verksamheten.  

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis kan sägas att cheferna i den första kategorin, Att leda progressivt 
och utvecklingsinriktat, beskriver uppfattningar som visar att de själva drivs av ett inre 
engagemang med en tydlig målsättning för sina olika ansvarsområden. Samtidigt 
redogör de för hur deras underställda chefer också uppvisar ett engagemang och ett en 
önskan att utveckla och förbättra verksamheten på olika sätt. Det tar sig i uttryck genom 
att medarbetarna själva fattar beslut och tar initiativ till att ställa frågor och även prövar 
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varierande förhållningssätt för att lösa olika situationer eller problem som kan dyka upp. 
Detta i sin tur utmynnar i diskussion och reflektion medarbetarna emellan men även i 
den aktiva relationen till sina överordnade chefer. Detta förhållningssätt uppmuntras, 
främjas och stöds i sin tur av de intervjuade cheferna som både skapar strukturer för och 
tillfällen att diskutera och utvärdera – vilket underlättar ett utvecklingsinriktat 
ledarskap, lärande och förhållningssätt på arbetsplatsen.  
 
Cheferna i den andra kategorin, Att leda med stabilitet och trygghet, ser det som ett stort 
ansvar att behålla ett lugn, skapa en känsla av trygghet och stabilitet inom 
organisationen och att göra detta på olika sätt. De söker att med sitt eget exempel vara 
en förebild för medarbetarna genom att själva förmedla ett lugn – även om de själva 
känner av en viss oro – samtidigt som de i sin kommunikation söker ta in vad 
medarbetarna har för åsikter och sedan i viss mån justera sitt ledarskap utefter detta. I 
vissa situationer kan det innebära att ledarskapet skärps till och att med bestämdhet 
tillse att genomföra beslut inom organisationen. Det utvecklingsinriktade lärandet, som 
var så uttalat av ledarna i den förra kategorin, ges minimalt utrymme till under det här 
ledarskapet som istället fokuserar på att verksamheten skall kunna bedrivas, trots oro, 
under till synes trygga och stabila förhållanden.  
 
 
I den tredje kategorin, Att leda fokuserat och målinriktat, beskriver cheferna att 
medarbetarna inom organisationen är viktiga för dess funktion men att deras eget 
strategiska ledarskap och ansvar att nå uppsatta mål och resultat påverkar deras sätt att 
utöva sitt pedagogiska ledarskap under en omorganisation. Det uttrycks aldrig av 
respondenterna att lärande eller utveckling är en del av ledarskapet eller strategierna på 
de olika arbetsplatserna – tvärtom anges det snarare implicit att ekonomiska skäl hindrar 
en verksamhetsutveckling och att det snarare är fokus på att rationalisera och 
effektivisera som gäller. Detta i sin tur har medfört att ledarskapet präglas av en väl 
utstakad strategisk planering för att kunna uppfylla de politiska mål och ambitioner som 
ålagts verksamheterna inom organisationen. När dialog förs och information 
kommuniceras till underställda chefer så är även då de bakomliggande skälen att tänka 
strategiskt och långsiktigt; ledarskapet rubriceras som starkt fokuserat och målinriktat. 
 

Tolkning av resultat 
I tolkningen av resultatet används de tre utkristalliserade kategorierna som rubriker där 
varje kategori behandlas för sig. Resultatet i de olika kategorierna kopplas sedan 
samman med teorin utifrån i huvudsak fyra olika områden: ledardimensioner, 
ledarskapsstil, hur lärande möjliggörs samt synen på kommunikation. Med hjälp av 
dessa fyra områden lyfter vi fram vår frågeställning och belyser hur chefer uppfattar sitt 
eget pedagogiska ledarskap under en omorganisation. Avslutningsvis sammanställs 
tolkningen av resultatet vilket belyser de kvalitativa skillnader vi funnit i materialet.   

Att leda progressivt och utvecklingsinriktat 
Inom den första kategorin återfinner vi den förnyelseinriktade ledardimensionen då 
ledarna så uttalat arbetar för att utveckla, ompröva och förnya verksamheten samt även 
uppvisar en tillåtande inställning till att pröva nya idéer och förhållningssätt (Maltén, 
2000). Det här synsättet belyses i resultatet där respondenterna uttrycker en önskan om 
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att lära känna sina medarbetare och initiera en interaktion mellan ledning och 
medarbetare, i syftet att utveckla verksamheten för att nå uppsatta mål. 
Kommunikationen och samspelet mellan individerna, som är en viktig del i det 
pedagogiska ledarskapet och som även ingår i den relationsinriktade ledardimensionen, 
tolkas av oss som ett kraftfullt redskap för ledarna i denna kategori. Deras pedagogiska 
ledarskap innebär att de vågar förmedla egna visioner till medarbetarna samtidigt som 
de är villiga att ta risker genom att överlåta åt medarbetarna själva att testa och pröva 
egna idéer för att nå fram till de gemensamt uppsatta målen. Genom att ledarskapet 
utövas på detta sätt utmärker sig det progressiva förhållningssättet och genom att vara 
orädda inför förändringar stimulerar de medarbetarna att utveckla både sig själva och 
verksamheten (Maltén, 2000).  
 
Respondenterna utövar även till synes ett ledarskap i överenstämmelse med det 
demokratiska ledarskapet som Svedberg (2007) i sin tur redogör för. Det är tydligt att 
ledarskapet utgår från medarbetarna inom verksamheten där beslut förankras i gruppen 
samtidigt som ledarskapet tillåter en klar delegering så att egna beslut kan fattas inom 
gällande ramar för verksamheten. Cheferna i denna kategori visar även tydligt att de 
förväntar att medarbetarna skall fatta olika beslut och har en frihet att testa olika vägar 
fram till målet. Under hela den här processen finns ledarna tillgängliga och uppmuntrar 
till en dubbelriktad kommunikation dem emellan. Wolvén (2010) använder begreppet 
det transformativa ledarskapet för att belysa den här formen av ledarskap där 
kommunikation och interaktion mellan ledning och medarbetare är viktiga redskap i det 
pedagogiska ledarskapet. Exempelvis skapar ledarna själva tillfällen för kommunikation 
och dialog vilket även ger möjlighet för medarbetarna att framföra sina egna tankar och 
perspektiv på frågor som uppkommer samtidigt som verksamhetsmålet hålls klart av 
cheferna. Andra kopplingar som återfinns hos respondenterna i den här kategorin i 
förhållande till det transformativa ledarskapet är betydelsen av lyhördhet. Lena betonar 
detta i en av intervjuerna när hon lyfter fram förståelsen för att det finns olika vägar till 
samma mål. Just dessa tankar återfinns i teoribeskrivningen av det transformativa 
ledarskapet där de individuella behoven får komma fram och beaktas (Wolvén, 2010).  
 
Ett annat sätt att beskriva komplexiteten i pedagogiskt ledarskap är genom att använda 
Karlssons (2007) kategoriseringar där det emotionella sätts i kontrast till det 
instrumentella. Även om resultatet tolkas utifrån författarens modell framkommer det 
komplexa i det pedagogiska ledarskapet som respondenterna inom den här kategorin 
beskriver. Redogörelser ges av hur de olika typerna av ledarskap yttrar sig mellan de 
mer uppgiftsorienterade ledarna och de mer relationsorienterade ledarna genom att det 
skulle finnas en skillnad dessa emellan (Karlsson, 2007). Av respondenternas svar att 
döma återfinns inte deras ledarskap i någon av dessa beskrivningar av kategorier utan 
istället finner vi delar av de olika ledarstilarna, relationsorienterad och 
uppgiftsorienterad, där det förstnämnda mer blir en metod i det uppgiftsorienterade 
ledarskapet (Kauffman & Kaufmann, 2005). Detta ses tydligt då de visar en öppenhet 
gentemot medarbetarna att testa olika vägar att gå samtidigt som de fokuserar på 
verksamhetens mål genom att de beslut de fattar ger dem möjlighet att verka både 
progressivt, utvecklande och verksamhetsinriktat. 
 
Lärande i organisationer skildras även som en arbetsplats där anställda tillåts att delta i 
en organisations utveckling, och ett antal punkter ses som viktiga för att kunna gynna 
lärande hos individerna; ett relativt brett handlingsutrymme, kunna lära av erfarenheter, 



 

 

37 

möjlighet till kunskapsutveckling samt uppmuntras att samarbeta med olika individer 
både inom och utom den direkta verksamheten (Augustinsson, 2000). Kopplas dessa 
punkter till de uppfattningar som respondenterna uttrycker om sitt eget pedagogiska 
ledarskap återfinns goda förutsättningar för att möjliggöra ett lärande under den form av 
ledarskap som respondenterna praktiserar. I intervjuerna beskrivs hur processen i 
samband med omorganiseringarna möjliggjorde ett relativt brett handlingsutrymme, 
någon som också Augustinsson (2000) lyfter fram som en faktor som gynnar det 
individuella lärandet. En ambition som fanns bland respondenterna var också att skapa 
delaktighet bland medarbetarna vilket också beskrivs som en viktig faktor för att 
möjliggöra lärande inom organisationer och skapa förutsättning för implementering av 
nya idéer.  
 
Ses respondenternas svar i ljuset av Ellströms (2005) teori om det reproduktiva 
respektive utvecklingsinriktade lärandet är det tydligt att det är cheferna inom den här 
kategorin som till synes mest förespråkar ett utvecklingsinriktat lärande. En av 
respondenterna, Lena, betonar själv vikten av att ”vara tillåtande” och att ”skapa 
utrymme” och ser detta som en förutsättning för att möjliggöra lärande och utveckling, 
något som på ett mycket framträdande sätt kännetecknar cheferna i den här kategorin. 
Ett utvecklingsinriktat lärande beskrivs även av möjligheten till ifrågasättande samtidigt 
som det går att påverka sina arbetsvillkor. Samtidigt sker detta hela tiden med en 
medvetenhet om vad som kan förändras och varför (Ellström, 2005). Jämförs den här 
beskrivningen med respondenternas svar ses tydligt hur ett utvecklingsinriktat lärande 
kan möjliggöras i ett pedagogiskt ledarskap under en pågående förändring och 
omorganisation. Ett påtagligt förhållningssätt som uppvisades av cheferna i den här 
kategorin var att de gav medarbetarna stor frihet att pröva sina egna vägar för att nå 
olika mål och att toleransen för detta var mycket hög. Att vägleda och coacha 
uppfattades som väsentliga delar i detta lärande samt att det ingick i deras pedagogiska 
ledarskap att uppmuntra medarbetarna att lära av både bra och dåliga exempel.  
 
Synen på kommunikation uppfattas som avgörande för att skapa engagemang och 
förtroende både för organisationen som för ledningen (Elving, 2005). Återkommande 
visar uttalanden från respondenterna att de uppfattar kommunikation som en väsentlig 
faktor i utövandet av sitt ledarskap. De tar sig tid att föra en dialog med medarbetarna 
och ser även möjligheterna med att utnyttja medarbetarnas nyfikenhet för att ytterligare 
möjliggöra ett lärande inom verksamheten. Kommunikation, dialog och återkoppling är 
delar av de verktyg som då används. Det tycks som om detta förhållningssätt även 
inverkat positivt på medarbetarnas inställning till förändringarna genom att de uppvisar 
ett mycket lågt motstånd och istället verkar vara högst beredda på att genomföra de 
förändringar som krävs inom verksamheten (Elving, 2005). 

Att leda med stabilitet och trygghet 
Här återfinns ledarna som kan beskrivas som medvetna om behovet av att vara mer 
utvecklingsinriktade men som samtidigt betonar värden som trygghet och stabilitet. Den 
beskrivning som respondenterna här ger går att förstå och förklara utifrån det som 
Ellström (2005) beskriver om utvecklingsinriktat och reproduktivt lärande. Ett 
utvecklingsinriktat lärande beskrivs som ifrågasättande och reflekterande där rutiner, 
mål, uppgifter och metoder kan utmanas och störas. Respondenterna beskriver en 
problematik när de berättar om att de visserligen vill prioritera utveckling och ett 
tydligare lärande men att omorganiseringarna gjort att medarbetarnas behov av trygghet 
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och stabilitet ökat, vilket fått till följd att de åsidosatt fokus på utveckling och lärande 
för att istället prioritera trygghet och stabilitet genom att visa medarbetarna extra 
omsorg. Uppfattningen som delges är att deras ledarskap kännetecknas av en ”känsla för 
kvalitet” och att deras engagemang främst riktas mot att upprätthålla ett kvalitets- och 
förbättringsarbete. I denna kontext framhålls även att det är mer fokus på att 
genomdriva förändringarna i ”lugn och ro” än att utveckla verksamhetslärandet. 
Kommunikation för ledarna i denna kategori är främst inriktad på att ge stabilitet och 
lugn inom verksamheten eftersom annars starka känslor som rädsla och otrygghet 
annars lätt kan smyga sin in – speciellt under en omorganisation – vilket hade kunnat få 
negativa effekter både på det önskade resultatet av förändringarna som verksamheten i 
sig (Elving, 2005). Det skulle alltså kunna tolkas som om att omorganiseringarna 
bidragit till att förändra deras pedagogiska ledarskap så till vida att förutsättningarna för 
ett utvecklingsinriktat lärande försämrats och att fokus då skjutits mot det reproduktiva 
lärandet, något som respondenterna uttrycker och som också påverkat dem i deras 
ledarskap.  
 
Respondenternas uttalanden kan även förklaras utefter de fem dimensionerna för det 
pedagogiska ledarskapet (Maltén, 2000). Då skulle respondenterna primärt kopplas till 
den situationsinriktade ledardimensionen där fokus ligger på att med hjälp av flexibilitet 
och lyhördhet anpassa sitt ledarskap utifrån den situation som finns. Precis som 
författaren beskriver det skapar dessa fem dimensioner en dynamisk helhet och utifrån 
de uppfattningar respondenterna återgivit är det tydligt att det situationsinriktade 
ledarskapet i stark påverkan av det relationsinriktade är det som främst präglar 
respondenterna i denna kategori. I den här kategorin återfinner vi den bredaste 
repertoaren hos ledarna och den dynamiska helhet som ses som önskvärd framkommer 
ofta i respondenternas svar. Ett sådant exempel på hur även andra ledardimensioner 
yttrar sig är sättet varpå respondenterna beskriver kraven på dem själva som satta av 
dem själva, där de uttrycker en önskan om att ”alltid försöka göra sitt bästa” och att hela 
tiden ”ta till sig ny kunskap”. Detta är även något som de strävar efter att använda sig av 
i sitt ledarskap, vilket är faktorer som återfinns under det som beskrivits som den 
etikinriktade ledardimensionen, vilket också är typiskt för den karismatiska ledaren 
(Maltén, 2000). 
 
Dessa chefer ser kommunikation, inte som ett redskap utan istället som något som 
genomsyrar allting och som återfinns i alla olika delar. Erik beskriver detta när han 
säger att ”Kommunikationen används ju i allting, vi vore inte människor om vi inte 
kommunicerade” och tillägger att det som chef är viktigt att driva det som hans 
medarbetare tycker är viktigt. Det här synsättet genomsyrar ledarna i den här kategorin 
och genomgående i dessa intervjuer framkommer det som Svedberg (2007) skulle 
beskriva som det demokratiska ledarskapet, där ledaren sätter ramar för verksamheten 
samtidigt som stort utrymme ges till medarbetarna genom ett delegerat ansvar. 
Betydelsen av att kommunikationen skall fungera åt bägge håll är något som 
kännetecknar det demokratiska ledarskapet och detta är också något som respondenterna 
under den här kategorin poängterar och lyfter fram som viktigt för dem.   
 
Vägs begreppen emotionellt kontra instrumentellt ledarskap gentemot varandra och 
applicerar det på respondenternas svar framkommer att ledarna inom den här kategorin 
är mer emotionella i sitt ledarskap även om respondenterna också här beskriver hur 
dessa två faktorer samverkar. Det som däremot skiljer den här kategorins ledare från 
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ledarna inom det progressivt och utvecklingsinriktade ledarskapet åt är att ledarna i den 
här kategorin ser det instrumentella ledarskapet snarare som en negativ effekt av 
omorganiseringarna medan ledarna i föregående kategori snarare la fokus på det 
instrumentella i sitt ledarskap även fastän de använde vissa inslag av det som kan anses 
typiskt för det emotionella ledarskapet. 

Att leda fokuserat och målinriktat 
I denna kategori framträder ytterligare en typ av pedagogiskt ledarskap som kan 
upplevas något mer extremt där cheferna i högre utsträckning än de övriga betonar mål, 
fokus och struktur. Det här ledarskapet är i mycket större utsträckning än de två 
föregående kategorierna kopplat till ett auktoritärt ledarskap. Svedberg (2007) beskriver 
att dessa ledare kan framstå som mycket professionella och kompetenta samtidigt som 
de är goda organisatörer som uppfyller uppsatta mål. Som framkom i resultatet 
utstrålade ledarna i den här kategorin just detta parallellt som de i ord tryckte på faktorer 
som författaren beskriver som kännetecknande för det auktoritära ledarskapet 
(Svedberg, 2007). Ett exempel på detta är när Eva beskriver hur ”fokus i hennes 
ledarskap ligger på henne själv”, eller när Anna beskriver hur ledarskapet handlar om att 
driva igenom på ”förhand bestämda punkter”. Att vara tydlig är också något som av 
cheferna inom denna kategori lyfts fram som extra viktigt eftersom det dels fungerar 
som en viktig metod för att klargöra förväntningar från ledningens sida men också 
fungerar som en metod för att säkerställa att det blir mindre diskussioner vilket 
eftersträvas eftersom det då blir lättare att leda medarbetarna mot de olika mål och 
resultat som satts upp för verksamheten.  
 
I Malténs (2000) dimensioner återfinns den målinriktade ledardimensionen där metoden 
varpå det eftersträvas att nå uppsatta mål är mycket tydlig. I denna kategori återfinns de 
ledare som främst motsvarar denna utpräglade dimension, den målinriktade. Cheferna i 
de andra kategorierna kunde uppvisa drag från olika dimensioner men så tycks inte vara 
fallet här. Maltén (2000) beskriver dock dimensionerna som en ”dynamisk helhet” och 
Kouzes & Posner (1997) betonar att dessa olika komponenter i ledarskapet, som de 
använder andra begrepp för att beskriva, är något som inte är medfödda utan något som 
skapas genom en pågående process. Med bakgrund av detta är det rimligt att göra 
antagandet att ledarskapet i den här kategorin befinner sig i ett tidigare skede i 
processen av utvecklandet av det pedagogiska ledarskapet än exempelvis cheferna i de 
två föregående beskrivningskategorierna. Det som så omistligt beskrivs är uppfattningen 
att aldrig abdikera från sitt ledarskap vad som än händer (Maltén, 2000). Mycket starkt 
beskrivs att ”inget får hindra” chefen att använda sitt ledarskap för att nå de uppsatta 
målen för verksamheten. Detta skulle kunna tolkas som att ett visst mått av den 
situationsanpassade dimensionen även skulle kunna återfinnas här om det kunde 
kopplas till att medarbetarna kunskaps- och mognadsnivå skulle vara skälet till detta. 
Det finns dock inget i resultatet som tyder på att medarbetarna skulle behöva en hårdare 
styrning på grund av just detta skäl varför den dimensionen bara flyktigt antas stämma 
in på cheferna i den här kategorin. 
 
En intresseväckande aspekt som framkommer i en av intervjuerna är hur lojaliteten till 
medborgarna får respondenten att så starkt fokusera på ytterligare en dimension av 
ledarskapet samtidigt som metoden för att nå dit får beskrivas som auktoritär. Hon säger 
att inget får hindra henne att leda medarbetarna mot de mål som satts upp och att det 
som driver henne är främst en känsla av lojalitet mot de medborgare som är beroende av 
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att verksamheten fungerar och kan leverera alla de samhällsnyttiga tjänster som 
utlovats. Här återfinns vissa delar av det som Maltén (2000) skulle kunna beskriva som 
den etikinriktade ledardimensionen där ledaren ställer höga krav på sig själv för att 
skapa meningsfullhet i arbetet. Det som skiljer den här kategorins ledare åt från det som 
författaren beskriver i sin kategorisering är vem den här inställningen är riktad emot; i 
beskrivningen av det etikinriktade ledarskapet är det mot medarbetarna och de 
underställda men respondenterna i den här kategorin riktar istället dessa intentioner mot 
medborgarna (Maltén, 2000).  
 
Kopplas deras pedagogiska ledarskap till Augustinssons (2000) faktorer för att 
underlätta lärande återfinner vi i den här kategorin något som inte framkommit i de två 
tidigare behandlade kategorierna. Ledarna i den här kategorin som präglas av ett 
auktoritärt ledarskap lyfter istället fram helhetsförståelse av organisationen och 
arbetsuppgifterna som något centralt. Respondenterna får fram detta när det i 
intervjuerna sätter sina verksamheter i ett större sammanhang där de pratar om 
medborgarna, budgeten och strategier för att åstadkomma så mycket som möjligt 
samtidigt som de också beskriver vikten av att kommunicera detta till sina medarbetare i 
organisationen. En möjlig beskriven lärandesituation som återfinns i dessa intervjuer är 
den som Augustinsson (2000) även framhåller: uppmuntran att samarbeta och ta direkta 
kontakter med andra människor såväl innanför som utanför organisationen om 
möjligheten finns där. Detta betonar Eva när hon säger att hon har ”strategiska möten 
med utomstående aktörer” som skulle kunna in- och påverka hur hennes eget 
verksamhetsområde bedrivs och utvecklas. Vår tolkning av detta uttalande är dock att 
det främst handlar om att kunna leda med fokus på mål och resultat inom verksamheten 
och att lärandet har en underordnad och nästintill omedveten funktion i sammanhanget.  
 
I den här kategorin förespråkar respondenterna tydligt ett reproduktivt lärande där fokus 
läggs på att följa givna direktiv, instruktioner eller de rutiner som kan finnas i en 
verksamhet. Respondenterna uttrycker en stor känsla av ansvar som de försöker att 
själva ta och samtidigt förmedla till sina medarbetare, ett ansvar som de kopplar 
samman med kvalité, effektivitet och nytta för medborgarna. Respondenterna betonar 
återkommande begrepp som planering, styrning, kontroll och fokus på resultat, alla 
faktorer som Ellström beskriver som typiska för det reproduktiva lärandet (Ellström, 
2005). Kommunikation kan ses som en ren information till de anställda om hur 
förändringarna kan komma att påverka dem och hur deras arbetsuppgifter eventuellt 
skulle kunna ändras tack vara detta. Det är en ren informativ kommunikation som inte 
främjar en dialog utan snarare kan ses som en strategi för att minska motståndet mot 
förändringarna och höja acceptansen för vad som komma skall (Elving, 2005). 

Sammanfattning av tolkning 
Precis som Maltén (2000) beskriver det, kan det pedagogiska ledarskapet innehålla olika 
dimensioner. I konstellation med dessa ledardimensioner kan ändå ledarskapet yttra sig 
på flera olika sätt och olika ledarstilar skönjas. I de åtta intervjuer som genomförts inom 
Göteborgs Stad har vi kunnat identifiera tre olika beskrivningskategorier av det 
pedagogiska ledarskapet, ett ledarskap som präglas av olika dimensioner och stilar.  
 
Cheferna i kategorin Att leda progressivt och utvecklingsinriktat uppvisade mycket 
tydligt den förnyelseinriktade ledardimensionen, även med kopplingar till den 
relationsinriktade ledardimensionen (Maltén, 2000). Ledarskapsstilen kan beskrivas 
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som ett transformativt (Wolvén, 2000) i kombination med ett relationsinriktat ledarskap 
(Karlsson, 2007) med mindre inslag av ett instrumentellt ledarskap (Svedberg, 2007). 
Lärande kunde möjliggörs genom ett brett handlingsutrymme och skapad delaktighet 
(Augustinsson, 2000), och beskrivas som ett utvecklingsinriktat lärande där 
kommunikationen ses som ett viktigt redskap för att nå mål och ett utökat 
verksamhetslärande både för individ som organisation (Ellström, 2005). 
 
I den andra kategorin, Att leda med stabilitet och trygghet, kunde ett situationsinriktat 
ledarskap identifieras – starkt influerat av samtliga fem ledardimensioner (Maltén, 
2000). Ledarskapsstilarna som återfanns var dels det demokratiska ledarskapet 
(Wolvén, 2000) som det emotionella ledarskapet – dock med inslag av det 
instrumentella kopplat till en negativ effekt av omorganiseringarna (Svedberg, 2007). 
Lärandet kan främst tolkas som reproduktivt som delvis tvingats fram med hänsyn till 
omorganisationen. Synen på kommunikation är tydlig och innebär inte bara ett redskap i 
deras ledarskap utan genomsyrar allt med fokus på dialog (Ellström, 2005). 
 
Att leda fokuserat och målinriktat var den tredje kategorin och där kan dimensionen 
målinriktat ledarskap tydligt urskiljas då dessa chefer mycket starkt uttryckte sitt fokus 
på resultat och mål (Maltén, 2005 ). Ledarskapsstilen uppvisar i stora drag ett auktoritärt 
ledarskap där cheferna mycket tydligt framhåller personliga, om än 
verksamhetsförankrade, strategier och mål (Svedberg, 2007). Lärande möjliggörs 
genom att cheferna ändå söker att skapa förutsättningar till helhetsförståelse av 
organisationen och arbetsuppgifterna samt uppmuntrar till samarbete med andra 
människor såväl inom som utom organisationen (Augustinsson, 2000). Synen på 
kommunikations roll i ledarskapet visade stort fokus på envägskommunikation med 
syftet att använda information för att minska behovet av dialog (Karlsson, 2007). 
Förutom detta uttryckte denna kategori en mycket stark lojalitet till medborgarna med 
fokus på samhällsnytta (Maltén, 2000).  
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att utveckla kunskap och förståelse för chefers och ledares 
uppfattningar av det egna pedagogiska ledarskapet under en organisationsförändring. 
Utifrån syftet formulerades frågeställningen: Vilka kvalitativa skillnader i uppfattningen 
av sitt eget pedagogiska ledarskap finns hos chefer under en omorganisation? Det som 
framkom i resultatet av denna studie var hur olika det pedagogiska ledarskapet kunde 
yttra sig och att detta också påverkade hur cheferna agerade när förändringarna 
succesivt genomdrivs.  

Skillnader i resultatet kopplat till ledarskapskriterier 
Göteborgs Stad presenterar en checklista för morgondagens chef som är ämnad att visa 
på vilken form av ledarskap samt vilka önskvärda egenskaper en chef anställd inom 
organisationen bör ha (Göteborgs Stad, 2010). I detta dokument framhålls förmåga att 
kunna påverka andra, vara lyhörd, uppvisa social säkerhet, vara förändringsorienterad, 
mål- och resultatinriktad, ha analytisk förmåga samt inneha en helhetssyn på 
verksamheten. Ser vi till dessa önskvärda kriterier och sedan försöker koppla dessa 
eftertraktade förmågor och egenskaper som lyfts fram där, framkommer skillnaderna på 
följande sätt: 
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Kategori ett: Att leda progressivt och utvecklingsinriktat. Cheferna som tillhör den här 
kategorin kan sägas uppfylla i stort sett samtliga av de ledarkriterier som Göteborgs stad 
lyfter fram som väsentliga och önskvärda. Hos dessa chefer återfinner vi även 
beskrivningar av ledarskapet som tydligt och målinriktat med fokus på verksamheten 
och medarbetarna. Utmärkande är att de formulerar uppfattningar som visar deras 
engagemang för att arbeta utvecklingsinriktat inom verksamheterna. Detta synsätt är 
något som även påverkar deras ledarskap och dagliga arbete samt hur de bemöter, 
kommunicerar och interagerar med sin medarbetare. Samtliga uttrycker att de söker lära 
känna sina medarbetare, söka förstå och se helheten, inse att det finns olika perspektiv 
och uppfattningar samt framhåller att de tillsammans skall driva verksamheten mot 
uppsatta mål. Deras mål med kommunikationen är att föra en dialog; diskutera och 
reflektera över olika situationer och problemställningar som kan uppkomma inom 
verksamheten. Möjligheterna till just diskussion, återkoppling, uppmuntran samt 
konstruktiv kritik, både informellt och formellt, kan inverka positivt på medarbetarna 
om chefer verkligen anstränger sig att tillämpa dessa möjligheter i sitt pedagogiska 
ledarskap enligt tidigare studier (Longenecker & Rieman, 2007). Dessa faktorer anses 
även främja ett utvecklingsinriktat lärande på arbetsplatsen (Ellström, 2005). Cheferna i 
den första kategorin kan beskrivas som föredömliga inom detta område vilket även 
antas stärka deras pedagogiska ledarskap under omorganisationen.  
 
Det som kan upplevas saknas i ledarskapet i den här kategorin är något som i hög grad 
utmärker den andra kategorin chefer – lugn, stabilitet och trygghet – den av Göteborgs 
Stad benämnda sociala säkerheten. Det skulle mycket väl kunna vara som så att det som 
Bertlett (2011) beskriver kan appliceras på just den här arbetsplatsen; att medarbetarna 
upplever en hög grad av delaktighet. Författaren framhåller kopplingen mellan 
delaktighet och arbetstillfredsställelse, produktivitet och lojalitet mot organisationen. 
Att som medarbetare uppleva förtroende från sin ledning men också själv känna 
förtroende för ledningen och organisationen anges som avgörande för medarbetarens 
agerande (Bertlett, 2011). Eftersom det utvecklingsinriktade förhållningssättet råder så 
starkt skulle det kunna vara som så att dessa chefer känner medarbetarna så väl att det 
vet om att de har uppvisat förmåga att anpassa sig till förändrade omständigheter, samt 
stimuleras av att använda sin egen auktoritet för att själv bidra till förändring av rådande 
förhållanden på arbetsplatsen (Ellström, 2005). Även det faktum att ledarna så tydligt 
kommunicerar med sin medarbetare skulle kunna förstärka den trygghet de känner samt 
främja förtroendet mellan chefer och medarbetare (Postmes, Tanis, & de Wit, 2001). En 
slutsats som kan dras är att behoven av social trygghet är tillgodosedda vilket medför att 
cheferna i denna kategori kan fokusera på ett utvecklingsinriktat ledarskap till nytta för 
både verksamheten som medarbetarna (Peccei, Giangreco, & Sebastiano, 2011).  
 
Kategori två: Att leda med fokus på trygghet och stabilitet, innefattar chefer som även 
de kan beskrivas som i linje med värderingarna i stadens egen vision om hur en ledare 
skall verka och vara. De ser det som ett stort ansvar att behålla ett lugn och skapa en 
känsla av trygghet och stabilitet inom organisationen på olika sätt. De betonar vikten av 
sitt eget exempel och att vara en förebild för medarbetarna med sitt lugn trots att de 
själva kan uppleva oro.  I kommunikation läggs innebörden att ta in vad medarbetarna 
har för åsikter och sedan i viss mån justera sitt ledarskap utefter detta, i vissa situationer 
kan det innebära att ledarskapet skärps till och för att kunna genomföra beslut inom 
organisationen (Elving, 2005; Maltén, 2000). Det utvecklingsinriktade 
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förhållningssättet, som var så uttalat av ledarna i den förra kategorin, ges minimalt 
utrymme till under det här ledarskapet som istället fokuserar på att verksamheten skall 
kunna bedrivas, trots oro, under till synes trygga och stabila förhållanden. Just trygghet 
har beskrivits som en viktig faktor för att även kunna visa engagemang vid en 
förändring (Angelöw, 1991) och är således en viktig aspekt för ledare att beakta. Även 
syftet med kommunikation kan beskrivas som en metod för att lugna och verka 
stabiliserande under förändringen vilket kan komma att ha stor betydelse för de känslor 
av trygghet eller säkerhet som personalen kan känna vid en omorganisation (Elving, 
2005). Här upplevs dessa ledare mycket väl fylla de uppsatta ledarskapskriterierna inom 
staden.  
 
Det kan emellertid upplevas som att ledarna på något sätt stannat upp i sitt ledarskap. 
Det är ett ur flera synvinklar bra ledarskap även om det från vår sida kan upplevas som 
lite försiktigt. Boud och Garrick framhåller hur arbetslivet har förändrats till att i allt 
högre grad inbegripa lärande i olika former (1999). Författarna tar upp det faktum att 
utbildning och arbete tidigare oftast var separata företeelser men att det inte är så längre. 
Det ställer högre krav på chefer att tillgodose ökade krav som anställda och medarbetare 
har på att vidareutbildas och kompetensutvecklas. Den kontext vi tidigare förknippat 
med lärande och utbildning är nu i högre grad kopplad till vårt arbete men är inte alltid 
självklar (Boud & Garrick, 1999). Här ses behovet av att vara mer förändringsbenägen 
och att även visa den upplevda tillit som cheferna i kategori ett förmodas inneha. Det 
pedagogiska ledarskapet skulle i hög grad stärkas och förbättras, anser vi, om det gavs 
en ökad möjlighet till att pröva ett utvecklingsinriktat förhållningssätt där lärandet 
stimuleras genom att tillåta och uppmuntra medarbetarna att utveckla och pröva nya 
tankesätt, handlingsmönster och verksamheter (Ekholm, Ellström, Ellström, & 
Gustavsson, 2003). Den dialog som redan förkommer skulle kunna utökas för att 
stimulera reflektion och även tydliggöra den återkoppling som krävs för ett mer  
utvecklingsinriktat förhållningssätt (Ellström, 2005; Nelissen & van Selm, 2008). Detta 
skulle föra cheferna ännu tydligare i linje med stadens intentioner för ledarskapet samt 
troligen även stärka medarbetarskapet på arbetsplatsen (Bertlett, 2011).  
 
I kategori tre: Att leda fokuserat och målinriktat tycks däremot chefernas beskrivning av 
ledarskapet verka något endimensionellt enligt de angivna kriterierna och ledarskapet 
kan upplevas som onyanserat och obalanserat i förhållande till vad som egentligen är 
önskvärt inom staden. Bland annat tycks inte ledarskapet utövas på ett sätt som verkar 
dela eller uppfylla kraven på lyhördhet, förändringsorienteringen och inte heller se 
vikten av att få med gruppen genom att verka för delaktighet och inflytande. Samtidigt 
är det just i denna kategori av ledare som den största uttalade lojaliteten gentemot 
medborgare och organisation återfinns. Möjligtvis kan det vara så den här lojaliteten 
gentemot uppdraget och där ett tydligt fokus ligger på mål och resultat har kommit att 
påverka ledarskapet i negativ betydelse, i varje fall om vi skall beakta resultatet och 
härefter dra slutsatser av respondenternas egen beskrivning av sitt pedagogiska 
ledarskap. Som en förklaring till denna vid första anblicken paradox skulle tidigare 
forskning inom kommunala verksamheter kunna ge svaret. Ledarskapet inom human 
service organisationer fokuserar mer traditionellt på att hitta strukturer för att kanalisera 
den motivation som redan finns hos medarbetarna (Thylefors, 2009). I en studie 
analyserades vad chefer själva bedömde som viktiga egenskaper i det kommunala 
ledningsarbetet och de olika egenskaperna rangordnades efter upplevd vikt. Den 
egenskap som befanns vara absolut viktigast för en chef är förtrogenhet och kunskap om 
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arbetsledningen, därefter angavs kunskap om och förtrogenhet med det egna 
verksamhetsområdet. Andra färdigheter som också lyftes fram som väsentliga för 
chefskapet var kunskap om ekonomi och budget (Wolmesjö, 2005).  
 
Det skulle således kunna tänkas att cheferna inom denna kategori arbetar inom 
verksamheter där just dessa egenskaper uppmuntras och prioriteras på grund av att de är 
så intimt förbundna med både verksamhet som resultat och mål. Möjligheten att verka 
utvecklingsinriktat kan vara begränsat på grund av att rutiner, lagar och förordningar 
omöjliggör att sådant är i fokus. Eftersom vi inte redovisar inom vilka verksamheter och 
exakt på vilken nivå cheferna verkar så skulle eventuellt dessa två chefer kunna ha 
liknande befattningar och verka inom samma slag av kommunal verksamhet. 
Naturligtvis finns ändå utrymme att verka utvecklingsinriktat, vilken verksamhet som 
än berörs, men det skulle även kunna finnas både ekonomiska som strategiska, kanske 
till och med politiska beslut som inte kunnat redovisas i resultatet, men som skulle 
kunna behöva beaktas ytterligare. Ur stadens perspektiv tycks cheferna i den här 
kategorin uppfylla en smalare del av kriterierna men å andra sidan arbeta hårt på att 
uppfylla verksamhetsrelaterade resultat och mål.  

Skillnader i resultatet kopplat till ledardimensioner 
I ledarskapskriterierna lyfts en mängd olika delar fram, kriterier som också återfinns i 
olika beskrivningar av teorier, exempelvis Malténs (2000) fem dimensioner. Det som 
framkommit av vårt resultat är att det pedagogiska ledarskapet i vissa fall utvecklats till 
att tydligt fokusera på vissa faktorer som mer väsentliga än andra. Således kunde vi i vår 
studie finna att den resultat- och målorienterade dimensionen trängde igenom och 
tydligt hade sin uppenbara plats i en av kategorierna, den att leda fokuserat och 
målinriktat, men även i någon mån skulle kunna appliceras på de chefer som beskrivits 
främst att leda progressivt och utvecklingsinriktat. Gemensamt för Malténs (2000) 
beskrivning av det pedagogiskt ledarskap och den beskrivning Göteborgs Stad ger är att 
de är omfattande och skapar en helhet vad de gäller det pedagogiska ledarskapet. 
Ytterligare något som binder dessa två beskrivningar tillsammans är att de lyfter fram 
många delar som kan anses snarlika, till exempel betydelsen av att kunna kombinera ett 
mål- och förnyelseinriktat ledarskap med ett relationsorienterat. Bägge beskrivningarna 
har också det gemensamt att de inte värderar någon del högre eller mer väsentlig än de 
andra. Denna likhet gör att ledarna i dessa två beskrivningskategorier främst 
överensstämmer med beskrivningen av det pedagogiska ledarskapets olika dimensioner 
men också Göteborgs Stads egna ledarkriterier (Göteborgs Stad, 2010; Maltén, 2000).  

Ännu en slutsats som vi dragit är att vilken förändringsstrategi som cheferna kan ha valt 
också påverkat det pedagogiska ledarskapet olika beroende på tidigare värderingar och 
upplevelser (Self, 2007). Det här synsättet skulle kunna appliceras både på den tredje 
beskrivningskategorin, att leda fokuserat och målinriktat som den andra, att leda med 
stabilitet och trygghet. Det är mycket troligt att de ledare som redan innan förändringen 
i organisationen förespråkat ett ledarskap med fokus på måluppfyllelse växte när 
förändringarna i kombination med tydliga och tidsatta mål kommunicerades och att de 
ledare som istället föredrog att arbeta med välförankrade beslut genom hela 
organisationen kände sig otillräckliga, uppfattningar som cheferna i båda dessa 
kategorier kan anses förmedla. Gemensamt för vår studie och tidigare forskning är dock 
sättet att se på organisationsförändringar. Det upplevs som något som ligger utanför den 
enskilda medarbetarens kontroll och som något nödvändigt att ta sig igenom för de 
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personer som är kvar i samband med förändringarna men som ändå i förlängningen kan 
ses som positivt för den stora organisationen (Nelissen & van Selm, 2008). En slutsats 
blir att attityderna till organisatorisk förändring i viss mån påverkar hur ledare 
kommunicerar mål och konsekvenser av de organisatoriska förändringar som sker och 
även inverkar i deras sätt att utöva sitt ledarskap. För att genomdriva förändringar och 
samtidigt åstadkomma en positiv syn bland medarbetarna så måste det finnas en dialog 
mellan ledning och medarbetare i alla steg; i utformning, genomförandet samt även i 
samband med utvärderingen (Nelissen & van Selm, 2008). Främst det sistnämnda, 
utvärdering av förändringarna som skett, upplevs av oss som författare helt ha uteblivit 
under den nu undersökta kontexten och kan inte heller återfinnas vare sig implicit eller 
explicit i resultatet av vår studie. 
 
I resultatet framkom något som skulle kunna fungera som en förklaring till att det 
pedagogiska ledarskapet till viss del förändrats och skulle kunna förstås genom att 
beakta den ökade arbetsbelastning som omorganiseringarna har bidragit till. Även det 
faktum att förändringarna i sig genomdrivits med värderingar och på ett sätt som i 
litteraturen skulle beskrivas som auktoritärt, med fokus på mål och resultat, där det 
tydliga uttalade syftet har varit att de politiskt fattade besluten att förändra hela 
organisationen skulle genomföras. Det är alltså ett rimligt antagande att tro att den 
planering och de hållpunkter som presenterats i organisationen också bidragit till att till 
viss del begränsa möjligheterna att styra sitt ledarskap (Göteborgs Stad Stadskansliet, 
2009). Ses återigen Malténs (2000) beskrivning av pedagogiskt ledarskap så finns där 
en underkategori som omfattar den situationsinriktade ledardimensionen. I den lyfts 
flexibilitet och förståelse fram för situationer och arbetsuppgifter som är komplexa och 
som behöver ses utifrån sin specifika situation. De kvalitativt olika beskrivna 
uppfattningarna av det egna pedagogiska ledarskapet under en omorganisation skulle i 
så fall kunna vara ett uttryck för chefernas individuella bedömning av situationen och 
ett agerande utefter detta. Något som går att vidare fundera över är om detta ens har 
varit möjligt i den snabba takt som förändringarna genomdrivits och med den 
arbetsbelastning som respondenterna beskrivit. Det går istället att anta att 
förändringarna i viss mån in- eller påverkat möjligheterna att helt upprätthålla det 
pedagogiska ledarskap som respondenterna egentligen sett som mest önskvärt.  

Sammanfattning av diskussion 
Det är inte likheterna som är det mest framträdande i vår studie utan snarare de 
skillnader som utkristalliserats under forskningens gång. Syftet med studien var att 
utveckla kunskap och förståelse för chefers och ledares uppfattningar av det egna 
pedagogiska ledarskapet under en större organisationsförändring, vilket vi verkligen 
upplever att vi gjort. Vi har belyst hur uppfattningen av det pedagogiska ledarskapet 
påverkar faktorer som lärande, kommunikation och i synnerhet vad som prioriteras i 
ledarskapet. Komplexiteten har framträtt i resultatet där vissa ledare upplever att de 
kunnat bibehålla sitt sätt att värdera och prioritera ett utvecklingsorienterat lärande samt 
en fungerande kommunikation, dialog och fokus på medarbetarnas situation medan 
andra uppfattat det som om att omorganisationen bidragit till att förändra deras 
ledarskap så till vida att det påverkat förutsättningarna för det och att de istället blivit 
mer fokuserade på att följa utvecklingen inom organisationen. Åter andra uttryckta 
uppfattningar har istället betonat ett fokus på mål och resultat samt en lojalitet gentemot 
medborgare med tydliga krav på sig själva och sin omgivning utan beskrivningar av att 
det egna pedagogiska ledarskapet förändrats.  
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Förslag på fortsatt forskning  
Ser vi till tidigare forskning som bedrivits saknas till stor del förståelsen för hur 
komplext området verkligen är. En aspekt som kan ses när det gäller ledarskapet är att 
det får en alltmer framträdande roll i förhållande till chefskapet. Det verkar även som 
den egna synen på ledarskap kontra chefskap förändras och individer i chefsposition 
funderar över vad ledarskapet innebär, hur det kan utövas bättre samt hur de själva 
fungerar i sitt ledarskap. Betydelsen av ledarskapets roll i chefskapet är något som 
chefer själva beskriver som något som delvis har varit, och fortfarande anses vara, ett 
outforskat område (Moqvist, 2005). Resultatet av vår studie visar att uppfattningen av 
det pedagogiska ledarskapet i samband med omorganisering till stor del påverkas av det 
egna synsättet och värderingar rörande ledarskapet men också praktiska förutsättningar 
för ledaren. Det innebär alltså att området måste benas ut och inriktningen på framtida 
studier bör vara snävare där forskare förslagsvis kan använda sig av de kategorier vi 
funnit i vår undersökning.  

 
Ett område som hade varit intressant att fördjupa kunskapen och förståelsen för är hur 
valet av förändringsstrategi påverkar det pedagogiska ledarskapet. I Göteborgs Stad har 
förändringarna genomdrivits på ett sätt som till stor del präglas av ett målinriktat 
förändringsarbete med värderingar hörande till Scientific Managementskolan 
(Wolmesjö, 2005). Det tycks ha fått till följd att en del av ledarna ändrat sitt ledarskap, 
bland annat genom att inte verka för det utvecklingsinriktade lärandet, och det 
pedagogiska ledarskapets fokus har istället överförts till områden kompatibla med den 
valda förändringsstrategin med mål- och resultatinriktning. Intressant hade varit att se 
hur en annan strategi för implementering av den nya organisationen hade in- och 
påverkat, och då i synnerhet det pedagogiska ledarskapet.  

Vilken förändringsstrategi man valt kan också ha påverkat det pedagogiska ledarskapet 
olika beroende på tidigare värderingar vilket vi nämnde i diskussionen. Det är mycket 
troligt att de ledare som redan innan förespråkat ett ledarskap med fokus på 
måluppfyllelse inte reflekterade över sitt ledarskap särskilt mycket när förändringarna i 
kombination med tydliga mål kommunicerades men att åter andra chefer som istället 
hellre arbetar med välförankrade beslut genom hela organisationen kände sig osäkra i 
sin ledarroll. Detta område hade varit intressant att gå in djupare i med förslagsvis en 
studie innan planerade förändringar precis skall äga rum och sedan i direkt anslutning 
följa upp och studera om och i så fall hur det pedagogiska ledarskapet förändras under 
omorganiseringen. Det hade möjligtvis kunnat bidra till att ytterligare öka förståelse och 
kunskap inom området och vara ytterligare ett uppslag för framtida forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 
• Hur länge har du jobbat inom kommunen? 
• Har du tidigare varit med om några organisatoriska förändringar? (Beskriv) 
• Ålder 

 
Förändring i organisation, kommunikation, inflytande 

• När fick du reda på att stadsdelarna skulle slås ihop (omorganisationen)? 
• Hur gick det till? 
• Berördes din roll när du fick informationen? 
• Hur hanterade du det? 

 
Ledarskap under omorganisation 
 

• Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? Vad tror du är utmärkande för dig? 
• Hur uppfattar du din roll som ledare? 
• Är det någon skillnad i ditt ledarskap under omorganisationen jämfört med 

innan? Vad skiljer sig i så fall? Varför är det så tror du? 
 
Jag tänkte presentera några begrepp för dig och be dig koppla dem till ledarskap under 
omorganisation. 
 
Hur uppfattar du dessa begrepp i relation till ledarskap under omorganisation. 
 

• Engagemang – ledarskap under omorganisation 
 

• Yrkesroll – ledarskap under omorganisation 
 

• Kommunikation - ledarskap under omorganisation 
 

• Chefskap - ledarskap under omorganisation 
 

• Arbetsbelastning – ledarskap under omorganisation 
 

• Förändringsstrategier - ledarskap under omorganisation 
 

• Lärande - ledarskap under omorganisation 
 

• Drivkrafter – ledarskap under omorganisation 
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Bilaga 2 – E-post förfrågan deltagande i intervju 
 
Hej, 
  
Mitt namn är Richard Holmén och jag skriver eftersom jag skulle önska få en intervju med dig 
vid lämpligt tillfälle. 
  
Jag har under ett antal år själv varit anställd i Göteborg stad samtidigt som jag nu under de 
senaste åren parallellt studerat till beteendevetare på Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen 
har sin bas i pedagogik och psykologi där man utifrån dessa ämnen studerar kommunikation, 
utveckling och lärande. 
  
Under de två senaste åren har jag tillsammans med en studiekamrat (Carl-Henric Havilehto) 
gjort olika studier kopplat till omorganiseringarna inom Göteborgs kommun. Vi har bland annat 
skrivit en C-uppsats i psykologi där vi studerat medarbetares förväntningar om inflytande, som 
jag också bifogar. Något som vi fann intressant i de intervjuerna var hur primärt det var med 
egen vinning och att de respondenter vi intervjuade gärna avsade sig möjligheten till inflytande 
så länge det ändå vann personligt gagn. 
 
Den här gången skriver vi en uppsats inom pedagogik. Det övergripande syftet med studien är 
öka kunskapen och förståelsen för hur chefer och ledare själva ser på sin ledarskapsroll under en 
större organisationsförändring och vår frågeställning är: Hur uppfattar chefer sitt eget 
pedagogiska ledarskap under en omorganisation? 
  
Vår förhoppning är att vi skall kunna få genomföra 8-10 intervjuer med chefer inom Göteborgs 
stad. Vår önskan är att få genomföra dem med personer som själv arbetar som chef och 
samtidigt är chef över andra chefer, för att på så sätt i större utsträckning kunna fokusera på just 
ledarskapet. Intervjuerna kommer att vara relativt korta.  
  
 Om du kan tänka dig ställa upp på en intervju så är vi ytterst tacksamma. Det är då bara säga en 
tid och plats så kommer antingen jag (Richard) eller Carl-Henric att vara på plats för att 
genomföra en intervju. 
  
Vi avidentifierar intervjuerna vilket innebär att endast du och vi som författare kan härleda 
svaren till dig som person. 
   
Skulle det vara några frågor går det bra att ringa på 0730-XXX eller 031-XXX 
    
Kort om oss 
  
Richard Holmén: Arbetat inom funktionshinder ca 10 år i olika roller främst i det direkta arbetet 
med brukare men också som habiliteringsutvecklare och vikarierande chef. För tillfället är jag 
föräldraledig på halvtid och arbetar som behandlingsassistent i en verksamhet inom kommunen. 
 
Carl-Henric Havilehto: Varit egen företagare i 15 år med anställda inom servicebranschen och 
nu på senare år också arbetat en del inom skola i Lerums kommun. 
  
 MVH Richard Holmén 
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Bilaga 3 – Checklista identifiering Morgondagens chef 
(Innehåller sammandrag av kompetenskriterier som staden angett för anställda chefer) 
 
 
 
Påverka andra 

 
En medarbetare som 

• Gärna tar en ledarroll i gruppen 
• Får gruppen med sig 
• Har en positiv påverkan på gruppen 

 
Lyhördhet 

 
En medarbetare som 

• Har förmåga att lyssna och ställa följdfrågor 
• Är intresserad av andras synpunkter och förslag 
• Gärna samarbetar med andra  

 
Social säkerhet 

 
En medarbetare som 

• Är trygg och tror på sig själv 
• Kan ge och ta kritik 
• Är stresstålig 

 
Förändringsorientering 

 
En medarbetare som 

• Är positiv till att arbeta med förändringar 
• Ger förslag på nya arbetssätt 
• Är kreativ i sitt arbete 

 
Mål och resultat-
orientering 

 
En medarbetare som 

• Levererar enligt uppställda mål 
• Håller tidplan 
• Jag kan delegera till och uppdraget blir utfört 

Analytisk förmåga  
En medarbetare som 

• Ser olika alternativ och drar slutsatser 
• Har förmåga att lösa problem 
• Kan prioritera viktigt från mindre viktigt 

 
Helhetssyn 

 
En medarbetare som 

• Ser till helheten för hela verksamheten 
• Använder erfarenheter från andra verksamheter 
• Förstår sin del i en större helhet 

 
 


