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VARFÖR EN RAPPORT OM

LEDARSKAP?

Ledarskap är ett omfattande och viktigt

område. Det finns inte ETT ledarskap

som fungerar i alla lägen och alltid. Att

anpassa ledarskapet till situation och

målgrupp är ett måste för att nå sina mål

och skapa resultat. Ledarskap är inte

bara att vara en chef som leder andra.

Det har olika nivåer, till exempel att  leda

sig själv, att leda någon annan eller en

grupp. Oavsett vad så behöver man få

människor med sig på vägen mot målet.

 

På SkillEd arbetar vi varje dag med att

öka våra kunders effektivitet och

ledarskap. Medarbetare och chefer i

organisationer behöver hela tiden

utvecklas och lära sig enkla, konkreta

metoder som gör vardagen och

rutinerna lättare.

Inom SkillEd fokuserar vi på

kompetensutveckling och

ledarskapsutveckling som hjälper

organisationer att bli mer effektiva och

öka affärsnyttan.

 

I den här rapporten har vi ställt frågor

om ledarskap och syn på kompetens. Vi

har frågat över 1 000 personer om

ledarskap och kompetens och vi har

tittat närmare på om det finns skillnader

baserat på ålder, kön eller bransch.

 

 

Om undersökningen 
 

Enkäten genomfördes av Cint under perioden 5 november – 5 december 2018 som en kvantitativ

studie med 1 322 respondenter. Enkäten riktades till yrkesverksamma personer i åldrarna 18-65 år,

varav cirka 60 procent är ledare. 

 

För mer information om undersökningen, se slutet av denna rapport.

 

 

Mikaela Valtersson
Verksamhetsansvarig
SkillEd
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LEDARSKAP -  

EN INTRODUKTION

SkillEds syn på ledarskap och varför ledarskap i organisationer blir allt viktigare

- Att ta aktivt ansvar för vem jag är och

hur jag agerar i olika sammanhang.

Forskning visar att framgångsrika

företag med personal som trivs, utmärks

av att medarbetare har ett tydligt

självledarskap.
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Självledarskap

 

Att leda innebär att en individ med sitt

beteende och kommunikation får andra

eller sig själv att agera, tänka eller röra

sig mot ett bestämt mål. Ett väl

fungerande ledarskap är alltid

målinriktat och därmed en central del av

att få en organisation att fungera

effektivt. Effektivitet handlar om att

använda resurser på bästa sätt för att

uppnå de mål som finns för

verksamhetens produkter och tjänster.

För att få människor med sig på resan

mot ett gemensamt mål krävs förmåga

att engagera och entusiasmera. Att ha

en god kommunikation och ett

coachande förhållningssätt underlättar

den resan. Att sätta tydliga och mätbara

mål gör att du lättare når dina mål.

 

Många associerar ledarskap till att leda

på grupp- eller samhällsnivå.  Vi menar

att ledarskap kan utföras på olika nivåer.

För att leda andra måste man kunna leda

sig själv. Allt med en god

självkännedom. När man känner sig själv

och sina egna styrkor och triggers kan

man också förstå de människor man

arbetar med.

Själv

 

Team

 

Organisation

 

- Att leda grupper eller organisationer,

till exempel som projektledare,

gruppchef eller som mellanchef. Att vara

ledare behöver inte innebära ett formellt

ledaransvar. En “informell” ledare i en

organisation kan ha stort inflytande på

en grupp, även om det inte finns

formella mandat.

Gruppnivå

 

- Att leda en hel organisation, alltifrån

att vara ordförande i en förening, VD för

ett företag till att vara generaldirektör

för en myndighet.

Organisationsnivå

 



Det finns så klart många skillnader med

ledarskap i olika organisationer. Om du

leder ett litet team eller en stor koncern

ger det olika förutsättningar och

möjligheter. Vår erfarenhet är dock att

det finns fler likheter i utmaningar och

kompetenser på de olika nivåerna än

man kanske tror. Oavsett var du befinner

dig i ditt ledarskap behöver du ofta en

vision, en målbild och en strategi för att

nå ditt mål. Du behöver delmål och

aktiviteter. Att få människor med dig för

att kunna realisera målet är helt

avgörande i alla organisationer.

 

I vår undersökning har vi i anvisningarna

angett att deltagaren inte behöver vara

formell ledare för att på ett eller annat

sätt ha ett ledaransvar. Man kan vara

chef med personalansvar eller man kan

vara ledare på andra sätt som till

exempel projektledare, arbetslagsledare

och annat.  Vår syn på ledarskap är att

det snarare handlar om aktiviteter än

positioner eller personer. Vår

utgångspunkt är att ledarskapet framför

allt formas i relationer mellan

medarbetare.

 

 

 

 

SkillEds definition av ledarskap:

 
”Ledarskap är en process genom vilken en individ har inflytande på

och påverkar både sig själv och en grupp individer för att uppnå ett

gemensamt mål”

 

 

Enligt SCB var uppdelningen av de som

var anställda som chefer 2016 60

procent män och 40 procent kvinnor.

Detta återspeglas i vår undersökning där

59 procent av ledarna är män och 41

procent är kvinnor.

 

Ledarskap har inte definierats för

enkätens deltagare. Svaren bygger på en

subjektiv uppfattning och visar hur

deltagaren har uppfattat och tolkat

ledarskap. Den aktuella känslan och

tanken för dagen kan också ha påverkat

svaren.

 

Det finns inte någon allmänt vedertagen

definition av ledarskap, men vi har valt

att utgå från Northouse (2010), där

ledarskap definieras som en pågående

process där en individ påverkar en grupp

av individer för att uppnå ett gemensamt

mål.
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Forskning visar att dagens unga vill ha

mer av personlig utveckling i sitt

professionella liv. De vill känna

delaktighet i planeringen för att kunna

uppnå mål. Generellt sett uppfattas

yngre generationer som mer otåliga, de

vill inte fortsätta verka inom en

organisation med ett ledarskap som de

uppfattar som otydligt och ineffektivt.

 

En ledare idag behöver arbeta effektivt

tillsammans med sitt team för att nå de

mål som finns. SkillEds studie visar att

en utvecklad feedbackkultur leder till

högre effektivitet och således högre

affärsnytta. För att skapa en bra

feedbackkultur så behövs

kommunikativa ledare.

Kommunikationen behöver fungera

oavsett om man möts varje dag i ett

kontorslandskap, eller verkar i olika

miljöer och länder.

 

Tydligt ledarskap i organisationer blir allt

viktigare eftersom arbetet tenderar att

bli mer målstyrt. Ledare måste arbeta

självständigt och ha stor förmåga att

leda sig själv. Medarbetare har fått

alltmer ansvar för det egna arbetet. Vi

arbetar mer globalt, många arbetar på

distans och med tekniska hjälpmedel.

 Att inte ha tillgång till sin ledare

dagligen skapar större krav på tydlig

riktning och högre grad av självständigt

arbete.

 

Förändringstakten är hög i en omvärld

med stark global konkurrens, hög

komplexitet och snabb digital

utveckling. Dagens organisationer

behöver vara snabbrörliga, något som

 ställer höga krav på effektivitet och

flexibilitet. Var och en behöver veta sin

uppgift och ha mandat för att snabbt

kunna leverera trots att

förutsättningarna ständigt ändras.

 

Målstyrt ledarskap blir allt viktigare

 

Förändringstakten är konstant hög

Nya generationer ställer nya krav på

ledare

 

Högre krav på effektivitet

Ledarskap blir allt viktigare
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Vi har ställt en mängd frågor om effektivitet och ledarskap till drygt 1 300 personer, t ex:

 

Vad har vi frågat och vilka har vi frågat?

UNDERSÖKNINGEN

Vi har sedan analyserat svaren och brutit ned frågorna i olika kategorier.

 

 

Vad är viktigast i din professionella ledarroll?     

Vad är viktigast för att du ska kunna göra ett ännu bättre

arbete?    

Vilken ledarstil har du idag och vilken vill du utveckla?    

Har digitaliseringen påverkat din organisation?     

Behov av utveckling?     

Upplever du att kompetensbrist är ett problem inom din

organisation? Vilken kompetens saknas mest?    

Har du vidareutbildat dig?

Kön Ålder Bransch Yrkeskategori
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VAD ÄR VIKTIGAST I  DIN

PROFESSIONELLA

LEDARROLL?

Det viktigaste i en ledarroll är att motivera kollegor och få team att samarbeta mot gemensamma mål.

Det uppger ungefär var tredje ledare. En stor majoritet (75 procent) anser också att de har vad de

behöver för att utföra ett arbete de är nöjda med. Detta ligger väl i linje med forskning och vår egen

erfarenhet. Det visar att det relationella i ledarskapet har högsta prioritet. Det är med tydliga mål och i

nära relation och kommunikation med individen som ledaren har störst möjligheter att påverka sin grupp

av medarbetare.

 

Det är stort hopp till nästa svarsalternativ om vad som är viktigt i ledarskapet. Att till exempel leverera

bra resultat anser endast 6 procent är viktigast. Det kan tyckas lite förvånande att så få värderar att nå

resultat som sin viktigaste uppgift. Det kan vara ett uttryck för en hög förståelse för att det är

medarbetarna som är helt avgörande för om du når dina resultat eller inte. Kanske skulle detta resultat se

annorlunda ut i andra delar av världen, men vi ser att ledare på svenska arbetsplatser tydligt prioriterar

medarbetargruppen och sin roll som ledare för ett team.

 

 

34% 
stötta och motivera

kollegor

28% 
få ett team att

arbeta mot
gemensamma mål

Att stötta och motivera och få team att arbeta mot gemensamma mål är

viktigast
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I undersökningen har vi ställt frågor om vad deltagande ledare uppfattar som viktigast i sin professionella

ledarroll.

 

6% 
att leverera bra

resultat
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Tre områden sticker ut som tydliga förbättringsområden hos ledarna: 1. Mer kunskap i sakområde (22

procent). 2. Bättre verktyg & arbetsmetoder (22 procent). 3. Bättre internt samarbete (16 procent). Man

vill ha både mer kunskap och fler konkreta verktyg att använda i sin vardag för att utföra sitt arbete på ett

bra sätt.

 

Kunskap, verktyg och samarbete viktigast för att förbättras

 

VAD ÄR VIKTIGAST FÖR

ATT DU SKA KUNNA GÖRA

ETT ÄNNU BÄTTRE

ARBETE?

I undersökningen har vi ställt frågor om vad deltagande ledare uppfattar som viktigast för att kunna göra

ett ännu bättre arbete.

 

Mer kunskap Bättre verktyg Mer samarbete

22% 22% 16%

60% av ledarna angav ett av följande områden

 



När vi analyserar svaren utifrån ålder, kön och sektor ser vi att det finns ett samband mellan ålder och

vilket alternativ som är viktigast. Över 70 procent av yngre deltagare anger att mer kunskap är viktigast,

medan 60 procent av äldre deltagare anger mer samarbete som viktigast. Det kan vara en sådan enkel

förklaring att större sakkunnighet kan komma med längre erfarenhet och som äldre medarbetare har man

den expertis som krävs och önskar istället att samarbeta bättre. Det finns dock en fara i att falla in i

gamla mönster så att hålla sin ledarkompetens levande, kompetensutveckla sig och läsa på om nya rön

kan vara en källa till framgång.
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Yngre uppger att mer kunskap är viktigast - äldre uppger mer

samarbete

 

Ledare som vill ha kunskap

 

Ledare som vill ha verktyg

 

Ledare som vill ha samarbete

 Yngre

Offentlig sektor

Egenföretagare

En mellangrupp

Står inte ut jämfört med

de två övriga grupperna

Äldre

Privat sektor
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När vi analyserar svaren utifrån bransch ser vi att ledare som vill ha mer kunskap i sitt sakområde är lite

överrepresenterade inom kontor (admin / juridik / ekonomi). En spekulation här kan vara att det är inom

lag- och regeltunga områden som mer kunskap önskas, där det ständigt kommer ny fakta att förhålla sig

till, fakta som inte kan ignoreras. Vi ser också att de som arbetar inom kontor vill ha mer av allt - de

efterfrågar både mer kunskap, fler verktyg och mer samarbete jämfört med andra sektorer.

 

 

Inom kontor vill flera ledare ha mer kunskap

 

Ledare som vill ha kunskap Ledare som vill ha verktyg Ledare som vill ha samarbete

Liten överrepresentation

inom kontor och data/IT

Liten överrepresentation

inom skola/vård och

service

Liten överrepresentation

inom industri/logistik



Vi ser att unga (under 45 år) efterfrågar kunskap i större utsträckning (73 procent). Det är naturligt att

vara vetgirig och behöva fylla på sin verktygslåda när man är ny i arbetslivet. Man kanske också är mer

fokuserad på att leverera själv än på att samarbeta och få andra att växa. 

 

Om man bryter ned detta så noteras att inom offentlig sektor vill 43 procent ha mer kunskap för att

kunna göra sitt jobb bra. Detta kan jämföras med 35 procent inom privat sektor.
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Unga efterfrågar kunskap

 

Mer kunskap Bättre verktyg Mer samarbete

Unga, män och

offentlig sektor

efterfrågar mest

Män, unga och privat

sektor efterfrågar

mest

Män och privat sektor

efterfrågar mest

Inom privat sektor efterfrågar ledarna istället mer samarbete för att kunna göra sitt jobb bra. Hela 60

procent prioriterar mer samarbete jämfört med bara 30 procent inom offentlig sektor. Kanske är

samarbete mer utvecklat inom offentlig sektor än privat. Vi har sett i våra tidigare studier att offentlig

sektor spenderar mer tid på möten än privat sektor. En fördel med det kan ju vara att man då

kommunicerar och samarbetar bättre.

 

 

Privat sektor efterfrågar mer samarbete

 



I vår undersökning ställde vi även frågor om ledarstilar. Vi beskrev att vi alla ofta är en kombination av

flera ledarstilar men där någon är mer framträdande, och definierade följande ledarstilar:
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VILKEN LEDARSTIL HAR DU

IDAG? OCH VILKEN VILL

DU UTVECKLA?

Den drivande:

- rak, bestämd, tar plats, tar

beslut och visar riktning

Den lyssnande:

- empatisk, stöttande, lyssnar,

skapar förtroende och är icke

dömande

Den argumenterande:

- analytisk och grundlig,

argumenterar logiskt för sin sak

Den entusiasmerande:

- påverkar andra genom sin

karisma, gillar nya idéer och är

positiv



Vi frågade deltagarna vilken av dessa ledarstilar som är mest framträdande hos dem själva. Vilken

ledarstil de bäst känner igen sig i.
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Tittar vi tittar närmare på vilken ledarstil som är dominerande så är det tydligt att den empatiska stilen är

vanligast (42 procent). På andra plats, en bra bit efter, kommer den drivande och bestämda ledarstilen

(22 procent). Det finns ofta en bild i samhället och omvärlden av att ledarskapet på svenska arbetsplatser

präglas av en demokratisk ledare som inte är auktoritär. Bilden visar platta organisationer och mer av en

konsensuskultur. Detta bekräftas av vår studie.

 

Den empatiska och lyssnande ledaren är vanligast

 

Den lyssnande:

- empatisk, stöttande, lyssnar,

skapar förtroende och är icke

dömande
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Hela 36 procent vill utveckla den drivande ledarstilen mest, medan övriga ledarstilar kommer en bra bit

efter på runt 20 procent. Det verkar alltså som många ledare ser en styrka i att lyssna och vara empatisk

men framförallt saknar de mer traditionella ledaregenskaper som att vara rak, bestämd och tydlig. Man

kanske tycker att det är svårt att ställa krav, följa upp dem och att det är obekvämt att ha svåra samtal.

Även detta bekräftar bilden av den svenske ledaren. Uppenbart är att många vill utveckla denna stil mer

för att kunna vara mer drivande och beslutsför. Kanske är den omvittnade svenska konflikträdslan en

orsak till att man inte vågar vara så drivande som man verkar vilja. Eller så har man helt enkelt inte

verktygen för att vara drivande på ett coachande och entusiasmerande sätt. Om man tittar på olika

sektorer är det tydligt att det är samma mönster i både offentlig och privat sektor. Man identifierar sig

mest med den lyssnande ledaren och vill utveckla den drivande. Men de skillnader vi ändå ser är att man

inom offentlig sektor har lite mer inslag av den drivande ledaren och att man inom privat sektor har mer

inslag av den argumenterande ledaren.

Ledare vill främst utveckla en mer drivande och bestämd ledarstil

Den drivande:

- rak, bestämd, tar plats, tar

beslut och visar riktning



Det krävs mer av en ledare idag i en värld där utvecklingen går rasande fort och digitaliseringen påverkar

alla sektorer. Idag behöver många ledare vara digitala, kanske leda virtuella team och man träffar inte

alltid sina medarbetare fysiskt. Därför ställde vi i undersökningen även frågor till deltagarna om

digitaliseringen påverkat deras organisation.
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Alla branscher påverkade av digitaliseringen, men serviceyrken i mindre

grad
 

 

 

Bilden kring digitalisering är överlag positiv och 58 procent av de tillfrågade anger att digitaliseringen

gynnat deras organisation. 21 procent menar dock att digitaliseringen påverkat deras verksamhet

negativt. Kanske upplever man ökad konkurrens med den digitala utvecklingen samtidigt som ens egen

arbetsvardag kunnat effektiviseras av densamma.

 

Serviceyrken har i mycket behållit den mänskliga kontakten vilket kanske gör att just den branschen visar

på lägre grad av förändring i och med digitaliseringen. Det är en märkbar skillnad mellan serviceyrken

och IT-branschen i denna fråga.

 

 

HAR DIGITALISERINGEN

PÅVERKAT DIN

ORGANISATION?

Digitalisering har påverkat samtliga branscher i relativt hög utsträckning. Serviceyrken

sticker dock ut med en betydligt mindre påverkan av digitalisering
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BEHOV AV UTVECKLING?

47% 

Det är utmanande för

medarbetare att

hänga med i

utvecklingen

Min organisation

behöver utvecklas för

att vara

konkurrenskraftig

58% 

När vi ställer frågor om utveckling ser vi ett stort behov av att utvecklas mer. Hela 47 procent av ledarna

anser att det är svårt för deras medarbetare att hänga med i utvecklingen och 58 procent anser att deras

organisation behöver utvecklas för att vara konkurrenskraftig. Nästan hälften ser att de är utsatta för

starkt förändringstryck från omvärlden. En stor andel (65 procent) anser att deras medarbetare behöver

kompetensutveckling. Sammantaget ser ledarna att utvecklingen går snabbt, man har svårt att hänga

med och att det krävs en hel del av organisationen för att vara i takt med utvecklingen. Det är tydligt att

kompetensutveckling är viktigt för ledare och de ser ett betydande behov av att utveckla organisationen

för att följa utvecklingen.

 

 

Det finns ett behov

av

kompetensutveckling

bland medarbetare

65% 

Min organisation är

utsatt för ett stort

förändringstryck från

omvärlden

48% 



Varje organisation behöver attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. det är en avgörande

fråga för att utvecklas. För att närmare undersöka hur de upplever kompetensfrågan i sin organisation

fick deltagarna även en fråga om de ansåg att kompetensbrist är ett problem inom deras organisation.
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Två av tre (65 procent) svarar att det finns behov av kompetensutveckling bland medarbetare och en

majoritet (54 procent) menar att kompetensbrist är ett problem inom deras organisation. Det är inga

stora skillnader mellan branscher men de som arbetar inom kontor/administration ser ännu större

kompetensbrister än de inom till exempel serviceyrken.

 

Kompetensbrist hos majoriteten

UPPLEVER DU ATT

KOMPETENSBRIST ÄR ETT

PROBLEM INOM DIN

ORGANISATION?

En betydligt större andel inom offentlig sektor ser kompetensbrist (60 procent) som ett problem, jämfört

med 48 procent inom privat sektor. I en värld som ständigt förändras ställs höga krav på kompetens. Man

måste kunna utveckla sina medarbetare och hitta rätt kompetens.

 

Ledare upplever att kompetensbrist är ett problem i majoriteten av organisationerna. Hela 54 procent

upplever att de har kompetensbrist. Denna höga siffra bekräftar att kompetensutveckling är ett viktigt

område för företag och organisationer.

Kompetensbrist ett större problem inom offentlig sektor

Offentlig
sektor
60%

Privat
sektor
48%



Deltagarna rapporterade även vilken typ av kompetens som saknas mest. Svarsalternativen på frågan

var:
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VILKEN KOMPETENS

SAKNAS MEST?

Den kompetens som efterfrågas mest är expertkunskap (44 procent). Social kompetens och bättre

ledarskap är också viktigt, men kommer en bra bit efter på 27 procent. En bidragande anledning till det

stora behovet av kompetensutveckling är att många organisationer behöver utvecklas för att vara

konkurrenskraftiga (58 procent). Det här kan problematiseras med den studietradition vi närmat oss där

vi fokuserar alltmer på förmågor, entreprenörskap, problemlösning och samarbetsförmåga, ibland på

bekostnad av faktakunskap. Här kan det dock innebära att det inte finns personal med rätt examen att

anställa, därav avsaknad av expertis. Som arbetsgivare kanske man även tänker att om

grundkompetensen finns kan man sedan själv forma och fylla på med de nödvändiga mjuka värdena.

 

Expertkunskap den kompetens som saknas mest

Social kompetens - Det handlar om att hantera människor och relationer och skapa  bättre samarbete

och kultur

Expertkunskap - Att vara expert inom sitt sakområde för att utföra ett korrekt arbete

Ledarskap - Det kan handla om att sätta mål och tydliga ansvarsområden

Annan kompetens - En övrig punkt för det som inte täcks in i någon ovan

24% 

Social kompetens

(exempelvis för bättre

samarbete och kultur) 

45% 

Expertkunskap

(exempelvis för att

utföra ett korrekt

arbete)

29% 

Ledarskap

(exempelvis

målsättningar och

ansvarsområden)

3% 

Annan kompetens

Vilken typ av kompetens saknas mest?
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Vid en analys av den typ av kompetens som saknas mest per bransch ser vi att data / IT (54 procent) och

industri / logistik (59 procent) har högst andel saknad expertkunskap.

 

Stor brist på expertkunskap inom IT och industri

Hos gruppen som har kompetensbrist är det mindre vanligt med feedback. Hela 33 procent får det sällan

eller aldrig  jämfört med 15 procent av dem som inte anser att de har kompetensbrist.  Det är tydligt att

det i organisationer som inte har en väl utvecklad feedbackkultur finns en större brist på den kompetens

man behöver.

 

Vi ser i undersökningen att man efterfråga mer social kompetens inom offentlig sektor. Kanske kan det

spegla de branscher som finns inom sektorn som  vård, skola och omsorg  där social kompetens är ett

viktigt inslag. Det man behöver kanske man tydligare ser bristen av.

 

Kompetensbrist har ett samband med mindre feedback

Brist på social kompetens

(exempelvis för bättre samarbete och kultur) 

Brist på expertkunskap

(exempelvis för att utföra ett korrekt arbete) 

Offentlig

sektor

31%

Privat

 sektor

17%

Privat

sektor

49%

Offentlig

 sektor

39%
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Som ledare är det avgörande att kunna ha team med rätt kompetens för uppdraget. En viktig del är då att

ständigt utveckla de medarbetare man har för att möta de krav som hela tiden förändras. I vår

undersökning ställde vi därför även frågor om utbildning; om deltagarens högst avslutade utbildning, om

vidareutbildning sedan hen började arbeta och hur vidareutbildning har genomförts. Alla behöver

utvecklas under sitt arbetsliv och vi har sett att man värderar utveckling högt.  Men har man då själv

kompetensutvecklat sig?

 

HAR DU 

VIDAREUTBILDAT DIG?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ja, inom mitt yrkesområde 

Ja, och bytt karriärbana 

Nej, men jag har bytt karriärbana 

Nej, jag har inte vidareutbildat mig 

Har du vidareutbildat dig sedan du började arbeta?

Hur har du vidareutbildat dig?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Genom min nuvarande eller tidigare arbetsgivare 

På högskola, universitet, yrkesutbildning eller via annan extern aktör 

På egen hand 

Annat 

Fler ledare har 

vidareutbildat sig 

+ 15%

Många har vidareutbildat sig

efter de börjat arbeta

61%



Det är vanligt att vidareutbilda sig (61 procent har gjort det sedan de började arbeta) och det är ungefär

lika vanligt att göra det via sin arbetsgivare som på högskola / universitet eller annan extern aktör.

Ungefär en av tre har också bytt karriärbana. Detta bekräftar bilden av att vi lever i en snabbt föränderlig

tid där både företag och anställda behöver utvecklas med tiden och vara beredd att ställa om beroende

på yttre omständigheter. Dessutom är man förmodligen mer öppen för förändring idag och vågar ta steg

mot att nå personliga mål och drömmar. En anledning kan vara att tröskeln för att få inspiration och

kunskap idag är mindre (ex. via kurser online som är öppna för alla). Det läggs även större krav på

medarbetaren själv att skaffa sig den kunskap som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Man

kan således inte längre vänta in att chefen bestämmer vad man ska utbildas inom och när. Det är såklart

även ett sätt att fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden och då vi byter jobb allt oftare hänger det

samman.

 

Det är vanligt att vidareutbilda sig

22
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FÖRDJUPAD ANALYS AV

LEDARSKAP

Som ledare vill man mycket och har mångas höga förväntningar på vad man ska åstadkomma.

 

När vi tittar på ledarstil ser vi att i princip alla grupper vi undersökte (sektor, ålder och bransch) i

dagsläget tillhör gruppen ”lyssnande ledare” och det man vill utveckla mest är en ”drivande ledarstil”.

Den enda grupp som avviker är äldre ledare, de vill bli mer entusiasmerande.

 

Vi ser i vår undersökning att ledare vill främst ha kunskap, samarbete och bättre verktyg/ arbetsmetoder

för att kunna göra ett bättre arbete. Kunskap är extra populärt bland yngre ledare medan äldre tenderar

att efterfråga samarbete i högre utsträckning. Vi ser också att offentlig sektor sticker ut kring att

efterfråga mer kunskap medan privat sektor vill ha mer samarbete.

 

Ca 50-60 procent av ledarna anser att kompetensbrist är ett problem på deras arbetsplats. Störst

bristvara är expertkunskap. Kontor var den enda yrkesgruppen som avvek från mönstret och angav

”social kompetens” på samma nivå som expertkunskap.

 

Lyssnande ledare vill utveckla sin drivande roll

Jämför man de som uppger att de arbetar i en organisation som fungerar effektivt jämfört med dem som

anser att deras organisation fungerar ineffektivt visas intressanta mönster. Då blir det tydligt att  det är

fler ledare (64 procent vs 52 procent) och fler chefer (40 procent vs 25 procent) som upplever att arbetet

i organisationen fungerar effektivt. 

 

En förklaring till att ledare och chefer har en annan bild av effektiviteten i organisationen kan vara att

olika delar av organisationen fungerar mer eller mindre effektivt. Att chefer och ledare upplever

organisationen som effektiv kan ha ett samband med att chefer och ledare i större utsträckning påverkar

organisationens inriktning, arbetssätt och agenda och skapar strukturer och kultur utifrån sin ledarstil. En

annan förklaring kan vara att ledare och chefer inte känner till alla delar av organisationen. Kanske nås de

inte av återkoppling från medarbetare som jobbar ute i organisationen och som har den djupaste

kunskapen om verksamhetens olika delar?

 

Ledare och chefer tycker att arbetet fungerar effektivt

Den lyssnande:
- empatisk, stöttande, lyssnar,
skapar förtroende och är icke

dömande
 

Den drivande:
- rak, bestämd, tar plats, tar beslut

och visar riktning
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På vår fråga om vilken ledarstil som är mest framträdande är det fler inom offentlig sektor (26%) än privat

(18%) sektor som anger att de har en drivande ledarstil (rak, bestämd, tar plats, tar beslut och visar

riktning). Inom den privata sektorn (24%) är det fler som anger att de har en argumenterande ledarstil

(analytisk och grundlig, argumenterar logiskt för sin sak).

 

Både ledare inom offentliga och privata sektorn anser sig vara en lyssnande ledare (empatisk, stöttande,

lyssnar, skapar förtroende och är icke dömande). De vill också inom båda sektorerna utveckla sin

drivande ledarstil.

 

45% 32% 27%

39% 36% 43%

26% 20% 20%

25% 20% 14%

21% 22% 27%

24% 35% 15%

17% 27% 15%

22% 27% 14%

Egenföretagare
39.7%

Offentlig sektor
35.6%

Privat sektor
24.7%

Har en

drivande

ledarstil

Privat sektor
36.4%

Egenföretagare
36.4%

Offentlig sektor
27.3%

Har en

argumenterande

ledarstil

Privat sektor
37.2%

Offentlig sektor
35.7%

Egenföretagare
27.1%

Har en

lyssnande

ledarstil

Offentlig sektor
35.4%

Privat sektor
35.4%

Egenföretagare
29.3%

Vill utveckla

drivande

ledarstil

Egenföretagare
29%

 
Offentlig

sektor
26%

 
 

Privat sektor
18%

 
 
 

Egenföretagare
24%

 

Offentlig
sektor

18%
 
 

Privat sektor
24%

 
 
 

Egenföretagare
35%

 Offentlig
sektor
46%

 
 

Privat sektor
48%

 
 
 

Egenföretagare
29%

 

Offentlig
sektor
35%

 
 

Privat sektor
35%
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Ledare får feedback oftare

Vi ser stora skillnader mellan ledare och de som inte är ledare när det gäller feedback
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Vi förvånas något över att en majoritet av ledarna anser att de har tillräckligt med resurser för att utföra

ett arbete som de känner sig nöjda med. Ofta hör man att det finns resursbrist inom organisationer för att

nå dit man vill. Tydligt bland de som deltagit i denna studie är att man inte ser resursbrist som det stora

problemet.

 

 

Tydligt ledarskap och feedback har ett samband med effektiva

organisationer

Det finns intressanta skillnader mellan de grupper som upplever sin organisation som effektiv eller inte. I

undersökningen syns ett  samband mellan ett tydligt ledarskap och konkret och tydlig feedback.

 

Bland deltagare som upplever organisationen som effektiv uppger hela 94 procent att de får konkret och

tydlig feedback. Samma grupp får även i hög utsträckning  positiv feedback. Bland deltagare som

upplever sin organisation som ineffektiv uppger en majoritet att de vill ha mer feedback.

 

Det finns en mognadsgrad kopplat till organisationer som är duktiga på att arbeta med feedback. De som

har en mer utpräglad feedbackkultur är också organisationer som är mer effektiva och där anställda

känner sig mer effektiva i sitt arbete. Denna mognadsgrad kopplar också tillbaka till ledarskap. I den

grupp som uppger att de arbetar i en ineffektiv organisation anser 43 procent att det finns ett otydligt

ledarskap i organisationen. I effektiva organisationer är motsvarande siffra endast 14 procent.  Sett till

vad dessa grupper efterfrågar så är det tydligt att de som kommit längre i sin mognadsgrad upplever

administration som ett problem medan de som inte kommit så långt i sin mognadsgrad mer ser

bristfälligt ledarskap och dålig informationsspridning som de största utmaningarna.

 

Tre av fyra ledare uppger att de har tillräckligt med resurser

Ja
75% 

Nej
25% 

Skulle du säga att du har tillräckligt med resurser för att utföra ett 

arbete som du känner dig nöjd med?

Starkt behov av kompetensutveckling

Som ett led i att ständigt behöva utvecklas svarar två av tre tillfrågade att det finns behov av

kompetensutveckling bland medarbetare. En majoritet menar även att kompetensbrist är ett problem

inom deras organisation. Den kompetensvara som efterfrågas mest är expertkunskap. Social kompetens

och bättre ledarskap är också viktigt, men kommer en bra bit efter på. En bidragande anledning till det

stora behovet av kompetensutveckling är att många organisationer behöver utvecklas för att vara

konkurrenskraftiga. Man verkar alltså känna av ökad konkurrens utifrån och digitaliseringen spelar med

all sannolikhet en central roll här, men ser samtidigt på digitaliseringen med positiva ögon. Kanske för att

man själv upplevt att det effektiviserar det dagliga arbetet.

 

 



När vi tittar på ledarstil ser vi att i princip alla
grupper vi undersökte (sektor, ålder och bransch) i

dagsläget tillhör gruppen ”lyssnande ledare” och det
man vill utveckla mest är en ”drivande ledarstil”.

Den enda grupp som avviker är äldre ledare, de vill
bli betydligt mer entusiasmerande.

 

Ledare är lyssnande och vill bli mer
drivande

 
Det viktigaste i en ledarroll är att motivera kollegor
och få team att samarbeta mot gemensamma mål.

Det uppger ungefär var tredje ledare.
 

Stötta och motivera och att få team att
jobba mot gemensamma mål är viktigast

 

Om man har en tydlig feedbackkultur på
arbetsplatsen blir man mer effektiv och utvecklas

mer. Det visar både forskning och SkillEds
feedbackstudie. Om en feedbackkultur ska få fäste
och lyfta verksamheten behöver ledaren vara både

drivande och en förebild i frågan.
 

Feedback har ett starkt samband med
effektivitet och tydligt ledarskap

 
Ca 50-60 procent av ledarna uppger att

kompetensbrist är ett problem på deras arbetsplats.
Störst bristvara är expertkunskap. Kompetensbrist

är ett större problem inom offentlig sektor.

Kompetensbrist är ett problem
 

Vad ledarskap handlar om
 

Sammanfattning

Att leda innebär som vi påpekat ovan att en individ med sitt beteende och sin kommunikation får andra eller sig
själv att agera, tänka eller röra sig mot ett bestämt mål. Enligt docent Sveningsson och professor Alvesson, vid

Lunds Universitet, handlar ledarskap även om ärlighet och driv. Med olika ledarstilar hanterar ledaren utmaningar
och motstånd.  Forskarna studerade ledarskap utefter fem områden: egenskapsorienteringen, stilorienteringen,
situationsorienteringen, ledarskapsorienteringen och postheroisk orientering. Under första halvan av 1900-talet
fokuserade man på en ledares specifika egenskaper, det var det som gjorde skillnad. Med det menade man att

alla kunde inte bli ledare utan man föddes till en. 
 

I stilorienteringen började man tala vilket beteende eller stil som var lämpligt. Auktoritärt, demokratiskt eller ett
väldigt lössläppt ledarskap var de olika stilarna man benämnde. Situationsorienteringen gick ut på att hitta

betydelsefulla situationer som kunde motivera och organisera grupper. 
 

I ledarskapsorienteringen ses ledaren som en central aktör och begrepp som transformativt ledarskap och
chefskap kontra ledarskap är väl använda i denna orientering.  

 
I slutet 1990-talet får  ledarskapsorienteringen konkurrens av benämningen postheroisk orientering. Den

postheroiska perspektivet presenterar ledarskapet som ett vardagligt ledarskap, vilket kan utövas av alla chefer
och i princip också av andra medarbetare.  Kopplingen mellan ledarskap och vardagliga samtal och möten med

kollegor är tydlig. Här nämns även för första gången “social kompetens”. 27
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Vi inledde rapporten med att konstatera att ledarskap är ett omfattande område och att det inte finns en
viss typ av ledarskap som fungerar i alla situationer. Att anpassa sitt ledarskap till målgruppen och till
specifik situation är grunden för ett kommunikativt ledarskap. Att alltid behålla fokus mot mål och
resultat likaså.  Vi har sett att ledarna i vår undersökning uppger att de framför allt vill utveckla en mer
drivande ledarstil, att stötta och motivera och att få ett team att jobba mot gemensamma mål uppfattas
som viktigast. Som konstaterats tidigare behöver man se ett nuläge för att veta var man ska. Det ledare
oftast kan bli bättre på är att tydligare koppla effektiva mål mot affärsnyttan och att använda ett
coachande förhållningssätt i sitt ledarskap för att få alla att nå målet.
 

Ledarskap är en process genom
vilken en individ har inflytande på
och påverkar både sig själv och en
grupp individer för att uppnå ett

gemensamt mål.
Mål &

förutsättningar

Genomföra

UtvärderaÅterkoppla

Justera och
förbättra
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För att kunna skapa en verksamhet där alla drar åt samma håll och är självständiga, men även når längre

än de själva trodde var möjligt tack vare ett sunt och utmanande ledarskap, krävs en tydlig målsättning.

Ledaren måste kunna måla upp det önskade läget och göra det tydligt för alla. Det kan vara genom att

diskutera vad visionen, missionen och värdegrunden betyder på daglig basis. Detta behöver dock även

kompletteras med mätbara mål. 

 

Bryt gärna ned målen på delmål och aktivitetsnivå. På aktivitetsnivån hittar man de specifika “göranden”,

det vill säga, arbetsuppgifterna som ska utföras.  Här är det viktigt att skapa delaktighet, anpassa sig till

individen och vara väldigt konkret. Kom ihåg att fira uppnådda delmål så alla känner att man avancerar.

 

Önskat läge - vad vill ni uppnå?

För att kunna sätta upp ett önskat läge behöver vi enas om var vi står idag. Det är viktigt att det inte bara

är ledarens bild som förmedlas utan alla medarbetare kan på olika nivåer hjälpas åt att få fram så många

vittnesmål och så mycket kunskap som möjligt om hur verksamheten ser ut just nu. Det kan handla om

nyckeltal, kvalitetsmätningar, enkäter och konkurrentanalyser.  Utgå inte bara från interna kommentarer

utan samla referenser och kundsynpunkter utifrån genom att till exempel genomföra kvalitativa

förfrågningar. 

 

Specificera upp vilka hinder och utmaningar som finns idag. Ha dem i åtanke när målen formuleras och

skapa en resurslista för vad som bör göras när hindret kommer. En enkel SWOT-analys kan användas för

att göra en strategisk översyn. Detta av ett enskilt problem eller en möjlighet, eller över organisationen i

stort. SWOT är en akronym där de respektive bokstäverna står för strenghts (styrkor), weaknesses

(svagheter), opportunities (möjligheter) och threats (hot). Genom granskning av ovanstående kan man

hitta möjligheter att bemöta ex hinder och framtidens krav på förändring. 

 

En annan populär metod är Eisenhowers Matrix. Den hjälper till att prioritera bland olika arbetsuppgifter

och beslut för att på så sätt nå målen snabbare och lättare. Här delar man i en fyrfältare upp

arbetsuppgifterna enligt rubrikerna viktigt/inte viktigt och brådskande/inte brådskande. Beroende på

vilken ruta arbetsuppgiften eller besluten landar i så får man vägledning såsom : gör det nu, delegera,

sätt in i kalendern eller ignorera.

 

En väl förankrad, och individuellt nedbruten,  verksamhetsplan med mål, delmål, aktiviteter och

strategier hjälper också medarbetarna att självständigt hålla i rätt arbetsuppgifter när mycket pockar på

uppmärksamhet.

 

 

 

Nuläge - hur ser nuläget ut?

En ledare, formell eller informell, behöver ett antal olika typer av kompetenser och verktyg. Dessa

kompetenser behöver samverka för att ledarskapet ska bli effektivt och föra organisationen framåt. 

 

Vår erfarenhet är att det finns likheter i utmaningar och behov av kompetenser på olika nivåer, vare sig

det handlar om självledarskap, att leda en grupp eller en större organisation.  Att utveckla sitt ledarskap

innebär att steg för steg erövra kompetenser och fylla på sin verktygslåda så att rätt verktyg väljs vid rätt

tillfälle.

 

Att nå dit vi ska - centrala kompetenser för ledarskap



30

Själv Medarbetare

Process Produkt

Självkännedom
Definierade värderingar
Ärlighet 
Integritet
Förutsättningar
Personliga mål
Erfarenheter
Utbildning
Ambitionsnivå

Coachande förhållningssätt
Tydlig kommunikation och
feedback
Hantera samtalsmetoder
Inspirera och motivera
andra
Bygga relationer
Samarbeta och utveckla
team

Vision
Tydliga mål
Teknisk / professionell
expertis
Fokus på resultat
Analysera och lösa problem
Innovation

Strategiskt perspektiv
Fokus på affärsnytta
Kundfokus
Målstyrd planering
Utveckla arbetssätt för
effektivitet
Leda i förändring

Själv - att leda sig själv

För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. Vi menar att ett gott ledarskap bottnar i en god

självkännedom, egna definierade värderingar och ett ledarskap som genomsyras av ärlighet och

integritet. Man behöver förstå sina egna drivkrafter, sina kärnvärderingar och utmaningar för att på ett

bra sätt hantera relationer och leda andra människor.

 

Som ett led i att arbeta med självkännedom så kan man använda sig av personlighetstest. Det finns en

rad personlighetstest på marknaden och många är både populära och kritiserade. Att använda

personlighetstest som ett diskussionsunderlag för att se styrkor och utmaningar hos en individ eller inom

en grupp kan vara både roligt och utvecklande. Att helt kategorisera människor utefter tester och svar

vid ett enstaka tillfälle bör man dock vara mycket försiktig med. Det är även viktigt att komma ihåg att

nästan alla egenskaper är av godo då och då. Det finns ingen “ideal”-människa vars egenskaper och

beteenden är det korrekta i alla sammanhang alltid.

 

Att sätta sig in i feedbacktrappan är även det ett sätt att utveckla sin självkännedom. Hur reagerar jag på

motiverad eller omotiverad kritik, beröm, bekräftande eller utvecklande konstruktiv feedback? Och hur

ger jag själv feedback till andra? Här finns mycket att lära om sina egna triggers och sin förmåga att se

feedback som en gåva för utveckling.
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Förmåga att få medarbetare eller andra människor med sig är av central betydelse för att kunna uppnå

mål. Vår utgångspunkt är att ledarskapet framför allt formas i relationer mellan medarbetare. Här finns

ett antal viktiga kompetensområden som t ex ett coachande förhållningssätt, tydlig kommunikation,

fungerande feedback, att kunna hantera samtalsmetoder mm för att bygga ett positivt grupp- och

samtalsklimat.

 

Den coachande ledaren

 

Den coachande ledaren kännetecknar vi som en ledare som utgår ifrån att medarbetarna kan och vill.

Hen är mer inställd på att ställa frågor än på att “tala om”. Det finns en genuin önskan hos ledaren att ta i

hand, pusha på eller locka fram andra snarare än att utföra allt själv alternativt leta fel hos dem som inte

följer.  Ledaren inser att det är medarbetaren själv som måste ta sig från A till B. Här är det, som tidigare

påtalats, oerhört viktigt att det finns ett tydligt mål som var och en kan arbeta mot. Det kan finnas olika

vägar dit och det är ledarens uppgift att få alla att ta kliv mot målet, men detta utifrån individens

förutsättningar. 

 

Den coachande ledaren är även mån om att se medarbetarna som ett team som behöver verka

tillsammans för att nå framgång. Det innebär även att ledaren själv är en del i laget och samtidigt är

beredd på att ta ett större ansvar för helheten än övriga medlemmar. För att vara en coachande ledare

behöver man genuint intressera sig för att få andra att lyckas och inse att det är ens egen största

arbetsuppgift. 

 

Forskning visar också att coachning ökar överföringsvärdet av ledarutbildning från kurssituation till

arbetsplatssituation vid användning av ledarcoachning.

 

Medarbetare - att leda andra
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I platta organisationer är samtalet ett centralt och viktigt verktyg för att kunna arbeta med en grupps

utveckling och medarbetarskap. Med medarbetarskap menar vi de rättigheter men även skyldigheter

man har som anställd. Det gäller även chefer och medarbetare.  Det kan ibland vara olika i olika

företagskulturer vad man förväntar sig av sina medarbetare. För att skapa ett demokratiskt, transparent

och öppet samtalsklimat bör man som ledare själv agera så, både i skrift och i tal. Både i planerade som i

spontana möten. 

 

Forskning visar att möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter, kombinerat

med  rimligt ställda krav, skapar god hälsa på arbetsplatsen. För att nå detta kan man arbeta aktivt med

att skapa en feedbackkultur. En sådan kännetecknas av tillit och  öppenhet. Medarbetare vågar prova

nytt och man delar med sig av sin kunskap. I en feedbackkultur ser man till möjligheterna och man vill

skapa en lärande organisation. Motsatsen, det vill säga bedömningskulturen har visat sig vara mycket

mer ineffektiv. Då fokuserar man för mycket på  att leta fel och syndabockar, man är rädd för att göra fel

och för att misslyckas.  Det är dessutom hög prestige mellan medarbetare som kan leda till misstro och

hemligheter och man vill gärna fokusera på problemen istället för lösningarna. 

 

Om man vill skapa en feedbackkultur kan man använda effektiva verktyg för att ge och ta emot feedback

på ett utvecklande sätt. Ledaren behöver gå i bräschen för detta arbete och själv utveckla förmågan.

 

Samtalsklimat och arbetsklimat
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Förmåga att målinriktat verka mot den produkt eller tjänst som ska produceras är också av central

betydelse. Beroende på din roll och ditt inflytandeområde kan det vara viktigt med t ex visionär förmåga,

tydliga mål, teknisk eller professionell expertis, förmåga till problemlösning eller innovativt och kreativt

tänkande.

 

För att vara effektiva behöver vi kunna sätta upp, förankra, arbeta mot och uppfylla mål. Alla in en

organisation bör kunna se det långsiktiga målet framför sig för att kunna känna motivation. Den klassiska

kommentaren om den stenhuggare som “hugger sten” och den stenhuggare som “bygger en katedral” är

väl använt i ledarskapssammanhang. Med det menas att den stenhuggare, som ser sin arbetsinsats som

en del i att bygga en gigantisk katedral, förmodligen känner mer stolthet, ansvarskänsla och delaktighet i

helheten, än den stenhuggare som bara hugger sten. Om man bara ska hugga sten kanske det inte heller

är av vikt att varje sten blir av högsta kvalitet. Om man däremot ska lägga stenen som grund till en

katedral som ska stå stabil i tusentals år, då blir kvalitetsfaktorn av stor betydelse. Förutom att kunna se

målet framför sig måste man även kunna förstå när man är framme vid det, det vill säga, man måste

kunna mäta målen. 

 

För att få fram mätbara mål kan man använda SMART-a mål. SMART är en akronym där varje bokstav

står för ett begrepp som bör beskriva målet. S står för specificerat, det vill säga att målet är tydligt. M

betyder i det här fallet mätbart. Hur ska vi kunna veta att vi är framme om vi inte har ett mål som kan

mätas? Man behöver även vara överens om hur målet ska mätas. A betyder accepterat och är nog så

viktigt om det är många som behöver samarbeta för att nå ett mål. Alla behöver förstå och acceptera mot

vilket mål vi strävar. Slutligen kommer bokstaven T som kan skrivas ut som tidsbestämt och som visar när

det är läge att mäta det uppsatta målet.  Man kan använda många SMART-a mål i sin verksamhet och de

kan även samverka. Det kan vara hårda mål såsom ekonomi och andra nyckeltal, men även mjuka värden

som upplevd arbetsmiljö och samarbetsförmåga. Metoden fungerar för båda delar.

 

Produkt - att leda mot tydliga mål
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Förmåga att skapa effektiva processer och arbetssätt är av central betydelse för ledarskap. Beroende på

din roll och ditt inflytandeområde kan det handla om att utveckla kompetenser inom t ex strategiskt

perspektiv, fokus på affärsnytta och kund eller på att utveckla arbetssätt för effektivitet eller för att leda i

förändring.

 

För att arbeta målinriktat i processen behövs ett långsiktigt mål som kan brytas ned i delmål. För varje

delmål bör det finnas en rad aktiviteter som kan bockas av. Att tidigt i processen identifiera vilka resurser

och hinder som man måste förhålla mig till, gör att man blir mer beredd och självständig när man ställs

inför dem. Resurser kan vara tid, pengar, kollegialt stöd, chefsstöd, möjlighet till delegering med mera.

Hinder kan vara alltifrån sviktande egen motivation till förändrade tidsplaner eller ytterligare omfattande

arbetsuppgifter som dyker upp. Teknik kan även det vara både en möjlighet och ett hinder. Många är

idag beroende av tekniska verktyg på arbetsplatsen och ibland slutar de fungera, det är ett exempel på

ett hinder som man kan skriva ned strategier kring att hantera. 

 

Något som kan vara både resurs och hinder i arbetsdagen är möten. Möten kan vara både digitala och

fysiska och spontana och planerade. Ledare tillbringar mycket tid i möten. Av de tillfrågade i den här

studien uppger 21 procent av ledarna att de ofta är med på möten som inte berör. Vad gör det för fokuset

mot de mål som man som ledare ska leda mot? Möten som arbetsmetod bör i sig vara tydliga i sitt syfte

att de uppfyller mer än bara en aktivitet och att detta möte tar oss närmare målet. I alla situationer kan

man inte som ledare välja, men när man kan, se till att mötena har tydliga mål och syften, att rätt roller

deltar, att mötet följs upp och att alla beslut sammanfattas och förankras.

 

Process - att leda effektiva processer
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“Det intressanta med svenskar är att de utgår ifrån att de är helt normala” säger Colin Moon, expert på

interkulturell kommunikation. Men den svenska konsensuskulturen är ovanlig med en global blick.  

Den svenska konsensuskulturen kan man enligt forskning hitta i dokument flera århundraden tillbaka.

Den skapade grund för ett starkt föreningsliv och en facklig kultur. Det vi idag menar med

konsensuskultur är till exempel platta organisationer, en icke-auktoritär chef och att beslut fattas då

många, helst alla, är överens. Det är vanligare att resonera än att rösta i Sverige. Det finns ofta tipslådor

på företag och det är meriterande att att föra fram idéer. Demokratiskt, transparent och inlyssnande å

ena sidan men kanske tidskrävande, ansvarslöst, fegt och ängsligt å andra sidan. Sverige som ett sekulärt

land med platta organisationer sticker ut internationellt och konsensuskulturen är således både beundrad

och ifrågasatt. 

 

När konsensuskulturen fungerar visar det sig att beslut är väl förankrade. Åsikter har framförts och alla

har fått känna sig sedda och implementeringen går lätt. Alla kanske fortfarande inte håller med, men att

ha fått vara med och påverka beslutet kan kännas viktigare än beslutet i sig. Därav detta mätande med

kundenkäter och referensgrupper med processer för att lyssna in alla.  Det visar på en hög grad av tillit

till andra och den tilliten håller i sig tills motsatsen bevisats. Med den skolplikt av gratis utbildning som

råder i Sverige anser man generellt att människor är mogna att ta ansvar och fatta beslut. Samtidigt kan

chefen rygga för att verka för auktoritär och det i sin tur kan leda till en otydlighet och en oförmåga att

ställa krav. 

 

Eftersom det är viktigt att vara förtroendefull kan en svensk chef, liksom en medarbetare, ha svårt att

skilja på sak och person. Man kan känna sig personligt påhoppad och “sviken” när det egentligen är en

sakfråga som skaver. 

 

Att verka i den svenska kulturen kan göra att chefen utvecklat sina lyssnande och coachande egenskaper

men ibland kanske på bekostnad av att ställa krav och våga vara mer drivande. Det vittnar SkillEds studie

om då fler säger sig vilja utveckla den drivande sidan.

Svensk konsensuskultur

Psykiska ohälsan och sjukskrivningar har ökat

De senaste åren har sjukskrivningar för stress och psykisk ohälsa ökat i arbetslivet.  Under första kvartalet

2018 ökade antalet sjukdagar med 11 procent jämfört med samma period 2017. Detta enligt statistik från

Statistiska Centralbyrån.  Debatten om stress och psykisk ohälsa är mer frekvent idag än för tio år sedan.

Kanske kan det finnas ett samband mellan detta och att chefen och ledaren backar något i sin

kravställan. Det positiva med det är att man ser till individens begränsningar och försöker anpassa

arbetstakten och antalet arbetsuppgifter därefter. Det som kan vara sämre är att man inte vågar driva på

och utmana, om man utgår ifrån att människor är pressade och sänker således kraven och målbilden. Det

kan vara en förklaring till att chefer säger sig vara lyssnande i första hand men vill röra sig mot det

drivande.  Som man ser ovan kan god feedbackkultur skapa en hälsosam arbetsplats samtidigt som man

når sina mål.
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För att förstå hur ledarskapsteorier utvecklats kan man först se det i ett historiskt perspektiv. 

 

Under större delen av 1900-talet var synen på ledarskap att det var något som följde med en yrkesroll.

Chefen var ledaren och ledaren var chef. Ledaren pekade med hela handen och de som fanns i gruppen

gjorde som ledaren sa. Detta kallas i efterhand för det auktoritära ledarskapet, då ledaren ansågs vara

expert, ha makt och utöva tydlig kontroll och styrning. Under 1970-talet kom synsättet att förändras.

Istället blev relationen till medarbetaren viktigare. Idag talar man även om det “värdebaserade”

ledarskapet där man som ledare och chef ska föra alla mot ett högre mål inom värderingar.  

 

För de flesta är det i Sverige idag en självklarhet att leda demokratiskt. Det finns tydliga lagar och regler

som förbjuder diskriminering utefter olika aspekter. Dessutom är den fackliga traditionen i Sverige

historiskt stark och att samverka mellan arbetsgivare och arbetstagare är en grund i arbetslivet. 

 

Den demokratiske ledaren kommunicerar tydligt mål och mening för gruppen. Alla i gruppen har

inflytande och ledaren involverar deltagarna i de flesta frågor som rör verksamheten. Det svenska

ledarskapet ses sedan 1970-talet ofta, i jämförelse med exempelvis det tyska eller indiska, som ett

demokratiskt ledarskap. Nackdelen kan vara att gruppens deltagare vill vara med och påverka och

besluta i många frågor, vilket kan leda till onödiga konflikter. Fördelen är motivation. Får du frihet att

utforma din arbetsdag, tar du oftast större ansvar och mår bättre.

 

Det finns flera olika modeller för att beskriva olika typer av

ledarskapsstilar

Ett annat sätt att beskriva ledarstilar är

utifrån hur fokuserad ledaren är på att

skapa relationer kontra att lösa en

uppgift. På bilden nedan finns exempel

på fem olika ledarstilar där

trivselledaren har stort fokus på

relationer, men lågt fokus på att lösa

uppgiften. Pessimisten har litet fokus

på både relationer och uppgiften.

Hårdingen har högt fokus på att lösa

uppgiften, men lågt på att alla i

gruppen mår bra eller kommer till tals.

Diplomaten är någonstans mitt

emellan och Idealledaren har både

stort fokus på relationer och på att få

uppgiften löst.

 

Relation vs uppgiftsfokus



Vision - måla upp det önskade läget

 

Så når du dina mål; 

Tips till dig som är ledare

1

Gör en nulägesanalys - gör den gärna tillsammans med teamet

 

Mål - formulera tydliga mål och bryt ned i delmål, följ gärna en

modell för att göra målet mätbart och realistiskt

 

Utveckla en god feedbackkultur där ni skapar verktyg för att ge

och ta emot feedback

 

Aktiviteter - skapa aktiviteter, gör gärna detta på individnivå i

medarbetarsamtal

 

Identifiera hinder och resurser för att nå era mål

 

Involvera alla dina medarbetare och låt alla utveckla sina

kompetenser

 

2

3

4

5

6

7
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Följ upp - påminn ständigt om det långsiktiga målet

 
8

Utvärdera ert arbete på vägen9

Fira delsegrar och uppmärksamma allas insatser

 
10



Vi skräddarsyr kompetensutbildning för företag, organisationer

och myndigheter.

SkillEd är experter inom ledarskap och kommunikation och

erbjuder kurser i feedback, coachande förhållningssätt,

medarbetarsamtal, det svåra samtalet, grupputveckling,

effektiva team, ledarskapsutveckling och mycket mer.

Vi är lyhörda för kundens behov och skapar utbildningar med

stor träffsäkerhet som leder till ökad affärsnytta.

SkillEd förenar digital finess med fysiska utbildningar.

Vi arbetar alltid med interaktiva, kreativa och engagerade

metoder som får kunskaperna att verkligen stanna kvar i

organisationen.
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Undersökningen har genomförts av Cint via en så kallad "panelpool" där ett flertal paneler (från till  

exempel TV4, Aller Media med flera) har sammanförts till en panel. Panelen består av över 

300 000 självrekryterade panelister. Totalt svarade 1 657 personer på denna enkät. Enkäten

rensades från 335 personer (20%) då de ansågs oseriösa (svarade för snabbt, under 2,5 min). 1 322

respondenter utgör underlaget i denna rapport.

 

För att få in tillräckligt många ledare samt arbetsföra gjordes riktade utskick:

Ledare: 525 utskick och 317 svarade (60% svarsfrekvens. Dessutom kom 182 ytterligare svar via

Optimizer.* Arbetare och egenföretagare: 1 837 utskick och 723 svar (40% svarsfrekvens).

Dessutom kom 178 svar in via Optimizer.*

 

Enkätutskicket har riktats mot människor som svarat på bakgrundsfrågor rörande deras arbete

och vad de jobbar med. För ”ledare” har vi använt följande urvalskriterier:

“Primary role in organization: CEO/Chairperson/President, Chief Financial Officer (CFO), Chief

Technical Officer (CTO), HR manager, Facilities manager/director”

För arbetare/egenföretagare: “Occupation: Full-time work, Own business / Self-employed /

Freelance.”

 

*Optimizer är en funktion hos CINT som möjliggör att nå ut till respondenter/panelister som inte

matchar urvalet för andra undersökningar. Till exempel om en panelist får en undersökning som

riktar sig mot bilägare, personen i fråga äger dock ingen bil och svarar således nej på frågan om

de äger en bil. De skickas då ut (screen out) men har de en bakgrund som matchar en annan

beställning via CINT får de en fråga om de vill svara på en annan undersökning istället. Tackar de

ja till det och tillhör vårt urval så får de svara på undersökningen och räknas då som svar via

Optimizer. Således behöver inte vi göra ett utskick för att nå dem.

OM UNDERSÖKNINGEN
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