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Abstract 
 
The following study deals with leadership. Theories conclude that the normative leadership 
ideal is based on the transformative leadership. The purpose of this essay is to study if new 
bosses in organizations claim to follow the normative leadership ideal and which 
consequences it results in, and also in which respect there is differences between how new 
bosses view their actions and intentions with their employees views. Two new leaders, in 
similar situations, have been studied and compared. The results point towards that new leaders 
who try to follow the normative leadership can create unintentional obstacles for themselves. 
The transformative leadership in connection with the style as an ideal may result in problems 
for new bosses such as fantasy notions about their own leadership. However, new bosses who 
do not try to seek the normative leadership have it easier to establish themselves and be 
accepted in their new organizations. The study is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Den här studien behandlar ämnet ledarskap. Teorier konkluderar att det normativa 
ledarskapsidealet baseras på det transformativa ledarskapet. Syftet med uppsatsen är att 
studera om en ny ledare i organisationer gör anspråk på ett normativt ledarskapsideal och 
vilka konsekvenser det får, samt i vilka avseenden det finns skillnader mellan den nya chefens 
beskrivningar av intentioner och vad chefens ansett sig ha uppnått överens med 
medarbetarnas uppfattningar. Två nya ledare, som varit i liknande situationer, har studerats 
och jämnförts. Resultatet pekar på att nya chefer som försöker följa det normativa ledarskapet 
kan skapa omedvetna hinder för sig själva. Det transformativa ledarskapet i samband med 
stilen som ett ideal kan medföra oanade problem för nya chefer så som fantasiföreställningar 
om sitt eget ledarskap. Nya chefer som inte söker sig till normativa ledarskapet har det 
däremot lättare att etablera sig och accepteras i deras nya organisationer. 
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1 Inledning 
 
Trots alla befintliga versioner av ledarskapsstilar som presenterats genom år av forskning är 
det en typ som utvecklats till ett normativt ledarskap. Det transformativa ledarskapet har varit 
den dominerande stilen de senaste 20 åren och betoningen på förändringar, förnyelse, 
nytänkande, och skapandet av visioner är ord som karaktäriserar detta ledarskap. Det 
transformativa ledarskapet har växt fram till ett ledarskapsideal (Sveningsson 2011). Det vill 
säga att det är ett ledarskap som bör eftersträvas. Det är därför inte förvånande om nya chefer 
försöker anamma den stilen. Trots det transformativa ledarskapets position som ideal och 
norm har det inte alltid gått som väntat för dem som försökt praktisera det. 
 
Ett exempel på det är Anders Axelssons som den första januari 2012 tillträde som chef för 
räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö. Axelsson hade tidigare inte haft någon erfarenhet som 
chef, eller erfarenhet som arbetare på en brandstation.  Efter bara några månader som chef 
påbörjade han en förändring av organisationen (Wiklund 2013). Strukturen på verksamheten 
ändrades och ett genomgripande omarbete av brandmännens tjänstgöringsschema startade. 
Den nya schemaläggningen Axelsson verkställde löste upp arbetsgrupperna med avsikten att 
stärka gemenskapen genom att låta alla medarbetare jobba med alla i nya konstellationer, 
istället som tidigare i mindre permanenta konstellationer. Axelsson formulerade även visionen 
att räddningstjänsten skulle bli mer jämställd. Resultatet blev ett förslag på ändringen av titeln 
brandman till ”handläggare inom samhällsskydd och beredskap” (Wiklund 2013). 
Axelssons handlingar och fokusering på förändringar, förnyelse och visioner visar enligt 
teorin tydligt att han inom dessa områden följt det transformativa ledarskapet, det vill säga 
idealet, eller i alla fall försökt (Sveningsson 2011). Trots det misslyckades han med sitt 
ledarskap då han fick sparken efter endast några månader på grund av allt för stor kritik. I 
intervjuer påstår Axelsson att han lyssnat på medarbetare och deras åsikter när de kritiserat 
hur han gått till väga, däremot håller inte arbetarna på Gislaved-Gnosjö med. Axelsson fick 
även kritik av samtliga inblandade i hans anställning, som enades att Axelsson skulle bort. 
Två olika bilder av verkligheten har således uppstått (Wiklund 2013).  
 
En intressant aspekt i fallet Axelsson är att han anställdes utan att kompetenskraven 
uppfylldes. Han valdes istället för en kandidat som tidigare arbetat som brandingenjör, vilket 
var kravet för att få chefspositionen. Anledningen enligt ansvariga politiker i Gislaveds 
kommunstyrelse var att de rycktes med av Axelssons idéer och visioner (Wiklund 2013).  
 
Idealiseringen av ledarskapet kan härledas till normativa föreställningar i 
ledarskapslitteraturen om ledarstil och beteenden, samt hur en ledare bör agera. Vidare anses 
den instrumentella relationen mellan chefen och efterföljare som framhålls i transaktionellt 
ledarskap vara otillräcklig. Enligt den nya ledarskapsorienteringen fordras transformativt 
ledarskap för att kunna realisera förändringar. Enligt denna föreställning åligger det chefen att 
skapa visioner som motiverar och inspirerar medarbetarna till att genomföra förändringar. 
Ledarskapet framställs därigenom nästintill som ett hjälteideal (Sveningsson 2011). Med den 
insikten kan vi fråga oss varför chefen misslyckades trots att ledarskapet följer det normativa 
idealet. Med det i åtanke ställer vi oss frågande till om det är ett hinder för nya ledare att 
orientera sig efter det normativa ledarskapet. Söker sig andra chefer i liknande situationer som 
Axelsson sig till ledarskapsidealet? 
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1.1 Problemdiskussion 
 
En relativt ny studie (Svenningsson & Larsson 2006) har visat att praktiserandet av ett 
ledarskap som karaktäriserats av ett normativt ideal inte behöver förhålla sig till verkligheten. 
Det framgår nämligen av undersökningen att det kan finnas en särkoppling mellan hur chefen 
själv anser sig utöva sitt ledarskap och hur detta kan ha uppfattas av medarbetarna. Fallet som 
återgavs i inledningen skulle med andra ord kunna vara ett exempel på en chefs uppfattning 
om sig själv som ledare egentligen var en fantasiföreställning och som inte var förankrad i 
verkligheten. Då Självmedvetenhet hos chefer kan ha en avgörande inverkan på bland annat 
arbetstrivsel (Atwater & Yammarino, 1992), väcker detta frågan om chefers föreställningar 
om sitt chefskap.  
 
I en studie av Alvesson och Svenningsson (2003a – 2003b) om förändringsarbete visar på 
chefers uppfattningar. I den studien ansåg sig cheferna arbeta med övergripande frågor och 
strategier. Vidare har ledarskapsforskare traditionsenligt utgått från chefers formella position i 
ledaskapsstudier (Uhl-Bien, 2006). Det är chefens bild av verkligheten som är framträdande i 
studier som handlar om ledarskap (Svenningsson & Larsson 2006) och med detta ligger deras 
utsagor till grund för vilket ledarskap det rör sig om. Hur en chef upplever sig själv i sin roll 
är således en fråga om identitet. Av den anledningen baserades studien på intervjuer och 
observationer av chefen i syfte att ta reda på vilken position chefen stod i ledarskapsdiskurser 
i förhållande till utsagda påståenden om sitt eget ledarskap. 
 
Den diskrepans som konstaterades av forskarna mellan chefens självbeskrivning och handling 
som forskarna emellanåt framhåller representerar emellertid endast en specifik tolkning av 
verkligheten. Hur väl studiens resultat sammanfaller med andra medarbetarnas uppfattningar 
framkommer inte. Det är i dessa studier endast möjligt att identifiera indirekta tecken att 
övriga medarbetare skulle dela forskarnas åsikter. För att få klarhet i om fantasiföreställningar 
ligger till grund för ledarskapsmisslyckanden måste medarbetarnas uppfattningar om 
ledarskapets innebörd tas i beaktning framför forskares egna bedömningar av chefers 
agerande. Något som också Svenningsson (2011, s. 82) berört:  
 
”Det som åstadkommer effekter hänger mindre samman med vad chefen/ledaren faktiskt gör 
än med hur de underordnade uttolkar och reagerar på dennes handlingar” 
 
Vi har observerat att de flesta studier använder sig av intervjuer eller observationer för att 
bedöma ledarstilstypen hos en chef. Genom dessa metoder beskriver man den intervjuade 
eller observerade chefen som till exempel lyhörd och mottaglig för medarbetares åsikter eller 
inte. Dock så uppstår problemet då vad som ses som en mottaglig ledare kan variera mycket 
från organisation till organisation. En ledare som anses vara vänlig av en observatör kanske 
inte ses med samma ögon hos medarbetarna. Vi anser att medarbetarnas åsikter angående 
ledare har negligerats. Ledarna har oftast varit de som endast fokuserats i studier angående 
ledarskap(Andersson & Tengblad 2009)(Hällstén & Tengblad 2006) Det kan tänka sig vara 
självklart, men utan en konstruktiv samverkan med medarbetare kan det inte finnas något 
ledarskap. Vidare anför Svenningsson (2011, s. 83) betydelsen av att göra studier utifrån 
medarbetarnas perspektiv: 
 
”Att betrakta ömsesidigheten i relationer och uppmärksamma även medarbetarnas tolkning av 
ledarskapsprocesserna är centralt för att man ska få en mer fullödig bild av ledarskap i 
organisationer” 
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Således kommer medarbetarnas uppfattningar om ledarens agerande att studeras i denna 
undersökning för att undersöka om ledaranspråk är realistiskt förankrade hos medarbetarna 
eller bara en fantasiföreställning. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera om en ny ledare gör anspråk på ett normativt 
ledarskapsideal och vilka konsekvenser det får, samt i vilka avseenden det finns skillnader 
mellan den nya chefens beskrivningar av intentioner och vad chefens ansett sig ha uppnått 
med medarbetarnas uppfattningar.  

Följande frågor ska svara på syftet: 

1. I vilka avseende tillämpar den nye chefen ett ledarskap som kan identifieras som någon av 
ledarskapslitterurens arketypiska sätt att utöva ledarskap; transaktionellt, transformativt 
eller postheroiskt ledarskap, och med detta undersöka om ett normativt ledarskapsideal 
efterföljs. 

2. Finns det skillnader mellan intention och upplevelse bland medarbetarna och chefens 
uppfattning om det faktiska utövandet och medarbetarnas upplevelse? 

3. Finns det en skillnad mellan fallen och chefernas utövande av ledarskap? 

 
 

1.3 Disposition 
 
I nästa avsnitt redovisas tidigare forskning om chefers uppfattningar om sitt ledarskap för att 
sedan kopplas till ett medarbetare perspektiv där ledarskapskritiska perspektiv lyfts fram. 
Därefter redovisas en mer utförlig redogörelse av olika ledarskap i teoriavsnittet. 
Ledarstilarna klassificeras in i tre arketyper som utgör kriterier för respektive ledarskap. 
Utifrån två analysmodeller kommer det empiriska materialetet att analyseras. Vidare 
presenteras vald metod och hur i förhåller oss till metodvalen i genomförandet för att 
reflektera kring olika förfaranden som har tagits i beaktning under arbetsprocessen. 
Följaktligen kommer all information som samlats från teorier och intervjuer utmynna i en 
diskussion om syftet och dess frågeställningar. Slutligen ges förslag på vad och hur framtida 
studier skulle kunna presentera sig för att ytterligare bygga på studiens resultat.        
 
 

  

1.4 Litteraturöversikt/forskningsöversikt 
 
Studier som behandlar föreställningar om ledarskap i offentliga verksamheter utifrån ett 
medarbetare perspektiv är tämligen begränsade.  I en fallstudie om hur anställda i offentlig 
förvaltning uppfattar ledarskap visade på att ledarskapet för anställda inbegrep delegering, 
lyhördhet, ansvars fördelning, tillvarata kompetens, situations anpassat ledarskap, 
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beslutsfattning och att kunna ta hjälp av medarbetare (Segerfelt och Stoltberg 2013). I den 
utsträckning en diskrepans kunde identifieras ansåg cheferna att ledarskapet handlar om att 
vara effektivt och åstadkomma resultat. Från medarbetarnas sida rörde det sig mer om att ha 
en tilltro till sina anställda och att det ska finnas en dialog mellan parterna som är bestående 
(Segerfelt och Stoltberg 2013).  
 
I en studie av Svenningson & Larsson (2006) undersöktes hur en chef utövade sitt ledarskap.  
Genom att observera och intervjua en mellanchef och dennes underordnade. Det sig att den 
identitet som chefen hade åtagit sig i själva verket var en fantasiföreställning. Mellanchefen 
tyckte att han var en ledare som kunde skapa engagemang och få sina medarbetare att förstå 
och vilja bli delaktiga i diskussioner som handlade om arbetet. Det visade sig dock vid en 
workshop att tvärt emot mellanchefens beskrivning av sig själv som ledare i själva verket till 
största delen var tvärtom. Under workshopen var de underordnade konfunderade över chefens 
syfte med de diskussioner han försökte starta, och mötet bestod till största del av långa 
tystnader. Mycket av denna tystnad var på grund av chefens oförmåga att få medarbetare att 
förstå frågorna, men också de misslyckade försöken att få dem att diskutera fritt efter frågorna 
var ställde. Ledarskapet som chefen talade om var därmed inte närvarande vid mötet. 
 
Svenningson och Larsson (2006) menar att den identitet chefen hade skapat för sig själv alltså 
var som tidigare konstaterat endast en fantasiföreställning. Enligt en skillnad på vad chefen 
tyckte han hade för ledarskap och hur den var i praktiken. Det är därför intressant att se om 
det även finns en skillnad på vad chefen och medarbetarna tycker om hur chefen är som 
ledare, istället för som i detta fall bara följa upp intervjuerna med observationer av chefen och 
som förskare göra tolkningar av detta. En sådan direkt studie av medarbetarnas uppfattningar 
skulle svara på frågeställningarna om chefens föreställningar och olika uppfattningar även 
finns i den organisation som studeras.  
 

1.4.1 Ledarskap och organisationskultur  
 
Det har riktats en viss kritik mot den traditionella ledarskapsforskningen.  Alvesson och 
Sveningsson ställer sig kritiska till i de traditionella föreställningarna som inte tar fasta på de 
sammanhang och förutsättningar ledarskapet förhåller sig till. Av den anledningen följer en 
genomgång av de omständigheter som föreligger inom ett ledarskapskritiskt perspektiv 
(Sveningsson 2011). 
 

1.4.2 Socialt och kulturellt sammanhang 
Inom detta perspektiv uppmärksammars hur de traditionella ledarskapsorienteringarna 
förbiser betydelsen av alternativa synsätt för att förstå ledarskap. Visserligen uppmärksammas 
medarbetare som passiva efterföljare och hur denne integrerar med ledaren men inte desto 
mindre viktigt är att betrakta ledarskapet utifrån den samtid vi lever i. Inom ramarna för det 
traditionella synsättet handlar förhållandet mellan ledare och medarbetare endast om två 
aktörer vilket utesluter det sociala och kulturella sammanhang som inbegrips i ledarskapet. 
Detta kan ses i ljuset av en kunskapsformation av ledarskapet som genom tal och text formar 
ledarcentreringen. Ledarskapet är i det närmaste en självuppfyllelse som tar sin form i 
populärlitteratur, vetenskaplig litteratur och retoriken på området. Av den anledningen kan 
ledarskapet ses som om ett fenomen som uttrycks i termer av just ledare och efterföljare. 
(Sveningsson 2011) 
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Fenomenet kan även förklaras genom organisationskulturen där synen på ledarskap formas 
utifrån hur kulturen inverkar på medarbetarnas föreställningar om vad ledarskap är och hur 
det idealiska ledarskapet ska praktiseras samt hur man ska förhålla sig till detta. Ledarskapet 
kan därför sägas vara en produkt av kulturen. Idealet styr därmed hur ledarskapet ska 
uppfattas vilket i praktiken leder till att man på lokalnivå försöker eftersträva idealet efter 
bästa förmåga (Sveningsson 2011).  
 
Hur väl den anpassningen har skett i verkligen har dock visat sig vara allt annat än idealisk i 
somliga fall. I tron att vara tidsenlig identifierade sig chefen med det som är normativt. Ett 
”normativt” ledarskap förefaller också till största delen överensstämma med medarbetare 
enligt vissa studier. Emellertid är båda nämnda studier i någon mening ofullständiga i och 
med frånvaron av medarbetarnas synpunkter i det senare fallet medan det förstnämnda 
handlar om vad medarbetare förväntar sig av ledarskapet i stort. Studierna som dessa utgår 
från ett chef ledarskap och utelämnar medarbetareperspektivet.  
 
Traditionellt sätt har det varit ett stort fokus på chefers ledarskap där man ensidigt har utgått 
från deras perspektiv. Vidare har empiriskt material till stor del hämtats från studier av hur 
ledare agerar. Forskare gör egna tolkningar av hur väl ledarskapet fungerar. Det har gjorts få 
studier av hur medarbetarna uppfattar det utövade ledarskapet. Vi kan konstatera att det finns 
en kunskapslucka. Det behövs fler studier som direkt studerar medarbetarnas upplevelse av ett 
utövat ledarskap (Svenningson 2011, s. 83): 
 
”Att betrakta ömsesidigheten i relationer och uppmärksamma även medarbetarnas tolkning av 
ledarskapsprocesserna är centralt för att man ska få en mer fullödig bild av ledarskap i 
organisationer” 
 
Mot bakgrund av begränsade studier om praktiskt ledarskaps utövande som är inriktade på 
medarbetarnas uppfattningar finner vi det synnerligen relevant att undersöka ledarskapsdealet 
närmare. 
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2 Teoretisk referensram: ledarskap   
 
I följande kapitel lyfts fram olika typer av ledarskap med anledning av den mångtydlighet 
begreppet faktiskt har inneburit för ledarskapslitteraturen. Hithörande ledarskapslitteratur är 
traditionella ledarskapsperspektiv.  
 
Somliga menar att transformativt och transaktionellt ledarskap kan tillämpas på ledarskap och 
chefskap i angiven ordning (Sveningsson 2011). Fördelningen mellan inriktningarna kommer 
av att visioner och entusiasmering associeras med transformativt ledarskap vilket ofta speglar 
den bild man har av ledarskapet som begrepp. På liknande sätt har chefskapet stark 
anknytning till transaktionellt ledarskap som liknas vid administrativa uppgifter: planering 
och ge struktur åt organisationen.  
 

2.1 Transaktionellt Ledarskap 
 
Det transaktionella ledarskapet innebär att ledaren erhåller arbetskraft från medarbetare i 
utbyte mot att medarbetarna tilldelas lön. Andra belöningar ledaren har tillförfogande att 
erhålla medarbetarna för att få dem att prestera är exempelvis befordringar, mer inflytelse, 
ekonomiska ersättningar och andra förmåner (Jacobsen & Thornsvik 2002). Så länge ledare 
och medarbetare gynnas av utbytet kan denna instrumentella relation upprätthållas.  
 
Det transaktionella ledarskapet brukar delas in i tre dimensioner: villkorligt belönande 
ledarskap, avvikelsebaserat ledarskap – passivt och avvikelsebaserat ledarskap – aktivt (Judge 
& Piccolo 2004). Det avvikelse baserade ledarskapet går ut på att ledaren agerar och reagerar 
på fel vilket kan resultera i bestraffning. Ingripanden sker innan och/eller efter fel och 
avvikelser. Det avvikelsebaserade ledarskapet indelas i ett passivt och ett aktivt. Ett aktivt 
avvikelsebaserat ledarskap kännetecknas av att ledaren säkerställer att denne blir förvissad om 
och när fel och avvikelser sker. Ledaren kontrollerar och mäter för fel och avvikelser ofta men 
agerar också innan fel och avvikelser sker. Ledaren har en tendens till att fokusera på 
klagomål, fel, avvikelser, brister, misslyckanden och svagheter. 
 
Ett passivt avvikelsebaserat ledarskap går ut på att ledaren endast lägger sig i om kraven inte 
är tillgodosedda. Alternativt väntar ledaren med att ingripa tills felet eller avvikelsen har 
inträffat. En starkt präglad avvikelsebaserad passiv ledare visar sig endast vid fel och 
avvikelser. Skillnaden mellan ledarstilarna är att den passiva avvikelsebaserade ledaren 
inväntar att misstag ska ske medan den aktiva avvikelsebaserade ledaren söker efter fel och 
avvikelser i ett förebyggande syfte (Den Hartog, Van Muijen & Koopman 1997).  
 
Det villkorligt belönande ledarskapet karaktäriseras av användandet av olika incitament för att 
få medarbetar att prestera enligt angiva förväntningar. Utöver detta sätter en villkorlig 
belönande ledare mätbara mål åt eller tillsammans med medarbetare. Klargör vilka belöningar 
som medarbetarna får när målen uppfyllts. För att uppnå målen stödjer ledaren medarbetarna 
med olika råd och förslag samt ges feedback. När målen uppfylls belönas motparten enligt 
överenskommelse. Sammantaget är ett villkorligt belönande ledarskap målfokuserat och vissa 
menar att villkorligt belönande kan vara bra för arbetstillfredsställelsen och att stressnivån blir 
lägre (Harris & Russell 2013). 
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2.2 Transformativt ledarskap  
 
Den nya ledarskapsorienteringen växte fram under 1980 talet och har sedan dess varit den 
ledande ledarskaps diskursen. Somliga menar att det transformativa ledarskapet är uttryck för 
den storslagenhet och givna enmansföreställning som tidigare ledarskapsperspektiv 
förespråkar (Alvesson 2006). Fokus ligger på ledaren som ska påverka föreställningar och 
värderingar hos medarbetarna. Genom inspiration motiveras medarbetarna av ledaren. 
Ledaren förväntas också formulera visioner, strategier och missioner som fastställer 
organisationens uppdrag. Det transformativa ledarskapet definierar ledarskap som begrepp av 
somliga (Sveningsson 2011). 
 
Kommunikationen ses som ett verktyg för att influera medarbetarnas föreställningar och idéer 
vilket bland annat ska inge övertygande och engagerande framtidsvisioner hos mottagarna 
(Sveningsson & Alvesson 2010). Vissa menar att en sådan relation innebär att medarbetarna 
likgiltigt går med på allt vad som sägs (Shamir 2007). Medarbetarna ges också förhållandevis 
lite utrymme att påverka sett till ledarens inflytande (Wang & Rode 2010). 
 
Ledaren skapar inte mening med utan åt medarbetarna vilket i sin tur framkallar en gemensam 
kultur med starka värderingar. Ledaren är förändringsbenägen och uppmuntrar till 
nytänkande. Den gemensamma visionen erkännas av motiverade och entusiasmerade 
medarbetare som gärna uppoffrar sina egna intressen för en utlovad bättre framtid. Av den 
anledningen behöver inte ledaren tvinga eller utlova belöningar för att få medarbetarnas stöd 
(Howell & Shamir 2005).  
 
Det transformativa ledarskapet har påpekats förbättrat prestationer genom att tillfredsställa 
intellekt och skapandet av visioner. På så sätt blir medarbetare nöjda med arbetssituationen. 
Till detta anser man att det transaktionella ledarskapet kompletterar det transformativa 
ledarskapet på så sätt att prestationerna förbättras och administrativa uppgifter sammanfaller 
väl med det transkationella ledarskapet (Sveningsson 2011). 
 

2.3 Postheroiskt ledarskap  
 
Det postheroiska perspektivet framhåller att ledarskapet kommer utav interaktionen mellan 
organisationsmedlemmar och präglas av vardagliga former av ledarskap. Det kan handla om 
att ordna olika möten, ta hand om rekrytering och allmänt vara närvarande i det dagliga 
arbetet (Sveningsson 2011). Ledarskapet kännetecknas av att chefen rör sig ute i 
verksamheten och pratar med medarbetarna vilket kan främja kreativiteten och arbetsklimatet 
(Mintzberg 1998) 
  
Ledarskapet utövas inte enbart av chefer i formell position (Woods & Gronn 2009). 
Ledarskapet är något som är distribuerat i hela organisationen. Däremot behöver inte ett 
distribuerat ledarskap betyda att alla blir lika involverade utan somliga kommer att påverka 
mer än andra (Hosking 1988). Ett större medarbetar inflytande anses vara nödvändigt när 
organisationerna blir allt mer kunskapsintensiva vilket kräver delaktighet, att arbeta i 
projektform och nätverk, styrning genom visioner och idéer samtidigt som betydelsen av 
regler, hierarkier och toppstyrning minskar i sådana organisationsformer (Collinson 2006). En 
något mildare form av det postheroiska ledarskapet betraktar alla medarbetare som 
medproducenter av ledarskapet oavsett hur aktiva de är och bibehåller relationen mellan den 
formella chefen och medarbetaren (Andersson och Tengblad 2009, s. 245). Begreppet 
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medledare används när medarbetarna är delaktiga i verksamheten och i olika beslut. En del 
hävdar att relationen mellan chef och medarbetare kan vara ömsesidig trots att relationen i sig 
är ojämn formellt sätt (Collinson 2005).  
 
Kommunikation betraktas inte vara ett verktyg såsom det transformativa synsättet gör. Vidare 
handlar kommunikationen mellan medarbetare och chef inte om arbetsrelaterad information 
eller enkla direktiv (nedåtriktad). Kommunikationen handlar snarare om mål, visioner, 
strategier och delaktighet vilket i sin tur fordrar dialog och delaktighet för att sedan tolkas och 
omsättas i praktiken (Jörgen Sandberg & Targarma, 2007). Vissa hävdar att det delade 
ansvaret inte nödvändigtvis betyder att beslut ska tas genom konsensus (Stauffer 1998). 
Chefen har fortfarande det formella ansvaret för besluten och kan inte tillmötesgå alla. Andra 
framhäver att dialogen ska präglas av ett konstruktivt samtal snarare än konsensus (Collinson 
2005). Oavsett om ledarskapet är fördelat i organisationen eller om det traditionella 
chefskapet bibehålls utgörs detta synsätt av kommunikativa relationer (Uhl-Bien 2006). En 
utbyteslogik har ersatts av dialog, förståelse, delaktighet och gemensamt meningskapande 
(Fairhurst 2001). 
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3 Analysmodeller 
 
Vi tänker ange kännetecken på tre arketyper av ledarskap för att sedan kategorisera uttryck för 
ledarskap och uppfattningar som finns om det utövade ledarskapet med hjälp av dessa 
kategorier och se om den bild som chefen försöker skapa av sitt ledarskap stämmer med den 
som medarbetarna upplever. Följaktligen kartlägger modell 1 och 2 olika ledarskapsteorier i 
syfte att vid intervjutillfällena urskilja medarbetares uppfattningar om chefens ledarskap. 
Analysmodellerna kan härigenom ligga till grund för de skiljaktigheter som medarbetarna 
upplever gentemot chefens ledarskap. Modell 1 och 2 utgör härmed studiens analysverktyg. 
 
Modell 1. Kategorier av ledarskap  
 
 
Transaktionellt ledarskap 
Verksamhetens mål och resultat prioriteras och uppnås genom att chefen klargör ansvar och 
ger medarbetarna klara direktiv. Utifrån den formella positionen kontrolleras löner, 
befordringar, och arbetsuppgifter med mera som kan bli föremål för belöning, bestraffning 
eller andra kompromissbetonade samarbeten.  En yttre motivation i form av villkorligbelöning 
avser att få medarbetarna att nå prestationsförväntningarna. Det finns en benägenhet fokusera 
på fel i den bemärkelsen att vara frånvarande och endast agera när avvikelser sker eller att 
aktivt leta efter fel i ett förebyggande syfte. 
 
Transformativt ledarskap 
Chefen som ledare ska skapa engagemang och motivationen hos medarbetarna genom att vara 
en föreblid som inspirerar och därigenom få till stånd förändringsinitiativ tillexempel. Det 
handlar om att övertyga medarbetarna att verksamheten går en bättre framtid till mötes om 
man följer chefens storslagna visioner. Kommunikationen blir därför ett viktigt verktyg för att 
få medarbetarna av egen vilja ta till sig budskapet och följa ledarskapet framför sina egna 
intressen. Chefen påverkar på så sätt medarbetarnas idéer och föreställningar för att skapa en 
gemensam kultur med starka värderingar.  
 
Postheroiskt ledarskap 
Chefen utgår inte från sitt eget ledarskap utan betonar den interaktiva processen mellan sig 
själv och medarbetare som resulterar i ett delat ledarskap. Genom att ta bort fokus på själv 
tillåts informellt ledarskap i organisationen.  Medarbetarna ses därför som potentiella ledare 
eller åtminstone medproducenter av ledarskap. Direktiv ersätts med delaktighet och dialog för 
att skapa en gemensam förståelse för hur visioner, strategier, värderingar, mål ska omsättas i 
praktiken. Dialogen mellan chefen och medarbetare behöver nödvändigtvis inte leda till 
konsensus. Ett dynamiskt samtal eftersträvas.  
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Modell 2. Kriterier för ledarskap  
 

 
     Transaktionellt ledarskap              Transformativt ledarskap              Postheroisk ledarskap 
     Kontrollerande                                   Lyhörd                                              Kollektivt ansvarstagande 
     Delegerande                                       Begränsat deltagande                       Distribuerar makt och ledarskap 
      Auktoritär                                            Engagerande                                     Kollaborerande  medarbetare 
     Reaktiv                                               Uppmuntrande                                  Gemensamt meningskapande 
     Resultatorienterad                              Stöttande                                           Utbytbar 
     Målfokuserad                                     Förändringsbenägen                          Empati 
     Strukturerad                                       Inspirerar                                            Dialog 
     Strikt                                                  Öppensinnad                                      Analysförmåga 
     Rationell                                            Tillmötesgående                                 Få människor att växa 
     Specialist/Expert                                Tillförlitlig                                         Anammar femininitet 
     Envis                                                  Förebild                                              Relationsorienterad  
     Problemlösare                                    Nytänkande                                        Processorienterad 
     Härdig                                                Personligmakt                                    Samverkar 
     Analytisk                                            Flexibel                                              Ödmjuk 
     Strategisk                                            Visionär                                             Uppmuntrar kreativitet  
     Positionsmakt                                     Passionerad                                        Handlingsorienterad 
     Konservativ                                        Kreativ                                               Delaktighet                                               
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4 Metod 
 

4.1 Datainsamling 
 
Syftet med uppsatsen är att studera om en ny ledare gör anspråk på ett normativt 
ledarskapsideal, och i vilka avseenden finns det skillnader mellan den nya chefens 
beskrivningar av intentioner och vad chefens ansett sig ha uppnått överens med 
medarbetarnas uppfattningar. Vi ska även jämföra en chefs ledarskapsmisslyckande som 
karaktäriserats av ett normativt ledarskap med ett fall som inte studerats men vilket har 
liknande förutsättningar. För att kunna svara på syftet och frågeställningarna förutsätts det att 
vi studerar en chef och medarbetare som varit i liknande situation som i fallet Axelsson i 
Gislaved-Gnosjö. Vad vi definierar som en liknande situation syftar på en brandstation som 
anställt en ny chef som varit på plats i högst ett år, och som tidigare inte haft erfarenhet att 
arbeta på en räddningstjänst. Verksamhet som härmed har studerats och utgör 
datainsamlingens källa är Värends räddningstjänst i Växjökommun, där Jörgen tillträtt som ny 
chef. Gertsson är således relativt ny till organisationen och hade också ingen tidigare 
erfarenhet av anställning på en brandstation. Då medarbetarperspektivet ofta negligeras vid 
studier om chefers ledarskapsstil och fantasiföreställningar har vi därför valt att låta 
majoriteten av det data som samlats komma från medarbetarna.    
 
För att få en klarhet om Gertsson följer det normativa ledarskapsidealet och om det finns en 
fantasiföreställning har vi använt oss av en intervjubaserad kvalitativundersökning. Den nya 
chefen samt sex medarbetare intervjuades på plats i Värends räddningstjänst och därmed av 
karaktären direktintervjuer (Bryman & Bell 2011, s. 219). Medarbetarna med olika titlar och 
arbetsuppgifter intervjuades för att på så sätt få ett helhetsperspektiv där alla nivåer i hierarkin 
representeras. Två av respondenterna är själva ledare som styrkeledare och operativchef men 
ses dock som sig bör underordnade till Gertsson. Resten av respondenterna är brandmän. 
Samtliga intervjuer gjordes på samma dag men separat, med en respondent åt gången. Alla 
intervjuer varade mellan 30-40 minuter. Personalen gav oss tillåtelse att använda 
räddningstjänsten och personalens namn. 
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att få den data som krävdes för att svara på syftet med uppsatsen använde vi intervjuer. 
Med hjälp av intervjuer kunde vi ställa utförliga frågor vars syfte var att erhålla information 
som är relevant och tillfredställande för analysen och därför syftet. Intervjuerna gav oss 
möjligheten att få respons på våra egna frågor. Hade vi funderingar på vad respondenterna 
menade, eller vice versa, var det simpelt att fråga. Frågorna i sig är utformade på så sätt att 
svaren uppenbarar vilken typ av ledarskap Gertsson har och om det finns en diskrepans 
mellan medarbetarna och chefens svar. Utifrån syfte och teori ställdes samma frågor till alla 
respondenter för att underlätta analys och jämförelser. 
 
En semistrukturerad intervju gör sig gällande eftersom det lätt oss ställa relevanta frågor vars 
svar korrelerar med analysens syfte. Samtidigt var det till förmån för både oss och 
respondenterna då den även lösa karaktären i semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till ett 
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mer naturligt samtal. Genom att lägga upp intervjun på detta sätt gav det i viss mån 
respondenterna tillfälle att styra ordningsföljden på frågorna vilket öppnade upp 
svarsmöjligheter och gav dem en chans att på ett lättare sätt återge sin syn på ämnena i fråga. 
Genom denna metod gavs det också möjligheter till följdfrågor och intressanta sidospår 
(Bryman & Bell 2011, s. 477). Trots att direktintervjuer numera ses som lika legitima som 
personliga intervjuer valde vi det senare(Bryman & Bell 2011, s. 219). Det gav chansen att på 
ett djupare plan sätta sig in i respondenternas situation och ställa frågor utefter det. 
 

4.3 Dataanalysmetod  
 
Vi har utifrån teorin angivit kännetecken på tre arketyper av ledarskap, sedan kategoriserat 
uttryck för ledarskap och uppfattningar som finns om det utövade ledarskapet. Med hjälp av 
dessa kommer vi sedan att se om den bild chefen försöker skapa av sitt ledarskap stämmer 
överens med den bilden medarbetarna upplever. Genom samma arketyper visar det sig även 
om chefens ledarskapsstil söker sig till det normativa ledarskapsidealet. Vid en närmare 
beskrivning av tillvägagångssättet har vi utifrån ledarkspasteorierna format kriterier 
motsvarande teoriernas grunder. Med respondenternas svar kommer vi att kunna applicera 
åsikterna till kriterierna och således få svar på syftets frågor. Istället för att dela upp det data 
vi erhållit genom intervjuerna i grupperna transaktionellt, transformativt -och postheroiskt 
ledarskap, har vi istället format kategorier så som förändringar och kommunikation vilket är 
aspekter som utmärkte sig i Axelssons situation. På så sätt kan vi lättare jämföra det med 
Gertssons situation, och samtidigt på en djupare nivå analysera parternas åsikter inom 
relevanta ledarskapsämnen på Värends räddningstjänst. Det hade självfallit varit till en fördel 
om vi hade kunnat intervjua både chefen och medarbetarna på Gislaved-Gnosjös 
räddningstjänst då jämförelse och insikt i situationen hade blivit mer påtaglig med primärdata. 
Dock nekades vi tillgång till parterna vid förfrågan. 
 
Då chefen och medarbetarna som oftast använder sig av teoretiska termer att beskriva 
intentioner och åsikter måste vi tolka informationen utifrån teorierna. Respondenterna 
använder tidvis termer och uttryck som är kännetecken för en typ av ledarskap, men de 
används på ett sådant sätt i situationer och förklaringar som istället visar på ett annat 
ledarskap. Således analyseras inte informationen endast på modell 2. Modell 1 med flytande 
text ger större utrymme att tolka data inom kontexten. Analysmetoden 1 används därför som 
en ledstjärna, men inte det som dikterar den fullständiga tolkningen av informationen. 
Informationen kommer sedan att analyseras, tolkas, jämföras och diskuteras. 
 

4.4 Alternativa metoder 
 
Att få tillgång till Axelsson och medarbetarna skulle varit mest gynnsamt men vi fick inte 
tillträdde. En annan alternativ metod skulle kunna vara att ta hjälp av enkäter. En 
enkätbaserad undersökning skulle göra att vi får möjligheten att tillfråga fler personer och 
därför få flertalet svar (Bryman & Bell 2011, s. 246). Dessutom kan respondenterna vara 
anonyma när de svarar vilket kan tänka sig öka sanningshalten i svaren. En nackdel med 
intervjuer är att det till skillnad från enkäter kan vara problematiskt att svara på frågor som 
kan vara känsliga av diverse anledningar. I vår frågeställning ställs frågan om vilken typ av 
ledarskap medarbetarna anser att cheferna tillämpar. Då det handlar om sin egen chef kan det 
vara svårare att säga vad man egentligen tycker. 
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Utöver ovannämnda aspekter ser vi inga ytterligare fördelar med enkäter kontra intervjuer. 
Frågeställningarna som ska besvara syftet är för invecklade för att endas besvaras med ja/nej 
frågor, skalor eller korta och simpla svar. Att de respondenterna eventuellt inte skulle ta 
frågorna seriöst, endast svara på vissa av dem eller helt enkelt strunta i att svara ser vi som 
problem som har kunnat undvikas med intervjuer. För övrigt uteslöts deltagande observation 
då metoden kolliderar med studiens motiv att låta medarbetarna komma till tals.  
 

4.5 Tillförlitlighet 
 
För att skapa en tillförlitlighet måste vi först och främst vara noga med att förklara hur vi gått 
tillväga. Med en utförlig och detaljerad metod kan detta uppnås. Intervjuerna som gjorts med 
medarbetare och chefer måste redovisas på ett sådant sätt att det är relativt enkelt att förstå 
vilken typ av information vi vill ha. Vi måste se till att läsaren känner att ämnet i fråga är 
viktigt och värt att studera om. Vi måste beskriva vad det är som är intressant, vilka fenomen 
det är som studeras och vilken relevans uppsatsen har till teorier och kunskapsluckor (Bryman 
& Bell 2011, s. 403). Det är viktigt att informera hur vi som studerar ämnet i fråga tolkar och 
analyserar den information som erhålls då det inte finns en standardisering i hur man tolkar 
andras åsikter, intentioner och agerande. 
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5 Empiri 
I denna del redogörs resultatet av vad som framkommit vid intervjutillfällena med anställda i 
en brandstation i en mellanstor kommun. Samtliga medarbetare är verksamma inom samma 
brandstation. Tre chefer och fyra medarbetare intervjuades av vilken den högste nytillsatte 
chefen står i fokus. Övriga chefer betraktas som medarbetare i relation till den nya chefen. Av 
den anledningen kommer endast den nytillkomna medarbetaren att benämnas som chef. 
Vilket ledarskap chefen utövar baseras på medarbetarnas upplevelser. Intervjumaterialet 
speglar olika arketyper som behandlades i den teoretiska referensrammen.  
 
Första delen omfattar chefens yttranden. Andra resultatdelen består av medarbetarnas 
uttalanden. Det är medarbetarna gemensamma uppfattning och tolkning av chefens ledarskap 
som kommer belysas och därför skiljas inte deras åsikter åt. Om det är en eller fler 
medarbetare som har samma uppfattning framgår detta.  
 

5.1 Chefens övergripande syn på sitt ledarskap  
 
Chefen anser att dennes ledarskap inte nödvändigtvis tillför något i alla situationer utan 
kanske till och med hindrar organisationen om man blir alltför långvarig. Chefen ser sig själv 
inte som specialist utan som en generalist med uppgiften att ta vara på den kunskap och 
kompetens som finns i organisationen. Som nyblivande chef med en annan bakgrund än 
räddningstjänst blir det viktigt att lyssna, lära och ställa frågor. Chefen anser sig kunna tillföra 
andra infallsvinklar och möjligheter i och med sina kunskaper och erfarenheter från andra 
organisationer vilket bidrar till att luckra upp den nya organisationen. Samtidigt poängteras att 
detta inte behöver vara rätt för den nya organisationen. Andra förmågor chefen tillskansar sig 
är att vara präglad av humor, lugn, en analysförmåga, lyhördhet och utåt riktighet.  
  

5.2 Beslut och delaktighet 
 
Uppsägandet av ett befintligt schema avtal till omförhandling på chefens begäran har nyligen 
skett vilket kan leda till oro bland medarbetare. Ärendet diskuteras med fackliga 
organisationer och arbetsgrupper. Tillsammans med chefen ska man komma fram till ett 
konsensus förslag. Olika frågor diskuteras i en ledningsgrupp som understödjer chefen med 
beslutsunderlag. Tidigare fattades besluten av ledningsgruppen. Vidare har ett 
samverkanssystem byggts upp som består av blanda annat personalorganisationer och 
arbetsgrupper. Via dialog och information resonerar man sig fram till ett underlag för att fatta 
beslut. Besluten fattas av chefen vilket kan ändras vid behov och chefen står fast vid besluten 
som högste ansvarig. Chefen förklarar att i förhandlingssammanhang uppträder denne inte 
överlägset och illustreras på följande sätt:  
 
”Det handlar om för min del mycket om att inte sitta på några höga hästar när man förhandlar 
för att jag kan utan det är ju att på något sätt ha lärt sig spelet” 
 
Det framkommer även att chefen är beredd på eventuella meningsskiljaktigheter i de beslut 
som tas. Beslutprocessen som inkluderas av olika konstellationer kan komma med egna 
förslag men också ifrågasätta chefens förslag. Diskussionerna ska frambringa kreativitet hos 
deltagarna. Chefen menar att det inte ligger någon prestige i att få sin vilja fram. I själva 
verket är synpunkter på de förslag denne framlägger önskvärt vilket försäkrar att besluten blir 
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så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Utfallet av besluten ska kunna mättas 
i viss mån annars kan det stanna vid att man endast upplever beslutet som en förbättring. 
Samtidigt finns det ingen avsikt att mäta allt i detalj. Samhällsuppdraget ligger i fokus och det 
uppnås också genom att dagligen gå igenom besluten som tagits, tillsammans med 
medarbetare. Chefen utrycker betydelsen av att ta hänsyn till alla medarbetare:  
 
”För mig är ju alla som jobbar tillsammans medarbetare oavsett vilken funktion du har. Alla 
har sin kugge att fylla. Det spelar ingen roll om du är lokalvårdare eller förbundschef eller 
insatsledare så alla har sin kugge att fylla. Delaktigheten är jätteviktig och ibland ha en 
jättebredd och få insyn”    
 
Chefen har verkat för att stärka den enskilde medarbetarens möjligheter till att påverka. Dels 
genom att klargöra vilka befogenheter som står till förfogande för varje enskild medarbetare. 
Chefen menar att det skapas delaktighet och professionslitet om arbetsuppgifter överlämnas 
till de medarbetare som innehar ansvaret. Medarbetare som kan ta beslut i chefens ställning 
uppmuntras. Chefen utvecklar sitt resonemang på följande sätt:  
 
”Jag har i grund och botten en väldigt positiv människosyn tror jag där jag tror gott om 
människan, medarbetaren. Fördelar och tilldelar man ansvar så tar man också ansvar. Ett stort 
eget ansvar hos var och en av medarbetarna tror jag stärker organisationen men det handlar 
inte om att stärka några hierarkier”  
 
När alla åsikter får komma till tals blir det lättare att se vilka fel som måste rättas till. 
Förekommande brister i arbetet anses vara ofrånkomligt och kan egentligen inte förebyggas 
till fullo. De misstag som begås av såväl chefen som medarbetarna ska tolereras. Chefen 
försöker lära sig av sina egna misstag lika mycket som av medarbetarnas misstag. Chefen har 
också förståelse för om det skulle finnas kritik mot det egna ledarskapet och menar att det inte 
går att räkna med att alla gillar besluten som tas. Att alla skulle tycka om chefen som person 
är inte heller förväntat från chefens sida men chefen tror ändå att majoritet av medarbetarna 
står på dennes sida.  
 
Ett sådant förtroende uppnås enligt chefen genom att arbeta med information, tillit, tilltro och 
benämns som tre ledord för både organisationen och ledarskapet. På chefens begäran har 
medarbetarna fått tagit del av information och klargjort vilket ansvar varje enskild 
medarbetare har när det gäller att ta del av information. En tillit skapas i organisationen och 
tilltron till chefen ökar på så sätt. 
 

5.3 Kommunikation 
 
Chefen anser att dennes ledarskap inte har förändrats på det stora hela sedan tillträdandet som 
ny förbundschef.  
 
”I grund och botten så tror jag faktiskt inte utan det är ju mer vilka sidor man plockar fram 
utifrån vilket behov som föreligger” 
 
I den uträckning chefen talar om en förändring av ledarskapet beror detta på att arbetet inte är 
lika omfattande som föregående uppdrag. I den nuvarande organisationen anser chefen att 
denne arbetar närmare alla medarbetare och är delaktig i vardagsarbetet.  
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”Jag ska finnas med så lång det är möjligt utan att fördenskull lägga mig i. För det är ju där 
man lär sig med dom tjänstespår som finns, umgås vid ficka rasten eller bara vara med vid en 
övning eller något liknande. Lyssna, lära och vara en naturlig del.  Det ska vara naturligt att 
sätta sig och prata med folk. Jag hoppas och tror att personalen här uppskattar att jag försöker 
vara ute i verksamheten och inte tycker det är jobbigt.”. 
 
Syftet är inte att observera och kontrollera medarbetarna. Ingripanden sker endast vid 
uppenbara fel, dock har inget behövts göra. Chefen vill istället få det till att vara besök och 
poängterar att denne inte är någon som avskärmar sig från verksamheten och enbart skapar 
regler och författningar. Det finns en strävan att också vara närvarande i triviala sammanhang 
för att visa sitt intresse och vara en del av verksamheten. Chefen planerar att genomgå 
brandmansutbildningen. Vid flera tillfällen har chefen närvarat vid personalaktiviteter.  
 
”Jag rider inte på mitt ledarskap eller på min titel utan det handlar om för medarbetarna att 
känna en trygghet och veta var man har mig från dag till dag. För mig är det inte viktigt att 
vara kung och vara den som syns i tidningar eller press och få pris bucklan för att man har 
genomfört någonting utan jag låter gärna någon annan få den bucklan. Det är ju att driva 
frågan genom andra rätt så mycket. Jag behöver inte synas, jag ska synas minst. Det tror jag 
också handlar lite om trygghet i sig själv. Jag tycker inte att jag behöver bevisa något heller. 
Inte för någon annan än organisationen och för dom jag ska prestera resultat för det vill säga 
medborgarna”  
 
Det handlar inte om att dra fördel av sin titel eller stoltsera med sitt ledarskap utan chefen vill 
understödja verksamheten och få medarbetarna att känna trygghet och arbetsglädje. Chefen 
menar att det finns en öppen dialog och att denne är tillgänglig för medarbetarna som kan 
komma med synpunkter och idéer. Avsikten är just öppenheten men fördenskull inte passera 
chefsleden. Informella samtal med medarbetarna upplever chefen vara uppskattat. Detta 
kommer utav att det finns en tillit till chefen bland medarbetare. Emellertid upplever chefen 
att medarbetarna ställer sig försiktiga till ledarskapet med anledning av tidigare chefers 
ledarskaps misslyckanden. Det finns en förståelse från chefens sida om medarbetare betvivlar 
ledarskapet till en början. 
 
 
  

5.4 Mål och visioner 
 
Arbetet med mål och visioner handlar om redan inrättade projekt. Inga förändringar har gjorts 
med den så kallade ”noll visionen” från chefens sida och denne finner ingen anledning till att 
omarbeta redan fastslagna visioner. Däremot verkar chefen för att rekrytera fler kvinnor.   
 
Chefen ställer sig positiv till kvinnligt ledarskap och framhåller kvinnliga chefer som de allra 
främsta ledarna. Vikten av att ta vara på allas kompetens oavsett om det är kvinnor eller män 
ser chefen som något viktigt, särskilt om det finns förutfattade meningar om brandmanna 
yrket. Att det skulle tillexempel vara alltför fysiskt krävande för kvinnor. Medvetenheten om 
att det kan finnas traditionella och kulturella orsaker gör att chefen bedriver frågan.  
 
De två kommuner som äger organisationen prioriterar frågan vilket chefen menar även blir ett 
ansvar för organisationen att uppmärksamma. Organisationen kommer arbeta mer med 
jämnställdhet och mångfald framöver. I en diskussionsgrupp bestående av medarbetare har 
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man kommit fram till att under 2014 ska varje arbetslag rekrytera och utbilda jämnställds och 
mångfaldsombud. Däremot finner chefen inte det nämnvärt verkningsfullt att ställa upp 
målsättningar som går ut på att minst tio procent av de anställda ska vara kvinnor. Följande 
målsättning är orealistisk enligt chefen, istället gäller det att skapa visioner innan mål 
formuleras och som är förankrade i verkligheten och går att uppnå. Vad som behöver göras 
rent handlingsmässigt är viktigare än målen i sig. Chefen ser långsiktigt på arbetet och vill 
inte framtvinga en förändring.  
 
”Jag tror att det här är ett flerårigt perspektiv av att tvätta bort det som sitter i väggar, gammal 
kultur, gamla fördomar men samtidigt inte bygga nya fördomar.”  
 
Avsikten är att med hjälp av jämnställds och mångfaldsombuden ta reda på vad som behöver 
göras för att komma vidare i jämnställds och mångfaldsarbetet. Kulturförändringar betraktas 
vara av stor vikt för att utveckla organisationen och kräver ett kontinuerligt arbete och 
tålamod för att realiseras.   

5.5 Förändringar  
 
Chefen tillskriver sig inte några större förändringsinitiativ och motsätter sig vad denne kallar 
en klassisk bild av en ny chef. Bilden av att en ny chef ska göra ett avtryck på organisationen 
och dess medlemmar med intentionen att göra en omorganisation.  
 
”Jag har inga ambitioner att välta upp och ner och börja om från början med ett vit blad och så 
vidare. Jag är inte personen som måste sätta en prägel av att jag har gjort en egen organisation 
utan det handlar om att ta vara på det positiva och goda som faktiskt finns och den 
organisation som finns, finns ofta av en anledning. Sen ska det här naturligtvis ständigt 
ifrågasättas, varför är det så här?” 
 
Det viktiga är att lära känna verksamheten och ta reda på hur den fungerar och vad som är bra 
i organisationen. Lika viktigt är det också att kunna komma med förslag som kan förbättra 
verksamheten. 
Förändringar diskuteras i grupp enligt chefen och vidhåller att en förändring inte alltid 
behöver betyda en förbättring.   
 
”Hur vet vi att en förändring blir en förbättring” 
 
De förändringar som har skett tror chefen inte har upplevts vara överväldigande för 
medarbetarna. Bland annat har en avdelning lagts ner för att fördela resurser till andra 
avdelningar. Reaktionerna på nedläggningen av avdelningen beskrivs vara obefintliga enligt 
chefen.  
 
”Jag tror att inte att den enskilde har upplevt på något sätt att vi har gjort en jätte 
omorganisation. Jag tror inte heller idag att någon känner direkt hot eller känner sig på något 
sätt undanskuffad eller kränkt eller hur man nu ska uttrycka det.”  
 

5.6 Medarbetarnas övergripande syn på chefens ledarskap 
 
Samtliga medarbetare ställer sig positiva till den nya chefen. Förväntningar på chefen som 
fanns hos medarbetarna har till största delen införlivats. Särskilt att chefen har tagit en 
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tydligare chefsroll och överlämnat kärnverksamheten mer till medarbetarna. Förtydligandet av 
rollerna uppfattas vara ett resultat av chefens brist på tidigare erfarenheter inom 
räddningstjänsten och en vilja till skapa delaktighet. Den anpassning medarbetarna upplever 
från chefens sida värdesätts högt. Mot bakgrund av chefens tidigare erfarenheter från andra 
organisationer förväntas denne också kunna tillföra något nytt till organisationen. Chefens 
ledarskap anses vara präglat av lyhördhet och öppenhet vilket har skapat delaktighet och 
medansvar. Andra gemensamma drag medarbetarna finner hos chefen är lugn och empati, utåt 
riktighet, lyhördhet. Emellertid finns det förhoppningar att chefen lever upp till ledarskapet 
fortsättningsvis när svårare beslut ska tas.  
 
Det framkommer att organisationen har under en längre tid varit i ett utsatt läge. Efter en tids 
problem med tidigare chefer fanns det ett stort behov av att få känna trygghet bland 
medarbetare. En medarbetare förklarar att situationen var ohållbar med den tidigare chefen. 
Den dåvarande chefens schemaläggning hade givit upphov till en högre arbetsbelastning med 
en dålig arbetsmiljö som följd. Medarbetaren menar att till saken hör att chefen besatt den 
kompetens som krävdes för att inneha positionen. Till organisationens nackdel enligt flera 
medarbetare eftersom chefen blev enväldig i sitt sätt att leda organisationen. Ledarskapet gav 
föga utrymme för medarbetarnas åsikter. En medarbetare påpekar att en chef med rätt 
bakgrund inte behöver betyda att man kan leda.  
 

5.7 Beslut och delaktighet  
 
Alla beslut som tagits har erkänts av samtliga deltagare oberoende om beslutet har gått emot 
dennes uppfattning. En medarbetare förklarar att oenighet i besluten är oundvikligt och 
nödvändigt för att få ett dynamiskt samtal, där olika infallsvinklar kan komma fram utan att 
deltagaren blir tystad på grund av sin position.  
 
”När det gäller schemat har han tillsatt en schema grupp bestående utav tre brandmän och 
någon insats ledare som tar fram ett förslag, så han vågar nog dela ut så att man kan vara 
delaktig i beslut” 
 
Omförhandlingen av det nya schemat mellan den nya chefen och medarbetarna uppfattas inte 
vara konstalt utan allas åsikter upplevs vara lika mycket värdefulla. Arbetsgruppernas 
inflytande i mötena som hålls tillsammans med ledningsgruppen och chefen har dessförinnan 
varit obefintligt. Ledningsgruppen tog alla besluten tidigare vilket hämnade initiativ förmågan 
hos många av deltagarna. Chefens tydliggörande att besluten tas av denne ger deltagarna i 
ledningsgruppen fritt spelrum att komma med förslag utan att hela gruppen står som 
syndabock när dåliga beslut tas. Konsensus behöver inte råda i diskussionerna. Chefen står för 
sina beslut men är samtidigt ödmjuk. En förhandlingssituation beskrivs av en medarbetare:  
 
”När han går in i någon form av beslutsprocess så behåller han sin ödmjuka inställning för att 
han lyssnar ju väldigt mycket på oss som sitter på sak kunskapen och sen tycker jag att han på 
ett lyhört sätt stämmer av. Det som är positiv med honom är också att han är väldigt tydlig 
med att det är han som tar besluten. Ledningsgruppen kan komma med förslag och sen tar han 
beslut vilket är väldigt bra för då hänger man inte ut ett helt gäng med människor.”   
 
Vikten av att chefen står fast vid sina övertygelser är lika viktigt som att denne behåller sin 
flexibilitet i ledarskapet. Att ena stunden vara lyhörd men också att kunna ta svåra beslut när 
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det behövs. Fram tills denna tidpunkt anses chefen inte ha förändrat sitt sätt att vara. Somliga 
hävdar att det inte går att utläsa några förändringar i ledarskapet efter en så kort tid.  
 
I övriga sammanhang där beslut ska tas upplever medarbetarna att alla har samma möjligheter 
att påverka oavsett position. Till chefens förtjänst har delaktigheten upplevts varit stor i olika 
beslutprocesser bland alla tillfrågade. Ingen av deltagarna har upplevts varit arrogant och 
tillskrivit sig en större maktposition för att genomföra vissa beslut.  En medarbetare förklarar 
chefens initiativ till diskussions med medarbetare från olika positioner:  
 
”På hans initiativ träffas vanliga brandmän, insatsledaren, styrkeledaren, räddningschef i 
beredskap och han sitter med då och då får alla säga vad dom tycker. Det är väl ett sätt att låta 
alla vara med och bestämma och komma fram till något.” 
 
En orsak till detta anses vara chefens tydliggörande för vilka möjligheter varje enskild 
medarbetare har. Enligt intervjupersonerna innebär handlingen ett överlåtande av ansvar och 
inflytande till var och en av medarbetarna. Samtliga medarbetare anger att de är medvetna om 
att chefen stärkte chefsleden inom organisationen för att råda bot på oklara chefsroller. Att det 
finns personer med högre rang än en själv är ofrånkomligt förklarar en medarbetare. 
Ändamålet uppfattas vara att låta de som har ansvaret sköta uppgiften utan ifrågasättas och 
undermineras av andra oavsett position. Följden är en ömsesidig dialog mellan alla leden 
inom organisationen menar medarbetarna och det råder jämlikhet i olika beslutssammanhang.  
 
Det framgår av en medarbetare att även om alla har samma möjligheter att påverka behöver 
inte det betyda att alla känner ett behov att vara delaktig i alla beslutssammanhang. En annan 
medarbetare återger: 
 
”Personligen har jag inte varit delaktig i besluten. Det finns många andra som är delaktiga i 
många beslut här men jag är inte en av dom men det har man väl valt lite själv men visst är 
det många som får vara med. Sen är det ju ända chefen som är ansvarig i slutänden men man 
har ju möjligheten att påverka och ge sina synpunkter på saker och ting”   

5.8 Kommunikation 
 
Samtliga medarbetare menar att den nya chefen i avsaknad av tidigare erfarenheter tog en 
återhållsam inställning. Förklaringen tros vara att chefen vill skapa sig en bild av 
verksamheten och att det finns en vilja att lära känna verksamheten. Av den anledningen 
anses chefen vara lyhörd för förslag trots avstånden mellan den operativa verksamheten och 
högsta ledningen. Det innebär att de anser sig vara delaktiga i utformandet av verksamhetens 
framtid både lång sikt och kort sikt. En medarbetare förklarar det på följande sätt: 
 
”Han har sagt att han alla får komma och prata med honom när dom vill och det har folk gjort. 
Han lyssnar på vad man har och säga och han verkar ta till sig det. Han förklarar alltid varför 
han har gjort som han har gjort. När jag har velat prata med honom har alltid dörren är öppen 
så att säga. ” 
 
Det framgår även att medarbetarna kan föra informella samtal med chefen och återges av en 
medarbetare:   
 
”Han är jätte lätt att prata med och har alltid tid och inte bra när det är allvarliga grejer, 
viktiga grejer. Socialt engagemang.” 
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Chefens sociala kompetens uppskattas av medarbetarna. Att kunna hantera alla personligheter 
är en av chefens styrka. Det skapar ett förtroende för chefen menar en av medarbetarna. Det 
finns en önskan bland vissa av medarbetarna att chefens trovärdighet inte är ett spel för 
gallerlian. Medarbetarna menar att ledarskapets kontinuitet visar sig först när chefen måste ta 
svårare ekonomiska beslut som handlar om besparingar. Beslutet om att omförhandla det 
befintliga schemat anses däremot inte vara oroväckande eftersom det finns en tilltro till att 
chefen kommer ta hänsyn till medarbetarnas åsikter. Ingen av medarbetarna förväntar sig ett 
schema som liknar den tidigare chefens schema vilket resulterade i mer eller mindre en 
kaosartad stämning. Den nya chefens anpassning till organisationens behov inger ett lugn hos 
medarbetarna. På en relativ kort tid har den lugna inställningen till att vara chef för 
organisationen fått medarbetarna att känna en trygghet och arbetsglädje.  
 
Chefens ödmjukhet inför uppgiften anmärks av flera medarbetare. Lågmäldheten hos chefen 
när det gäller hur den operativa verksamheten ska bedrivas tolkas som att chefen vill lära sig 
hur verksamheten fungerar. Medarbetarna har efter bästa förmåga försökt bistå chefen med all 
hjälp de kan ge. Dels genom att visa chefen hur arbetet går till rent praktiskt, dels att svara på 
frågor från denne. En av intervjupersonerna förklarar hur chefen engagerar sig i 
medarbetarnas arbete ute i verksamheten: 
 
”Han är ute i lagen och pratar och informerar och sådär, det är han ju mycket väldigt för, 
snabb information som handlar om viktiga beslut som kommer tas två veckor innan så slipper 
det bli ryktesspridning. Sen så lägger han sig inte i vårat jobb så mycket” 
 
Medarbetarna tror inte att det finns någon dold avsikt med chefens vistelser. Inte någon av de 
till frågande har blivit tillrättad visad av chefen eller varit med om att någon annan 
medarbetare har blivit utsatt för tillrättavisningar. Därutöver har ingen av intervjupersonerna 
uppfattningen att intentionen med vistelserna är att kontrollera medarbetarna eller känts sig 
observerade av chefen. De tillfällen som chefen har vistats och samtalat med medarbetarna 
har upplevts vara autentiska.  
 
Delgivning av formell information värdersätter medarbetarna särskilt högt. Tidigare fick 
medarbetarna inte ta del av all information som berörde dem. Bristen på tillgång till 
information resulterade ofta i ryktesspridning bland medarbetarna. Chefens initiativ till att få 
ut information så fort som möjligt till medarbetarna skapar en tillit till chefen hos samtliga 
tillfrågande medarbetare. Medarbetarna värdesätter också att chefen tar sig tid att besöka dem 
när personalen gör olika aktiviteter tillsammans utanför arbetet.  

 

5.9 Mål och visioner  
 
Medarbetarna är samstämmiga i att arbetet med olika mål och visioner inte har förändrats 
fram tills denna tidpunkt. Här återberättas den uttalade ”noll visionen” som det övergripande 
målet för organisationen. Utformningen av ”noll visionen” är således oförändrad av chefen. 
Medarbetarna skiljer sig i uppfattningen om chefen är kapabel att komma med förändringar i 
utformandet av ”noll visionen”. Somliga av medarbetarna menar att chefen mycket väl kan 
komma att förändra visionen på ett eller annat sätt efter genomgången av organisationen. 
Andra menar att målen för att uppnå visionen kan möjligtvis komma att ändras. En tredje 
skara tror att chefens intention inte är att komma med förändringar i visionen inom den 
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närmaste tiden. En uppdelning av olika uppfattningar mellan medarbetarna kvarstår gällande 
formulering av nya visioner från chefens sida. En del menar att formulerandet av visioner är 
något man kan förvänta sig av en ny chef medan andra anser att chefen i fråga inte är en 
visionär. Chefen beskrivs i termer av att vara jordnära av dessa medarbetare och förväntar sig 
handling av denne framöver.  
 
Medarbetarna känner till arbetet med jämnställdhet och mångfald i kommunerna. Från 
medarbetarnas sida finns det ett ömsesidigt intresse att lyfta genusfrågan. Man stödjer det 
tilltänkta förändringsarbetet organisationen planerar. Medarbetarna har varit med och 
utformat förändringsarbetet. Tillsammans med chefen kom man fram till att under 2014 ska 
varje arbetslag rekrytera och utbilda jämnställds och mångfaldsombud.  
 
Avsikten är att öka medvetenheten hos medarbetarna kring frågor som rör just jämnställdhet 
och mångfald samt att få fler kvinnor till organisationen. Att det inte finns en tydlig 
målsättning är något alla är införstådda med enligt medarbetarna. Uttalade mål om hur många 
av medarbetarna som ska vara kvinnor efter en viss tid anses vara att förenkla den typ av 
förändring man försöker åstadkomma menar en medarbetare. Utnämnandet av jämnställds och 
mångfaldsombud uppfattas vara en del av ett långtgående arbete. Ingen av de tillfrågade 
tycker att omvälvande förändringar är nödvändigt för att utveckla organisationen. Chefens 
hänsynstagande till medarbetarna i det kommande arbetet med jämnställdhet och mångfald 
respekteras av medarbetarna.  

5.10  Förändringar 
 
Flera av medarbetarna upplever inte att chefen har genomfört några förändringar 
överhuvudtaget. De anser att chefen inte har för avsikt att komma med förändringar inom den 
närmaste tiden. Att inga förändringar har gjorts av chefen kopplas samman med dennes 
uttalanden om att inte göra en omorganisation. En medarbetare återberättar chefens första tid 
som ny chef för organisationen: 
 
”I början så kände han ju av stämningen och sa att han ville se hur verksamheten fungerade 
och skulle inte komma med några förändringar och det har han inte gjort heller.” 
 
Emellertid återger några av medarbetarna en något annorlunda bild av händelseförloppet. 
Enligt deras uppfattning har det förekommit förändringar på chefens begäran. Nedläggningen 
av en avdelning återges som ett exempel på detta. Avdelningens nedläggning har dock länge 
ansetts varit nödvändig för att möta besparingar vilket medarbetarna är införstådda med. 
Ingen förändring har upplevts varit särskilt stor i övrigt. Medarbetarna har varken känt sig 
uteslutna eller åsidosatta vad beträffar förändringarnas tillkomst. De har snarare känt sig 
delaktiga i utformningen av förändringsarbeten. Möten som hållits mellan chefen och 
medarbetarna har präglats av en dialog.  
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6 Analys 
 
Med hjälp av analysmodellerna som presenterades i kapitel 3 kommer vi nedan att analysera 
resultatet från intervjuerna. Analysen görs för att se vilken typ av ledarskap som medarbetarna 
och chefen anser att chefen har utifrån de teoretiska referensramarna. 
 

6.1 Beslut och delaktighet  
 
Chefen och medarbetarna har överlag en överensstämmande uppfattning om hur chefen agerar 
i beslutssammanhang. Att besluten inte tas gemensamt utan av chefen som högsta ansvarig 
anses vara en fördel enligt medarbetarna. När chefen står för beslutfattandet behöver 
ledningsgruppen inte stå till svars för beslut som kan splittra hela organisationen. Liksom 
chefen menar medarbetarna att ett tydligt chefskap är nödvändigt i detta sammanhang. 
Följande resonemang skulle tyda på att chefen är auktoritär i sitt sätt att leda. Ett sådant 
förhållningsätt till medarbetarna påminner om ett transaktionellt ledarksap i och med 
fokuseringen på ett tydligt chefskap (Sveningsson 2011). Ett chefskap som förväntas 
inbegripa beslutfattande enligt medarbetarna med syftet att uppfylla organisationens uppdrag. 
Detta kan också vara ett uttryck för transaktionellt ledarskap med anledning av fokuseringen 
på att uppfylla organisationens mål. Något som sammanfaller väl med chefens yttranden om 
att beslutfattandet ska leda till någon form av resultat som går att mäta. Däremot framgår det 
inte av någon av medarbetarna att chefen är målfokuserad eller resultatfokuserad i sitt 
ledarskap. Chefens ledarskap kopplas inte till beslutfattandet. Det tydliga chefskapet visar på 
en formell chef-medarbetar-relation.  
 
Den positionsmakt som chefen innehar upplevs dock inte missbrukas eller på något annat sätt 
vara problematisk för medarbetarna. Samtliga har uppfattningen att chefen inte uppträder 
överlägset och drar nytta av sin position när olika beslut ska tas av denne. Chefens uttalanden 
om sin prestigelöshet i sitt sätt att leda kan yttra sig i den ödmjukhet medarbetarna upplever 
från chefen. Relationen mellan chefen och medarbetare kan därför vara ömsesidig även om 
den är asymmetrisk (Collinson 2005). Att låta sitt eget ledarskap stå tillbaka till förmån för 
andra har en nära anknytning till det postheroiska ledarskapet (Andersson & Tengblad, 2009). 
Kollektivet är viktigare än enskilda personer. 
 
En sådan anspråkslöshet står också i kontrast till den instrumentella relationen mellan ledare 
och medarbetare som återfinns i det transaktionella ledarskapet (Sveningsson 2011). En 
utbyteslogik som går ut på att belöningar och löften om förmåner ska övertala medarbetarna 
till att följa chefens/ledarens uppmaningar. Chefen i fråga har inte använt sig av följande 
övertalningstekniker i överläggningarna. Till detta förefaller beslutprocessen inte upplevas 
vara en så kallad soloföreställning i enlighet med det transaktionella och tranformativa 
synsätten (Alvesson, 2006) trots att chefen tar alla övergripande beslut.  
 
I själva verket anses chefen samverka med medarbetarna för att föra en dialog kring olika 
förslag. Medarbetarnas åsikter uppmuntras i diskussionerna vilket upplevs skapa delaktighet i 
utformningen av besluten. Dialog och delaktighet i beslutprocessen är kopplat till det 
postheroiska ledarskapet. Flera medarbetare intygar att chefens initiativ till att vara den som 
står för beslutfattandet underlättar deltagarnas kreativa förmåga eftersom medarbetarna inte 
längre behöver ta hela ansvaret för beslutens utgång. Detta skulle tala emot ett postheroiskt 
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ledarskap i och med frånvaron av ett kollektivt ansvar och uppmuntrandet av kreativitet 
kännetecknas snarare av det transformativa synsättet.  
 
Det kan också te sig vara motsägelsefullt att ena stunden förespråka delaktighet för att 
resonera sig fram till olika förslag och i nästa stund ta beslut som kan gå emot medarbetarnas 
åsikter. Chefen förklarar att dennes ansvar för besluten inte betyder att besluten är slutgiltiga 
och är öppen för omförhandling och andra förslag. Medarbetarnas positiva inställning till att 
chefen är ansvarig för besluten medför att besluten accepteras av deltagarna oavsett om 
beslutet går emot någon av deltagarnas åsikter. Vissa medarbetare menar att chefen inte ska 
gå med på alla förslag eftersom det inte går att ta hänsyn till allas åsikter. En annan 
medarbetare menar att det väsentliga inte är att vara enig om besluten. Det viktiga är att det 
konstruktiva samtalet i diskussionerna och att andra infallsvinklar tillåts. Vikten av ett 
dynamiskt samtal framför konsensus återfinns i det postheroiska ledarskapet (Collinson 
2005). Vidare talar teorin också om chefers formella ansvar för besluten som medför att 
genuin konsensus inte är möjligt (Stauffer 1998). Tar man dessutom hänsyn till den mildare 
formen av postheroiskt ledarskap, där chef-medarbetare relationen fortfarande är intakt får 
medarbetarna rollen som medproducenter av ledarskapet (Jackson & Parry, 2008; Shamir, 
2007).   
  
Vidhålls ovanstående uppfattning kan chefens tydliggörande om vilka möjligheter varje 
enskild medarbetare har i det dagliga arbetet ses i ljuset av ett delat ledarskap (Woods & 
Gronn, 2009) vilket är i enlighet med ett postheroiskt synsätt. Detta eftersom man delar 
chefens åsikt om att medarbetarnas inflytelse i verksamheten har ökat i och med 
förtydligandet av rollerna. Ansvaret för det operativa arbetet har mer eller mindre överlämnats 
till medarbetarna för att skapa delaktighet. Medarbetarna tilldelas en större roll och upplever 
att chefen också är involverad i vardagligaarbetet där ett ömsesidigt samarbete har uppstått. 
Ett samarbete som karaktäriseras av dialog och lyhördhet. Vidare talar teorin om ett 
konstruktivt samarbete mellan chef och medarbetare. När medarbetare ges en aktiv roll i 
verksamheten och beslutfattandet blir termen medledare aktuell (Andersson och Tengblad 
2009, s. 245). 
 
Således bekräftas chefens påstående om att alla delaktiga i verksamheten oavsett position av 
medarbetarna även om det också framgår att alla medarbetare inte vill delta. Någon särskilt 
anledning till att vissa medarbetare inte vill delta framgår inte men de skulle kunna betraktas 
som passiva medproducenter av ledarskapet enligt det postheroiska ledarskapet (Andersson 
och Tengblad 2009, s. 245). Enligt detta synsätt ska alla medarbetare ses som medproducenter 
av ledarskapet oberoende hur aktiva de är. Ett alternativ synsätt är att uppfatta dessa 
medarbetare som passiva mottagare av ett transformativ ledarskap (Shamir, 2007) vilket 
skulle tyda på att chefen i sitt sätt att leda övertygat dessa medarbetare att inta en efterföljare 
roll. Om dessa medarbetare tilltalades av ledarskapet eller överlag intar en efterföljarposition 
står osagt. 
 
Emellertid är förtroendet för chefen synnerligen stort bland medarbetarna vilket skulle kunna 
vara en anledning till att vissa medarbetare låter sig passivt styras. Den typ av 
efterföljarposition medarbetarna har konstruerat kan därmed härledas till hur medarbetarna 
uppfattar ledaren (Sveningsson 2011) det vill säga chefen anses vara en förtroendeingivande 
person. Den tillit som chefen emellanåt säger sig skapat delas av medarbetarna. Enligt 
medarbetarna skapades tilliten till chefen genom dennes ingripande till att tillhandahålla 
formell information. Chefen informerade medarbetarna personligen med avsikten att just 
skapa tillit till denne och organisationen som helhet. Tillvägagångssättet ligger närmare ett 
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postheroiskt ledarskap än övriga ledarskap eftersom chefen inte förväntade sig något i utbyte 
mer än tillit som medarbetare i organisationen. Det utbytes förhållande och 
övertalningsretorik som utmärks i transaktionellt och transformativt ledarskap gör sig inte 
gällande när handlingen görs av empati. Samtidigt går det att argumentera för att chefen 
motiverade medarbetarna genom sitt engagemang i syfte att genomföra kommande 
förändringar. Men när avsikten med informeringen antogs vara att få medarbetarna att känna 
sig uppmärksammade och respekterade blir föreställningen om medarbetarna som passiva 
mottagare av chefens visioner eller direktiv allt mer osannolik.  
 

6.2 Mål och visioner  
 
Tas chefens ovilja till att göra avtryck på organisationen i beaktning stärks argumenteringen 
för ett postheroiskt ledarskap ytterligare. En annan möjlig anledning är bevarandet stabilitet 
som återfinns i det transaktionella ledarskapet (Sveningsson 2011) men både parterna 
framhåller att chefen inte är kontrollerande eller maktfokuserad. Ingen av medarbetarna anser 
att chefen har formulerat några visioner eller ändrat befintliga visioner men skiljer sig i frågan 
om chefen är kapabel till att komma med nya visioner eller förändra existerande visioner 
längre fram. Bristen på överensstämmelse kan härledas till det transformativa synsättet. Enligt 
det transformativa ledarskapet förväntas ledaren skapa visioner och mål för framtiden genom 
motivera och entusiasmera medarbetarna. Chefen har inte uttryckt något sådant enligt sig själv 
och majoriteten av medarbetarna instämmer. Dessa medarbetare menar att chefen är praktiskt 
inriktad och förväntar sig snarare handling. Orsaken till att resterande medarbetare anser att 
chefen är i stånd att komma med visioner och mål framöver kan förklaras av medarbetarnas 
uttalanden om att ledarskapets kontinuitet visar sig först när svårare beslut måste tas. Man har 
alltså inte kunnat skapa sig en bild av ledarskapet helt och hållit. Somliga menar att 
ledarskapet i sig medför förväntningar som handlar om att chefer ska påverka andra (Hosking, 
1988). Ett sådant antagande ligger nära det transformativa synsättet.  
 
Det planerade arbetet med att jämnställdhet och mångfald uppfattas av båda parter vara 
präglat av delaktighet och insyn. Medarbetarna uppskattar att chefen låter de vara med i 
utformningen av förändringsarbetet. Man kom fram till att se långsiktigt på arbetet och 
konstaterade att olika målsättningar inte är passande för denna typ av arbete. 
Förändringsarbeten av detta slag anses vara för komplext och orealistisk för att skynda på. I 
teorin talas det om att ledare och medarbetare gemensamt skapar förståelse för hur bland 
annat mål ska omsättas i praktiken. Ett sådant postheroiskt tillvägagångssätt står i kontrast till 
chefens tidigare uttalanden om att alla beslut måste vara mätbara. En möjlig förklaring är att 
chefen anpassar sig till situationen på det sätt som angavs av medarbetarna. 
 

6.3 Förändringar 
 
Likt fallet med visioner och mål ansåg varken chefen eller medarbetarna att den nya chefen 
kom med några större förändringar. Som klargjorts tidigare så målas det ofta upp i teorier om 
ledarskap att man som ny ska komma in och göra förändringar, speciellt i ett transformativt 
ledarskap. Den nya chefen gjorde inga förändringar alls inom de sex första månaderna. 
Då den nya chefen på brandstationen var oerhört avvaktande när det gällde området 
förändringar så kan man argumentera att det kan tyda på ett transaktionellt ledarskap. Den 
transaktionella ledaren förväntas att behålla stabilitet i en organisation och inte förändra i en 
organisation om det inte finns tecken på att det måste (Sveningsson 2011). Det är en 
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fundamentall skillnad i jämförelse med det transformativa ledarskapet där det till stor del 
handlar om att genomföra förändringar och skapa engagemang och förnyelse i en organisation 
(Sveningsson 2011). Det är simpelt att katigorisera den nya chefen som transaktionell i det här 
området då han inte var förändringsbenägen, utan snarare ger indikationer på ett analytiskt 
och avvaktande ledarskap. Dock så måste man se på det i ett djupare plan, det vill säga varför 
den nya chefen agerade på det viset. Enligt den nya chefen så var skället inte att vara passiv, 
utan snarare observerande. Meningen var att lära känna verksamheten och låta medarbetarna 
att istället komma med förslag under den perioden för vad som skulle kunna göras bättre. 
Medarbetarna var väl medvetna om den nya chefens intentioner och uppskattade det 
framförhållandet. Med intentionen i åtanke är det därför berättigat att ge den nya chefen en 
stämpel som närmare liknar det postheroiska ledarskapet i området förändringar.   
 
Ett intressant påstående från chefens sida som är värd att ta upp är att han tycker chefer ska 
byttas ut efter runt tio år som ledare.  Enligt honom blir ledare som länge innehar sin plats 
som chefer statiska och för bekväma i sin position. Då uppstatsen genomsyras av ett 
medarbetarperspektiv blir det svårare att fastställa chefens åsikt som sann. Chefens tidigare 
anställningar som chef visar dock på att fallet kan vara så. Utbytbarheten av chefer är en vital 
del som karaktäriserer det postheroiska ledarskapet, där ledaren kan och bör bytas ut under 
relativ kort tid för på så sätt inte skapa ett allt för stort beroende av en specifik chef (Woods & 
Gronn, 2009). 
 

6.4 Kommunikation 
 
I teorin om postheroiskt ledarskap talar man mycket om kommunikation och den sociala 
kompetensens vikt för en framgångsrik ledare och välfungerande organisation (Sveningsson 
2011). Vid respondenternas svar ser man att kommunikationen mellan medarbetarna och 
cheferna synnerligen är god. Chefen anser att det går att komma till honom med förslag och 
kritik, att hans dörr alltid är öppen för medarbetarna som han själv uttryckte det. Samtliga 
medarbetare som intervjuades tyckte att de kunde tala med den nya chefen om problem och ge 
anmärkningar på arbetet med organisationen.  
 
I teorin om postheroiskt ledarskap betonas det att de mer vardagliga interaktionerna mellan 
medarbetare och chefer kan leda till stora betydelser som kan påverka positivt på 
medarbetares motivation till arbetet samt entusiasm, vilket därefter inverkar på medarbetarnas 
prestationer (Sveningsson 2011). Utifrån våra intervjuer med både chefen och medarbetarna 
har vi kunnat se att denna kommunikation till stor del genomsyrar arbetsplatsen, men även 
chefens ledarskap i sig. Alla medarbetarna som intervjuades kände att de mycket väl kunde 
prata med chefen om väldigt informella ämnen som inte hade med arbetet att göra. Vissa 
respondenter gav exempel på ämnen de pratat med chefen om. Chefen vill vara tillgänglig för 
medarbetarna, inte bara på ett professionellt plan, utan även personligt. Chefen anser att en 
gott arbetsklimat, med formella och informella kommunikation leder till en större 
gruppkänsla, vilket chefen poängterar är ett måste i en arbetsplats som en brandstation. 
Ledaren uttrycker att de spenderar väldigt mycket tid med varandra, och att han till och med 
är med på medarbetarnas gemensamma fritidsaktiviteter. Den goda kommunikationen, i både 
formella och icke formella avseenden som utövas av chefen enligt båda parter, är aspekter 
som präglar det postheroiska ledarskapet (Sveningsson 2011). 
  
Alla medarbetare som intervjuades, även chefen själv, ansåg att han var lyhörd. I 
analysmodellen är ordet listad som en transformativ egenskap, dock så användes ordet i en 
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kontext som snarare pekade på det postheroiska ledarskapet. I det transformativa ledarskapet 
handlar kommunikation mycket om strategin att få medarbetare att känna sig hörda i utbyte 
mot deras förtroende, medan kommunikationen i det postheroiska ledarskapet snarare kan 
uppfattas i ett mer altruistiskt tillvägagångssätt.  Det handlade mycket om att lyssna, inte 
prata, i den bemärkelsen att ta till sig medarbetarnas åsikter och inkorporera förslag i 
praktiken, i en antingen implicit eller explicit postheroisk tankesätt (Fairhurst, 2001). 
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7 Diskussion och slutsats 
 
Vi har under uppsatsens gång sett på två fall där nya chefer med relativ lik bakgrund har 
anställts på brandstationer. Vi har ur både ett medarbetar och -ledarskapsperspektiv försökt se 
om deras situationer som nya chefer varit lika, vilken typ av ledarskap de använt och om det 
funnits fantasiföreställningar. Trots de likartade förutsättningarna, där både chefer inte haft 
erfarenheter med räddningstjänst innan och båda helt nya till organisationen, har ändå utfallet 
varit mycket annorlunda. Axelsson på brandstationen i Gislaved-Gnosjö tvingades lämna sin 
post efter endast några månader på grund av för stort motstånd. Den nya chefen på 
organisationen som studerats av oss med primärdata har däremot inte upplevt något motstånd 
överhuvudtagen från sina medarbetare. Hur kommer det sig? 
 
Det som skiljer sig avsevärt mellan Axelsson och Gertsson är deras ledarskapsstil. Vi har 
tidigare genom teorier kunnat fastställa Axelssons metoder som ett försök till ett 
transformativt ledarskap, det vill säga dagens normativa ledarskapsideal. Axelsson bestämde 
sig tidigt att det behövdes förändringar på organisationen där han precis anställts. De 
arbetsgrupper som brandmännen tidigare arbetat i skulle upplösas och det skulle istället 
skapas nya som gjorde att arbetarna jobbade med många olika kollegor istället för i en starkt 
sammansatt grupp. Det visade sig icke populärt att alternera på arbetslagen då medarbetarna 
ansåg att det förhindrade ett kamratskap och samarbete mellan kollegorna. Att medarbetare på 
en brandstation, där det ofta läggs enorm tonvikt på sammansatta grupper, blir negativa vid 
ändring kan tänkas vara självklart. Axelsson ville också ändra titeln brandman till handläggare 
istället, som ett medel i jämställdhetsarbetet. Denna förändring som Axelsson ville realisera 
fick en oerhörd kritik från inte minst medarbetarna på brandstationen, utan även från 
allmänhetens håll. 
 
Inte nog med det har det varit meningsskiljaktigheter i uppfattningen om hur Axelsson gått 
tillväga. Enligt honom har han varit lyhörd och lyssnat på medarbetarna och försökt ta fram 
vad de tycker. Medarbetarna menar däremot att chefen inte alls brytt sig om vad de har att 
säga, och inte ens frågat den enda kvinnliga brandmannen på brandstationen om vad hon 
tyckte om de förändringarna som tänktes göra i området jämställdheten. 
 
Den nya chefen på Värends räddningstjänst har däremot använt sig av ett oerhört utpräglad 
postheroiskt ledarskap. Gertsson tog ett mycket annorlunda tillvägagångsätt i jämförelse med 
Axelsson. Istället för att komma in med inställningen att förändra och skapa visioner så 
bestämde sig Gertsson att observera hur arbetet gick till på brandstationen. Han lät och 
uppmuntrade sina medarbetare som hade mer erfarenhet än honom med räddningstjänstarbete 
att komma med förslag och ändringar på hur det skulle kunna bli ett mer tillfredställande 
arbete på organisationen.  
 
Det normativa ledarskapet, vilket i relativ lång tid innehas av den transformativa stilen, tros 
vara det ledarskapet som är styrande och därför det ledarskapet nya chefer söker sig till. Det 
kan tänkas vara vanligt, på grund av att denna ledarskapsstil är den styrande, att diverse 
ledarskapskurser, organisationskulturer, regler och så vidare designats med den transformativa 
ledarskapet i åtanke. Denna förväntan att leda på ett visst sätt kan ha lett till att de flesta nya 
chefer utformar sitt eget ledarskap efter de antingen implicita eller explicita kravs som ställs 
på en. Dagens normativa ledarskap förutsätter att man som ny ledare ska komma in i en 
organisation och skapa förändringar samt förnyelse eftersom det är vad som ses som positivt 
och normen. Det förväntas av en ny ledare att sätta sin egna personliga prägel på 
verksamheten man är ny på. Har man inga förändringar eller visioner att komma med för att 
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försöka engagera och stimulera reformer kan det finnas en förutfattad mening att man är 
gammaldags och innehar ett chefskap. Det kan vara så att dessa förväntningar och 
förhoppningar om det normativa ledarskapet kan vara en bidragande faktor till en typ av 
blindhet och naivitet som skapats inför de problem som kan uppstå som ny ledare. Det kanske 
finns en tendens att som ny ledare förbise de komplikationer som kan visa sig vid snabba 
förändringar och ambitiösa visioner. Denna selektiva perception, att se vad man vill se, kan ha 
skapats då man väljer att inte se på svårigheter, till förmån för de förväntningar man har på sig 
som producerats av den ledarskapsstilen som är normen. Just detta fenomen kan vara en av 
anledningarna till varför Axelssons inte lyckades med sitt ledarskap som ny chef. 
 
Det finns inte mycket som pekar på att Gertssons påverkats nämnvärt av förväntningarna 
inom det normativa ledarskapet. Axelsson försökte skapa något nytt och ge sin egen prägel på 
organisation han blev chef på. Det gjordes genom att ge in sig på verksamhetens struktur och 
arbetslagen som arbetarna redan var nöjda med, och låta jämställdhet genomsyra 
organisationen. Gertsson valde att istället anpassa sig till den organisationskultur och struktur 
som redan rådde och jobbade sedan utefter det. I kategorierna kommunikation, förändringar, 
visioner, delaktighet och beslut, ser vi tydligt att Gertsson har ett postheroiskt ledarskap. Han 
lät medarbetare med mer erfarenhet än honom att leda, utrycka sina åsikter, implementera 
idéer från arbetarna och så vidare. När man följer det normativa ledarskapet, som idag liknas 
vid det transformativa, så kan det vara så att nya ledare inte tar hänsyn till den redan rådande 
organisationskulturen då det transformativa ledarskapet ger argument för förnyelse och 
därmed förändring. Det kan tänkas kontroversiellt i en organisation där situationen i 
verksamheten i alla fall är någorlunda tillfredställande. Det postheroiska ledarskapet har en 
tendens att respektera den rådande situationen om det ses till fördel av medarbetarna.  
 
Cheferna som studerats har som sagt haft två gemensamma nämnare: De är nya till 
organisationen och inte haft erfarenhet av området räddningstjänst. Det som visat sig skilja 
dessa chefer åt är att Axelsson tidigare aldrig varit högsta chef för en organisation, medan 
Gertsson har den erfarenheten. Axelsson har alltså innan aldrig haft sådana befogenheter som 
en högsta chef har. Det går att argumenter att andledningen till Axelssons misslyckande som 
ledare i Gnosjö brandstation är just på grund av detta. Det är inte osannolikt att Axelsson 
endast tagit beaktning hur man ska vara som ledare enligt det normativa ledarskapet i 
samband med det transformativa ledarskapet. Gertsson som ny chef har däremot kunnat prova 
på sitt ledarskap och kanske sett att det normativa ledarskapet inte fungerar i praktiken på det 
sättet som föreslås. Att Axelsson endast arbetat efter förväntningar, utan att ta hänsyn till 
praktiken och hur det är i verkligheten. Men efter att ha sett att det inte fungerar, istället för att 
alternera på sin ledarskapsstil, hållit fast den då det ledarskapet som han uttövade var normen. 
Denna selektiva perception kan således även vara upphovet till de fantasiföreställningar som 
kan förekomma hos nya ledare. Det är även intressant att se på hur de ansvariga för Axelssons 
anställning valde löften om förändring, visioner och förnyelse före erfarenhet vid processen 
att hitta ny chef för Gislaved-Gnosjös räddningstjänst vilket kan vara prov på hur det 
normativa ledarskapet går före erfarenhet i vissa fall. Då dessa ovannämnda kategorier ansågs 
vara viktigare än erfarenhet av arbetsgivare kan det ytterligare ha styrkt Axelssons 
uppfattning om att det normativa ledarskapet är det rätta. 
 
Utifrån intervjuerna med Gertsson och hans medarbetare kan vi med säkerhet konstatera att 
det inte finns några som helst fantasiföreställningar hos nya chefen. Intervjuerna som gjordes 
med medarbetarna var till stora delar nästintill helt lika. Alla medarbetare såg honom på 
samma sätt, en ledare som är oerhört kommunikativ, försiktig till förändringar och en ledare 
som inte låter all makt sitta hos en själv. Den nya chefen har, utan att ha hört medarbetarnas 
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åsikter, svarat näst intill identiskt som dem. Vi har genom dessa svar i empirin och analysen 
konstaterat att Gertson utövar ett postheroiskt ledarskap. 
 
Det ovannämnda är i stor kontrast till situationen på räddningstjänsten i Gnosjö-Gislaved. 
Genom hans agerande som ny chef har vi sett att han utövar ett transformativt ledarskap, med 
betoning på förändringar, visioner och förnyelse. När det gäller situationen om kritik till 
honom har vi genom intervjuer från andra håll sett att det fanns en omfattande 
fantasiföreställning mellan chefen och medarbetarna. Enligt Axelsson var han lyhörd och tog 
till sig medarbetarnas åsikter. Men enligt medarbetarna så har inte den nya chefen velat lyssna 
på dem när de utryckt sin kritik mot förändringarna, visionerna och ledarskapet i sig.  Det 
normativa ledarskapets indoktrinering som tidigare tagits upp, förväntan att leda på ett visst 
sätt, kan vara anledningen till att Axelsson på räddningstjänsten i Gnosjö-Gislaved skapat en 
fantasiföreställning som ett försvar mot det motstånd som kommit mot honom, enligt normen 
gjorde han ju rätt att förändra och förnya. 
 
Vad kan vi då konkludera när vi har all denna information? Det normativa ledarskapet, 
förväntan att leda på ett visst sätt, kan få chefer att bli transformativa ledare, eller i alla fall tro 
det, trots att man inte kan hantera stilen eller trots att det inte är det bästa för organisationen. 
Vi menar inte att ett genuint transformativt ledarskap inte fungerar i verkligheten, utan att den 
praktiska och teoretiska indoktrineringen i samband med det specifika ledarskapet kan skapa 
hinder mot organisationers utveckling och stabilitet. Det transformativa ledarskap förutsätter 
som tidigare sagt att förändringar och förnyelse kommer med en ny ledare. Det i sig kan skapa 
oerhört stort motstånd då förändring för arbetare som oftast tas negativt, speciellt när man 
som ledare inte kan motivera varför den görs och varför den ändringen är positiv.   
 
Vi har sett att nya ledare inte alltid förhåller sig till det normativa ledarskapet, eller för den 
delen söker sig till den. Det gör sig påtagligt att den nya chefen som inte följde det normativa 
ledarskapet hade det avsevärt lättare att etablera sig och accepteras på sin organisation. En 
markant skillnad på de två chefernas erfarenheter kan stå till grund för den avsevärda 
diskrepans mellan ledarnas situation, där den enda kunnat se vilken riktning olika 
ledarskapsstilar kan ta en, medan den andra inte haft den möjligheten och därför blint följt 
idealet.   
 
Det som kan tolkas som kritik mot hela transformativa ledarskapet bör snarare ses som 
fundering och reflektioner på hur idealet kring ledarskap och sökandet till en viss stil kan 
skapa problem. Vi har utifrån de två fall som studerats kunnat konkludera att det normativa 
ledarskapsidealet måste tas med försiktighet och beaktas. Nya ledare bör därför iaktta detta 
fenomen för att själva inte hamna i liknande situationer. Att man trots sin position inte kan 
förutsätta att man alltid har rätt och inte kan påverkas av ideal som präglar ledarskap. 
 
Uppsatsen bör inte ses som ett slutgiltigt svar på fenomenet normativa ledarskapsideal och 
hinder, fantasiföreställningar och nya ledare, då studien är för liten och endast studerar och 
jämför två fall av nya ledare. Resultatet kan dock vara en indikation på att det finns 
möjligheter till att fenomenen existerar i ett större sammanhäng. Vi uppmuntrar andra att gå 
vidare med forskningen och ger förslag på att utföra mer omfattande arbeten om ämnena i 
fråga. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till medarbetare 
 

1. Hur länge har du arbetat inom offentlig förvaltning? 
 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

3. Varför valde du brandmannayrket?  
  

4. Hur ska en ledare vara enligt dig? 
 

5. Hur ska en ledare vara för att passa in hos er? 
 

6. Vad var det för intryck den nya chefen gav dig när han började? 
 

7. Vad var din reaktion och uppfattning när du fick reda på att den nya chefen inte hade 
någon tidigare erfarenhet av räddningstjänsten? 

 
8. Införlivades de förväntningarna? 

 
9. Försökte den nya chefen komma med förändringar? 

 
10. Hur gick han till väga i så fall? 

 
11. Vad tyckte du och dina medarbetare om det? 

 
12. Skulle du säga att den nya chefens stil att leda passade in hos er? 

 
13. Hade du eller några av dina medarbetare invändningar/åsikter om chefens sätt att leda 

som ni uttryckte till honom? 
 

14. Hur möte han era åsikter? 
 

15. På vilket sätt delegerar han arbete?  
 

16. Sitter ni och diskuterar problem med chefen i så fall hur? 
 

17. Har ledaren satt upp visioner, i så fall hur, t.ex. har ni diskuterat dem eller är de redan 
fastslagna? 

 
18. Vilka reaktioner gav det? 

 
19. Tycker du att du får vara med och leda? 

 
20. Känner du att du kan prata med din ledare? 
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21. Anser du att hans ledarskap har förändrats sedan tidigare i och med tiden han 
spenderat på den här arbetsplatsen? 

 
22. Beskriv chefens ledarskapsstil med tre ord.  

 
23. Har du något att tillägga? 

 
 
Intervjufrågor till chefen 
 

1. Hur länge har du arbetat inom offentlig förvaltning? 
 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 

3. Vad fick dig att söka tjänsten? 
 

4. Vad tror du att du har att erbjuda ledarskapsmässigt till din organisation? 
 

5. Hur ska en ledare vara enligt dig? 
 

6. Hur tycker du att du är som ledare? 
 

7. Tycker du att ditt ledarskap har påverkats av att du inte arbetat inom räddningstjänsten 
tidigare? 

 
8. Anser du att ditt ledarskap har förändrats sedan du började? 

 
9. Har du kommit med förändringar till organisationen? 

 
10. Hur gick du till väga i så fall? 

 
11. Fanns det motstånd mot dig/ditt ledarskap? 

 
12. Hur tog du emot kritiken? 

 
13. Sitter ni och diskuterar problem med medarbetarna, i så fall hur? 

 
14. Har du satt upp visioner, i så fall hur? 

 
15. Vilka reaktioner gav det? 

 
16. Tycker du att du ger medarbetarna utrymme att leda själva? 

 
17. Känner du att dina medarbetare kan prata med dig om problem? 

 
18. Anser du att dina medarbetare kan prata med dig om jobbrelaterade saker 

 
19. Tycker du att dina medarbetare kan prata med dig om informella saker som inte är 

jobbrelaterade? 
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20. Hur ser du på dina medarbetare? 
 

21. Beskriv ditt ledarskap med minst tre ord.  
 

22. Har du något att tillägga?  



 

 

 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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