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Förord 

 

Vi vill rikta ett stor tack till alla som gjort detta arbete möjligt. Vår handledningsgrupp har 

genom sitt konstruktiva deltagande i olika frågeställningar varit till stor hjälp i arbetet. Vi vill 

särskilt tacka vår handledare Lars Ekstrand som fått våra blickar att lyftas utanför ”det 

traditionellt fyrkantiga” och uppmuntrat oss att skriva denna uppsats. Hans snabba feedback 

på våra frågor och funderingar har varit en ovärderlig hjälp i vår strävan att komma framåt i 

arbetet.  

 

Intresset för ledarskapsfrågor har varit stort genom tiderna och intresset verkar vara 

bestående. Vi hoppas att vi någon gång personligen får möjligheten att arbeta i en 

organisation som styrs av ett lyssnande ledarskap! 

 

 

 

Emma Lingvall  Lise-Lotte Swing   
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Sammanfattning 
 

Vi undersöker hur en ledarskapsstil som vi kallar det lyssnande ledarskapet inverkar på 

personers möjlighet att trivas och förmågan att utvecklas på arbetet. Trivsel och utveckling för 

med sig ökade prestationer vilket de flesta organisationer eftersträvar. 

 

Vi har studerat etablerade ledarskapsstilar och deras karakteristiska drag och konstaterat att de 

flesta ledarskapsteorier utgår från två perspektiv - det uppgiftsorienterade och det relations-

orienterade. Till dessa grundteorier läggs ett antal utmärkande mer personliga egenskaper i de 

flesta ledarskapsstilar. Det blir allt vanligare och vanligare att de två perspektiven kombineras 

i olika situationer därmed blir ledarskapet alltmer situationsanpassat. Just situationsanpassat 

ledarskap är en form av ledarskap där man också tar hänsyn till arbetsgruppen på ett sätt som 

man inte tidigare gjort.  

 

Vi har resonerat kring vilken påverkan generationsfrågan, förändringsbenägenhet, manliga 

och kvinnliga värderingar, delaktighet, aktivt lyssnande och kulturkrockar har för det 

lyssnande ledarskapet. 

 

Ett antal frågeställningar om det lyssnande ledarskapet har ventilerats.  

 

 Passar ”lyssnande ledarskap” alla organisationer? 

 Hur vet man att det lyssnande ledarskapet är bra?  

 Kan alla bli en ”lyssnande ledare”? 

 Är dagens organisationer mogna för denna typ av ledarskap? 

 

Några generella svar på dessa frågeställningar är inte lätt att ge, eftersom hur man uppfattar 

ett ledarskap är individuellt. Det vi däremot har gjort är att ge vår syn på de olika 

frågeställningarna. Det vi har kommit fram till är att det lyssnande ledarskapet passar bäst i 

kunskapsintensiva organisationer bland professionella medarbetare. Det fungerar i alla typer 

av organisationer där det finns människor men där det finns övervägande del maskiner och 

mindre del människor är behovet inte lika stort. 

 

Vi ser också denna typ av ledarskapsstil där man värdesätter och tar om hand den tillgång 

man har i form av sina anställdas kompetens ökar i takt med att de yngre generationerna 

träder in på arbetsmarknaden.   
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Summary 
 

We are investigating how a leadership style that we call it listening, leadership impact on 

people's ability to thrive and the ability to evolve at work. Well-being and development lead 

to increased performance, which most organizations aspire.  

 

We have studied established leadership styles and their characteristics and found that most 

leadership theories are based on two perspectives - the task-oriented and relationship-oriented. 

To these basic theories are a number of more distinctive personal characteristics of most 

leadership styles. It is becoming more and more common to the two perspectives are 

combined in different situations, thereby increasing situational leadership. Just situational 

leadership is a form of leadership which also takes account of the Working Group in a manner 

not previously done.  

 

We have resonated around the impact birthgenerations, willingness to change, male and 

female values, participation, active listening and culture clashes, has on the listening of 

leadership.  

 

A number of questions about the listening, leadership has been ventilated.  

 

 Fits "listening leadership" all organizations?  

 How do we know that the leadership is listening, right? 

 Can everyone be a "listening leader"?  

 Are today's organizations ripe for this type of leadership?  

 

Some general answers to these questions are not easy to give when the perceived leadership is 

individual. What we have done is to give our views on various issues. What we have found is 

that listening, leadership is best suited for knowledge-intensive organizations, including 

professional employees. It works in all types of organizations where there are people, but 

there are predominantly smaller machines and some people need is not as great.  

 

We also see this type of leadership style, which values and takes care of the access they have 

through their employees' skills are increasing as the younger generations entering the labor 

market.  
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ABSTRACT 
 

Titel: Två öron en mun. Lyssnande ledarskap - ideal och verklighet 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Emma Lingvall och Lise-Lotte Swing 

 

Handledare: Lars Ekstrand 

 

Datum: 2010 - februari 

 

Syfte: Bakgrunden till uppsatsen är intresset för hur ledarskap påverkar individers 

möjlighet att trivas och förmågan att utvecklas på arbetet. Syftet med den här uppsatsen är 

att undersöka hur en viss ledarskapsstil - lyssnande ledarskap - bidrar positivt till individers 

möjlighet att växa och utvecklas i sitt arbete. 

 

 Passar ”lyssnande ledarskap” alla organisationer? 

 Hur vet man att det lyssnande ledarskapet är bra? 

 Kan alla bli en ”lyssnande ledare”? 

 Är dagens organisationer mogna för denna typ av ledarskap? 

 

Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ metod och en icke deltagande studie. 

Litteraturstudier av olika etablerade ledarskapsstilar har genomförts i teoriavsnittet och i 

empiriavsnittet har vi lyft fram för oss viktiga egenskaper för det lyssnande ledarskapet. 

Materialet har sedan kopplats samman i reflektioner och summering.  

 

Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att det lyssnande ledarskapet passar bäst i 

kunskapsintensiva organisationer med professionella medarbetare. Denna konstellation på 

arbetsmarknaden har ökat och ökar ständigt så en ökning i tillämpningen av någon form av 

ett lyssnande ledarskap är att vänta sig. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Den stora begränsningen i uppsatsen har varit att det inte 

funnits någon utpräglad litteratur eller forskning kring ämnet lyssnande ledarskap. Ett 

förslag till fortsatt forskning är således att identifiera, studera och analysera organisationer 

med ledare som är att betrakta som lyssnare. 

 

Uppsatsens bidrag: Vårt bidrag med det här arbetet är att lyfta fram vikten av en ledarstil 

som sätter individen i centrum och att det påverkar prestationerna på arbetet. Vi tror att 

ledare öppna för förändring och morgondagens ledare kommer att finna den här uppsatsen 

givande. 

 

Nyckelord: Lyssnande ledarskap, ledarskapsstilar, förändring,  
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ABSTRACT  
  

Title: Two ears one mouth. Leadership that listens – ideals and reality 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Emma Lingvall och Lise-Lotte Swing 

 

Supervisor: Lars Ekstrand 

 

Date: 2010- february 

 

Aim: The background to the essay is of interest in how leadership affects an individual's 

ability to thrive and the ability to evolve at work. The purpose of this paper is to examine 

how a particular style of leadership – listening leadership - contributes positively to 

individuals' ability to grow and develop in their work. 

 

 Fits "listening leadership" all organizations? 

 How do we know that the leadership is listening, right? 

 Can everyone be a "listening leader"? 

 Are today's organizations ripe for this type of leadership?  

 

Method: We have chosen to conduct a qualitative methodology and a non-participating 

study. Literature Studies of various established leadership styles have been implemented in 

the theory section and in the empirical section, we have highlighted for us some important 

properties of the listening leadership. The material has since been linked in reflection and 

summation 

 

Result & Conclusions: We have found that listening, leadership is best suited for 

knowledge-intensive organizations with professional staff. This constellation has risen and 

continues to increase as an increase in the application of some form of leadership is 

listening to expect.  

 

Suggestions for future research: The major limitation in the thesis has been that there 

was no distinct literature or research on the subject listening leadership. A proposal for 

further research is therefore to identify, study and analysis of organizations with leaders 

who are considered to be listeners. 

 

Contribution of the thesis: Our contribution to this work is to highlight the importance of 

a leadership style that puts the individual at the center and that it affects performance at 

work. We believe that leaders open to change and tomorrow's leaders will find this paper 

useful. 

 

Key words: Listening, leadership, leadership styles, change  
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1 Inledning 

 

I det här avsnittet beskrivs bakgrunden till varför vi valt just detta ämne samt våra egna 

föreställningar om vad som är ett lyssnande ledarskap. Vad vi tänker på när vi hör ordet 

lyssnande ledarskap det vill säga vår uppfattning av begreppet.  

1.1 Val av uppsatsämne 

 

Att välja uppsatsämne har inte varit helt lätt. Ledarskap är ett mycket intressant område 

eftersom det ofta påverkar hela organisationer eller i alla fall hela avdelningar. Efter att ha 

diskuterat vilka typer av ledarskap vi personligen hade erfarenhet av konstaterade vi att våra 

erfarenheter var från traditionellt ledarskap. Då föddes tanken att fördjupa sig i ett ledarskap 

som är mer nytänkande än det traditionella ledarskapet.  

 

Att valet föll på just det vi kallar lyssnande ledarskap är mycket tack vare att vi läst boken 

Svennis – ledarskap för mästarskap (Birkenshaw, et al., 2002). Det ledarskap som presenteras 

i boken tilltalade oss båda i stor utsträckning och kändes som nytänkande jämfört med det vi 

upplevt. Vår uppfattning är att ett lyssnande ledarskap resulterar i mer personlig utveckling 

som främjar både människan och organisationen. En person som trivs på arbetet presterar 

både bättre och mer än en som inte trivs. 

 

Vi kommer att studera, främst empiriskt, det vi kallar det lyssnande ledarskapet, vad som 

kännetecknar det och hur/om man kan utveckla ett sådant; vårt syfte är således både 

beskrivande och normativt.  

1.2 Bakgrund 

 

Genom att vi båda två yrkesarbetar parallellt med våra studier har vi personlig erfarenhet av 

hur mycket ledaren betyder för organisationen. Vi har mött ledare i olika företag och 

branscher med olika personligheter och ledarskapsstilar. Vi har själva upplevt hur stor 

påverkan en ledare har på det arbete som utförs och det som presteras. En bra ledare får 

personalen att trivas på sin arbetsplats och prestera bättre medan en mindre bra ledare har 

motsatt effekt. Det faktum att det sätt en ledare utövar sitt ledarskap på påverkar medarbetarna 
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i organisationen är i sig inget nytt, inte heller att olika ledarskapsstilar passar olika människor 

och branscher mer eller mindre bra.  

 

Efter att ha läst boken Svennis – ledarskap för mästarskap (Birkenshaw, et al., 2002) fick vi 

båda två en positiv bild av det ledarskap Sven-Göran Eriksson utövar. I boken, som är skriven 

av två engelsmän, hävdas att det finns ett specifikt svenskt ledarskap och att det är den typen 

som Eriksson utövar.  

 

Tre huvudsakliga egenskaper för denna ledarstil lyfts fram i boken: 

 ”Att känna av situationer (vara medveten om situationen och agera följdriktigt) 

 Äkthet (vara sann mot sig själv) 

 Identifikation med laget (se världen genom deras ögon)” (Birkenshaw, et al., 2002 p. 

49) 

 

Vi skulle båda två mer än gärna arbeta i en organisation som leddes med den här ledarstilen. 

Många av de ledare vi kommit i kontakt med i våra arbeten har varit skolade i den gamla mer 

auktoritära skolan där chefen bestämmer och det lämnas lite utrymme att lyssna på 

medarbetarnas förslag och idéer. 

 

Vi har många gånger önskat att våra chefer skulle vart lite mer ledare och inte så mycket 

chefer. Att de i egenskap av ledare också hade använt ett mer coachande arbetssätt och en 

ledarstil som i större utsträckning sett till vad vi medarbetare hade för förmågor. På så sätt 

kunde de ha medverkat till att utveckla arbetssituationen, organisationen och resultatet till det 

bättre.  

 

Genom att diskutera kring ett antal kriterier, som för oss är väldigt centrala för det vi kallar ett 

lyssnande ledarskap, försöker vi få en uppfattning om detta kan vara ett recept på framgång. 

Med framgång i det här sammanhanget menar vi att personalen får möjlighet att växa och 

trivas och att man då presterar mer och bättre och på så vis bidra mer till företagets och/eller 

organisationens förbättrade resultat. 
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1.3 Problemformulering 

 

Det primära för de flesta företag och eller organisationer, som är kopplade till en marknad, är 

att företaget ska vara konkurrenskraftigt. Dessutom ska individerna i organisationen prestera 

både rätt saker i rätt mängd och i rätt tid. Att uppnå detta är i första hand en ledarskapsfråga.  

 

Behovet av olika ledarskapsstilar har varierat över tiden. Enkelt uttryckt kan man säga att 

”var tid har sin ledarskapsstil” eftersom olika generationer har olika värderingar och behov 

av ledarskap. Ledarskapsstilarna utvecklas och förändras således kontinuerligt. 

 

Vår hypotes är att man kan uppnå företagens förväntningar i större utsträckning än tidigare 

genom att vara en lyssnande ledare. Man får då människor i olika organisationer att känna sig 

mer uppskattade och får dem att anta större utmaningar. De kommer på så sätt också känna 

sig mer värda och tack vare det utvecklas mer och därmed prestera mer.  

 

Vi har valt att fokusera på att vad vi anser vara lyssnande ledarskap genom att diskutera några 

frågeställningar:  

 

 Passar ”lyssnande ledarskap” alla organisationer? 

 Hur vet man att det lyssnande ledarskapet är bra? Får det personalen att trivas, känna 

sig uppskattade och prestera mer? 

 Kan alla bli en ”lyssnande ledare”? 

 Är dagens organisationer mogna för denna typ av ledarskap? Är de redo att axla det 

delade ansvaret som ett lyssnande ledarskap innebär?  

1.4 Syfte 

 

Historien berättar för oss att behovet av ledarskap är permanent medan valet av ledarskapsstil 

varierar. Vår uppsats fokuserar på ett ledarskap som ser människorna i organisationen på ett 

mer tydligt sätt än tidigare. 

 

Arbetet har dels ett deskriptivt syfte, att beskriva innebörden av ett lyssnande ledarskap, dels 

ett normativt syfte, där vi argumenterar för varför vi anser att ett lyssnande ledarskap är en 

modern och nytänkande ledarskapsstil.  
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I ett lyssnande ledarskap känner ledaren av situationen det vill säga ser situationen genom 

andras ögon och identifierar sig med sina medarbetare på ett sätt som tidigare sett inte varit så 

vanligt. Vår uppfattning är att det har en positiv inverkan på organisationen. 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsat vår uppsats till att studera det lyssnande ledarskapet med hjälp av 

egna erfarenheter det som kan kallas face validity och litteratur. Vårt val att inte göra några 

intervjuer eller andra undersökningar grundar sig på svårigheten att definiera om en ledare är 

lyssnande eller inte. Olika människor har olika uppfattning om vad som är lyssnande. 

 

De kriterier vi har valt att diskutera under empiriavsnittet baserar sig på att vi anser att de har 

sannolika samband med hur mottaglig man är för ett lyssnande ledarskap. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel får läsaren en redogörelse för vilket tillvägagångssätt vi använt oss vid 

utförandet av vårt examensarbete. Här motiveras även de metodval vi gjort och reliabilitet och 

validitet diskuteras.  

2.1 Val av metod 

 

Två vanliga tillvägagångssätt vid forskning är att använda sig av kvantitativ eller kvalitativ 

metod. En kvantitativ metod består i att utifrån en stor mängd insamlad data som bearbetats få 

fram ett resultat. Det klassiska kvantitativa mätinstrumentet är en enkätundersökning med 

givna svarsalternativ där svaren kan sammanställas med hjälp av siffror (Jacobsen, 2002).  

 

En kvalitativ metod handlar om att skapa en djupare förståelse för en händelse eller ett 

fenomen. (Jacobsen, 2002) beskriver den kvalitativa metoden som ”en reaktion på det 

naturvetenskapliga sättet att angripa det sociala fenomenet”. Om man vill få verklig förståelse 

för hur människor tolkar det sociala fenomenet gör man det bäst genom att observera vad de 

verkligen säger och gör, inte vad de svarar på en enkät med givna svarsalternativ där svaren 

dessutom är skapade av undersökaren. En kvalitativ metod är även mer flexibel än en 

kvantitativ då man lättare kan anpassa datainsamlingen till den verklighet forskningsobjektet 

befinner sig i (Jacobsen, 2002).  

 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod i vår studie då vi anser att en kvantitativ metod 

inte är lämplig för att söka svar på de frågor vi ställde i problemformuleringen. En kvalitativ 

metod är istället att föredra. Vi har använt oss av en icke deltagande metod och inte gjort 

några intervjuer eller enkätundersökningar. Istället har vi utgått från litteraturstudier och egna 

erfarenheter för att få svar på de ställda frågorna i problemformuleringen. 

 

Arbetssättet i vår uppsats har varit deduktivt, det vill säga vi har gått från teori till empiri. Vi 

har valt att först skaffa oss förväntningar om hur världen ser ut och sen samlat in empiri för att 

se om våra förväntningar stämmer. 
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2.2 Litteraturstudie 

 

Som en del av arbetet gjordes en litteraturstudie för att få grundläggande kunskap och god 

överblick över ämnet samt för att få reda på vilka tidigare studier och forskning som finns på 

området. Att göra en litteraturstudie innebär att på ett systematiskt sätt söka, kritiskt granska 

och sammanställa litteratur inom det valda ämnet eller problemområdet (Forsberg, et al., 

2008).  

 

Detta har gjorts genom att läsa böcker som lånats från universitetsbiblioteket och 

stadsbiblioteket samt att vi sökt elektroniska artiklar med hjälp av databaser såsom Google 

och wikipedia. Lyssnande ledarskap, ledarskapsstilar, kvinnligt ledarskap, manligt ledarskap 

och generation användes som sökord.  

 

Det har inte varit lätt att hitta litteratur inom området lyssnande ledarskap då fenomenet 

funnits länge men begreppet är relativt nytt. Den enda bok som vi hittat som beskriver just det 

vi kallar det lyssnande ledarskapet är boken Svennis – ledarskap för mästarskap (Birkenshaw, 

et al., 2002). Boken är en positiv skildring av det ledarskap Eriksson utövar och kanske inte så 

objektiv som man kunnat önska. Vi anser dock att boken väldigt väl ger uttryck för vår 

uppfattning av det vi kallar lyssnande ledarskap. 

 

Tyngdpunkten på övrig litteratur vi använt oss av har varit inom ämnet organisation och även 

delvis inom ämnet psykologi. En bok som vi använt oss mycket av är (Jacobsen, et al., 2008). 

Viss litteratur är från början av 1990-talet men det material vi hämtat därifrån anser vi ändå 

relevant än i dag. 

2.3 Reliabilitet och validitet 

 

Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans, och reliabilitet visar 

tillförlitligheten i undersökningen (Halvorsen, 1992). Oavsett vilken metod man använder för 

att samla in empirin så bör undersökningen vara båda reliabel och valid (Jacobsen, 2002). 

 

Med relevans och giltighet menas att det som var avsett att mätas faktiskt är det som mäts, 

samt att det uppfattas som relevant. Det som mäts hos ett fåtal måste även stämma för flera 

(Jacobsen, 2002). 
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Med tillförlitlighet menas att undersökningen går att tillförlita sig på, att den är genomförd på 

ett trovärdigt sätt och inte behäftad med mätfel (Jacobsen, 2002).  

 

Det går att uppnå hög reliabilitet utan att validiteten behöver vara hög men vill man däremot 

uppnå hög validitet krävs att både reliabiliteten och validiteten i undersökningen är hög 

(Halvorsen, 1992). 

 

Hur vet vi då om vårt arbete har hög giltighet och relevans samt att det är tillförlitlig? Vi kan 

börja med att ställa oss frågorna, skulle vi få samma resultat om vi gjorde om undersökningen 

och har vi undersökt det vi avsåg att undersöka? Svaret på båda frågorna är ja. Vi har besvarat 

de frågor vi ställde i problemformuleringen detta på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Detta 

med hänsyn tagen till den omständigheten att den uppfattning man har om ledarskap är en 

högst personlig uppfattning. Den personliga uppfattningen är föränderlig och kan därför 

variera över tiden. 

2.4 Metoddiskussion 

 

Hur gör man då en studie av detta på ett bra sätt? Vi kom fram till att en icke deltagande 

studie där vi utgår ifrån teori och bygger på med egna erfarenheter var mest lämplig. Vi tycker 

själva att vi har så kallad face validity vilket betyder att vi själva har upplevt detta så att säga 

”ända in på skinnet” och vill därför dela med oss av våra erfarenheter.  

 

Valet av en kvalitativ studie var för oss enkel, vi ville ge en djupare bild av ämnet och ansåg 

att det hade varit svårt att göra en kvantitativ studie på ett så icke utforskat ämne. 

Utformningen av frågor och svar till en enkätundersökning ansåg vi dessutom vara en 

omöjlighet om man ville ha reliabilitet och validitet i studien.  

 

Den alternativa metod vi skulle kunnat använda oss av är en icke-deltagande observation där 

vi följt en lyssnande ledare i dennes vardag. En person som vi båda starkt förknippar med 

lyssnande ledarskap är som vi redan nämnt Sven-Göran Eriksson. Vi har försökt att komma i 

kontakt med honom för att undersöka möjligheten att antingen få intervjua honom eller följa 

honom i en icke deltagande observation men inte lyckats. Det hade vart otroligt intressant och 

inspirerande att få möjligheten att möta Eriksson och att få ta del av hans sätt att leda men det 

visade sig vara svårt. 
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Vi är väl medvetna om att ett examensarbete inte bör vara för normativt, det är inte comme il 

faut. Vår uppfattning är ändå att andra kommer att finna detta, förhållandevis normativa, 

arbete intressant. Det lyssnande ledarskapet i allra högsta grad är ett situationsanpassat 

ledarskap och den typen blir mer och mer aktuellt. Man måste kanske också inse att allt inte 

går att förklara på ett akademiskt korrekt sätt men likväl är det väldigt intressant att studera. 

 

Varför då ett arbete om lyssnande ledarskap som dessutom är svårt att beskriva empiriskt? 

Därför att vi känner stor önskan om att får ta del i ett nytt sätt att leda och vi vet också hur 

icke lyssnande chefer kan få prestationerna att sjunka. 

 

Vad som gör en lyssnande ledare är svårt att förklara generellt men det vi har gjort är att 

beskriva vad som gör en lyssnande ledare för oss. Helt säker på om någon är en lyssnande 

ledare, och dessutom en bra sådan, kan man egentligen inte vara förrän man träffat den. 
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3 Teori 

 

Vi beskriver i följande kapitel ett antal etablerade teorier om ledarskap för att skapa en 

förståelse för vad som är karaktäristiskt för olika typer av ledarskapsstilar.  

 

3.1 Beskrivning av olika ledarskapsstilar 

 

I litteraturen vi hittat många olika beskrivningar på vad som kännetecknar ledarskap. 

”Ledarskap är först och främst en process mellan människor, där utövandet eftersträvar att 

influera andra” (Jacobsen, et al., 2008) är en beskrivning som vi tycker stämmer väl överens 

med den syn vi själva har på ledarskap. 

 

Behovet av organisation och ledarskap kan följas så långt tillbaka i tiden som till det forna 

Egypten och ett talande exempel är byggnationen av de berömda pyramiderna. Byggandet av 

dessa otroliga konstruktioner ställde stora krav på minst tre ledningsfunktioner: planering, 

organisering och kontroll. Just dessa tre arbetsuppgifter är begrepp som mycket starkt 

förknippas med traditionellt ledarskap som fokusera mycket på just dessa roller (Andersson, 

1994). 

 

Redan på 1940- och 50-talet fanns det tre klassiska ledarstilar definierade: auktoritärt 

ledarskap, demokratiskt ledarskap och låt-gå-ledarskap. Det sker dock hela tiden forskning 

inom området och olika teorier läggs fram. Under senare år har fler och fler forskare betonat 

att det är svårt att ge generella råd till ledare hur denne bör agera. Kraven som kommer att 

ställas på ledaren är istället en följd av olika faktiska omständigheter. Nya ledord för det nya 

ledarskapet är delaktighet, medverkan, lokal handlingsfrihet och icke-kontroll (Andersson, 

1994). 

3.1.1 Autokratiskt ledarskap (auktoritärt ledarskap) 

 

Ofta benämns denna typ av ledarskap som uppgiftsorienterat då fokus mest ligger på 

produktion och effektivitet och inte så mycket på människorna i organisationen. Mycket kraft 

läggs också på att upprätta strukturer för att kunna uppnå målet (Jacobsen, et al., 2008). 
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Ett talande exempel är Frederick Taylors utvecklade av sin organisationsteori Scientific 

Management i början av 1900-talet. Taylors grundprincip var att standardisera arbetsredskap 

och arbetsuppgifter, dela upp arbetet, det vill säga planeringen och utförandet, mellan arbetare 

och företagsledare, urval av de skickligaste arbetarna och att lönen skulle motsvara 

prestationen. Lönen är också det enda, enligt Taylor, som motiverar till hårt arbete. Bättre 

arbetsvillkor såsom kortare arbetsdagar, trevliga matsalar, tillgång till toaletter med mera är 

sekundärt. Detta resonemang är grundat på att Taylor hävdar att människan i grund och botten 

är trög, dock inte lat, och har en naturlig tendens att ”maska”. För att motarbeta denna tröghet 

sker ett urval av arbetare, uppdelning av planering och utförande och lönen kopplas mot 

prestationen (Wolvén, 2000). 

 

”Tayloristiskt” ledarskap finns än idag men brukar numera benämnas autokratisikt eller 

auktoritärt ledarskap. Ledaren har en dominant karaktär med krav på lydnad och håller, 

medvetet, en viss distans till sina underställda. Alla viktiga beslut fattas av ledaren. 

Medarbetarnas åsikter och förslag är inget man tar någon notis till i någon stor utsträckning, 

även om det skulle vara till fördel för företaget. Förmågan till självständigt arbete undertrycks 

liksom den egna utvecklingen (Andersson, 1994). 

 

Värt att nämna om Scientific Managementteorin är att den skapades under en tid där 

människor inte hade samma möjlighet att fritt välja arbetsgivare som idag utan mer eller 

mindre tvingades inordna sig i det auktoritära systemet med direktstyrning. Detta betyder inte 

att hela organisationsteorin är av ”ondo” utan den passar även idag bra till just rutinmässiga 

temoparbetsuppgifter där man fokuserar mycket på låga produktionskostnader (Karlöf, et al., 

2003). En auktoritär ledarstil kan även passa bra under ett uppbyggnadsskede där många 

beslut måste fattas snabbt. När sedan verksamheten är stabil och självgående har en auktoritär 

ledare förmågan att kväva utvecklingspotentialen hos sin personal (Thylefors, et al., 2005) 

3.1.2 Byråkratiskt ledarskap  

 

Den byråkratiska skolan inom organisationsteorin skapades av den tyske sociologen Max 

Weber (1864-1920). Weber var en teoretiker vars arbete gick ut på att finna det optimala 

sättet att organisera sig i administrationen. Resultatet blev det vi idag kallar för den 

byråkratiska skolan. En byråkratisk ledare utmärks av en ledare som arbetar ”by the book”, 

det vill säga att han eller hon ser till att medarbetarna hela tiden följer korrekta rutiner och 

standards. Organisationen som ledaren verkar i är en hierarki där ledaren och de ledda är 
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uppdelade i flera olika nivåer med makten och tänkande centraliserat högst upp. 

Organisationen styrs med hjälp av fasta regler och kontroller, detta för att skapa ordning och 

stabilitet. Personligt tyckande och egna initiativ från personalen är inte önskvärt. Till skillnad 

från den samtida Frederik Taylor, som lade grunden för Scientific Management och som 

tyckte att personalen skulle belönas efter prestation, så tyckte Weber att personalen främst 

skulle belönas efter anställningstid (Nilsson, 2003).  

 

Denna ledarskapsstil kan uppfattas som kontrollerande och stelbent och medföra att 

organisationens förmåga att reagera på yttre omständigheter minskas. Vid arbeten som kan 

innebära stora säkerhetsrisker, eller där stora summor pengar hanteras, kan dock denna typ a 

ledarskap vara lämplig att använda (Nilsson, 2003). 

 

De principer som Weber grundade redan i slutet av 1800-talet formar än i dag det 

organisationsideal som vårt samhälle bygger på. Företag såväl som skolor, sjukhus och 

föreningar bygger på regelstyrning och hierarkier i olika grad. Även belöning efter 

anställningstid finns kvar i många av våra kollektivavtal, framför allt inom den offentliga 

sektorn (Nilsson, 2003). 

3.1.3 Karismatiskt ledarskap  

 

En person som använder sig av karismatisk ledarskapsstil gör det ofta för att han eller hon är 

en karismatisk person. Inte för att han eller hon är utbildad till det utan för att personen helt 

enkelt är född till det. En karismatisk person eller ledare är mycket kommunikativ och 

pedagogisk. Han eller hon är mycket energisk i frågan att driva andra framåt och tillför 

mycket entusiasm till gruppen. En karismatisk person har en utstrålning som gör att ett möte 

med honom eller henne ofta blir mycket intensiv upplevelse där man efteråt kan känna sig 

oerhört stimulerad och exalterad. Av detta att döma skulle man kunna tro att karismatiska 

personer alltid är mycket livliga vilket de nödvändigtvis inte behöver vara. Karismatiska 

personer kan likväl som de är livliga vara mycket stillsamma och reserverade. Det som de har 

gemensamt oavsett personlig intensitet är att de har en överlägsen intellektuell och idémässig 

virilitet (Müllern, et al., 2006).  

 

I det karismatiska ledarskapet bildas en relation mellan ledare och medarbetare där ledaren 

har en väldigt stark dragningskraft. Medarbetarna har väldigt starkt tro på ledaren och gör 

precis som de blir tillsagda. De blir ofta även väldigt emotionellt engagerade i arbetsuppgifter 
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och organisationen. Det finns en risk att ledaren tror mer på sig själv än på gruppen. En annan 

risk med den karismatiska ledarskapsstilen är att medarbetarna tror att de är så beroende av 

ledaren att om ledaren slutar så faller hela gruppen eller organisationen. Denna ledarskapsstil 

kräver därför ett långsiktigt engagemang från ledaren (Müllern, et al., 2006). 

 

Barack Obama, John F Kennedy, Adolf Hitler och Martin Luther King är några exempel på 

karismatiska ledare. Adolf Hitler är ett exempel på hur riskfullt det kan vara med karismatiska 

ledare då dessa har en förmåga att näst intill förblinda sina anhängare. Sektledare såsom 

pastor Helge Fossmo i Knutby är även han ett exempel på när det karismatiska ledarskapet 

missbrukas och förblindar sina anhängare så grovt att dessa är villiga att göra vad som helst 

för sina ledare.  

3.1.4 Transformellt ledarskap 

 

Den transformella ledarskapsstilen har mycket gemensamt med den karismatiska, båda har 

förmågan att lyssna på de anställda och deras behov. Ordet transformell innebär att personen 

har förmåga att föra över (transformera) sin vision till de som följer. Det som skiljer dem åt är 

att den transformella ledaren har som mål att förändra organisationen medan den karismatiska 

ledaren inte nödvändigtvis måste ändra på något (Müllern, et al., 2006).  

 

Han eller hon tillbringar mycket tid med sina anställda och inspirerar dem till att höja sina 

egna förväntade prestationer. En transformell ledare ställer upp motiverade mål och uppmanar 

till självständigt tänkande. En grupp vars ledare har en transformell ledarskapsstil har ofta 

väldigt god sammanhållning. Detta eftersom ledaren delger gruppen sin positiva 

framtidsvision och medarbetarna då kan se sig själva ha en roll i den visionen och på så sätt 

bli motiverade (Bass, et al., 2006).  

 

Det transformella ledarskapet kallas även i viss litteratur för transformativt ledarskap. Detta 

ledarskap beskrivs som en variant av värdebaserat ledarskap. Värdebaserat ledarskap innebär 

att man arbetar mer teambaserat och att ledaren ingriper och reglerar medarbetarna mindre än 

i traditionella ledningsformer. Ursprunget till värdebaserat ledarskap är behovet av att 

bibehålla men även rekrytera kunskapsmedarbetare. Dessa kunskapsmedarbetare förutsätter 

mindre ledning och kontroll från sin ledare än andra medarbetare. Det transformativa 

ledarskapet fokuserar på fyra punkter: Utveckling av en vision, Inspiration av anställda att 

prestera något extra, Hänsyn till individen, Intellektuell stimulans. Flera studier visar att de 

http://www.12manage.com/description_transformational_leadership.html
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viktigaste ledaregenskaperna för att skapa en effektiv organisation har att göra med förmågan 

att skapa en vision och att inspirera (Jacobsen, et al., 2008). 

3.1.5 Demokratiskt ledarskap/Deltagande ledarskap  

 

Denna ledarstil kallas ibland också för relationsorienterad då ledare aktivt försöker utveckla 

goda relationer till sina underordnade bland annat genom att vara uppmärksamma, 

hänsynsfulla och stödjande (Jacobsen, et al., 2008). 

 

En demokratisk ledare sätter gruppen framför sig själv på så sätt att ledaren anser att denne 

inte kan åstadkomma något utan gruppens hjälp. Han ser sig själv som en del av gruppen och 

inte som chef. Ledaren är väldigt mån om att få alla sina medarbetare delaktiga i allt som rör 

gruppen. Märk väl ordet medarbetare – inte underställda. Den här stilen inbjuder till mer 

frihet och eget tänkande och en viktig del – eget ansvar. En nackdel är att processen att fatta 

beslut går långsamt då ledaren vill att alla ska få möjlighet att säga sin mening. Olika 

uppfattningar och konflikter löses på ett bra sätt inom gruppen och ledarens roll i dessa 

situationer är ofta som medlare och/eller konfliktlösare (Andersson, 1994). 

 

Demokratiskt ledarskap är lämpligt att använda när medarbetarna är relativt välutbildade och 

självständiga och på jämbördig nivå med arbetsledaren. Arbetslivet består idag i allt större 

utsträckning av just sådana grupper (Thylefors, et al., 2005).  

3.1.6 Laissez-faire ledarskap  

 

Laissezfaire ledarskapsstil, eller ”låt gå” ledarskapsstil, beskriver en ledare som inte 

involverar sig i sina medarbetares arbete. Han eller hon utövar egentligen inget ledarskap alls 

(Andersson, 1994). Ledaren försöker varken organisera eller stimulera sina medarbetare utan 

är passiv och ger varken beröm eller kritik (Nilsson, 2003). Ledaren känner sig obekväm med 

att fatta beslut och överlåter därför detta till medarbetarna själva. En nackdel med låt-gå 

ledarskapet är att medarbetarna inte vet vilka mål de strävar efter och att den likgiltighet som 

ledaren uppfattas ha smittar av sig till övriga gruppen som därför blir omotiverade (Bakka, et 

al., 2001). Ett låt-gå ledarskap resulterar oftast i både dålig kvalitet och kvantitet (Nilsson, 

2003).  
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3.2 Vilken ledarskapsstil används bäst i olika situationer? 

(Jacobsen, et al., 2008) skriver om att de båda ”grundledarstilarna”, demokratisk (relations-

orienterad) respektive auktoritär (uppgiftsorienterad) har gett upphov till en tredje ledarstil 

som benämns ”ledarrastret” (Managerial Grid). Denna ledarstil utgår från de två 

perspektiven: uppgiftsorientering och relationsorientering men visar olika sätt att kombinera 

dessa båda (Jacobsen, et al., 2008).  

 

 

Figur 1 – Ledarrastret (Managerial Grid - Blake & Mouton) (Jacobsen, et al., 2008)sid 473 

Ledarstilarna i de fyra hörnpositionerna och i mitten av modellen har fått speciella namn: 

 

 1,9: påminner mycket om det demokratiska ledarskapet då intresset för människorna 

är starkt till skillnad från intresset för uppgiften. 

 1,1: påminner mycket om låt-gå ledarskapet eftersom ledaren inte varken är 

intresserad av människorna eller uppgiften. 

 5,5: kallas ibland medelvägen för man har hittat en acceptabel kompromiss mellan 

uppgiften och människorna. 

 9,9: här anser ledaren att det inte finns någon konflikt mellan uppgiften och 

människorna. Ledarskapet bygger på engagemang, samarbete och ansvar från både 

ledare och medarbetare. 

 9,1: är ett ledarskap som prioriterar uppgiften och inte människorna. 
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Ledarskapet vid 9,9 var i teorins ursprung det i särklass bästa då den ser till vissa 

grundläggande mänskliga behov och engagerar anställda. Man ägnar stor uppmärksamhet åt 

de anställda och får en stark grupp som fokuserar mot organisationens mål. En del 

undersökningar visar dock att det inte finns några klara samband mellan ledarstil och 

effektivitet. Uppenbarligen finns det andra förhållanden, utöver ledarens beteende, som 

påverkar de anställda och arbetet. Valet av vilken ledarstil som är mest effektiv är mycket 

avhängigt av vilken situations om ledaren befinner sig i (Jacobsen, et al., 2008). 

 

En vidareutveckling av Blake och Moutons ”Ledarrastret” är teorin om det 

situationsanpassade ledarskapet av Herseys och Blanchardår?. I teorin om det situations-

anpassade ledarskapet har man lagt till en dimension som är att valet av ledarstil bör grunda 

sig på vilken mognadsnivå gruppen har uppnått. Denna modell är en av de mest nyanserade 

av de många olika modeller/teorier som finns när man talar om ledarskap (Granér, 1994).  

 

 

Figur 2 - Hersey & Blanchards situationsbetingade ledarskapsteori (Jacobsen, et al., 2008) sid 476 

Detta situationsanpassade ledarskapet ger uttryck för att kunna vara en bra ledare så måste 

ledaren ha förmågan att läsa av situationen och anpassa sitt ledarskap efter vad situationen 

eller gruppen har behov av just för stunden. I modellen för det situationsanpassade 

ledarskapet urskiljs fyra nivåer: 
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 Styrande: här saknar gruppen ännu förmåga till eget ansvar för uppgiften. De behöver 

klara och tydliga instruktioner. Rekommenderad ledarskapsstil här är hög 

uppgiftsinriktning och låg relationsinriktning. 

 Tränande: gruppen ser vad som behöver göras men är inte tillräckligt erfaren ännu att 

klara för uppgiften.. Lämplig ledarskapsstil här är dirigerande men samtidigt 

stödjande. 

 Stödjande: här kan gruppen utföra uppgiften men är ändå osäkra på sin förmåga att 

självständigt ansvar för uppgiften. Här behövs en hög relationsinriktning men låg 

uppgiftsinriktning. 

 Delegerande: här har gruppen/deltagarna både förmågan och motivationen att ta 

ansvar för uppgiften. Ledarens uppgift är delegering till deltagarna. Inriktningen på 

ledarstilen här är både låg relations- och uppgiftsinriktning (Granér, 1994). 

 

Att dessa två modeller, bland flera andra, har utarbetats, tyder på att det finns en medvetenhet 

om och ett behov av att kunna variera och praktisera olika ledarstilar på ett sätt som inte 

gjordes tidigare.  
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4 Empiri 

 

En väldigt viktig del i det vi kallar lyssnande ledarskap är att få människor att utvecklas. 

Utvecklas man så inte bara förbättrar man utan också ökar sitt välbefinnande och i och med 

det ökar också arbetsprestationen. Vår uppfattning är att Sven-Göran Eriksson använde den 

här typen av ledarskap när han i egenskap av förbudskapten coachade det engelska landslaget 

till bättre resultat.  

 

I följande avsnitt redogör vi för delar som vi anser har stor betydelse för möjligheten att både 

tillämpa och att lyckas med ett lyssnande ledarskap. 

4.1 Sven-Göran Eriksson – en lyssnande ledare? 

 

I värmländska orten Torsby år 1948 föddes en pojke vid namn Sven-Göran Eriksson. Sven-

Göran som sedermera kom att kallas för Svennis gjorde sin debut i Torbys fotbollslag, 

division fyra, som sjuttonåring. Någon stor spelare blev Svennis aldrig, han slutade efter en 

knäskada i Karlskoga division två, då 27 år gammal. (Birkenshaw, et al., 2002) 

 

Under sin tid som spelare i Karlskoga hade Svennis kommit i kontakt med Degerfors tränare, 

Tord Grip och det var han som föreslog att Svennis skulle satsa på en karriär som tränare. 

Svennis intog rollen som assistent till Tord Grip då Degerfors spelade i division tre och när 

Tord Grip en säsong senare slutade för att arbeta med landslaget tog Svennis över som 

tränare. (Birkenshaw, et al., 2002)  

 

Svennis ledde Degerfors till division två och efter det blev han tränare i IFK Göteborg. Det 

var som tränare i IFK Göteborg Svennis blev ett namn att räkna med i sportvärlden. Han 

ledde laget till seger i svenska cupen, allsvenskan och UEFA-cupen 1982. Efter succén i 

Göteborg flyttade Svennis till Portugal för att träna Benefica och även då blev det vinst i både 

ligan och cupen. (Birkenshaw, et al., 2002) 

 

Framgångarna i Sverige och Portugal väckte intresse hos de Italienska klubbarna och 1984 

intog Svennis rollen som tränare för Roma. Svennis lyckades inte leda Roma till önskvärda 

resultat så Svennis fick sparken och återvände till Benefica i Portugal. I Portugal blev det åter 

igen succé och Benefica vann finalen i Champions League 1990. (Birkenshaw, et al., 2002) 
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1992 återvände Svennis till Italien för att träna Sampdoria vilket visade sig bli en utmaning 

utöver det mesta. Klubben gick sämre än på länge och de var tvungna att sälja de stora 

stjärnorna. Trots detta lyckade Svennis hålla klubben i gång och motivera spelarna. När 

Svennis lämnade klubben för att träna Lazio gick det snabbt utför och klubben tynar nu sakta 

bort. (Birkenshaw, et al., 2002) 

 

Efter att Svennis hade lett Lazio till seger i Italienska cupen, italienska supercupen, 

Champions League, UEFA-cupen och Serie A så skrev han på som förbundskapten för det 

engelska landslaget. Den gamla vännen och tränarkollegan Tord Grip som hade vart med 

Svennis även i Italien kontrakterades som assistent. (Birkenshaw, et al., 2002) 

 

En svensk som förbundskapten väckte diskussion och skriverier i brittisk media och 

sportvärlden, man tyckte att den som skulle leda landslaget skulle vara engelsman. Svennis 

visste att om han skulle överleva i landet som uppfann fotbollen var han tvungen att visa vad 

han gick för och det snabbt. (Birkenshaw, et al., 2002) 

 

Det landslag Svennis tog över kunde enligt den avgående förbundskaptenen Kevin Keegan 

inte passa, inte hålla bollen, inte följa instruktioner och släpper ifrån sig bollen för ofta 

(Birkenshaw, et al., 2002 p. 44). Ungefär ett år senare kunde samma lag både passa, hålla 

bollen och följa instruktioner. England vinner mot ärkefienden Tyskland med 5-1 i VM kvalet 

och Svennis blir hyllad av både spelare och brittisk media. Svennis själv är lika lågmäld och 

ödmjuk som alltid säger att de hade tur. (Birkenshaw, et al., 2002) 

 

Vad hade Svennis för egenskaper, som med i stort ett samma lag som slogs ut ur EM-kvalet i 

Rumänien 2000, drygt ett år senare kan skriva in sig i historieböckerna efter att ha vunnit mot 

svår slagna Tyskland med 5-1? Laget var detsamma men man hade fått en ny tränare och nu 

börjat prestera. (Birkenshaw, et al., 2002) 

4.2 Generationsfrågan 

 

”Barn av sin tid” är för de flesta ett välbekant uttryck men vad ligger bakom uttrycket och har 

det någon påverkan på synen på ledarskap? 
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Generationer avlöser varandra kontinuerligt och varje generation präglas av sina föräldrar och 

den tidsanda som råder under uppväxten. Samhällsstrukturen är uppbyggd av dem som föddes 

ett halvt sekel tidigare. Varje generation formar och fostrar sina barn. Grundläggande 

värderingar skapas under barndomen och tonåren och förändras inte så mycket när vi blir 

äldre. Vissa generationer ser som sin uppgift att bygga vidare på ”fädernas verk” andra vill ha 

förnyelse och uppbrott. Människor som växer upp under liknande uppväxtförhållanden 

kommer också att dela erfarenheter som gör värderingarna väldigt likartade (Lindgren, et al., 

2005). Att vara barn av sin tid kan således uttryckas som att man präglas av den tidsandan och 

de värderingar som var vanliga under uppväxten. 

 

20/30-talister – Veteranerna 

Människor födda på 1920 och 30-talet var inte särskilt privilegierade. Många växte upp under 

auktoritära och eländiga förhållanden med minimal skolgång. De började arbeta i väldigt tidig 

ålder och upplevde sällan någon tonårstid eller frigörelse. Arbetet bestod ofta i att arbeta inom 

jord- eller skogsbruk eller på senare delen av även arbete inom industri- och 

tjänstemannasektorn. Arbetet präglades av auktoritära chefer och var ofta tungt och slitsamt. 

 

40/50-talister - Rekordgenerationen 

Dessa personer födda mellan år 1945 och 1954, de så kallade efterkrigsåren, utbildade sig mer 

och började konsumera mer än deras föräldrar gjort. Rekordgenerationen föredrar kollektiva 

lösningar framför individuella. De ser sitt arbete som ett sätt att skapa trygghet och 

engagemang och är otroligt lojala gentemot arbetsgivaren. De är relativt stationära och flyttar 

inte i första taget. Många är intresserade av att ha roligt (leva loppan) och sparar inte pengar 

till ”de som kommer efter”. Tillåter deras hälsa det så ser de inget hinder att fortsätta jobba 

efter pensionsåldern till skillnad från veteranerna som ofta var utslitna långt innan de uppnått 

pensionsåldern på grund av mycket hårt fysiskt arbete (Lindgren, et al., 2005).  

 

60/70-talister – Generation X (Generation Ambition) 

Status och materiella ting är viktiga för denna generation. De föredrar individuella lösningar 

framför kollektiva. Dessa personer kräver möjlighet att påverka, att få bekräftelse och att de 

ska känna engagemang från arbetsgivaren för att trivas på jobbet. Stimulerande 

arbetsuppgifter och fungerande relation med chefen är viktigt för denna generation. Minst lika 

viktigt är också att den privata relationen fungerar. Karriär och småbarnstid följs ofta åt. Man 

vill därför tillexempel styra över sin egen tid och i gengäld är man beredd att vara uppkopplad 
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och svara i jobbmobilen mer eller mindre konstant. Finns inte dessa möjligheter att kombinera 

karriär och familjeliv så byter man helt sonika arbetsgivare (Engström, 2007) (Jonerin, 2009).  

 

80-talister – Generation Y (MeWe-generationen) 

Denna generation värdesätter vänner på ett helt nytt sätt och tar välståndet för givet. Man är 

uppvuxen med Internet och mobiltelefoni och många har besökt ett stort antal länder redan 

innan 10-års ålder. Hälften utbildar sig på högskolan och har stora krav på både sig själva och 

på sin arbetssituation. Frihet är viktigt, man rör sig fritt i världen och man prövar sig fram i 

sitt yrkesval. Karriärvägen är inte spikrak utan upplevelser står i centrum och de tar ofta 

dagen som den kommer. Möjlighet att förverkliga sig själv genom ett spännande jobb viktigt 

för den här generationen. MeWe-generationen är så kallade kollektiva individualister där Me 

står för att de är individualister som vill förverkliga sig själva och inte vara som alla andra och 

We står för att de samtidigt är kollektivister där vännerna är det viktigaste av allt.(Jonerin, 

2009) (Lindgren, et al., 2005). 

 

Nedanstående tabell visar på de olika generationernas tio-i-topplista över vilka krav de har på 

ett bra jobb. Intressant är att på de fem topplaceringarna återfinns tre krav i alla generationer 

fast i olika rangordning. Vad gäller främst anställningstrygghet skiljer sig den yngsta 

generationen från de övriga. 

 Veteraner Rekordgenerationen Generation X Generation Y 

1 Anställningstrygghet Anställningstrygghet Anställningstrygghet Intressanta arbetsuppgifter 

2 Intressanta arbetsuppgifter Trevliga arbetskamrater Intressanta arbetsuppgifter Trevliga arbetskamrater 

3 Möjlighet att påverka 

sådant som berör en själv 

Tillfälle ta egna initiativ Trevliga arbetskamrater Möjlighet att påverka 

sådant som berör en själv 

4 Min kompetens och 

kapacitet tas tillvara 

Intressanta arbetsuppgifter Möjlighet att påverka 

sådant som berör en själv 

Min kompetens och 

kapacitet tas tillvara 

5 Tillfälle ta egna initiativ Möjlighet att påverka 

sådant som berör en själv 

Tillfälle ta egna initiativ Anställningstrygghet 

6 Arbete som ger känsla av 

att uträtta något 

Arbete som ger känsla av 

att uträtta något 

Arbete som ger känsla av 

att uträtta något 

Goda möjligheter att 

utvecklas i arbetet 

7 Trevliga arbetskamrater Min kompetens och 

kapacitet tas tillvara 

Bra arbetstider Arbete som ger känsla av 

att uträtta något 

8 Ansvarsfullt Bra arbetstider Min kompetens och 

kapacitet tas tillvara 

Bra arbetstider 

9 Bra arbetstider Ansvarsfullt Ansvarsfullt Tillfälle ta egna initiativ 

10 Goda möjligheter att 

utvecklas i arbetet 

Ett arbete som respekteras 

av folk i allmänhet 

Goda möjligheter att 

utvecklas i arbetet 

Goda möjligheter att 

utvecklas i arbetet 

 

Figur 3 - Olika generationers tio-i-topplista över krav på ett bra jobb (Lindgren, et al., 2005) sid 115 
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Den här tabellen visar hur samhället såg ut under respektive generations uppväxt. 

Familjesituationen går från att ha förstärkts i Veteran generationen till att vara svag i 

Generation Y och individ och samhälle går från ökande enhet till maximal individualism. 

 

 Veteraner Rekordgenerationen Generation X Generation Y 

Långa 

vågor 

Depression Uppgång Nedgång och inflation Turbulens, 

spekulationsdriven 

andra platå 

Familj Förstärks Stark Försvagas Svag 

Institutioner Grundläggs Förstärks Attackeras Eroderar 

Kulturen Praktisk Oskyldig Passionerad Cynisk 

Uppväxt Överbeskyddande Lösare Underbeskyddande Hårdare 

Social 

motivator 

Stigma Skam Samvete Skuld 

Individ och 

samhälle 

Ökande enhet Maximal enhet Växande individualism Maximal individualism 

Världsbild Enklare Enkel Mer komplex Komplex 

Uppdraget Det som krävs Den inre världen Det som känns rätt Den yttre världen 

 

Figur 4 - Samhället under barndomen (Lindgren, et al., 2005) sid 110 

Här presenteras de karaktäristiska dragen för varje generation. Arbetsetiken går från att vara 

hängiven till bestämda. Synen på auktoriteter avtar ju yngre du är och synen på ledarskap 

förändras bort från Veteranernas hierarkier till mer samarbete i Generation Y. 

 

 Veteraner Rekordgenerationen Generation X Generation Y 

Livssyn Praktiska Optimistiska Skeptiska Hoppfulla 

Modalt 

fokus 

Nuet Framtiden Historien Nuet 

Arbetsetik Hängivna Drivna Balanserade Bestämda 

Syn på 

auktoriteter 

Respektfulla Älska/hata Oberörda Artiga 

Ledarskap Hierarkier Konsensus Kompetens Samarbete 

Relationer Uppoffrande Erkännande Oberoende Inkännande 

Avskräcks 

av 

Vulgaritet Politisk inkorrekthet Jippos/Klichéer Promiskuitet 

 

Figur 5 - Karaktäristiska för generationen (Lindgren, et al., 2005) sid 110 

Vilken typ av ledarskap människor känner passar just dem är en kombination av många olika 

delar. Det står helt klart efter att ha arbetat med ovanstående text och tabeller. En av dessa 

delar är definitivt i vilken generation du är född i. 
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4.3 Delaktighet 

 

I dag lär vi oss redan i förskolan att allas åsikter är viktiga. Genom olika typer av 

samverkansgrupper får vi möjlighet att göra våra röster hörda. För många av oss är 

möjligheten att vara delaktig och kunna påverka sin situation, både privat och på arbetet, 

självklar. Vi lever i ett, jämfört med många andra länder, väldigt demokratiskt land och det 

präglar självklart även våra värderingar och synen på delaktighet. 

 

Vår egen känsla av hur stor betydelse delaktighet har för hur väl man trivs och presterar på 

jobbet bekräftas av Fredrik Herzbergs behovsteori. Teorin beskriver hur olika faktorer 

påverkar arbetares trivsel respektive vantrivsel. Herzberg benämner de faktorer som ökar 

arbetstillfredsställelsen och motiverar de anställda att prestera bättre för motivationsfaktorer. 

Faktorer kopplade till vantrivsel som påverkar arbetsmiljön negativt kallar Herzberg för 

Hygienfaktorer. Exempel på motivationsfaktorer är bland annat karaktären på 

arbetsuppgifterna, egen kontroll och eget ansvar för arbetssituationen. Som hygienfaktorer 

nämns ledarnas kompetens och förmåga att leda, relationer mellan över- och underordnade 

med mera. Helt centralt för hur motiverad individen är att göra ett bra arbete är hur denna 

upplever sina arbetsuppgifter, hur möjligheten till utveckling ser ut och hur utmanande arbetet 

är. Analyser kommer fram till att inre belöningar såsom att ha möjlighet att arbeta 

självständigt under eget ansvar och trivsel är viktigare än maximal lön (Jacobsen, et al., 

2008). Trivsel och delaktighet skapar en positiv spiral med andra ord.  

 

Svenskar ser mer kollektivt på olika situationer jämfört med andra nationaliteter. Med stor 

sannolikhet har det med ”den svenska modellen”. ”Den svenska modellen” beskrivs också 

som en av anledningarna till att svenskar skiljer sig från andra i sitt sätt se på ledarskap och 

sättet att leda att göra hävdar (Birkenshaw, et al., 2002). 

 

Modellen går i korta drag ut på att staten, det vill säga kollektivet, skulle upprätta reglerna för 

arbetsmarknaden och för hur välfärden skulle byggas upp. Dessutom skulle staten vara en 

resursfördelare genom överföring av resurser från gamla verksamheter till nya. Idéer om en 

jämnare inkomstfördelning och en stark offentlig sektor för att säkerställa välfärden återfinns 

också i modellen (). Tack vare den snabba industrialiseringen med stora ekonomiska 

framgångar och ekonomisk tillväxt som följde efter jordbruksekonomin som klart dominerade 

Sverige i slutet av 1800-talet samt den socialdemokratiska regeringen kunde modellen 
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realiseras. Historien spelar roll då det bidrar till förståelse för hur svenskarnas syn på arbete 

och ledarskap (Birkenshaw, et al., 2002). 

 

Svenskar beskrivs som en ganska homogen grupp med stark arbetsmoral som sätter gruppen 

före den enskilda människan. Det talas även om bristen på hierarki i Sverige jämfört med 

andra länder (Birkenshaw, et al., 2002). Om det råder brist på hierarki eller inte är med största 

sannolikhet en definitionsfråga och svår att uttala sig om rent generellt. Beroende på vilket 

företag du fråga och vem du frågar kommer du att få olika svar. 

 

I Sverige tar många för givet att medarbetare har rätt att ha invändningar mot något som en 

högre uppsatt kollega tycker eller säger. Att kunna ha invändningar och ventilera dessa är inte 

lika vanligt i andra länder utan den överordnades åsikter är ”de som gäller” (Birkenshaw, et 

al., 2002). Resultatet av invändningarna är för oss svenskar underordnat i sammanhanget men 

det är viktigt för oss att alla ska få känna att ens åsikt ändå betyder något.  

 

Att många i Sverige känner att delaktighet och demokrati är en självklarhet även på 

arbetsplatsen påverkar självklart kraven på ledaren. Ytterligare en viktig beståndsdel i att 

lyckas som ledare är att få personalen att känna sig delaktig. 

4.4 Kvinnliga respektive manliga värderingar  

 

Christian Ylander skriver i sin bok Rädslans makt om skillnaden mellan kvinnligt och manligt 

ledarskap. Enligt honom organiserar sig män alltid hierarkiskt och när väl ledaren är utsedd så 

är det han som styr i alla frågor (Ylander, 1997). Kvinnor har inte samma behov av att ”känna 

sin plats” som män och tenderar istället att bygga en processorganisation där ledaren kan 

variera beroende på vilken fråga som behandlas. Ylander beskriver det som att kvinnorna låter 

chefskapet rulla runt i gruppen och att det på så vis får större flexibilitet och högre social 

kompetens än manligt ledarskap. Männen bygger sin organisation på form och struktur 

medans kvinnorna bygger sin på process och kommunikation.  

 

(Ylander, 1997) skriver att processorganisationen är mer ömtålig och lättare att slå sönder än 

det hierarkiska och kanske är det just därför som vi fortfarande har mest manliga chefer på 

högt uppsatta poster i Svenskt näringsliv. Den manliga organisationen tar strid, man har 

tydliga roller och står sig på så vis starkare mot angrepp. (Ylander, 1997) skriver vidare att 

män med makt har lärt sig att ”slå sönder” den kvinnliga organisationen.  
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Kvinnor har svårare att hålla tillbaka känslor och har ett större behov av att vara omtyckt än 

sina manliga kollegor vilken medför styrkor såväl som svagheter. I vissa situationer kan det 

vara en klar fördel att kunna stänga av sina känslor och agera på ett rationellt sätt, det svåra 

kan dock vara att avgöra när det är lämpligt att vara känslosam och inte.  

 

Att man kan låta den bäst lämpade i frågan få agera ledare och att det inte finns någon 

prestige är en stor styrka i det kvinnliga ledarskapet. Den stora flexibilitet som finns är också 

det en styrka. (Ylander, 1997) beskriver det som att ”arbetsformerna är underordnade 

arbetsuppgifterna”. Med det menar han att man inte bunden till en viss lokal, en viss tid eller 

en viss person, oväntade saker kan hända utan att det medför allt för stora konsekvenser. 

Eftersom kvinnor inte har samma behov av att organisera sig som män kan man istället sätta 

igång med arbetet på en gång vilket spar mycket tid.  

 

Den kvinnliga organisationens stora svaghet kan vara att man lägger för mycket krut på 

gruppens inre arbete. Man är väldigt mån om varandra och tar reda på hur var och en mår 

samt tycker och känner. Många kvinnor är sådana av naturen, kanske är det våra inbyggda 

moderskänslor som talar eller så är det vår uppfostran som format oss. Vad det än beror på så 

tenderar kvinnor att ha ett större behov av att ventilera sina känslor med sin omgivning än vad 

män har. Fördelen med detta kan vara att man undviker de stora explosioner som kan uppstå 

om man håller allt inom sig till det inte längre går och bägaren rinner över. Men det tar tid och 

risken blir att man lägger allt för mycket kraft och resurser åt gruppens inre liv, kraft som man 

istället skulle ha behövs rikta utåt.  

 

Den manliga organisationsformen har även den sina styrkor och svagheter. En styrka är att det 

finns klara roller för var och en så att alla vet vad man har för uppgifter och ansvarsområden. 

När man känner till sin egen roll har man lättare att ge stöd och hjälp till andra i det 

gemensamma arbetet (Ylander, 1997). Man får dock se upp för att skapa ett allt för 

konkurrerande klimat i gruppen då kan det motsatta uppstå och individerna lägger kraften på 

att vakta sin egen post istället för att ge råd och stöd till andra.  

 

I manliga organisationer finns tydliga och klara rollerna i gruppen som gör att organisationen 

kan stå emot tryck utifrån och ofta slår den även tillbaka hårdare än den blev angripen. 

Männen lägger ingen kraft åt det inre livet i gruppen, men ägnar däremot mycket tid åt att 

organisera sig. Ylander(1997, s 125) beskriver det som att ”män organiserar sig länge och ofta 
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till förbannelse innan arbetet sätts igång”. Att organisera sig är en tidskrävande process som 

är en av den manliga organisationens svagheter.  

 

De empiriska studier som finns om ledare och ledarskapsteorier handlar mest om män – av 

den enkla anledningen att till för tjugo år sedan var så gott som alla ledare på höga positioner 

män. En intressant frågeställning är hur dessa studier skulle sett ut om underlaget varit jämt 

fördelat mellan män och kvinnor (Jacobsen, et al., 2008)?  

 

Det finns en uppfattning om att mäns och kvinnors sociala intelligens skiljer sig åt. Att 

kvinnor har lättare för att kommunicera, arbetar mer intuitivt och använder mer känslor än 

analys. De studier som är gjorda visar däremot bara små skillnader i den sociala intelligensen 

mellan män och kvinnor (Jacobsen, et al., 2008).  

 

Om man utgår från att män och kvinnor har olika socialisation så kan man anta att deras 

ledarskapsstilar skiljer sig åt. Kvinnor är öppnare för andras synpunkter och använder makt på 

ett annat sätt än män. De är även mer omsorgsfulla och engagerade av medmänniskor samt 

mer samarbets- och konkurrensorienterade. Man kan med anledning av detta anse att kvinnor 

har en mer flexibel och samarbetsorienterad ledarskapstil som är mer öppen för nya idéer och 

innovation (Jacobsen, et al., 2008).  

 

Det går inte att säga att det kvinnliga eller det manliga ”sättet” att leda är det bästa, det 

varierar i allra högsta grad från situation till situation. Det som ofta kallas det kvinnliga 

ledarskapet påstår vi är ett modernt och anpassningsbart förhållningssätt till ledarskap och är 

den ledarstil som är mest lik det vi kallar för lyssnande ledarskap.  

4.5 Förändringsbenägenhet  

 

I Sverige finns en osäkerhetstolerans till skillnad från i andra länder. Denna 

osäkerhetstolerans består i att svenskar gör mindre motstånd mot förändringar och är mer 

mottagliga för ”nytänkande” (Birkenshaw, et al., 2002). Detta resonemang känns välbekant 

men samtidigt är det väldigt individuellt hur man ser på förändringar. Att säga att man är 

positivt inställd till förändringar och är öppen för nya förslag är lätt, men när förslagen väl ska 

omsättas i verkligheten är det inte alltid lika lätt. Vi är alla påverkade av vår omgivning och 

av vårt förflutna, som vi har nämnt tidigare, och vi är många gånger inte ens medvetna om 

det. 
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I figur 3 i avsnittet om generationsfrågan kan man utläsa att en faktor, anställningstrygghet, 

kommer på första plats i tre av de fyra generationerna. Den generation som inte har det är 

Generation Y (MeWe-generationen). Vi vågar påstå att det är just det kravet, eller snarare 

bristen på kravet, som gör Generation Y klart mera förändringsbenägna än övriga 

generationer. Självklart finns förändringsbenägenhet även i de övriga generationerna men inte 

lika framträdande som hos Generation Y. 

 

Beträffande synen på ledarskap så läser vi också ut av figur 5 i avsnittet generationsfrågan att 

ledarskapet för just Generation Y är sammanfattat med ordet samarbete. Generation X:s syn 

på ledarskap sammanfattas av ordet kompetens. Dessa generationers syn på ledarskap är 

mycket positivt då det, anser vi, banar väg för mer tillämpande av det lyssnande ledarskapet i 

framtiden. I ett lyssnande ledarskap samarbetar ju kompetenta medarbetare. 

 

I avsnittet om kvinnliga respektive manliga värderingar har vi beskrivit att kvinnor inte är lika 

intresserade av att organisera sig som män. I en grupp med kvinnor kan det fungera väldigt 

bra med att det är olika personer som är ledare i olika frågor medan det för män är viktigt med 

en tydlig ledare. Jonas Ridderstråle och Kjell A Nordström, båda verksamma på 

Handelshögskolan i Stockholm, har tillsammans skrivit boken Funky business och anser att 

det blir vanligare och vanligare med olika ledare i olika sammanhang till skillnad från tidigare 

när det var mest vanligt med bara en ledare(Nordström, et al., 2000).  

 

Många företagsledningar är inte själva så öppna för nya idéer som man kanske skulle kunna 

tro. De flesta företag föredrar att anställa chefer med erfarenhet av liknande arbete inom 

samma bransch, många gånger från ett konkurrerande företag i stället för att anställa någon 

med lite annan bakgrund. Företagen jämför sig nästan uteslutande med sina konkurrenter 

(Birkenshaw, et al., 2002).  

 

Detta fenomen leder till att de stora konkurrerande företagen blir mer och mer lika och för oss 

konsumenter så går det knappt att skilja deras tjänster åt. Det känns tryggt för företagen, man 

mer eller mindre kopierar ett redan fungerande koncept och slipper ta risken att få skulden om 

idén inte skulle fungera. En öppen företagsledare skulle istället titta på externa idéer. Det är 

faktiskt så att de flesta riktigt framgångsrika idéerna kommer från dem som har direktkontakt 

med kunderna eller från utländska dotterbolag, inte från företagets chefer (Birkenshaw, et al., 

2002). 
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4.6 Kulturkrockar – möjlighet eller problem?”  

 

Det talas i dag mycket om att vi i Sverige har ett växande mångkulturellt samhälle. I takt med 

att många människor med icke svensk bakgrund berikar arbetslivet på ett sätt som inte var så 

vanligt tidigare kan man misstänka att det förekommer en del så kallade kulturkrockar.  

 

Wikipedias definition av ”kulturkrock är att kulturkrock syftar på problematiska möten och 

missförstånd mellan individer med olika kulturell bakgrund.”().  

 

En artikel vi hittat på internet ger en annan, mer positiv bild, på situationen. Ofta handlar 

kulturkrockar om missförstånd. Det hävdar Amir Khorram-Maneshs i artikeln ”Kulturkrockar 

löser sig”. Amir Khorram Manesh som är född i Iran utbildade sig till läkare i Sverige för 25 

år sedan. I samband med att han arbetade som studierektor på Sahlgrenska Akademin, med 

stödkurser för läkare med utländsk examen, insåg han att det inte räckte med språkutbildning 

utan att man även behövde lära personerna med utländsk examen svensk kultur och de sociala 

koderna (Hertzberg, 2007). 

 

För en ny läkare gäller det att visa att man är kunnig samtidigt som man är ödmjuk och det är 

inte alltid så lätt då många läkare i andra länder är vana att betraktas som gudar. Den svenska 

personalen måste också ta sitt ansvar och hjälpa nya medarbetare att förstå de sociala koderna 

säger Amir. Många gånger är man lite rädd att påtala att någon gör fel men detta leder ju inte 

till någon förbättring utan konstruktiv kritik och en bra handledning är oftast bäst (Hertzberg, 

2007). 

 

Vidare säger Amir Khorram-Manesh att ”läkaren måste acceptera det svenska 

förhållningssättet” och att ”det inte finns något alternativ till att anpassa sig till grunderna i 

den svenska stilen.”. Han vidareutvecklar sitt resonemang med att skriva ”Om du är muslim 

så måste du inte börja dricka alkohol. Men du måste acceptera att det är en del av det här 

samhället. Det är samma sak som att den som kommer till mellanöstern inte kan gå ut och 

supa sig full om man vill bli respekterad.” Amir har själv mött fördomar men har lärt sig hur 

han ska komma förbi dem. Ett exempel är att fråga ” Vart lägger jag pengar till kaffekassan?”. 

Oftast löser det sig av detta och samtidigt visar man att man vill vara en i gruppen och göra 

rätt för sig (Hertzberg, 2007).  
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Aje Carlbom, social-antropolog vid Malmö högskola, flyttade för 13 år sedan till Rosengård i 

Malmö för att bedriva fältarbete inom sin forskning i segregering. Han ville förstå varför så 

många nyanlända människor hade svårt att integreras i det svenska samhället. 

Grunduppfattningen han hade innan flytten var att det var svenskar stängde ute de nyanlända 

men han fick ändra uppfattning efter en tid i Rosengård (Brikemo, 2008). 

 

- ” Fast min disciplin, socialantropologin, tar sin utgångspunkt just i människans olikheter, 

och det här låter kanske konstigt, hade jag inte förstått hur betydelsefulla kulturella skillnader 

är mellan folk. ”(Brikemo, 2008) 

 

Grunden till detta påstående är att Aje Carlbom genom sitt fältarbete upptäckte att även om 

man, av olika anledningar flyttat till Sverige, har personerna inte lämnat kvar sin kultur i det 

”andra landet”. Många nyinflyttade personer väljer att endast umgås med likasinnade och 

fortsätter att bruka sin kultur då de många gånger anser att det svenska samhället är djupt 

omoraliskt och väljer således att ställa sig utanför. Segregationen är i många fall ett aktivt val 

av de inflyttade och inte ett integrationsproblem i grund och botten (Brikemo, 2008).  

 

Att det skulle vara så enkelt att bli en del av en annan kultur, exempelvis den svenska, som 

Amir berättar om känns som ett lite väl optimistiskt. Vår teori är att det inte alls är så lätt som 

Amir anser. Det handlar mycket om viljan att ”smälta in ” också och det är ingen självklarhet 

att den viljan finns hos alla individer. Om resonemanget i artikeln stämmer skulle begreppet 

kulturkrock med största sannolikhet inte längre existera.  

 

Förhållandet som Aje Carlbom beskriver understryker vikten av att förstå att vissa personers 

vilja att INTE integrera sig i det svenska samhället. Frågan man kan ställa sig är, anser vi, om 

just det valet medför en hållbar situation i längden. 
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4.7 Aktiv lyssnare 

 

Som namnet lyssnande ledarskap antyder anser vi att det är viktigt att man lyssnar på sina 

medarbetare. Det finns olika typer av lyssnande, aktivt respektive icke aktivt lyssnande. 

Många människor är dåliga lyssnare. De låter inte personen som pratar få prata till punkt, 

dömer den som pratar, har svårt att se den andres perspektiv med mera. Även de människor 

som är duktiga på att lyssna kan behöva engagera sig ännu mer i sitt lyssnande för att förstå 

vissa situationer, till exempel besvärliga situationer med kolleger eller chefer. (Ydrén) 

 

”Att lyssna är inte bara en teknik eller ett beteende. Det är först och främst en 

attityd”.(Ydrén) 

 

Den som aktivt lyssnar är uppriktigt nyfiken på vad den andre personen vill säga. Att vara 

nyfiken och fokuserad på uppgiften är en förutsättning för att kunna sätta sig in i vad den 

andre försöker uttrycka och/eller förmedla (Ydrén). En aktiv lyssnare försöker förstå vad den 

andre vill berätta och undviker att komma med råd eller tala om egna erfarenheter(proicio). 

Alla människor försöker, normalt sett, skapa en relation till den de samtalar med genom att 

dra paralleller till liknande händelser som är självupplevda. Det känns många gånger bättre att 

fortsätta samtalet om man hittat en gemensam nämnare. För att vara en god lyssnare krävs att 

man kan lägga sina egna erfarenheter och åsikter åt sidan och istället helt fokusera på att 

lyssna och försöka förstå motparten(proicio). 

 

”Det är som att cykla det är besvärligt när man börjar men blir självklart med övning 

(Ydrén) 

 

För oss är ett aktivt lyssnande en förutsättning för att vara en bra lyssnande ledare. Är du inte 

en aktiv lyssnare är du inte uppriktigt intresserad av vad den andre har att säga och då faller, 

anser vi, hela grunden för ett lyssnande ledarskap.  
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5 Reflektioner/tankar om det lyssnande ledarskapet 

 

I detta avsnitt redogör vi för våra egna tankar och åsikter om hur vi ser på det lyssnande 

ledarskapet genom att resonera/diskutera kring ett antal frågor som vi anser vara relevanta i 

sammanhanget. 

5.1 Kan alla bli lyssnande ledare? 

 

”Even the longest journey starts with a single step” - så skulle vi vilja beskriva hur vi ser på 

frågan om alla kan bli en lyssnande ledare. Och ja, vi tror faktiskt att de allra flesta faktiskt 

kan bli lyssnande ledare. Är du ledare och upplever dig själv som icke lyssnande eller att dina 

medarbetare påtalat det och du verkligen vill göra något åt det så tror vi att möjligheten finns.  

 

Det beror delvis på din egen personlighet, delvis på ditt sätt att leda men också hur mycket du 

verkligen vill bli en lyssnande ledare. Med andra ord är mycket en fråga om inställning och 

medvetenhet och det krävs mer eller mindre arbete för att bli en lyssnande ledare. Vi berättar 

mer om hur vi anser att man kan utbilda sig till lyssnande ledare i nästa avsnitt. 

 

Som vi har sett i litteraturen så delas ofta ledare in i två grundtyper: uppgifts- och 

relationsorienterade. Uppgiftsorienterade ledare fokuserar väldigt mycket på uppgiften och 

glömmer lätt bort människorna i organisationen. De relationsorienterade ledarna däremot är 

mer fokuserade på individerna i organisationen.  

 

De uppgiftsrelaterade ledarna har dock ett problem – de lurar sig själva att tro att de är bra på 

båda delarna det vill säga de tror att de kan fokusera både på uppgiften och människorna. I 

själva verket är det endast är 13 % av alla ledare som är bra på båda delarna. Försprånget de 

relationsorienterade ledarna har är att de är medvetna om att de inte är så bra på 

uppgiftsorienteringen och kan således kompensera för det (Birkenshaw, et al., 2002).  

 

En bra början för att bli en lyssnande ledare är vara mer relationsorienterad än 

uppgiftsorienterad men vår uppfattning är att även uppgiftsorienterade ledare kan bli 

lyssnande ledare. 
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5.2 Kan man utbilda sig i lyssnande ledarskap? 

 

Vår mening är att vissa personer är mer lämpade att bli lyssnande ledare än andra. Alla har 

inte samma förutsättningar för att bli en lyssnande ledare. Vår tes är ändå att man definitivt 

man kan träna sig i att bli en bättre lyssnande ledare men det är ingen självklarhet att alla blir 

en riktigt bra lyssnande ledare.  

 

Det finns ingen utbildning, som vi känner till, i hur man blir en lyssnande ledare. Man kan 

inte heller läsa sig till det i litteraturen för det finns ingen specifik litteratur i ämnet. Det går 

dock enligt vår teori ändå att ”utbilda sig” i lyssnade ledarskap. Det gör man genom att lära 

känna sig själv bättre som ledare.  

 

Nedan har vi beskrivit några viktiga karaktärsdrag i det aktuella ledarskapet som vi anser 

underlättar utvecklandet av det lyssnande. Skulle någon av dessa saknas eller behöva 

utvecklas mer finns mycket verktyg såsom utbildning och eller fördjupning att tillgå. Ett 

verktyg som inte är att förglömma är att lära från andra. Ett sätt är att försöka knyta kontakt 

med personer som du förknippar med lyssnande. Kanske via ett nätverk? För vissa individer 

kommer det gå fortare och vara lättare än för andra öka att sitt lyssnande. Finns bara viljan så 

finns det goda möjligheter att bli en duktig lyssnande ledare. 

 

En bra förutsättning, som vi redan nämnt, är att man till att börja med har en 

relationsorienterad ledarstil. Skulle så inte vara fallet utan du är mer av en uppgiftsorienterad 

ledare är det vår uppfattning att det ändå går att aktivt börja bearbeta just den omständigheten. 

Det är bra om du har en stor portion självkännedom, att du känner till dina starka och svaga 

sidor både som ledare och som medmänniska. En viktig del i det lyssnande ledarskapet, som 

vi ser det, är viljan att få andra att växa. Respekt för andras både svaga och starka sidor är 

väsentligt. Ingen är fullkomlig men alla är bra på något. En bra grund att stå på är att ha 

förmåga att sätta andra personer framför dig själv, vara ödmjuk och prestigelös. 

 

Vår teori är att dessa egenskaper ovan är viktiga ingredienser i ett lyssnande ledarskap. Vi är 

väl medvetna om att alla inte innehar dessa men bara genom att vara medveten om sina 

eventuella brister är det vår uppfattning att förutsättningarna för att kunna bearbeta dem är 

stora. Ett grundläggande intresse för relationer, anser vi, underlättar möjligheten att utveckla 

ett lyssnande ledarskap. 
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I vårt fall har vi valt att utgå från Svennis, en framtidens ledare enligt våra visioner. Vi 

förhoppning är att det i framtiden kommer bli vanligare med denna typ av ledarskap. Då 

kommer att forskas mer kring ämnet och att utbudet av litteratur och utbildningar kommer 

växa.  

5.3  Är vi mogna för denna typ av ledarskap?  

 

Litteraturen säger oss att behovet av olika ledarskapsstilar har varierat över tiden. Från 

Veterangenerationens mer auktoritära ledarskap har ledarskapstilen svängt i och med de yngre 

generationerna X och Y till att bli mer relationsorienterad. Man ser människan i 

organisationen mer än tidigare. Generation Ys krav på utmaning och självförverkligande på 

jobbet i större utsträckning än tidigare kommer att förändra kraven på ledarskap ytterligare. 

Steget från auktoritära arbetsplatser till mer lyssnande känns därför naturligt. Det lyssnande 

ledarskapet har dessutom möjlighet att fungera som en brygga mellan de olika generationers 

krav på ledarskap då det anpassas efter vad situationen behöver. 

 

Vårt samhälle har gått från att vara ett jordbrukssamhälle, till industrisamhälle, till 

tjänstesamhälle för att nu vara ett kunskapssamhälle. Enligt vårt sätt och se det har i stor sett 

alla organisationer uppnått en mognad som möjliggör det lyssnande ledarskapet  

 

Mognaden har kommit i och med att synen på arbetskraften har förändrats under åren. Förut 

sågs människan som en maskin och hade egentligen inget egenvärde. Nu för tiden kallar 

företagen arbetskraften för sin viktigaste tillgång. Om man betraktar människorna i 

organisationen som en tillgång så är man också, anser vi, mogen att tillämpa ett mer 

lyssnande ledarskap. Därmed inte sagt att alla kan eller behöver tillämpa lyssnande ledarskap 

i samma utsträckning. Grundfilosofin borde dock vara att människor växer och utvecklas mer 

om man trivs på jobbet.  

 

Vår uppfattning är att lyssnande ledarskap passar allra bäst i kunskapsbaserade organisationer 

bland professionella medarbetare. I kunskapsbaserade organisationer finns ofta en ömsesidig 

respekt för de andras kunnande. Att få denna typ av ledarskap att fungera i dessa 

organisationer där det redan finns en mognad och redan etablerade relationer är inte så svårt. 

Att få det att fungera i till exempel organisationer som tillämpar ”löpande band” principen 

kan däremot vara svårare.  
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Att det skulle vara svårare att få det att fungera i ”löpande band” organisationer kan nog 

förklaras med att det helt enkelt kan upplevas som svårare att påverka den egna 

arbetssituationen. Behovet av ett lyssnande ledarskap är kanske inte heller är lika stort i 

organisationer med en stor och komplex tillverkningsprocess. Ofta är förändring i dessa 

organisationer förknippade med relativt stora investeringar. Vår tro är ändå att även i 

”löpande-band” organisationer kan man vinna mycket på att lyssna på arbetarna så att en 

trivsel skapas och man uppnår en högre tillfredsställelse med sin arbetssituation. Indirekt är 

alla i en organisation beroende av varandra på ett positivt sätt. I de allra flesta organisationer 

känner individerna också ett stort ansvar för uppgiften. Ansvarstagandet gör detaljerade 

instruktioner och kontroller från en chef överflödiga. 

 

Det värsta som kan hända om ledarskapet inte blir mer lyssnande är att man blir oattraktiv 

som arbetsgivare för till exempelvis Generation Y. De yngre generationerna förväntar sig och 

kräver att ledare lyssnar på dem för i annat fall hittar de en annan arbetsgivare. Att inte vara 

tillräckligt attraktiv för kompetent arbetskraft är en situation vi tror ingen ledare är speciellt 

intresserad av att hamna i. 

 

Vår teori är att i stort sett alla organisationer, även de med löpande band principen, har ett 

behov och mår bra av en ledare som är genuint intresserad av människorna i organisationen. 

Det bästa med vår filosofi är att för att åstadkomma detta krävs inga stora investeringar i form 

av pengar utan det räcker med att ledaren ser och bekräftar personerna i organisationen mer. 

Det är ju också påvisat, som vi skrivit om tidigare, att medarbetare som trivs på sin arbetsplats 

presterar bättre och det är väl något som alla ledare eftersträvar? 

5.4 Hur vet man att lyssnande ledarskap fungerar? 

 

Det finns en stor potential i det lyssnande ledarskapet jämfört med det mer traditionella 

auktoritära menar vi. Som vi redan nämnt finns situationer där vi anser att det fungerar bättre 

än andra som till exempel i kunskapsorganisationer bland professionella medarbetare. Många 

framgångsrika idrottsklubbar drivs på det här sättet. Många viljor och individualister ska 

tillsammans jobba mot samma mål. Några exempel där vi hävdar att det lyssnande ledarskapet 

gett gott resultat är engelska landslaget med Sven-Göran Eriksson och det svenska landslaget 

med Lars Lagerbäck. I en artikel om just Lars Lagerbäck kan man läsa om kollektivets styrka 
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och att alla spelare behandlades lika, ingen enskild individ var viktigare än gruppen (Brask, 

2008). 

 

Hela samhället vilar på grunden för ett lyssnande ledarskap som är ömsesidig respekt och tro 

på någon annan än sig själv, anser vi. En god familjerelation vilar på samma grunder. De barn 

som har föräldrar som uppmuntrar dem, ser dem, stöttar dem, hjälper dem att förverkliga sig 

själva, de barnen hamnar sällan i problemsituationer. Barnen har en självkänsla och vet att de 

är viktiga och att andra människor också är viktiga. Samspelet med andra är en viktig 

ingrediens ett ledarskap. 

 

Varför skulle det inte fungera i näringslivet? Vår uppfattning är att det fungerar om än i olika 

omfattning. Näringslivet har den fördelen att människor inte är lika unika som en riktigt bra 

idrottsman eller kvinna. Människor i arbetslivet kan ersättas och kan lära sig en ny uppgift 

eller kanske byta uppgift till skillnad från en naturbegåvning i till exempel fotboll. Man kan 

inte träna sig till att bli en naturbegåvning men man kan fortfarande träna sig till att bli bättre. 
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6 Avslutande diskussion 
 

Under detta arbetes genomförande har vi kommit till insikt om hur olika faktorer samverkar 

med varandra när det kommer till ledarskap. Vilken generation du är född i spelar roll, din 

egen personlighet spelar roll, om du är man eller kvinna kan spela roll. Listan kan göras lång. 

Det har också blivit tydligt att synen på ledarskap inte är statisk utan är en levande produkt 

som bör förändras under tiden. 

 

För oss är en lyssnande ledare: 

 uppriktigt engagerad och intresserad av både medarbetare och arbete 

 en som vågar tro på förmågan hos sina medarbetare 

 en som hyser tillit till att medarbetarna klarar uppgiften 

 en som sätter gruppen eller individen i första rummet  

 en som tar tillvara på varje enskild individs egenskaper 

 

Detta citat, hämtat ur boken Svennis – ledarskap för mästarskap, speglar väl vad vi anser är 

det grundläggande med ledarskap och som vi menar ett lyssnande ledarskap åstadkommer: 

 

”Vi ser den svenska modellen – med Svennis som företrädare – som ett nytt sätt att förklara 

en gammal managementmetod, nämligen att man ska tro på och respektera förmågan hos alla 

som arbetar med en.”  (Birkenshaw, et al., 2002 p. 39) 

 

Den viktigaste lärdomen vi fått genom detta arbete är att ledarskap handlar om att se 

människors olika förmågor och att tillsammans föra verksamheten framåt. 

 

Att vara chef eller ledare är för oss är något mycket viktigare än att ha en fjäder i hatten eller 

ett bra CV. Det handlar om ett genuint intresse för uppgiften. 
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