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Hegestad, H & Mattsson Österlund, E, (2011) Vägen till ledarskap – en kvalitativ studie om 

två yrkesverksamma ledares livsberättelser. C-uppsats i pedagogik. Akademien för utbildning 

och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

  

Abstrakt 

Idag arbetar många människor med någon typ av ledarskap. Forskning visar att personligheten 

har betydelse för hur ledarskapet utförs, men det finns även hypoteser som påstår att en 

person kan lära sig bli en ledare, alltså att det kan vara inlärt. Vår studie ämnade undersöka 

vad i två yrkesverksamma ledares liv kan ha format dem till de ledare de är idag. För att 

undersöka detta har vi genomfört ostrukturerade djupintervjuer i form av livsberättelser, där 

två informanter fick berätta om sitt liv utifrån detta ämne. Studien visade att det går att 

urskilja livsfaktorer som kan ha kommit att forma våra informanter i deras utveckling av deras 

ledarpersonlighet så som familj, uppväxtvillkor och utbildning. 

 

Nyckelord: livsberättelser, ledarskap, livsfaktorer, påverkansprocesser. 
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Inledning 

 

Människor stävar efter olika mål i livet. Vissa har uttalade mål, andra ”flyter med”. Vissa 

människor har en ”stark vilja” som de gärna följer, andra rättar sig hellre efter sina 

medmänniskor och följer andras viljor. Att vi skiljer oss som människor är tydligt, men vad 

gör egentligen att en människa utvecklar en ledarpersonlighet? Ahltorp (2001) skriver att vi 

alla har olika drivkrafter som bottnar i olika inre behov eller inre motiv. Men vi kan även 

mötas av olika slags lockelser i livet som får oss att välja andra banor.  

Att vara chef eller ledare idag är annorlunda mot vad det var förr. Att kunna verka utifrån sin 

maktposition och inte bry sig så mycket om ledandet i sig är avvecklat mot ett mer socialt 

ledarskap där ledaren eller chefen förväntas bemöta sin grupp, enligt Ahltorp (2001). Hon 

menar att dagens ledare allt mer måste fokusera på att vara teamledande, att samla sitt lag, att 

leda olikheter, att hela tiden spana utåt i omvärlden för att hålla sig uppdaterad i vad som sker 

där och att kunna förklara varför förändring är bra. Vidare skriver hon så här: 

”Ledarskap kräver också visioner och förmåga att kommunicera dessa visioner. 

Kommunikation kräver social kompetens. Social kompetens kräver självinsikt. 

Självinsikt kräver att chefen i den ledande rollen har en nyfikenhet på den egna 

personliga utvecklingen. Personlig utveckling betyder insikt om att man förändras 

successivt under livets olika skeden”  

                                                                                        (Ahltorp, 2001, s 87.) 

Detta betyder alltså att ledarskap och personlig utveckling ”går hand i hand”. Förr fanns en tro 

på att de egenskaper människan uppvisade i arbetslivet var fasta. Idag finns mycket forskning 

som pekar på något helt annat (Lennerlöf, 1991). Människan förändras och utvecklas hela 

tiden och en stor del av detta sker beroende av det arbetsklimat denna hamnar i. För en 

människa i arbetslivet sker hela tiden ett samspel mellan personlighet, arbetsmiljö och de 

medarbetare denna har kring sig (Ibid.).  

Vi ställde oss frågande till hur en människa blir en ledare och vilka livsfaktorer
1
 som formar 

en människa till ledare. Enligt Statistiska Centralbyrån (2011) arbetade 6% av Sveriges 

befolkning som chef år 2009. Det finns alltså många som arbetar inom denna typ av 

profession och vi anser därför att forskning på detta område är intressant och högst relevant.  

                                                             
1 Med livsfaktorer menar vi sådant som uppfostran, kultur, värderingar och de sociala strukturer som individen levt i. 
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Det finns mycket forskning angående ledarskapet som fenomen, men inte så mycket om 

specifika livsfaktorer som leder fram till det ledarskapet. I denna undersökning presenterar vi 

vår tolkning av två yrkesverksamma ledares livsberättelser. Vi har försökt se vad i deras 

uppväxt, deras familjerelationer och deras bana genom yrkeslivet som kan ha kommit att 

forma dem till de ledare de är idag. Kriterierna för våra informanter var att de skulle ha 

erfarenhet av ledarskap eller chefskap över en arbetsgrupp, där av passade våra kriterier in på 

ett stort antal människor.  

Syfte:  

Syftet är att genom ledares livsberättelser tolka och försöka förstå vad som kan ha påverkat 

dem till att utvecklas till den ledare de är idag.  

Frågeställning: 

Vad i våra informanters livsberättelser kan ha påverkat dem att utveckla en ledarpersonlighet?  
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Bakgrund 
 

Det finns mycket forskning inom ledarskap idag. I Lennerlöf (1991) nämner författaren tre 

olika hypoteser som använts flitigt inom detta område. Dessa är: 

1. En ledare fungerar bra om hon/han har medfödda ledaranlag. 

2. Hon/han beter sig på ett lämpligt sätt i sin ledarroll. 

3. Matchningen mellan ledaren och arbetsgruppen och dess arbetsuppgifter är 

ändamålsenligt, så kallat situationsanpassat ledarskap. 

Ofta har forskaren endast en av dessa hypoteser som utgångspunkt och i Lennerlöf (2001) står 

det att de forskare som utgår från hypotes 1 anser att det förekommer vissa personlighetsdrag 

som är mer betydelsefulla för att kunna utveckla ett ledarskap. Vidare menar författaren att de 

forskare som ser till hypotes 2 avsäger sig vanligtvis hypotes 1, vilket skulle betyda att 

människan kan utbilda sig till att bli en ledare. I vår undersökning favoriserar vi ingen av 

dessa hypoteser, utan har dem alla i åtanke. Vidare menar Zacarro (2007) att för att förstå 

ledarskap bör forskaren inte bara se till egenskaper hos ledaren, då det är lika viktigt att se till 

hur dessa egenskaper påverkar ledarens utförande. Han menar även att ledarskapet är formbart 

och att ledaregenskaper främst växer fram genom övning och därför är situationsbaserat 

lärande mycket viktigt i ledarskaps sammanhang. Zacarro skriver att ledarskap är föränderligt 

och att mognad, erfarenhet och utbildning kan bidra till ett gott ledarskap. Han menar att 

ledarskapet beror på vem ledaren är, men också på hur ledaren väljer att agera i olika 

situationer. En bra ledare behöver kunna spegla olika ledartyper för att klara av olika 

situationer och bör kunna anpassa sin ledarstil utefter situationen, det vill säga att kunna 

anpassa och förändra sitt beteende om situationen kräver det. Han blandar alltså de tre 

hypoteserna och menar att ledaregenskaper växer fram genom övning och detta kan kopplas 

till livsfaktorer.  
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Begreppet ledarskap 
 

I denna undersökning skiljer vi på begreppen ledarskap och chefskap. För att accepteras som 

ledare krävs en viss social framgång, det vill säga en hög status (Ayman och Korabik, 2010; 

Ahltorp, 2001).  Status eller framgång är i vårt samhälle den samlade sociala erkänslan en 

människa får, enligt Ahltorp (2001). En person med titeln chef är inte i sig en självklar ledare 

då detta endast är en titel som denna person blivit tilldelad och ledarskap är något en person 

utövar.  

Med våra egna ord skulle vi benämna det som objektivt och subjektivt. Chefsrollen är en yttre 

faktor, en anställning och därför något objektivt. Att vara en ledare är något en person är, en 

inre egenskap och för oss något subjektivt.   

 

Hur vi blir vi 
 

Utvecklingsekologi 

Andersson (1982) presenterar Bronfenbrenners teori kring utvecklingsekologi. 

Bronfenbrenner har studerat människan och dess utveckling och skapat en modell för hur en 

människa utvecklas genom livet och vad som påverkar individen i sin utveckling. I denna 

modell utgår han från att det finns fem olika skikt i en människas omvärld. I det innersta 

skiktet, som han kallar för mikrosystemet, är själva individen och den närmiljö den befinner 

sig i bildar egna små mikrosystem. Dessa är sådant som familj, umgängeskrets, 

dagis/skola/arbetsplats och det närmaste grannskapet. Dessa mikrosystem bildar tillsammans 

nästa skikt, mesosystemet. Utanför detta skikt finns exosystemet och här ingår sådant som 

vilken social status individens familj har, genom sådant som arbetsplats/yrkesroll, och 

bostadsområde. Även samhälleliga institutioner så som den kommun individen bor i och hur 

sjukvården och skolor drivs där individen befinner sig. Utanför detta kommer makrosystemet 

som innefattar det samhälles kultur, lagar och värderingar individen befinner sig i. De olika 

lagren påverkar varandra och formar hela tiden individen i dess utveckling. 
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Familjen har en direkt inverkan på hur individen utvecklas (Andersson 1982). De 

personligheter som ingår i familjen lever hela tiden i ett samspel mellan varandra och på så 

sätt färgar varandra. Dessutom påverkar antalet syskon i familjen, då relationerna 

familjemedlemmarna emellan förändras för varje tillskott i familjen. 

Skolan är en annan mycket viktig faktor i människans utveckling. Skolmiljön påverkar 

individen beroende på skolans synsätt på undervisningen. Är uppgifterna barnen får jobba 

med meningslösa? Blir de stimulerade? Detta är frågor som påverkar barnets utveckling. De 

roller barnet sätts i, i skolan, påverkar utveckling av dess personlighet. Likadant sker det med 

den personligheten barnet har då denna måste anpassa sig efter omgivningen. (Ibid).  

Ayman och Korabik (2010) skriver att forskning visar på att de klassiska könsrollerna 

förekommer redan i förskolan och att dessa kan påverka individen i utvecklingen av sin 

ledarpersonlighet. 
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I mesosystemet knyts mikrosystemen ihop i individens närmiljö, eftersom att barnet kan 

befinna sig i flera av mikrosystemen under samma dag (Andersson, 1982). Han ger ett 

exempel på detta: ett barn kommer hem från skolan och har haft en jobbig dag och vill prata 

om detta hemma, men för föräldrarna är skolmiljön så främmande att de inte kan förstå 

barnets problem. Därför bör dessa områden studeras samtidigt.  

 

I exosystemet finner vi de samhällsinstitutionerna som kan komma att påverka individens 

utveckling. Detta kan vara sådant som ekonomifördelningen ut till skolor och likande. 

Anderson (1982) beskriver dessa som ”ramar” som finns runt individen och menar att dessa 

ramar formar individen på sikt. Om individen till exempel går i en skola med dålig ekonomi 

påverkar detta hur många lärare som arbetar i skolan, hur många elever det finns i klassen och 

dylikt, vilket i sin tur även påverkar individen.  

 

Detta system innefattar större politiska beslut som i sin tur påverkar till exempel kommuner 

(Andersson, 1982). Hit hör även allmänna värderingar, kultur, könsrollsmönster, familjens 

funktion i dagens samhälle och så sådant. Detta genomsyrar alla de andra systemen och 

påverkar även det individen i dess utveckling. 

Ovan nämner alltså Anderson (1982) kultur som en bidragande faktor för individens 

utveckling och Ayman och Korabik (2010) tar upp något de kallar CQ (cultural intelegence) 

och menar att kulturell intelligens är detsamma som erfarenhet och kunskap om andra kulturer 

och subkulturer i sin egen kultur. Forskarna menar att CQ är en viktig faktor för ett bra 

ledarskap, då ledare med dessa kvaliteter har lättare att bemöta och motivera personer från 

andra kulturer och andra subkulturer. Det samhället och den kultur individen växer upp i kan 

ses som en ”livsfaktor” i sig då detta är något som alla människor formas av, även om det kan 

se mycket olika ut i olika delar av världen. 

 

Viktiga drag i en ledarpersonlighet 
 

I Lennerlöf (1991) menas det att det finns vissa personlighetsdrag som är viktigare än andra 

när det gäller ledarskap. Dessa är god intelligens, social mognad och vidsynthet, 

prestationsmotivation och en positiv tilltro till den mänskliga utvecklings potentialen. 

Engelbert (2006) liknar känslan för ledarskap vid trädgårdsmästare. Han menar att precis som 



11 
 
 

en trädgårdsmästare har gröna fingrar har en bra ledare röda. Om en person har röda fingrar 

kan denna känna av andra människors behov och är därför mottaglig för hur människor mår 

och påverkas. Han menar att denna egenskap är kopplat till personligheten. Om individen är 

för upptagen i sig själv menar Engelbert att den ej kan utveckla denna förmåga.  

En annan viktig faktor för ledarens människosyn beskrivs i Lennerlöf (1991). Att ha en 

förståelse för personliga olikheter och hur olika människor fungerar är en viktig egenskap hos 

en ledare för att kunna motivera och bemöta människor (Ahltorp, 2001). Även för att förstå 

hur de fungerar i en grupp. 

O’Connor och Jackson (2010) presenterar modellen ”Big Five model”, eller 

”Femfaktorsteorin” som den kallas på svenska. De menar att detta är en modell som är 

mycket populär att använda i personlighetsforskning och används ofta inom 

ledarskapsforskning.  Modellen utgår ifrån att det finns fem viktiga drag som påverkar 

ledarpersonligheten. Dessa är openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness och 

neurotisism och står för: 1) ”Openness – Öppenhet. Att uppskatta konst, känslor, äventyr, 

ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.” 2) ”Conscientiousness  – 

samvetsgranhet. En tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att 

planera snarare än att agera spontant.” 3) ”Extraversion  - energi, positiva känslor, 

självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.” 4) ”Agreeableness - en 

tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt 

inställd mot andra.” 5) ”Neuroticism - tendens att uppleva obehagliga känslor lätt, som till 

exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet 

Vidare skriver Engelbert (2006) att en grundläggande trygghet är en fundamental egenskap 

hos en ledare och beskriver enligt följande:  

”Människor som är trygga för stunden är i stort sett alltid rationella och följer den 

moral och sunda förnuft som de har lärt sig. De är bra att ha att göra med och man 

kan lita på dem, så länge de känner sig trygga. En människa som känner sig rädd 

eller hotad inriktar sig på att rädda sig eller att undvika hotet. Dessa handlingar 

åsidosätter alla andra intressen just då, om faran är tillräckligt stor. Endast den egna 

”överlevnaden” är då viktig. Även vid ganska liten fara åsidosätts de flesta andra 

intressen, endast mycket prioriterade intressen får då större uppmärksamhet.” 

                                                                                                     (2006, s 146)  

Han menar att människor har olika benägenhet att uppleva hot eller fara i samma situationer. 

Detta påverkar i sin tur ledarskapet. Om ledaren till exempel är mer av den mindre trygga 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Neuroticism
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sorten kan denna uppleva hot eller fara vid tillfällen som egentligen inte är hotande eller 

farliga. Enligt Engelbert kan det handla om situationer där prestige kan gå förlorad eller en 

situation som upplevs obekväm för ledaren. Vidare skriver han så här: 

Om en person t.ex. har höga prestationsmål eller upplever sig ha svårt att nå upp till 

omgivningens mål, känner den sig säkert ofta hotad. Det leder till att personen i 

stor del av sin tid, agerar för att rädda sitt eget skinn i stället för att bevaka 

företagets intressen eller ta hand om sin omgivning. 

                                                                                                     (2006, s 146) 

 

 

Livet och dess vägskäl 

 
Som vi skrev då vi definierade begreppet ledarskap menar Ahltorp (2001) att framgång är 

viktigt för ledarrollen. Hon skriver om det personliga kapitalet, vilket hon beskriver som det 

kunnande, den kompetens och den erfarenhet en människa besitter. Det kan även vara sådant 

som utseende, charm eller begåvning. Vi formas under livets gång och utvecklar där med 

detta personliga kapital. Lyckas individen omvandla sitt personliga kapital till ett socialt 

kapital, är detta en framgångsfaktor (Ibid.). Därför är olika livsfaktorer avgörande för hur en 

ledare formas. Vidare skriver Ahltorp att kunskap idag är en viktig framgångsfaktor och 

ledare bör ha en ständig strävan efter ny kunskap för att öka sitt personliga kapital. 

Ayman och Korabiks (2010) forskning bidrar med en viktig infallsvinkel då det gäller genus 

och ledarskap. De menar att då både män och kvinnor gärna speglar sin egen personlighet i 

sin ledarskapsroll, vilket leder till att kvinnor ofta blir inskränkta i sitt ledarskap till stereotypt 

feminina områden. Författarna menar att då bilden av en bra ledare präglas av maskulina drag 

kan detta komma att vara negativt för jämställdheten. Kvinnor som söker sig till 

chefspositioner i arbetslivet kan stöta på motstånd och få större svårigheter att lyckas än män.  

Goodson och Newman (2003) skriver om livsberättelser och läraryrket, hur denna kvalitativa 

ansats bidrar till forskning inom detta yrke och hur lärare tidigare blivit sedda som ett 

kollektiv, en massa, och att forskningen då går miste om väsentliga individuella perspektiv. 

Personligheten är direkt kopplad till hur läraren beter sig i praktiken och därför spelar 

personligheten stor roll i yrkesutövandet och personens berättelser kan berika yrket 

ytterligare. Likaväl anser vi att livsberättelser inom ledarskap fyller samma funktion. En 

ledares personlighet finns med dem i deras yrke och genom att få höra deras berättelser kan vi 
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försöka se hur detta synliggörs i deras arbete. Vår förhoppning är även att dessa berättelser 

kan tillföra forskningen ett mer personligt perspektiv och förhoppningsvis belysa betydelsen 

av personen bakom yrket. 
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Metod 

Kvalitativ studie 
Vår undersökning baserar sig på våra informanters berättelser om sig själva, om sina liv, och 

vårt intresse ligger i att förstå dem och vad som format dem. Silverman (2010) menar att 

metoden ska väljas efter vad forskaren önskar undersöka. Om intresset ligger i att utforska 

människor livshistoria eller olika beteenden så är en kvalitativ metod passande. 

 

Livsberättelser, en narrativ forskningsmetod 

Narrativ forskning går ut på att studera berättelser. Enligt Johansson (2005) har människan ett 

djupt rotat behov av att berätta och att lyssna till berättelser. Hon menar att berättelser är 

viktiga i formandet av kultur och att lärandet har starka kopplingar till berättande. Vi vill, 

genom ledares livsberättelser, försöka förstå vad som kan ha påverkat dem till att bli den 

ledare de är idag. I livsberättelser kan syfte och inriktning se lite olika ut beroende på vilket 

forskningsfält forskaren befinner sig inom (Skott, 2004). Det kan handla om fokus på själva 

berättandet, hur berättelsen struktur eller meningsuppbyggnad ser ut, eller som för oss; att 

förstå sig på människan, eller ett visst problem bakom berättelsen. Så här skriver Hector Pérez 

Prieto om livsberättelser:  

”Livsberättelsers sammanflätning av personliga erfarenheter, sociala förhållanden, 

historiska omständigheter och kulturella referensramar gör dem till lämpliga verktyg för 

studier av sociala processer där samspelet mellan det personliga och det sociala står i fokus 

för intresset.” 

                                                                                                                   (2006, s1) 

Detta stödjer att livsberättelser är en passande metod för vår undersökning och Goodson och 

Numan (2003) benämner även de några olika områden där livshistorieforskning som ansats är 

passande. När människor, i deras fall lärare, praktiserar sitt yrke delar de med sig av sin 

personlighet i det arbetet. Deras bakgrund och erfarenheter formar deras personlighet och är 

därför intressant att studera genom berättelser. I de berättelserna kan personen välja att dela 

med sig av delar som påverkat dem i att bli den person de är. Det kan handla om sådant som 

deras uppväxtmiljö, förebilder eller etnicitet. Detta förstärker det vi har belyst i bakgrunden, 

att en människas personlighet är kopplat till deras ledarskap, och något som bidrar till deras 

yrkesutveckling.  
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Ett annat område som är intressant är berättelser kring människors levnadsförlopp och 

yrkesutveckling och hur de är relaterade till varandra. Genom att förstå människors liv på en 

djupare nivå kan forskaren också bättre förstå varför personen gjort vissa val och vad som 

påverkat dem i den riktningen (Goodson och Numan, 2003). Detta är relevant för vår 

undersökning och vi tittar på våra informanters liv och yrkesutveckling ur flera perspektiv, 

både personlighetsmässigt och vilka val de gjort i livet för att komma dit de befinner sig idag.  

Kritiska händelser kan forma en persons yrkesstil och praktik genom att påverka personens 

livsbild (Goodson och Numan, 2003). Även möten med andra inom samma yrke räknas som 

en händelse som kan påverka personer, både positivt och negativt. Författarna diskuterar de 

områdena i relation till läraryrket, men vi anser att de är minst lika passande för vår 

undersökning. En persons bakgrund och erfarenheter kan påverka hur de utvecklar sitt 

ledarskap, likaså hur deras liv sett ut och vilka val de gjort i sitt yrke på grund av deras 

livssituationer samt de eventuella kritiska händelser eller möten de kan ha stött på i sitt liv 

som utvecklat dem i deras ledarskapsutveckling och detta är alla faktorer som dyker upp 

under våra samtal. 

Enligt Pérez (2006) har livsberättelseforskning fyra huvuduppgifter: Att skapa 

förutsättningarna för att informanten ska kunna utföra själva berättandet, att som forskare 

kunna tolka och förstå berättelsen på ett sätt så att den kan lägga en bra grund för det fortsatta 

arbetet, att koppla berättelsen till annan forskning och slutligen att skriva ihop det hela till sin 

egen berättelse i en rapport eller uppsats. Han säger också att livsberättelser oftast sker genom 

intervjuer. 

 

Urval 
 

Våra kriterier för våra informanter var att de skulle ha erfarenhet av ledarskap eller en 

chefsroll i en arbetsgrupp. För att få kontakt med dem frågade vi människor som vi visste 

hade kontakter inom detta fält. Sedan kontaktade vi de personerna vi fått rekommenderade 

genom mail med en undran om de kunde tänka sig att deltaga i vår undersökning. Vi fick flera 

positiva svar och bestämde oss till sist för Kate och Niklas. Att det blev just dem berodde på 

att vi i undersökningen hade begränsat med tid och de två var de som kunde på de tider som 

passade oss. De höll till på ett för oss lämpligt avstånd, geografiskt sett, då det var relativt lätt 

för oss att ta oss till dem. 
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Cohen, Manion and Morris (2007) skriver att urvalet är viktigt för kvaliteten av studien. 

Forskaren kan inte få ett urval som inkluderar hela befolkningen utan måste anpassa det så att 

det ändå är relativt representativt för en viss grupp. Författarna nämner fyra faktorer som är 

viktiga när forskaren bestämmer sitt urval; storlek (antal), representativitet, tillgång och 

strategi. Det finns inget rätt eller fel i antal deltagande, bara forskaren väljer efter vad som 

passar studien. De skriver även att urvalet bör representera gruppen på ett korrekt sätt och 

därför bör forskaren tänka på olika faktorer. Till exempel kan kön spela roll, likaså geografi 

och dylikt. Goodson och Sikes (2001) skriver att det vid livsberättelseforskning förkommer 

ganska få informanter, då metoden är tidskrävande. Enligt Ayman och Korabik (2010) är den 

mesta ledarskapsforskningen gjord på vita män och ledarrollen är ofta starkt kopplad till 

maskulinitet. På dessa grunder har vi valt att göra livsberättelser med två informanter, en 

kvinna och en man. Vi ansåg att två personer skulle vara tillräckligt för forskning på den här 

nivån samt att det för oss var intressant att höra berättelser från både en man och en kvinna. 

Genom att bara ha ett fåtal informanter blir det svårt att få vår studie att vara representativt för 

en hel grupp människor men vi anser den ändå mycket intressant. På det här sättet får vi 

förhoppningsvis en mera djupgående bild och förståelse för en person och dess 

livserfarenheter och det är det vi önskar uppnå i denna undersökning, och det som 

representerar en kvalitativ ansats.  

En annan fråga forskaren bör ställa sig är om det finns möjlighet till informanter och om 

urvalet ska vara selektivt eller inte (Cohen, Manion & Morris, 2007). Även Goddson och 

Sikes (2001) bekräftar detta då de påpekar att livshistorieforskning sällan använder sig utav 

ett icke selektivt urval då undersökningen oftast har ett specifikt fokus och informanterna blir 

”utvalda” på grund utav erfarenhet inom ett område eller liknande. För vår del kommer vi ha 

ett selektivt urval då vi vet att vår undersökning ska handla om ledarskap. Vi måste då 

givetvis välja informanter som på något sätt har med ledarskap att göra och fokusera på den 

gruppen för att hitta dem.  

 

Intervjuerna 
 

Cohen, Manion and Morris (2007) beskriver intervjuer som ett sätt för forskaren att få 

komplexa och djupa svar och samtalet ska ha ett bestämt fokus. Intervjuer medför också vissa 

svårigheter som att de till exempel är tidskrävande och uttömmande, vilket kan resultera i en 
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informant som tappar fokus, samt att det kan vara svårt för intervjuaren att inte lägga egna 

värderingar i det som sägs. Vi hade innan intervjuerna skickat ett brev (se bilaga 1) där vi 

förklarat vårt syfte samt bett våra informanter att reflektera över vad i deras liv som tagit dem 

dit de befann sig idag.  

Forskaren bör se till att deltagarna känner sig så bekväma som möjligt för att de ska svara 

öppet på frågorna forskaren ställer (Cohen, Manion och Morris, 2007). Därför tillfrågade vi 

våra informanter om vart de passade dem bäst och båda svarade då att vi kunde komma till 

deras kontor. Vi spelade in samtalen med hjälp av en diktafon för att lagra materialet under 

våra träffar. Vi träffades vid två tillfällen vardera, den första träffen varade i över två timmar 

och den andra, som inföll en vecka senare, var planerad till en timme. Vi valde detta, att 

återkomma en gång till vid ett senare tillfälle, för ha möjlighet att fråga om sådant som vi 

eventuellt ansett oss missa efter en liten tid av reflektion efter den första intervjun. Hos den 

ena informanten blev intervjutiden som förutsatt, men hos den andra ansåg vi att vår första 

träff varit väldigt informativ och uttömmande och bestämde oss därför att bryta efter en dryg 

halvtimme vid andra träffen, med just den förklaringen, att vi kände oss mer än nöjda med det 

materialet vi hade fått ihop.  

Till den första träffen med informanterna hade vi med oss en mall (se bilaga 2) som stöd för 

intervjun. Detta gjorde vi för att vi inte skulle glömma något viktigt område. Mallen vi 

använde oss av är inspirerad av en mall Hector Perez Prieto (Pérez Prieto, Sahlström & 

Melander, 2003) använde sig av under en utav hans undersökningar. Mallen var inte direkt 

avsedd för det vi önskade fråga men gav en översiktlig bild av de områdena vi borde utforska 

för att intervjun skulle bli så övergripande som möjligt. Till den andra träffen hade vi tittat på 

det material vi samlat in vid första tillfället för att se vart vi ansåg att informationen var 

bristfällig och utifrån det formulerat några delar vi ville utveckla vidare.  

Mallen vi använde oss av hade förslag på frågor vi kunde ställa men vi anser att den ändå gav 

stort utrymme för eventuella oförutsedda spår och möjlighet att fråga vidare om ett ämne vi 

vill fördjupa oss i allteftersom intervjun fortlöpte. Cohen, Manion and Morris (2007) skriver 

att ostrukturerade intervjufrågor är flexibla och gör så att forskaren kan gå in på djupet. Det 

gör det möjligt för forskaren att verkligen förstå vad informanten tycker och tänker om det 

intervjun ämnar undersöka, alltså blir det som forskaren tolkar ur svaren närmre informantens 

egen sanning. Vi upplevde att mallen gav oss ett bra stöd och att vi utifrån den kunde utveckla 

våra frågor ytterligare.   
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Efter den första, och innan den andra intervjun skickad vi det färdigtranskriberade materialet 

till informanterna så att de skulle ha en chans att ändra något de ansett vara otydligt eller ta 

bort något de ansett felaktigt förklarat av dem. Detta förklarade vi tydligt innan de första 

intervjuerna, dock enbart muntligt. 

Enligt Goodson och Sikes (2001) är det vanligast att forskaren träffas på tu man hand med 

informanten då klimatet mellan intervjuaren och personen som blir intervjuad bör vara av en 

pålitlig och bekväm karaktär. Vi har valt att inte göra på detta vis, då vi båda två genomfört 

intervjuerna tillsammans. Vi anser att vi som forskare får en mer rättvis bild av vad som sägs 

på detta sätt. Vi tycker att med enbart en person som intervjuar, när det är fler än en forskare, 

blir tolkningen av resultatet mer partiskt. Om båda forskarna, efter intervjun, får en möjlighet 

att diskutera resultatet av vad de både hört och sedan kan läsa i den text som transkriberats 

bidrar det till att tolkningen av resultatet blir mer trovärdigt. Även detta förklarade vi för våra 

informanter i det brev vi i förväg skickat till dem.   

 

Transkribering 
 

Vi valde att ordagrant transkribera vårt material efter intervjuerna, där vi valde att transkribera 

intervjuerna från varsin informant. Goodson och Sikes (2001) skriver att forskaren, genom att 

själv transkribera sitt material, lär känna materialet ytterligare. Enligt Cohen, Manion och 

Morris (2007) är det även viktigt för forskaren att inte glömma att det finns mer information 

om en intervju och vad som sägs, än det som kommer fram i den transkriberade texten. 

Genom att omvandla den sociala handling som samtalande är till text, kan viktiga delar 

försvinna. Exempel på detta är personens kroppsspråk under delar av samtalet som kan vara 

av betydelse eller hur de betonade vissa delar av deras berättelse. Då vi inte redovisar 

resultatet i exakt form av vad som sagts, utan format berättelser utifrån vad vi talat om under 

intervjuerna och plockat ut de delar vi som forskare tolkat som viktiga för personens 

utveckling, kan dessa delar missas. Vi inkluderade inte speciella känslor i texten, eller andra 

delar av det icke-verbala språket, men vi tror däremot igen att det var en fördel att vi var två 

stycken närvarande under intervjun då vi i efterhand ändå kunnat återge känslor som haft 

betydelse för berättelsen.  
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Analysmetod 
 

Utifrån de transkriberade intervjuerna skapade vi större övergripande kategorier, med 

ledarskap i åtanke, som vi såg i båda våra informanters liv. Detta tillvägagångssätt stöds av 

Johansson (2005) då hon beskriver att kategoriseringen underlättar analysen av materialet. 

Från dessa kategorier formade vi sedan berättelserna utifrån hur vi själva ansåg ordningen 

lämpade sig bäst för läsning.  

Vi har sedan läst och skrivit om berättelserna i flera omgångar, kortat ner dem och utvecklat 

dem där vi ansett att det behövts. Vi har läst varandras berättelser under skrivandets gång för 

att båda skulle få fördjupa sig i materialet, kunna komma med viktiga synpunkter och för att 

se till att berättelsernas ton varit överensstämmande. Anledningen till att vi valde att skriva 

varsin berättelse, var att skrivandeprocessen var tidskrävande och hade vi skrivit berättelserna 

tillsammans tror vi att tiden inte hade räckt till. Vi hade båda medverkat vid intervjuerna och 

upplevde därför att vi hade bra överblick över vad som sagts av båda informanterna, 

oberoende utav vem som transkriberat och författat de olika berättelserna.  

Vi valde att inkludera citat i texten då vi ansåg att detta förtydligade delar ur berättelserna, då 

mycket kan sägas ”mellan raderna”. 

 

Etiska överväganden 
 

Cohen, Manion and Morris (2007) skriver att det är viktigt att informanterna ger sitt 

medgivande till medverkan. Genom att tacka ja till medverkan i vår studie anser vi att de 

automatiskt ger sitt medgivande, då vi noggrant förklarat vad vi ville göra i studien. Vid 

intervjutillfällena har det också blivit noggrant informerade om att de kan dra sig ur 

undersökningen när de vill, samt att de har fått chans att läsa det transkriberade materialet för 

att kunna korrigera något de sagt eller tillägga något de ansåg att de missat under samtalen 

som kunde vara avgörande för hur resultatet tolkas.  

I informationsbrevet har vi även delgett vad vi önskar undersöka samt bett informanterna att i 

förhand reflektera över detta inför intervjuerna. Goodson och Sikes (2001) skriver att en 

viktig del av de etiska övervägandena en forskare ställs inför är hur mycket forskaren behöver 

avslöja om vad det är denna ämnar undersöka. I vissa fall kan resultatet påverkas om för 

mycket kring undersökningen avslöjas. Även om vi berättat för våra informanter vad 
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undersökningen syftade till så hade vi inte förutbestämda frågor innan intervjun och vi anser 

att deras svar var tillräckligt uttömmande och djupa för att resultatet ändå skulle bli 

tillfredsställande.  

Under våra samtal med Kate kom det fram information som vi ansåg kunde avslöja vem hon 

var, då hon är en ganska offentlig person som haft flera politiska uppdrag och dylikt, och 

dessutom har en ganska speciell eller ovanlig bakgrund. Enligt Cohen, Manion och Morris 

(2007) är det viktigt att informanterna är anonyma och oidentifierbara och vi har därför valt 

att ta bort viss information ur Kates berättelse, så som vilket land hon är uppväxt i och vilken 

folkgrupp hon tillhör. Samma sak gällde för vissa delar utav Niklas berättelse varpå vissa 

namn på utbildningar och arbetsplatser blivit borttagna. Båda informanternas namn har blivit 

utbytta. 
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Livsberättelserna 
 

Vid de inplanerade träffarna fick vi ta del av dessa personers livsberättelser som vi sedan har 

analyserat utefter vårt syfte, att försöka urskilja vad i deras liv, utifrån deras berättelser, som 

kan tänkas påverkat dem till de ledare de är idag.  

 

Kates berättelse 
 

Kate växte upp i en Europeisk storstad i en stor familj där hon är äldst av sex syskon. Hennes 

barn- och ungdomsår var drabbade av mycket våld och orättvisor, då hon tillhör en folkgrupp 

som var en förtryckt minoritet i det land hon bodde. Kate beskriver den gata hon bodde på när 

hon var barn som tuff och att de barn som lekte där behövde ha lite ”skin på näsan” och kunna 

klara sig själva. Kate berättar att det ofta var hon som styrde och bestämde när de var ute på 

gatan och lekte med de andra barnen.  

Situationen för hennes folkslag blev bara värre och värre och när Kate var nio år gammal 

slutade de kompisar hon haft att leka med henne och de var slutligen tvungna att fly. Så här 

beskriver hon det: 

”…men när jag var barn, när jag var nio ungefär då… då slutade alla mina 

kompisar att leka med mig för då var det liksom så här, att… då skulle vi bort… eh 

och så, från den här gatan och eh… det var väldigt trist. Då fick vi fly därifrån och 

det var mycket… eh oerhört mycket våld och… och… ja, då gjorde man det i några 

år, då gick man bara till skolan och hem. Man kunde inte gå ut och leka eller 

någonting sådant…” 

När hennes familj lämnade gatan de bodde på berättar hon att de då var tvungna att bo på 

olika evakueringshem tills de fick en bostad i ett annat område. Kate berättar att det förekom 

”dödspatruller” som i princip tog människor på gatan och att hon på detta sätt förlorade 

många av sina vänner. 

Kate gick i klosterskola och var tvungen att åka buss själv genom hela staden för att komma 

dit. Det var en skola med gott rykte och hon blev antagen för att hon presterade bra på ett 

slags kunskapstest som barnen i hennes hemland går igenom. Hon blev då ensam om att 

komma från arbetarklass i denna skola då alla de andra eleverna var från överklassen. Hon 

berättar att denna tid var svårt för henne då hon dels inte upplevde samhörighet med sina 
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klasskompisar och dels var tvungen att leva som en ”fånge” hemma, då hon inte kunde gå ut 

och leka på grund av den problematiska situationen hennes folkgrupp levde i.  

Hon beskriver sig själv som ganska tyst de första två åren i denna skola, men att hon sedan 

blev väldigt rebellisk och ifrågasatte nunnorna och deras metoder. Hon säger att hon var 

rebellisk i många situationer och att det är ett starkt drag hos henne nu som hela tiden är med 

henne. Hon säger att när hon var ung ifrågasatte hon allt och ville bara göra tvärt emot det 

andra hade bestämt för henne.  

Vidare berättar Kate att hon arbetat sen hon var liten. Hon nämner att hon sålde tidningar, 

lotter, jobbade i affär och på barnhem. Hon menar att detta gav henne ett eget liv och att hon 

fick klara sig själv väldigt mycket. När hon var klar med grundskolan började hon utbilda sig 

till sjuksköterska på ett sjukhus i ett mycket utsatt område, samma område som hon tidigare 

bott i, och där förekom ofta mycket traumatiska skador. Hon säger att hon valde detta för att 

hon ville göra något betydelsefullt för människor, men också för att hennes pappa inte ville att 

hon skulle arbeta där eftersom att det var så utsatt och det fick hennes rebelliska sida att 

protestera och göra tvärtom mot vad pappa sa.  

Utbildningen var treårig och när hon var 21 år gammal var hon klar och började arbeta på 

intensivvården på samma sjukhus. Kate berättar att det då inte dröjde länge innan hon fick 

ansvar och började arbeta som nattchef där på avdelningen. Hon menar att hon alltid gått sin 

egen väg och att detta är något som hon ”måste göra”. Även i sin roll som chef menar hon att 

hon ”inte kan” gå emot sig själv. Så här säger Kate under vårt samtal: 

”… så om min chef säger till mig i morgon, eller om hon kommer säga något till 

mig idag någonting som jag inte tycker att jag kan göra, då gör jag inte det. Och 

om resultatet är att jag kan inte vara chef här något mer, för jag kan inte gå ut till 

mina medarbetare och säga det där, då gör jag det… och då skulle det uppfattas 

som rebelliskt då, för att man gick, och att hon gick bara för att det där, men för 

mig är det så att jag kan inte göra det. Jag kan inte, jag mår liksom fysiskt dåligt… 

Jag kan liksom inte göra våld på mig själv och min egen tro på saker… och jag kan 

inte göra det… Det är inte att jag vill vara obekväm eller någonting sådant 

utan… jag kan bara inte göra det… för att jag mår så dåligt av det... så jag gör det 

inte... så… så är det... och jag vet att man kan ofta höra när vi hade debatter;  men 

kunde du inte bara gå med på det där, vad spelar det för roll? Kan du inte 

bara... och jag… jag kan inte! [hon skrattar till] det är något... ja... så det kanske 

inte är att man är modig, utan det kanske är att man bara har något inom sig som 

gör att man inte kan... alternativen, att inte kunna leva med sig själv är för mig det 

värsta som finns, inte att man blir opopulär...” 
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När Kate var i 20-årsåldern träffade hon sin nuvarande man. Han är svensk och detta ledde till 

att hon flyttade till Sverige. Staden hon flyttade till var en mellanstor svensk stad och hon 

beskriver den första tiden som ganska svår. Hon var gravid för första gången och främmande i 

ett nytt land där hon inte kunde språket och där hon saknade en umgängeskrets. Vidare 

berättar hon att hon hade svårt att vänja sig vid att bara ha hennes man och hans familj, som 

endast bestod av hans föräldrar, då hon var van vid sin stora familj. Hon berättar att hon hade 

en fruktansvärd hemlängtan och trots att det var farligt att åka hem, och trots att alla avrådde 

henne från det, brydde hon sig inte om det och åkte hem och hälsade på sin familj. Men idag 

tycker hon om sin stad och trivs mycket bra med livet i Sverige, även om hon ibland känner 

att den stad de bor i är för liten.   

När vi ber Kate berätta om sin man säger hon att hon fortfarande är kär i honom, att hon ler 

när hon ser honom och att han är det finast hon vet. Hon blir tårögd och verkar tagen när hon 

tänker på honom. Hon säger att han stöttar henne i allt och att de har en stor respekt för 

varandra. Hon berättar att hon själv blev förvånad när hon föll för honom eftersom att han inte 

var som de killar hon fallit för innan, men hon tror att det var för att han var en ”egen person” 

och att hon inte kunde påverka honom, och det menar hon att hon inte kan idag heller. Hon 

säger att hon tror att det är därför hon fortfarande är så kär i honom. Att han fortfarande är 

som ett mysterium för henne och att han lär henne nya saker fortfarande. Idag har de fyra 

söner tillsammans. 

Efter att hon flyttat till Sverige började hon arbeta på ett sjukhus och fortsatte med det i några 

år. Sedan tröttnade hon på arbetet på sjukhuset, då hon menar att situationen på sjukhuset där 

hon utbildade sig var en helt annan än denna mer ”lugna” situation de hade i den lilla svenska 

staden. Hon menar att det gjorde att det inte riktigt var samma sorts arbete och att det arbetet 

som det svenska sjukhuset erbjöd inte fyllde de intresset hon hade haft från början. Då 

övergick hon till att undervisa i affärsengelska ett tag tills hon bestämde sig för att starta ett 

föräldrakooperativ med inriktning mot kultur och fritid, där ett krav de hade var att papporna 

skulle arbeta lika mycket som mammorna.  

Efter en tid med detta kände hon sig trött på att arbeta med människor och gick då över till 

fabriksarbete. Även detta tröttnade hon på när hon kände att hon inte kunde lära sig mer och 

bad då om andra arbetsuppgifter. Hon blev då tilldelad en tjänst som innefattade mer eget 

ansvar, vilket hon trivdes bättre med. Efter det började hon arbeta med utvecklingsstörda 

människor vilket hon upplevde som befriande. Hon beskriver det så här: 
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”…så det tyckte jag faktiskt var befriande att jobba med det… eh… för att 

människor var som de är… man behövde inte gräva igenom alla de här lagren av 

artighet och så vidare, de var som de är…”.  

Genom detta arbete blev hon fackligt aktiv och menar att hon kände igen sig i detta eftersom 

att båda hennes föräldrar varit fackligt aktiva en stor del av deras liv. Detta ledde vidare till att 

hon engagerade sig politiskt och Kate beskriver denna period som en aning påfrestande då 

hennes värderingar krockade mycket med partiets och utrycker sig enligt följande: 

”…  här var det så att om man inte tyckte som majoriteten av partiet, då skulle man 

lägga ner sin röst, eller man skulle va tyst, eller så skulle man gå ut ur rummet och 

lämna plats åt någon annan... eh... men för mig var det väldigt svårt att göra så där 

för jag kunde inte göra så där. För jag tog det på så stort allvar för att kunna göra så 

där. Om jag hade givit ett löfte, då hade jag givit ett löfte och då var det viktigt för 

mig, det var inte någonting som jag sa just då för att få röster eller något sånt där, 

utan då var det så.. om vi sa att vi skulle bekämpa barnfattigdom, ja då var det inte 

bara ord för mig, utan då skulle man bekämpa det och då kanske man skulle ta det 

med ordförande på socialnämnden som inte vill ge.... och det spelade ingen roll om 

det var en partikamrat för att det var inte det viktiga, utan det var barnen…” 

Kate tröttnade även på detta då dessa krockar var tärande på henne och startade då istället ett 

träningsboende i kooperativ form för utvecklingsstörda ungdomar. Efter det kom hon in som 

projektledare på den arbetsplats där hon är idag. Hon har sedan dess haft lite olika 

chefsbefattningar och ledarpositioner.  

Kate beskriver sin familj som mycket viktig för henne. Hon beskriver sin mamma som en 

väldigt utåtriktad, energifull, glad person som lever livet. Hon är från en annan del utav Kates 

hemland än den stad de växte upp i, vilket innebar att hennes mamma hade en annan dialekt. 

Detta bidrog ytterligare till att deras familj ansågs som annorlunda och gjorde utanförskapet 

familjen levde i ännu starkare. Men Kate berättar för oss att det inte berörde hennes mamma, 

deras familj hade kunnat välja den lättare vägen och bo i ett område där de inte var i minoritet, 

men att hon avsiktligen bestämde att de skulle bo i ett ”blandat område”, som Kate kallade 

det.  

Hennes pappa dog 2009 och hon beskriver honom som en principfast man som trots att han 

haft det svårt i livet inte var bitter. Hon säger att han var en man som alltid stod upp och 

kämpade för det han tyckte var rätt, även om det var svårare än att ge med sig. Hon berättar 

att han var en god person och ger ett exempel där han, istället för att byta in sin bil, gav bort 

den till ett utsatt grannpar när han skulle köpa en ny för att han menade att ”man ska inte sälja 

det man kan ge”. Hon säger även att hon tycker att hon personlighetsmässigt är mest lik 

honom men att de ändå ”krockade mycket” med honom och att detta ledde till att de ofta 
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bråkade. Dock menar hon att hon alltid hade respekt för honom eftersom att han alltid agerade 

och stod upp för det han trodde på. Hon menar att han uppfostrade henne till att tänka kritiskt 

då han alltid ifrågasatte henne när hon var ung. Hon ger som ett exempel på en situation där 

hon ville ha ett par röda skor, eftersom att det var populärt. Kate berättar att han då frågade: 

”men vill du det? Vill du det?”.  

Vidare berättar hon att alla hennes fem syskon är, eller har varit, yrkesverksamma ledare och 

att alla har bott i andra delar av världen än deras hemland någon gång under livet. Hon säger 

att ingen blev ”skadad” av deras otrygga uppväxt. Hon ser sig själv som en person som är 

trygg i sig själv och menar att alla i hennes familj har en tro på sig själv. Hon tror att det kan 

bero på att de växte upp under kaos där de bodde mitt bland människor som egentligen inte 

ens ville ha dem i livet. Hon tror att detta bidragit till att hon kan hålla ett lugn i kaotiska 

situationer och att hon ”aldrig krävt någon slags trygghet för att fungera”, vilket kan ha 

bidragit till de ansvars- och chefspositioner hon fått under sitt liv. 

När vi frågar Kate om hon gått några utbildningar inom ledarskap berättar hon att hon gått 

väldigt många kurser. Vi frågade henne om det var någon speciell kurs som varit extra bra, 

berättar hon om en kurs där framgångsrika ledare höll i ett seminarium där de berättade om 

deras ledarskap och sedan fick kursdeltagarna möjlighet att ställa frågor till dem. Hon kunde 

urskilja gemensamma drag hos de olika ledarna, vilket hon tyckte var bra. De drag hon 

nämner är mod att prova sig fram, en tro på det de själva gjorde och att ha en kärlek till 

människor.  

Kate tycker att hennes öppna attityd och sitt orädda sätt är ganska typiskt för hennes folkslag. 

Hon tillägger även att hennes sätt att ta sig själv ”med en nypa salt” och att hon kan skratta åt 

sig själv som något typiskt för dem. Hon menar att hon har en förlåtande inställning till 

människor och att hon inte dömer dem. Hon säger att hon har en tro på att människan är god 

och att en person inte behöver vara perfekt för att hon ska tycka om den. Hon tycker att 

människor är för dömande mot sig själva och även för dömande mot andra människor. Hon 

tycker att alla förtjänar chans på chans även om en person gör fel. Hon säger också att hon har 

svårt att idealisera människor men att hon alltid haft en viss kärlek till människor som för en 

obeväpnad kamp, människor som revolterar och som kämpar för sin rätt. Hon uttrycker även 

en kärlek till människor som ifrågasätter och som går mot strömmen och hon säger att utan 

sådana människor blir livet trist. 
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Kate beskriver sig som mycket social och tycker om att ha människor omkring sig, men hon 

säger även att tysthet och lung och ro är något som hon värderar högt. Andra delar hon anser 

som viktiga är ”tid för diskussion och galna idéer”. Hon säger att det var en speciell sak som 

hon uppskattat mycket med den klosterskola hon gick i. De hade med jämna mellanrum en 

dag som var till för tysthet och reflektion och då fick man inte tala med varandra på hela 

dagen.  

Hon läser och skriver mycket och hon tror att detta ökar förståelsen för andra människor. 

Ibland känner hon att hon behöver gå iväg och lyssna till någon kreativ människa, som 

tillexempel olika konstnärer, för att få inspiration i livet. Kate ser livet som ett äventyr och 

beskriver sig själv som nyfiken och levnadsglad. Många av de situationer hon berättar om för 

oss tyder på en vilja att experimentera och testa sig fram både i hennes ledarskap, men också 

genom livet i sig. Hon säger hon tycker livet är kul och att hon alltid har mycket på gång, men 

att hon inte gör sådant hon inte tycker om och inte tycker är kul, eller åtminstone inte leder till 

något kul längre fram. 

 

Niklas berättelse 
 

Niklas berättar att han växte upp tillsammans med sin mamma och pappa och en yngre syster 

i ett radhusområde i en mindre svensk stad. Han gick i en skola i närområdet och han 

beskriver sina första år som relativt trygga. Men när han var åtta år flyttade hela familjen ner 

till Tyskland på grund av pappans arbete. Han säger följande om hur flytten påverkade 

honom: 

”…ner till ett nytt land, där jag liksom, direkt in i en tysk klass, prata inte tyska 

något vidare bra och det [dålig ljudupptagning] kortkurs, ja ny kultur och nytt 

språk och folk fattade  ju inte vad jag pratade om så det var jävligt lätt att bli 

missförstådd och… mm… jag fick nog lita ganska mycket på mig själv… jag fick 

ta hand om mig själv, det gick inte att luta sig på nån annan [dålig ljudupptagning] 

vad ska man säga… tankar om att vara ganska självförsörjande, litade ju inte på 

nån annan utan du får se till att lita på dig själv i första hand  och räkna med att folk 

inte fattar vad du menar och bli missförstådd och det har jag nog släpat på, ja, ända 

fram till idag tror jag…” 

Som han uttrycker här tror Niklas själv att denna flytt har påverkat honom mycket i 

utvecklandet av sin person. Han säger bland annat att han vill vara oberoende och 

självförsörjande. 
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Efter tre år i Tyskland flyttade familjen tillbaka till Sverige och Niklas gick han klart 

grundskolan och gymnasiet. Han började arbeta vid sidan om skolan som fjortonåring, på ett 

större varuhus.  Han höll sig aktiv på fritiden då han var intresserad av sportdykning och 

senare Ninpo
2
. 

Niklas säger att sportdykningen var något som han var väldigt intresserad av som tonåring 

och han berättar att han och en kompis spenderade mycket tid i badhuset. Genom föreningen 

blev de sedan tillfrågade om de ville leda en ungdomsverksamhet. Detta var Niklas första 

kontakt med ledarskap. 

Niklas berättar även att Ninpo lett honom in på buddhistiska tankar, dock inte som en religion, 

utan som en livsåskådning och han säger att det påverkat han syn på människan och hur vi 

fungerar. Detta intresse, som från början bottnade i kampsporten, startade för honom en bana 

in på självreflektion och att lära känna sig själv.  

Efter skolans slut började han arbeta på det företag han arbetar på idag och gjorde så ett år, 

fram till värnplikten. Han blev tilldelad en befattning som plutonchef och han berättar att detta 

inte var något han specifikt eftersträvat utan något han blev tilldelad som ett resultat ifrån 

mönstringen. Han säger att han hade uttryckt en önskan om vart han ville hamna, då han hade 

ett inre driv som han själv säger väckts utav flytten till Tyskland, att utveckla sin självständiga 

sida och att lära sig att klara sig själv.  

Det var genom värnplikten som Niklas först kom i kontakt med ledarskapsutbildningar och 

ledarskapsövningar. Niklas tror själv att de metoder de använde i militären har gett honom 

struktur, en faktor han själv benämner som viktig inom ledarskap, men han säger att han nog 

inte var fullt medveten om vad han lärde sig då, utan att han istället har kommit till insikt med 

detta på senare år. Vidare berättar Niklas att hans militära tid bidrog ytterligare till att han 

började reflektera och fundera kring konsekvenserna av en persons beteende, och är en utav 

de tidigare arenorna för personlig utveckling och reflektion för honom. 

Niklas berättar att han efter det fortsatte arbeta på fabriken och var på flera olika avdelningar 

under några år, utan någon överordnad befattning. Men en dag ringde en gammal kamrat från 

militären, som också arbetade på fabriken och erbjöd Niklas en anställning som chef där, 

                                                             
2 Ninpo.org beskriver Ninpo som en samling Martial arts-traditioner från Japan. Förutom själva kampsporten beskrivs 

även ett sätt att se världen genom tanke och filosofi. (http://www.ninpo.org/ninpo/ninpo.html) 

 

http://www.ninpo.org/ninpo/ninpo.html
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vilken han bestämde sig för att tacka ja till. Parallellt med arbetet som chef började han sedan, 

genom företaget, studera ledarskap och läste efter det vidare till en masterexamen inom 

ledarskap och den var han var klar med 2007. Innan han var klar med det hade han börjat 

arbeta som internkonsult på företaget och de senaste åren har han även gått vidare ytterligare 

ett steg och doktorerar nu inom fältet. 

Arbetet och den senare utbildningen har alltså löpt parallellt med varandra och Niklas 

upplever att han har haft mycket stöd från arbetsplatsen och i utbildningen och att det fanns 

tid för reflektion samt handledning och detta ser han som positivt.  Han säger att han tror 

processen av att studera samtidigt som han kunnat praktisera det han lärt sig inom 

utbildningarna, gett honom mycket mer än om han hade läst kurserna fristående, utan att 

arbeta inom området samtidigt.  

Niklas säger att det är viktigt för honom att arbetet han gör är meningsfullt och att man som 

ledare har en klar bild av målet samt att ledaren tror på det målet. Han tycker även att det är 

viktigt att en ledare lär känna sig själv och reflekterar över sitt eget agerande och beteende.  

Niklas berättar för oss att det är flera från hans familj som arbetat på samma företag som 

Niklas är på nu. Både hans mamma och hans pappa arbetar, eller har arbetat där, samt hans 

morfar. Niklas relation till hans mamma är god. Han upplever att hon alltid funnits där som ett 

stöd för honom men att stödet från hans pappa har varit litet och deras förhållande till 

varandra är ansträngt. Han berättar att han upplever sin pappa som på gränsen till ointresserad 

av föräldraskapet och beskriver tillfällen då pappan har misslyckats med att ställa upp för sina 

barn. När han pratar om sin pappa upplever vi att han blir berörd och att han uttrycker en djup 

besvikelse. Idag bor hans pappa i helt annat land och har en ny familj. Deras relation nu för 

tiden är bättre än den varit tidigare och det tror Niklas beror på hans egen personliga 

utveckling, att han lärt sig acceptera människor för vad de är, och den kontakt de har upplever 

han är på hans villkor och initiativ.  

Det är Niklas morfar som framträder mest som en förebild för honom under våra samtal. Han 

säger att de hade ett väldigt gott förhållande till varandra. När han berättar om honom ger han 

bilden av en fadersfigur.  Så här beskriver han deras förhållande: 

”… ja han har ju alltid funnits där… alltså från när jag var riktigt liten… alltså man 

bodde där på helger ibland och var där mycket /…/ det var väl han som, när jag var 

liten som lagade punkteringar eller åkte ut och fiska med mig och, ja… lärde mig 

massa saker [dålig ljudupptagning] så hans liksom… förhållningssätt till livet tror 

jag… tror jag, eh… det har jag nog plockat upp en del…” 
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När Niklas berättar om sin morfar, säger han att han trodde att morfaderns sätt att vara och se 

på livet har influerat honom och han säger att det finns många likheter med honom själv.  

”… ja vad gjorde han då? Eh, jävligt omtänksam, alltså väldigt, väldigt snäll, 

ibland nästan för snäll så här så att man tyckte att folk utnyttjade honom, eh, 

ansvarstagande och liksom vad ska man säga, socialt på något vis också, att man 

ska fan hjälpa andra, eh, ja mycket sådant med…” 

Niklas berättar att han mediterar på fritiden, fast på hans eget sätt då han sätter sig med en 

cigarr, och det är då han får chansen att reflektera ”… sen kan man titta rakt ut i ingenting en 

timme, att man liksom smälter, vad har jag runt omkring mig nu, vad tänker jag om det, vad 

vill jag, så att det är mitt sätt att meditera kan man säga…” . 

En del som spelat stor roll i Niklas personliga utveckling är litteratur. Med böcker anser 

Niklas att man kan vidga sitt perspektiv och få självinsikt. Det finns böcker som kan få honom 

att fundera och han kan relatera till ”…när jag kan läsa två sidor och sen sitter man och gapar 

i tjugo minuter och liksom försöker koppla ihop det där, jävlar vad smart, fan, hmm, bra, så 

kan jag koppla det till mina egna erfarenheter och hur jag tänker va… det får jag energi 

av…”. Han kunde även under sin utbildning, genom film och böcker, utvecklas som person 

och sin acceptans för andra människor. Han beskriver hur han avsiktligen tittade på eller läste 

om karaktärer som han hade svårt för, i syfte att lära sig något om sig själv och vilka personer 

han kunde tänkas ha svårt för.  

Niklas har under åren rest runt i världen och besökt flera olika länder. Han säger att hans resor 

har vidgat han perspektiv och fått honom att förstå vilka samhällsklyftor som egentligen finns 

och att detta berör honom. Han säger att dessa resor han gjort har hjälpt honom att forma ett 

socialt tänkande och gett honom ett större perspektiv på världen och livet, vilket han anser 

bidrar till hans ledarskap.  

Han tycker själv att han är medveten om hur han är som person och detta kopplar han till 

ledarskapet och att det är viktigt att känna sig själv för att kunna leda andra människor. Han 

säger att det var den senare utbildningen som gjort att han förstått sig själv bättre och kunnat 

dra vissa slutsatser om vad som format honom. Han uppskattar människor som speglar hans 

eget beteende, speciellt när det gäller vänskapsrelationer, för det ger honom en chans att 

utvecklas som person. När vi frågar Niklas om han kan beskriva sin son och ifall de har några 

likheter uttrycker han det så här: 
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”… jävligt omtänksam tror jag att han är mot dem han har runt omkring sig… jag 

tror att om jag får gissa hur jag själv var så, jo jag var nog hyfsat duktigt på att se 

folk redan när jag var yngre så… vad är det som händer runt omkring…”. 

När vi frågade hur han vill bli uppfattad som person kunde han inte hitta något enkelt svar på 

det. Han kände att det mer handlade om en tydlighet för sig själv i vad han ville förmedla och 

för att förmedla det på rätt sätt utåt ville han ha kontroll och den kontrollen hade infunnit sig 

med tiden. Han säger även att han blivit bättre på det med åren. Niklas berättar att han är 

skapligt nöjd med sig själv och att han inte skulle vilja byta med någon. Han står för vad han 

tror på och är nöjd med de vägar ha tagit och de val han har gjort i livet. 
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Vår tolkning av deras berättelser 

 

Hur Kate blev Kate 
 

Enligt Andersson (1982) har familjen en betydande påverkan i utvecklandet av 

personligheten. Bilden vi får av Kates föräldrar är att de är två starka individer som kämpar 

för det de tror på, i alla lägen. Detta är något som verkar återkomma hos Kate. Kate var äldst 

av fem syskon och detta gjorde att hon fick ta mycket ansvar och klara sig mycket själv. Detta 

tror vi kan ha kommit att påverka henne i utvecklandet av en ledarpersonlighet då detta är 

betydande drag för en ledare. 

  

Andersson (1982) går närmre in på föräldrarna som en del i familjen och hur de påverkar 

barnet. Kates föräldrar upplever vi som mycket goda förebilder för barnen och deras 

uppfostran tror vi lett till deras utvecklande av ledarpersonlighet om man ser till hur Kate 

beskriver hur alla syskonen utvecklades. Pappan var en stark principfast karaktär som tidigt 

lärde Kate att stå på egna ben och göra val som var bäst för henne själv och ingen annan. 

O’Connor och Jacksons (2010) presenterar Big Five modell och där tror vi att föräldrarnas 

sätt att uppfostra Kate kan ha bidragit till att hon utvecklat många utav de egenskaper de 

nämner. Även mamman var principfast och lärde sina barn, genom hennes sätt att vara, att de 

skulle stå upp för den de var.  

 

Det som Ahltorp (2001) beskriver angående relationen mellan brist av erkänsla i uppväxten 

och behovet av detta i vuxenlivet, kan ha vissa kopplingar till att Kate utvecklat en 

ledarpersonlighet. Hon beskriver en uppväxt där deras familj levde i förtryck och inte blev 

accepterade, och där med uteblev denna erkänsla från omgivningen. Även i klosterskolan, där 

hon hade det svårt då hon var den enda som kom från arbetarklass kan ha påverkat Kate i 

detta.  

  

Kate gick som sagt i klosterskola, vilket betyder att alla eleverna och alla lärarna var kvinnor. 

Detta kan vara en intressant punkt at belysa då Ayman och Korabik (2010) menar att 

könsroller förekommer redan i skolan. Då Kate inte hade några manliga klasskamrater runt 

sig kan detta ha gett henne en annan påverkan än vad kvinnor normalt får som går i 
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könsblandade klasser. Även Anderson (1982) skriver om skolan och könsrollers betydelse för 

individens utveckling och personlighet. Vi tänker oss att den skolan och dess miljö kan ha 

påverkat Kate att inte känna det könsrollsförtryck i skolan som individer i en blandad skola 

kanske kan, och därför stärkt henne i hennes utveckling av en ledarpersonlighet. 

Vi tror att Kates tuffa uppväxtförhållanden kan ha påverkat henne i att bli en stark människa. 

Att bli utsatt för sådana händelser i ung ålder kan hjälpa eller stjälpa dig. Kate beskriver sig 

själv som lugn i kaosartade situationer och detta är något Engelbert (2006) beskriver som ett 

viktigt drag hos en ledare. Detta kan, som Kate själv påpekar, ha att göra med den minst sagt 

dramatiska uppväxt hon haft. I Kates fall beskriver hon hennes människosyn, att hon trots alla 

orättvisor och obehagligheter hon varit med om, ändå har en tro om att människan är god. Just 

tilltron till människan kopplar Lennerlöf (1991) ihop med ledarskap och att detta 

personlighetsdrag är viktigt för utvecklandet utav ledarskapet. 

 

Kate har under sin yrkesverksamma karriär haft många olika befattningar, där en del var inom 

ledarskap. Det Ayman och Korabik (2010) skriver angående könsroller och yrkesval är 

intressant i Kates fall. De menar att kvinnliga ledare lätt kan komma att arbeta i typiskt 

kvinnliga yrken. Kate arbetar inom vård och omsorg vilket ofta uppfattas som en typiskt 

kvinnlig arena. 

 

Hur Niklas blev Niklas 
 

Vi upplever inte Niklas tidiga, trygga uppväxt som bidragande till hans utveckling av sin 

ledarpersonlighet, och detta var heller inte något han själv nämnde under våra samtal. För 

Niklas del anser vi att hans identitetsskapande börjar vid flytten till Tyskland. Denna händelse 

väckte för honom tankar om att han måste klara sig själv, som han själv säger ” vara 

oberoende”. 

 

Andersson (1982) skriver att alla personer i en familj påverkar varandra i deras relationer och 

en person som Niklas talar mycket om är hans pappa och deras förhållande till varandra. 

Deras förhållande var som sagt lite ansträngt och vi tror att det gett Niklas en bild av hur han 

INTE vill vara. Detta bidrar i sin tur till utvecklandet av honom själv då vi tror att det 

påverkar den vägen han väljer att utvecklas mot. En tanke vi hade kring deras ansträngda 



33 
 
 

förhållande är om hans pappas ointresse kan ha gjort att Niklas försökt kompensera att han 

inte blivit sedd av sin far och därför blivit ledare. 

 

Vi upplever och tolkar barndomen och uppväxten, utifrån det han säger som ganska trygg och 

det tycker vi bekräftas i hans sätt att motta oss, lugn och trygg i sitt sätt att vara. Som 

Engelbert (2006) skriver så är trygghet en fundamental egenskap hos en ledare. Samtidigt 

finns det delar i hans uppväxt som vi tror, och det gör även han, har påverkat honom i hans 

ledarskap. För Niklas hänger person och ledarskap ihop, alltså han beskriver att man måste 

känna sig själv, för att kunna fungera som en ledare.    

Vi upplever verkligen att Niklas känner sig själv väldigt väl och även han belyser att han har 

jobbat mycket med det. Det finns flera delar i hans liv som påverkat hans vilja till detta. Vi 

tror, och han med, att det började med Ninpo för att sedan vidareutvecklas inom det militära. 

Det var sedan hans utbildning som bidragit till att bilden har klarnat, säger han, och vi tror 

också på den teorin.  

Om vi skulle applicera Niklas som person på den modell som presenteras utav O’Connor och 

Jackson (2010) tycker vi att det finns flera drag som stämmer överens med Niklas. Han är 

öppen för sina känslor, och upplevs av oss som nyfiken på att lära sig nya saker och att 

utvecklas. Han upplevs som självdisciplinerad och målinriktad, att han söker stimulans och är 

självsäker.  

Hans yrkesutveckling har varit stadig tycker vi. Han har arbetat på samma företag hela tiden 

och med åren rört sig uppåt. Han har däremot inte drivit sin yrkesutveckling framåt själv utan 

blivit tillfrågad.  

Niklas berättar för oss att han rest mycket. Detta tror vi kan ha gett Niklas kulturell 

intelligens, alltså det som Ayman och Korabik (2010) berör. Niklas har genom sina resor fått 

kunskap och erfarenhet om andra kulturer vilket kan bidra till hans ledarskap. Om det kan 

påverka han sätt att bemöta och leda människor från andra kulturer kan vi inte spekulera i då 

vi under våra träffar inte pratade om det men vi tror däremot att det han bidragit till att vidga 

hans perspektiv och detta säger han även själv.  
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Resultatdiskussion  
 

Vi båda upplevde att våra informanter var ledare ”i blodet”. I början av denna uppsats ger vi 

vår egen definition av ledarskap och chefskap, hur vi ser det som något objektivt eller 

subjektivt. I det här fallet upplever vi båda deras ledarskap som subjektivt, alltså något en 

person ÄR. Inledningsvis beskrev vi även olika hypoteser där det talades om inlärt respektive 

medfött ledarskap och vi kan i detta arbete inte bevisa eller motbevisa dessa. Det vi kan säga 

om våra upplevelser kring dessa personer är att vi tror att det finns vissa drag som bidrar till 

deras ledarskap. Något vi direkt reflekterade över var hur väl de verkade känna sig själva. 

Båda verkade ha ett intresse i självutveckling och mycket medvetna om det egna jaget. Är det 

så att en ledare måste känna sig själv för att kunna utföra ett ledarskap? Eller går det att enbart 

följa teorier om hur ledarskap ska utföras och ändå få uppgiften gjord och ledarskapet att 

fungera? 

Vi upplevde de båda som väldigt trygga i sig själva och vi tror att detta medför att de även är 

trygga i sitt ledarskap. Som vi nämnt innan är detta enligt Engelbert (2006) en fundamental 

egenskap hos en ledare.  Vad är det som gör dem trygga i sig själva? Man skulle kunna 

spekulera i om det i Niklas fall handlade om hans trygga uppväxtvillkor eller hans konstanta 

arbetsplats. Samtidigt upplever vi att han ser på flytten utomlands som dramatisk och ett 

första steg i att lära känna sig själv. Kate är också trygg men har haft en stormig uppväxt, där 

livet varit kantat av våld och otryggheter. En annan person med den uppväxten som hon haft 

kanske hade reagerat och hanterat livet på ett annat sätt. Ligger det då i personligheten att vara 

trygg som person? Eller i familjen? Eller kanske i något helt annat? Vad är det som utvecklar 

trygghet hos en person?  

Något vi fann intressant att diskutera var den brist på erkänsla som Ahltorp (2001) beskriver 

och hur det kan leda till ledarskap. Vi upplever att vi hittat faktorer hos båda som skulle 

kunna tolkas som brist på erkänsla. Hos Kate skulle det kunna identifieras som det förtryck 

hennes familj levde i och den uteblivna erkänslan från samhället. Hos Niklas skulle det kunna 

ha samband med hans relation till sin far. Detta går inte för oss att svara på utan är bara något 

vi kan spekulera i.  

Att vi upplever dem som ledare och att även andra har gjort det under deras karriär gör att vi 

funderar på om exempelvis några av de egenskaper som beskrivs i Big Five modell har varit 

synliga hos Niklas och Kate. Något i deras personlighet tror vi har gjort så att de avancerat 
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inom arbetet och letts in på karriärer rörande ledarskap och vi upplever inte att arbetsrollerna 

är något de själva sökt. De har båda blivit tillfrågade under årens lopp att fungera som ledare 

inom olika områden. Det verkar som att deras ledaregenskaper har ”synts utanpå”. 

Vi ser både likheter, som här ovan, och olikheter hos våra informanter. Hos Kate tror vi att 

hennes familj varit en starkt bidragande faktor för ledarskapet då hon tidigt fick ta ansvar för 

sina mindre syskon samt att hennes föräldrar verkar varit starka individer. Men i Niklas fall är 

denna faktor inte lika tydlig. Den enda person han berättar om i ledarskapssammanhang är 

hans morfar och varken hans mamma, pappa eller syster upplevs som en starkt bidragande 

influens i utvecklingen av hans ledarpersonlighet.  

En intressant aspekt att diskutera är om Kates klosterskola kan ha påverkat henne, då detta 

innebär att alla i skolan är kvinnor. Detta är relativt vanligt i hennes hemland och därav lie av 

en norm. Skulle hon däremot vart uppväxt i ett land där könsblandade klasser är norm skulle 

det kanske en sådan faktor skulle påverka betydligt mer än i där Kate kommer ifrån. Om 

Niklas hade gått på en pojkskola tror vi att det hade påverkat honom mer än det påverkade 

Kate, just för att samkönade skolor och klasser inte är normen här i Sverige. 

För Niklas del så tror vi utbildning har spelat betydligt större roll än för Kate och vi upplever 

att det var då han kom till insikt – både om sig själva som person och om hans ledarskap. Kate 

beskriver att hon gått många kurser och utbildningar men under våra samtal lägger hon inte 

fokus på dem vilket gör att vi tror att det inte har gjort stor inverkan på henne. Han beskriver 

också sina resor och hur det vidgat hans perspektiv. Lika så tror vi att Kate också har vidgat 

sitt kulturella perspektiv men på en mer ofrivillig basis. Hur påverkar då händelser i livet en 

människa? Händelser som finns mer på en makronivå (makrosystemet) som Andersson (1982) 

nämner? Kan en människa, genom att bli påverkat av en ytligare nivå, också få den 

synliggjord och på så sätt bli en bättre ledare för att det medfört att personen fått en bredare 

världsbild och ett större perspektiv? 
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Metoddiskussion 
 

Vi ville undersöka vad i en människas liv kan komma att forma en ledarpersonlighet. För att 

göra detta har vi använt oss utav en livsberättelseansats. För att få denna livsberättelse har vi 

sedan genomfört intervjuer.  

Denna ansats känns som den bäst lämpade för vad vi önskar undersöka och detta har vi även 

belyst i metoden. Livsberättelser handlar om att se på en människas liv, i vårt fall specifika 

delar utav det och det anser vi att vi lyckats med. 

Vi skulle härmed vilja spekulera i vilken annan metod vi hade kunnat använda i stället för 

intervjuer. Intervjuer är det som kändes mest naturligt för oss att använda och som vi hade 

stöd för i litteraturen som den bästa metoden för vår ansats. Men skulle vi kunna använt oss 

utav dagböcker? Eller kanske självbiografier? Genom dessa metoder hade en fokusering på 

det skrivna ordet kunnat ha en större fokus men vi hade också kunnat misstolka vad personen 

menar då vi hade missat en väsentlig del utav det som inte sägs, alltså det icke-verbala 

språket. För oss har det till exempel haft stor betydelse att våra informanter har kunnat 

uttrycka känslor genom att bli berörda och tårögda när de talat om en viss person eller en 

annan faktor i deras liv som de känt extra för.  

Våra informanter har fått en chans att själva berätta om sina liv och det har resulterat i en 

berättelse med fokus på de delar av deras liv som påverkat dem att bli den de är idag. Med 

återkoppling igen till vårt syfte; att genom ledares livsberättelser tolka och försöka förstå vad 

som kan ha påverkat dem att utvecklas till den person de är idag, så anser vi att vi på bästa sätt 

försökt göra detta.   

Vi anser att det finns vissa delar vi hade kunnat göra annorlunda, bland annat hade vi angett 

en tidsbegränsning på våra intervjuer. Detta var för att vi upplevde att våra informanter 

eftersökte detta. Vi tror att detta beror på deras yrke, då de båda är chefer och har mycket att 

göra, och upplevde att de var väldigt beroende utav tid. Hos en informant började vi till och 

med intervjun med att prata om vilken tid vi skulle sluta, då informanten verkade noga med 

att vi avslutade just då. Vi har efteråt insett att det är ovanligt med tidsbegränsningar inom 

livshistorieansatsen då vi aldrig i förväg vet exakt vad vi kommer prata om och hur läng tid 

det kommer ta. Å andra sidan ansåg vi hos den ena att den tid vi avsatt var precis lagom och 
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hos den andra var det till och med för mycket tid, men vi tycker ändå att vi skulle gjort 

intervjuerna tidlösa. En annan del som inte fungerade som önskat var ljudupptagningen av 

intervjuerna. I ett utav rummen vi satt i var bullernivån väldigt hög samt att akustiken gjorde 

det svårt för bandspelaren att uppta ljud på bästa sätt. Därför har vissa ord och delar av 

meningar från intervjun fallit bort där det helt enkelt varit för otydligt för att höra vad som 

sägs. Vi upplever däremot inte att resultatet blivit påverkat utav detta.  

 

Förslag på vidare forskning 
 

Vi fann det svårt att finna relevant litteratur till vårt syfte, då vi ämnat undersöka de 

livsfaktorer som kan ha påverkat våra informanter. Det finns en mängd forskning kring olika 

personlighetsdrag och hur de formar ledarskap, men ej om hur dessa personlighetsdrag 

uppstår kopplat till ledarskap. Därför anser vi att det behövs mer forskning på området.   

Givetvis vill vi veta mer om hur familjen påverkar ledarskap och hur utbildning påverkar 

ledarskap. Vi efterlyser mer forskning om hur hela liv kan påverka människor, inte bara till 

ledarskap, utan även i andra frågor. Det är utav varandra vi lär och människans upplevelser är 

verklighet och därför intressant att forska vidare inom.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Först vill vi börja med att tacka för att du ställt upp för intervju.  

Vi vill förklara lite tydligare vad vi önskar göra så det inte blir några missförstånd.  

Vi hade som sagt tänkt göra livsberättelser, vilket innebär att man som informant berättar om 

sitt liv, och intervjun kan då ha fokus på vissa teman eller aspekter. I vårt fall vill vi titta 

närmre på ledarskap och vad i en persons liv som utvecklar det ledarskapet. Det handlar alltså 

inte om en analys av ditt ledarskap utan mer om hur ledarskapet utvecklades genom ditt liv.  

Livsberättelser blir mer som ett samtal än som en intervju. Vi hoppas att du tycker att det är 

okej att vi kommer båda två, då vi tror att vi på detta sätt får ut mer utav våra träffar. Vid 

första träffen har vi avsatt två timmar för samtalet och tanken med att komma tillbaka vid ett 

tillfälle till är för att du ska få en chans att lägga till saker som du kan ha kommit på i 

efterhand och som du känner borde stå med, samt att vi ska få chans att se om det finns luckor 

eller vidare funderingar som vi tror bidrar ytterligare till vår uppsats.  

Till första träffen får du gärna reflektera över vad i ditt liv som tagit dig dit du är idag. 

Kontakta gärna oss om ni har några frågor innan vi träffas: 

Hillevi Hegestad, tel:  XXXX, E-mail:  XXXX 

Ellica Mattsson-Österlund, tel: XXXX, email: XXXX 

Vår handledare heter XXXX, universitetslektor på HiG, och om ni har ytterligare funderingar 

går det även bra att kontakta honom på telefonnummer XXXX eller via mail: XXXX  

 

Med vänliga hälsningar 

Hillevi Hegestad och Ellica Mattsson-Österlund 
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Bilaga 2 
 

Intervjuplan 

1. Livshistoria 

- Vem är du som person 

- Vad har du varit 

- Vad skulle du vilja vara 

- vad gör du och vad har du gjort 

- din uppväxt, din familj då och nu 

2. Yrkeshistoria 

- Din skoltid, din utbildning 

- Hur kommer det sig att du blev ledare 

- Utbildning - arebte: hur har relationen varit 

- På vilka andra ställen har du jobbat, med vad… 

- Förändringar i arbetet under ditt yrkesliv 

 


