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Framtidens ledare inom kommunal sektor. 

                          Universalgeni, trollkonstnär eller bara en helt vanlig människa 
 

                                          Eva Bolmgren och Lis Linnberg 
 

Syftet med detta arbete är att försöka ta reda på vilka egenskaper som 
framtidens ledare kommer att behöva inom den kommunala sektorn, men 
också om det finns eventuella förutsättningar som måste förändras för 
framtidens ledare. Tio intervjuer genomfördes med personer på ledande 
positioner inom fyra kommuner i Mellansverige. Utifrån detta sammanställdes 
intervjumaterialet, och ur detta framkom tre övergripande huvudområden 
organisation, egenskaper och framtid som sen utmynnade i ett antal ledord. 
Mot dessa tolkades teorier i ett försök att koppla de till det framtida 
ledarskapet. Slutsatsen är att det inte finns bara en teori att förhålla sig till, 
utan det gäller att kunna hantera kontexten och förutsättningarna, och utifrån 
den kunna anpassa sig. Ett transformativt synsätt kring ledarskap kan vara ett 
sätt att lyckas i framtiden. 

 
Key words: leadership, public sector, the future of transformative leadership, next 
generation 

 
 
 

Inledning 
 
 
Ledarskap är ett vitt begrepp som det har forskats och skrivits väldigt mycket om genom åren. 
Inte minst utifrån vilket ledarskapsperspektiv som är det mest framgångsrika och effektiva, 
både ur ett personligt men också ur ett organisatoriskt perspektiv. Ledarskap handlar i mångt 
och mycket om en subtil process som utgår från en ömsesidig påverkan, som grundar sig på 
faktorer som tankar, känslor och handling (Bolman & Deal, 2005).  
Det finns en mängd enskilda egenskaper som ofta nämns i ledarskapsforskningen som 
exempelvis vision, fokus, engagemang eller passion, att kunna bygga relationer och ha 
förmågan till att inge förtroende, social kompetens, intelligens, människokännedom, 
självförtroende, mod, uppgiftsrelaterad kompetens, flexibilitet, risktagande och beslutsamhet. 
Samtidigt så kanske dessa egenskaper inte är något som är specifikt för just ledarskap, utan 
egenskaper som ofta återfinns hos människor som är bra på något, oavsett vad det kan vara. 
(Bolman & Deal, 2005). 
 Det finns fler problem idag gällande ledarskapsforskning eftersom det ofta fokuseras på vad 
ledare utför. Skiftande stilar och beteende är väldigt lite utforskat, och den forskning som 
finns är ofta utförd av upphovsmännen till teorierna, och den är inte heller alltid omsatt i 
verkligheten (House & Aditya, 1997). Yukl (2008) är av samma åsikt och menar att 
långtidsstudier av ledarskap behövs för att försöka hitta vad som är mest effektiva ledarskapet 
i olika organisationer. 
Initialt så fokuserade denna uppsats på det situationsanpassade ledarskapet enligt Hersey, 
Blanchard och Johnsson (2000) samt Blake & Mouton (1985).  Detta eftersom det finns en 
bra grund med mycket forskning och litteratur kring det situationsanpassade ledarskapet, samt 
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att det sedan slutet av 1960-talet varit en av de ledande teorierna inom organisation och 
ledarskap. Teorin blir på det viset en naturlig del i en undersökning av det framtida 
ledarskapet för att se om det finns en bärighet mellan framtid och situationsbaserad 
ledningsteori. Under arbetes gång så har dock även andra teorier som det transformativa 
synsättet tagit plats i detta arbete, som en del av det framtida ledarskapet.  
Forskningen inom ledarskap är en städigt pågående process och det kommer nya rön och 
nya modeller som har ett ursprung i gamla befintliga teorier. Det i sig gör att gamla teorier 
fortfarande har en hållbarhet och en bra grund. Självklart är det också så att många 
ledarskapsteorier passar in på många olika organisationer och ledare, vilket återkopplar till 
Fiedler (Lind Nilsson & Gustavsson, 2006) och den fråga som Fiedler ställde sig, nämligen 
om det finns en ”riktig” teori.  
Enligt Sandberg och Targama (1998) så sker ett ”doktrinskifte” som innebär att ledare i 
framtiden måste ha andra egenskaper mot tidigare. Med det menar de exempelvis faktorer 
runt de olika tekniska förändringarna som sker i samhället, vilket kommer att påverka både 
kompetens och flexibilitet, inte minst när det gäller att producera olika varor och tjänster. 
Tidigare var utmaningen att koordinera och optimera produktionen inom företaget. Inom den 
nya ekonomin, är utmaningarna istället att skapa förutsättningar som gör att kunskap delas 
och sprids till en låg kostnad. Det vill säga att utmaningen ligger i att kunna sprida kunskap i 
hela organisationen, istället för att förlita sig på ett antal hjärnor i toppen. 
Nya politiska prioriteringar och nedgång i den ekonomiska tillväxten samt en förändrad 
demografi har gjort att den offentliga sektorn har förändrats. Samtidigt som det skett 
avregleringar som inneburit att nya företagsliknande klimat har skapats (Holmberg & 
Henning, 2003). Det i sin tur betyder att det krävs en större variation av strategier för att 
kunna hantera de olika nya ägarkonstellationer som uppstår (Clegg, Clark & Ibarra, 2001). 
Avregleringen medför också att det uppstår nya former av samarbeten eftersom gränserna 
för såväl de interna som externa marknaderna flyttats. Det resulterar i att den kommunala 
organisationens administrativa processer kompletteras, eller i vissa fall ersätts med mer 
resultatorienterade managementtänkande processer (Holmberg & Henning, 2003).  
Organisationer står inför behovet av att i framtiden vara snabba, flexibla och 
anpassningsbara. Samtidigt som de har ett behov av kunskap och innovation, eftersom kravet 
på anpassning och utveckling blir till konkurrensfördelar som i sin tur krävs för att överleva.  
Utvecklingen går mot ”kunskapseran” som kräver snabbare lärande, vilket också ställer helt 
andra krav på företag och organisationer och dess ledare, genom att de måste fokusera på 
sociala förmågor som, IQ och förmågan att ta till sig ny kunskap, istället för de fysiska 
förmågorna som tidigare var de mest centrala (Uhl-Bien, Russ, McKelvey, 2007). 
Det finns saker som kan förutses på framtidens arbetsmarknad, men det finns också faktorer 
som det inte finns någon vetskap om idag. Dock menar flera att det kommer att skapas en 
ökad fokusering på att ha kvalitet i sitt liv, vilket i sin tur kommer att ställa krav på såväl de 
legala, som psykologiska kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare (Furnham, 2005).  
Lundblad (2000) skriver att anställningsformerna luckras upp gällande arbetstider, 
arbetsuppgifter, arbetsplats och arbetsorganisation, och nya synsätt tar plats. Men detta som 
utgångspunkt så kan frågan ställas angående vilket ledarskap som kommer att behövas i 
framtiden, men också om det finns speciella egenskaper som framtidens ledare måste vara 
utrustade med. Eller är det kanske förutsättningarna för ledarskapet som helt enkelt måste 
förändras. Dessa frågor är det många som funderar över, men finns det några svar.  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagens ledare inom den kommunala sektorn  
ser på framtidens ledarskap, samt vilka egenskaper de anser vara utmärkande för detta. 
Vilka egenskaper kommer framtidens ledare inom den kommunala sektorn att behöva, men 
också hur den kommunala sektorn skall kunna locka framtidens ledare. 
 
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift Chefsuppdraget – en tänkebok (2007), så 
beskrivs chefsrollen på följande sätt: chefsrollen kommer att få konkurrens, då kommer 
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framtidens utmaningar bland annat att vara: flexiblare arbetsvillkor måste utvecklas; 
chefskapet måste kunna utövas på distans, krav på individuella lösningar och valmöjligheter. 
Chefskap och balans i livet måste vara möjlig: arbete och fritid flyter samman, ökade krav på 
stödfunktioner (mentorskap, och administrativt stöd) (SKLs skrift Chefsuppdraget 2007, 
s.54).  
 
Kanske är detta några av de frågor och funderingar som tas med in i framtiden. Men frågan 
uppkommer, vem vill vara ledare? Bruzelius och Skärvad (2004) säger att framtidens ledare 
måste vara ”ett universalgeni med många strängar på sin lyra” (Bruzelius & Skärvad, 2004, 
s.382). Samhället och dess medborgare måste försöka förstå och se den framtid de kommer att 
leva i långt innan den händer (Henderson & Provo, 2006). Även Stanley (2006) menar att 
samhället och medborgarna måste kunna röra sig mot framtiden, trots att de inte vet vad det 
medför. 
 Ur ett tolkningsperspektiv kan framtiden ligga imorgon, men lika väl om 5-10  år. 
Författarna har i detta arbete inte lämnat någon definition på framtidens ledarskap gällande 
tidsperspektivet.  

Bakgrund 
 

Organisationsteorins historiska utveckling 
 
Genom de stora förändringar som sker i samhället är ledning viktigare idag än någonsin. 
Ledare av idag har helt andra utmaningar jämfört med för några decennier sedan, då de flesta 
organisationer verkade i en relativt stabil omvärld som kännetecknades av klara byråkratiska 
drag. Dagens aktuella ledningsteorier kan ändå återföras till perioden från 1960 då de enligt 
tradition handlade om förhållandet mellan ledare och underlydande (Jacobsen & Thorsvik, 
2002).  
För att få en historisk bild över olika synsätt på organisationer både ur ett teoretiskt 
perspektiv, men också för att få en förståelse över hur förhållanden har förändrats för 
ledarskapet, så kan det vara bra att göra en tillbakablick bland de olika teoretiska tankesätten. 
Gamla teorier lever vidare idag, samtidigt som nya rön har kommit och utvecklat de gamla 
teorierna. Teorierna är tidstypiska och med det menas att det finns en skillnad mellan dåtidens 
stora fabriker och dagens IT och konsultföretag. Samtidigt har dagens organisationer drag 
som påminner om dåtidens organisationsformer, vilket gör att många av de gamla teorierna 
fortfarande är gångbara. Redan i början på 1900-talet skapades ett intresse för organisationers 
funktion i utvecklingen och moderniseringen av västsamhället.  
Ny teknik skapade nya produktionstillfällen och industriernas växande storlek behövde 
verktyg för att skapa styrning och samordning. Det fanns en tanke att organisationer på något 
sätt skulle fungera som effektiva maskiner där de anställda betraktades som vilken 
produktionsfaktor som helst. Scientific management av Taylor och Administrative 
management av Fayol var begrepp som etablerades under denna tid, och representerade den 
praktiska företagsledarorienterade delen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
Under 1930- talet kom en ny tid av teorier som mer riktade sig mot hälsoaspekter och 
välfärd hos medarbetaren. Genom beteendevetenskaplig forskning visades hur viktiga de 
sociala och personliga förhållandena var i organisationen. Människan och gruppen var det 
centrala, och faktorer som belöningssystem och ledning skulle göra att de anställda blev mer 
motiverade och kunde utvecklas i arbetet. Teoririktningen fick namnet Human Relations och 
har präglat organisationsteorin fram till idag. Human Relations är idag knuten till ämnen som 
psykologi och sociologi och handlar mycket om kopplingen mellan individ och organisation. 
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Nästa fas i utvecklingen sker på 1950- talet då Administrative behaviour skapas av Herbert 
Simon. Teorin grundar sig på hur människor och grupper når fram till beslut på olika sätt,  
samt hur information samlas in, och hur denna sen behandlas. Mål, struktur, strategier, kultur 
och omvärldens påverkan i beslutsprocessen är då centrala delar (Jacobsen & Thorsvik, 
2002). 
1960 tar makt och konflikt en plats i teoririktningen och frågan ställs varför inte de anställda 
gör som ledningen ger dem order om. Maktkamp och konflikter mellan grupper och individer 
var precis lika framträdande som samarbete. Vissa började i denna tid att betrakta 
organisationer som politiska arenor. Det utvecklades ett intresse att systematisk avslöja vem 
och vilka som hade makt i organisationen. Senare i denna tid betraktades organisationer som 
öppna system som måste bemästra sin omvärld för att överleva, med mottot att varje 
organisation måste anpassa strukturen till omvärlden. En struktur som måste anpassas till den 
omvärld där organisationen befinner sig, och tankarna kallades den situationsberoende teorin 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). För att anpassa sig till omvärlden ansågs att organisationer 
måste kunna förändra sig för att överleva, och att ledningen hade verktygen som behövdes för 
att klara av detta. Så var inte dock inte alltid fallet då förändringsprocesserna mötte mycket 
motstånd och fler ställde sig frågan hur motstånd kan övervinnas till förmån för förändringar.  
Nästa epok inträder på 1980-talet då begrepp som organisationskultur kommer att påverka 
faktorer som utvecklar speciella normer, värderingar och uppfattningar inom organisationer. 
Symboler som handlingar, ordbruk och fysiska objekt som ger uttryck för olika speciella 
kulturer blir viktiga påverkansfaktorer. 
1990-talet och framåt präglas av växlingsrika tider där nätverk och allianser börjar skapas för 
att överleva konkurrensen. Samtidigt som förändringstakten aldrig varit så hög och den 
internationella trenden så omfattande. För att klara och bemästra förändringar lämnar 
organisationerna de centraliserade hierarkiska strukturerna och organisationsformerna.  
Istället så växer en horisontell struktur fram. Självstyrande grupper och nätverk som främjar 
innovation och flexibilitet blir framgångsfaktorer för att organisationer lättare ska kunna 
förändras och anpassas till omvärlden. Nu kommer ledord som kärnkompetens och 
outsourcing. Arbetet fokuseras även på att hitta sätt för att utnyttja de möjligheter som IT 
utvecklingen ger, och det talas om virtuella organisationer med kommunikationsplattformar 
som är oberoende av tid och rum (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
Kopplat till varje tidsepok så finns också studier gjorda om ledarskap. Forskningen om 
ledarskap har dock inte funnit någon bästa väg att utöva själva ledarskapet på (Bruzelius & 
Skärvad, 2004).  Det finns dock några studier som är speciellt viktiga och inflytelserika, 
exempelvis ledarskapsstudierna från Ohio State University på 1940 och 1950-talet, där 
ledarskapets beteende var det som forskningen fokuserade sig på, men då ur ett 
medarbetarperspektiv. Två olika ledardimensioner framkom i dessa studier, en 
medarbetarorienterad ledningsdimension och en uppgiftsorienterad ledningsdimension. Detta 
i sin tur bidrog till utvecklandet av flertalet andra ledarteorier. Som exempelvis Fiedlers 
(Wolven, 2000) situationsbetingade ledarskapsteori som utvecklas under 1950 och 1960-talet, 
samt även Hersey och Blanchard (2000) och Blake och Mouton (1985) som utvecklade 
modeller inom den situationsbetingade ledarskapsteorin. Ett annan synsätt bland 
ledningsteorierna är det transformativa ledarskapet som har fått stor uppmärksamhet de 
senaste åren (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det transformativa synsättet kallas också för den 
lärande organisationen och kan också ses som en del av de nya tankesätten gällande ledarskap 
och organisationsutveckling (Senge, 1995). 
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Framtidens ledarskap 
 
Kotter (1996) såg utifrån sitt perspektiv 1996 att ledarskap är en process som skapar 
organisationers förutsättningar till framgång. Ledarskapet definierar hur framtiden skall se ut 
och verka. Ledarskapet ska enligt Kotter (1996) leda fram mot visionen och samtidigt 
inspirera medarbetarna. Under lång tid så ansågs organisationen vara det mest framgångsrika 
och viktigaste, men faktorer som ledarskap glömdes bort som en viktig faktor för framgång 
(Kotter 1996). Ledarskapsforskning är ofta fokuserad på vad ledare utför samt olika stilar och 
beteende och är därför väldigt lite utforskat (House & Aditya ,1997).  
För att överleva i dagens turbulenta och osäkra tid behöver organisationer ledare som är 
flexibla och anpassningsbara. Det innebär att hitta vägar för sitt ledarskap som är hållbart i en 
turbulent och osäker framtid. För att få ett svar på vad framtidens ledarskap är, behövs längre 
studier för att kunna påvisa och utröna vad som är det mest effektiva ledarskapet för olika 
organisationer (Yukl, 2008). 
På grund av de strukturella förändringarna så skapas fler kunskapsintensiva företag. Det 
medför att konkurrensen har intensifierats och det kräver snabbare problemlösning och 
utveckling. Sammantaget innebär det att både ledarskapet och organisationsstrukturen kräver 
ett större utrymme för frihet och självständighet. Samtidigt som kraven på kompetensen ökar 
bland den operativa personalen, det räcker inte längre att bara behärska ett fåtal rutiner och 
handgrepp, utan det krävs att människor både kan upptäcka och bedöma olika problem som 
uppstår. Det leder till att personer i olika ledande ställningar får en alltmer mer pedagogisk 
roll. Deras främsta uppgifter blir att kunna påverka medarbetarnas förståelse utifrån företagets 
strategi, samt hur kortsiktiga och långsiktiga mål skall kunna förverkligas. Allt detta måste 
samtidigt ske på ett motiverande och stimulerande sätt (Sandberg & Targama, 1998). 
Ledarrollen förändras till att inte bara stå för reglering av ansvar och inflytande. Istället blir 
ledarskapet en roll som handlar om att kunna skapa delaktighet, minska på detaljkontrollen 
och regelstyrning och skapa lokal handlingsfrihet. På så sätt skapas möjligheter för att kunna 
utnyttja allas erfarenheter oavsett position i företaget (Sandberg & Targama, 1998). 
Detta synsätt kräver att det finns en tilltro till att medarbetarna är kapabla att fatta egna 
beslut och göra olika bedömningar, samtidigt som det förutsätter en tilltro till människor och 
att det lönar sig med satsningar på utveckling och kompetens (Sandberg & Targama, 1998). 
Att ha mod som ledare är nog något som alltid har behövts, men framåt så kan det behövas 
mod att vandra i mörker, eftersom ledarskapet just handlar om att kunna röra sig mot 
framtiden, trots att det råder osäkerhet och att det medför risker (Stanley, 2006). 

Chefskap och ledarskap 
 
Molin (Lind Nilsson & Gustavsson, 2006), skriver följande kring chefskap, ”En människa 
mognar i bästa fall under resan genom livet, lär sig att varje människa är huvudpersonen i sitt 
eget liv, och att en bra chef ser sina medarbetare som huvudpersoner och inte som aktörer i 
biroller. Dessutom måste en bra chef ha hunnit en bit på väg vad gäller egen självinsikt. 
Livets kriser och prövningar bidrar. För att bli en bra chef krävs kanske den ödmjukhet och 
insikt som en livskris ger. Ungdom och entusiasm kan inte ersätta självkännedom och 
livserfarenhet – två nödvändiga ingredienser i ett bra chefskap”  
 
Alvesson och Svenningsson, (2007) menar att det finns tre begränsningar med de traditionella 
perspektiven. Ett att det finns ett överdrivet fokus utifrån individualismen och på den formella 
chefen. Det medför att andra aspekter som rör organisatoriska, kulturella och sociala 
sammanhang, inte blir så tydliga samtidigt som det finns ett allt för stort fokus på olika 



7 

 

egenskaper och stilar. Två att distinktion mellan ledarskap och chefskap inte är helt enkla 
eller glasklara. Chefer idag ägnar sig åt det traditionella chefskapet och inte ett modernt 
ledarskap, trots att det pratas mycket om motsatsen. Slutligen så har organisationer av idag ett 
komplext maskineri som måste skötas, vilket kontinuerligt förser cheferna med olika 
administrativa arbetsuppgifter (Alvesson & Svenningsson, 2007). 
Att arbeta som chef innebär att röra sig inom ramen för en social hierarki, som omfattar både 
över- och underordning. Ledarskap är något som en människa är, i kraft av sin person. Det 
innebär i sin tur att individen utvecklar ett förhållningssätt och en attityd som accepteras av 
människor runt omkring (Alvesson & Sveningsson, 2007).  
Furnham (2005) tänker sig att skillnaden mellan chef och ledare, är att chefen står för det 
rationella, analytiska, samt för den intellektuella funktionen. Medan ledaren står för 
funktioner som inspiration via visioner, värden, trovärdighet och övertygelse. Furnham (2005) 
menar att det är fullt möjligt att vara antingen chef, eller både chef och ledare. Alvesson 
(2009) menar att det är utifrån den sociala ställning som en person befinner sig i, som 
människor tolkar och relaterar till ledarskapet. Alvesson anser att det är vanligare att chefer 
som har en hög position inom en organisation, beskrivs som ledare av sina underordnade. 
Medan detta sällan tillskrivs dem som är chefer på lägre nivåer, eftersom det handlar om den 
sociala ställningen (Alvesson, 2009). 
Att kunna utveckla ett moget ledarskap kräver också en hel del annat som exempelvis, att ha 
vilja, mod, tid för reflektion och en medvetenhet. Samtidigt som det också måste finns en 
överensstämmelse mellan ord och handling (Carlsson & Nilsson, 1999). Förutom behovet av 
kunskap så vilar mycket av ledarskapsteorierna på ett byråkratiskt synsätt som är mer passade 
inom industrialismen. Utmaningen ligger i att identifiera alternativ till byråkratin och utveckla 
teorier som passar nutiden. Till exempel att ledarskap är så komplext att det inte går att 
beskriva utifrån ett individuellt perspektiv, utan att det istället handlar det om en mängd olika 
faktorer som interagerar. Det finns en komplexitet kring ledarskap och hur samhället skall 
förhålla sig till detta, exempelvis individen, det sociala sammanhanget, beteendemönster som 
finns inom organisationen, det vill säga det finns ett antal parametrar som bör vägas samman 
för att få en rättvis bild av ledarskapet (Uhl-Bien et.al, 2007). 
För att kunna förstå ledarskap så finns det olika faktorer som måste ingå, exempelvis den 
sociala kontexten där ledarskapsprocesserna äger rum, eftersom det är en komplex social 
process där olika tolkningar och innebörder av vad som sägs och görs på många sätt är 
avgörande (Alvesson, 2009). Kotter (Carlson & Nilsson, 1999, Kotter 1996) menar att det 
finns fyra baskrav för att få ett framgångsrikt ledarskap. Nämligen att det krävs mycket energi 
för att kunna genomföra förändringar, men också att det krävs ett mått av både intellektuell 
kapacitet, samt en viss intelligens för att kunna överblicka både den egna situationen, såväl 
som ett komplext sammanhang (Carlson & Nilsson, 1999). Även de psykologiska resurserna 
och självinsikten är viktiga aspekter för ledarskapet, eftersom det handlar om olika situationer 
och kontexter vilket ställer krav på att kunna agera och förstå hur de egna ledaregenskaperna 
kan nyttjas och inte minst påverka andra (Hannah, Avolio, Luthans & Harms, 2008). 
Koestenbaum (1994) menar att ledarskapet i mångt och mycket handlar om att vara sann och 
ärlig mot sig själv. Han baserar detta på metaforen ”ledarskapsdiamanten”. Det innebär ett 
förhållningssätt som grundar sig på vision, etik, mod och realism. Varför fungerar då inte 
ledarskapet eller varför uppkommer skepsis. Koesterbaum (1994) tänker sig att motstånd mot 
ledarskap på olika sätt bland annat handlar om interna (psykodynamiska), externa 
(systematiska) och filosofiska (existentiella) tankesätt. Men också att det finns en inbyggd 
förändringströghet i varje system, oavsett de människor som befinner sig där. Samtidigt 
menar Koestenbaum (1994) att det finns ett gap mellan tanke, handling, idé och verklighet.  
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Ledarskap inom kommunal verksamhet 
 
Inom den kommunala sektorn finns en skillnad gentemot privata företag, skillnaden ligger i 
motivet för dess existens (Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2002). Företaget finns för 
att någon valt att starta och satsa pengar. Företaget kommer att finnas så länge ägarna och 
marknaden tillåter. Den kommunala sektorn har tillkommit genom politiska beslut, och 
kommer att fortsätta existera så länge inget beslut tas om att det skall upphöra. Legitimiteten 
för att behålla en förvaltning är ytterst en politisk ordning och en sanktionerad 
samhällsuppgift (Studieförbundet Näringsliv och samhälle, 2002). Ledare inom den 
kommunala förvaltningen arbetar under andra villkor och förutsättningar än företagsledare i 
den privata sfären. Den största skillnaden ligger i själva motiven för organisationens 
uppkomst och existens. Den legitimitet som finns inom en förvaltning kommer ur, och styrs 
av politiska beslut. Detta gör att ledarskapet inom den kommunala sektorn ibland beskrivs 
som svårgripbart, eftersom det finns motstridiga krav och intressen som måste hanteras 
(Holmberg & Henning, 2003). De svåraste uppgifterna anser Tollgerdt-Andersson (1995) är 
att kunna kvantifiera de olika politiska målen, men också att kunna mäta produktiviteten och 
utvärdera olika prestationer. En annan viktig aspekt är att ledarskapet inom den kommunala 
sektorn alltid är offentligt genom att det ständigt debatteras, ifrågasätts, diskuteras och inte 
minst kritiseras, det är en stor skillnad gentemot ledarskap inom privat sektor (Holmberg & 
Henning, 2003). Därför menar Holmberg & Henning (2003) att det finns ett begränsat värde 
av att hämta ledarskapsidealen från den privata sfären, och implementera dessa inom den 
offentliga sektorn.   
Det kommer att råda en hård konkurrens på framtidens arbetsmarknad, när det gäller att 
knyta till sig välutbildad arbetskraft, och nästa generations ledare (Holmberg & Henning, 
2003). Vad behöver då en ledare i den kommunala sektorn göra? Utmaningen ligger i att 
åstadkomma mer resultat med mindre medel. Organisationen behöver åstadkomma mer 
gentemot sina kunder samtidigt som de skall möta de politiska målen (Seddon, 2006). Att 
vara ledare inom den kommunala sektorn kräver att ha modet, orken och inte minst 
engagemanget att arbeta med förändring av organisationskulturen och transformation av 
organisationen som ligger framöver (Seddon, 2006). Konkurrensen och kraven på 
arbetsmarknaden har hårdnat och förväntningarna höjts, det gäller också ledare inom den 
kommunala sektorn (Van Wart, 2003).  
Slutsatser som Palmberg (2006) drar är att det i framtiden behövs nya styr och 
ledningsformer, eftersom de som finns idag är otillräckliga. Nya grundfundament behövs för 
att kunna starta det bygge som skall hålla för framtiden. Med det menar Palmberg (2006) att 
det behövs bland annat nya arenor, som bygger på ett gemensamt språk och synsätt mellan 
olika aktörer. Samtidigt så måste framtidens ledare kunna leva i en verklighet av paradoxer, 
och parallellt kunna arbeta framåt i en önskvärd riktning. Utvecklingen har gått mot en ökad 
komplexitet, vilket i grunden strider mot vårt mänskliga behov att ständigt kunna förenkla 
saker (Palmberg, 2006). Frågan uppkommer om det är så att samhället och dess innevånare 
måste skapa sig nya referensramar för politiker och ledare för att dessa bättre skall passa 
framtidens verklighet. Inte minst utifrån hur dessa roller skall kunna anpassas för att kunna 
möta och hantera framtidens krav. Frågan är om samhället i stort kanske är på väg mot nya 
starka och handlingskraftiga ledare, som kommer att radikalt förändra bilden av den offentliga 
sektorns ledarskap och dess handlingskraft. Eller om det istället kan vara så att denna typ av 
organisationer är immuna mot dessa ideal och idéer, vilka kan sägas strida mot demokrati, 
rättsäkerhet och insyn (Bergström, Magnusson & Ramberg, 2003). Ledarrollen kommer i 
framtiden att präglas av att ha balans och självinsikt, men också att ha tydliga spelregler både 
utifrån ett organisatoriskt såväl som ett personligt perspektiv. Samtidigt som det gäller att ha 
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det stöd och den uppbackning som behövs inom organisationen för att lyckas (Melbi & 
Lindgren, 2006, Holmberg, Larsson & Bäckström, 2009) 

Ledarskapsteorier  

Den lärande organisationen 
Senge (1995) skapade sin teori Den femte disciplinen, utifrån Peters och Watermans teori som 
grundade sig på att ett framgångsrikt företag har en stark företagskultur. Detta utvecklades 
vidare ett steg till att kulturen också skulle vara kundorienterad. 
Dessa tankar förbättrades ytterligare och grundlade i sin tur nya tankar om att framgångsrika 
företag har en stark kultur som tillfredställer behov och förväntningar hos kunder, ägare och 
medarbetare. Samtidigt som de måste ha en god förmåga att anpassa sig till nya 
förutsättningar. Senge (1995) utvecklar dessa tankar ett steg till, och menar att ett företag blir 
framgångsrikt om det också utvecklas till en lärande organisation som kan utveckla och 
förmedla olika typer av kunskaper. Senge (1995) bygger sina tankar på fem discipliner. Dessa 
består av tre individuella discipliner som är, systemtänkande där nätverket av kontakter är 
viktigt samt att ha en helhetsbild, och med hjälp av olika verktyg kunna skapa, förstå och 
påverka hela mönster.  Personligt mästerskap innebär att i varje situation vara medveten om 
vad som är viktigast, hängivet kunna lära sig nya saker samt fördjupa och bredda sina 
visioner. Tankemodeller ses som bilder som påverkar vår förmåga att förstå omvärlden och 
hur samhällets individer skall bete sig i den. 
 De två resterande elementen är enligt Senge (1995), teamlärande som handlar om att ha ett 
öppet sinne och därigenom samverka och lära tillsammans med andra. Samt gemensamma 
visioner som beskriver viktigheten av att skapa gemensamma målsättningar och visioner som 
delas av de flesta inom organisationen. 
För att skapa en lärande organisation så behöver ledning och ledarskap förändras. Ledare 
behöver lära sig att arbeta mer som formgivare, förvaltare och lärare. Ett ledarskap behöver 
enligt Senge (1995) byggas upp som ett socialt system. Systemtänkande är en disciplin för att 
se helheter, och att kunna se sambanden mellan olika företeelser istället för skilda ting. Det 
gäller att kunna se olika förändringsprocesser och mönster som uppkommer. En lärande 
organisation kräver en inställning kring ledarskap, där ledaren genom sitt ledarskap måste 
kunna utveckla organisationen.  Samtidigt som människor ständigt skall ha en möjlighet att 
utveckla sin förmåga att förstå olika komplexa samband, måste ledaren kunna klargöra sina 
visioner, samt förbättra olika gemensamma tankemodeller. Ledarskap blir på det viset 
ansvartagande för utvecklingen (Senge, 1995). Även Garrick & Clegg (2000) menar att 
utbildning och lärande är viktigt aspekter för framtidens ledarskap. 

Situationsanpassat ledarskap 
Forskning på 1960-talet pekade på att den inte kunnat skapa en gemensam syn på olika 
ledarskapsstilar och såg samtidigt att det inte heller finns någon rätt ledarskapskostym 
(Svedberg, 2003).  
Fiedler (Wolven, 2000) menade att ledarstilen hela tiden måste anpassas till situationen, och 
ansåg därför att en ledare inte blir effektiv utifrån sina egenskaper eller sin personlighet. Utan 
att det istället är olika situationsfaktorer som handlar om samspelet mellan ledaren och den 
uppkomna situationen som avgör hur gynnsam dessa är. Fiedler (Lind Nilsson & Gustavsson, 
2006) menar att ingen ledarstil är överlägsen någon annan. Istället tänker han att det hela skall 
ses som en process där olika handlingar och beteenden, som i vissa situationer varit 
lyckosamma, men under andra omständigheter kan just det beteendet vara ineffektivt. Enligt 
ett situationsanpassat synsätt så leder varje ny situation till två möjligheter, antingen att 
ledarstilen förändras eller att situationen modifieras. 
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Samma utgångspunkt har även Blake och Mouton (1985), när de menar att ledarskap föds i 
brytningen mellan en uppgiftsdimension och relationsdimension.  Även Hersey och 
Blanchard följer till stor del Blake och Moutons (1985) ledarmodell, och de har även vissa 
likheter vad gäller logisk struktur och identifiering av olika ledarstilar.  Blake och Mouton 
(1985) hävdar dock att det finns en ledarstil som är den bästa i varje situation, medan Hersey 
och Blanchard anser att det inte finns någon bästa ledarstil, utan ledaren måste anpassa sitt 
ledarskap och beteende efter sina medarbetare (Hersey, Blanchard & Johnson, 2000).  
Svedberg (2003) skriver att Hersey och Blanchard menar att varje person har en 
grundförutsättning som den är ganska omedveten om och som kan bero på kön, personlighet, 
om individen är humanist eller naturvetare, men också var i sin utveckling en person befinner 
sig. Men det gäller att bli medveten om sin grundställning, och våga lämna den när så behövs. 
Situationsanpassat ledarskap kan enligt Hersey och Blanchard beskrivas utifrån en 
utvecklingskurva med fyra stadier, där varje stadie karaktäriserar gruppens utvecklingsnivå 
för en specifik uppgift. Ledarens mål i arbetet är att gruppen ska bli så självständig som 
möjligt. När utvecklingsnivån hos medarbetarna förändras så behöver också ledarstilen 
förändras parallellt. 
Ledarens allra främsta uppgift blir enligt Hersey och Blanchard (Svedberg, 2003) att hjälpa 
grupper att utvecklas genom de olika stadierna för att de till slut skall bli ett mer eller mindre 
självgående team. Ledaren ska alltså föra gruppen mot ”empowerment” och då behövs 
egenskaper som lyhördhet och flexibilitet. Ledaren måste se till att ge gruppen det som 
gruppen själv inte kan förse sig med (Svedberg, 2003). 
Att ledarskap är en komplex process är nog de flesta rätt eniga om. Men om dessa olika 
processer bryts ned, så kan det bli både mer överskådligt och greppbart, även om det gäller att 
komma ihåg att alla hänger ihop, och är beroende av varandra. Blake och Mouton (1985) 
skapade Grid modellen i ett försök att förstå olika ledarstilar. Enligt den så handlar det att som 
ledare kunna identifiera sin ledarstil, och utifrån den kunna se när andra sätt kan vara 
lönsamma för att uppnå det önskade resultatet (Blake & Mc Canse, 1991). 
Blake och Mouton (1985) menar att det finns tre sätt att definiera ledarskapet på, nämligen 
resurser, relationer och resultat. Dessa faktorer har en avsevärd betydelse för hur väl en ledare 
lyckas eller misslyckas i en organisation. Med resurser menas vad varje individ bidrar med i 
form av kunskap, olika färdigheter och förmågor som kan användas för att hantera 
ekonomiska, samt tekniska, eller andra tillgångar inom organisationen.  
Inriktning på produktion innefattar: resultat, slutprodukt, prestation, vinster, uppdrag och 
inriktningen på människor består av: tillit, respekt, hörsamhet, sympati, förståelse och stöd. 
Andra självklara delar är arbetsförhållanden, lönevillkor, tjänsteförmåner. 
Slutligen så menar de att det handlar om resultat, vilket i sin tur bygger på människors 
förmåga att samarbeta och lösa olika problem som uppkommer. Relationer handlar om det 
växelspel som ständigt pågår mellan människor, vilket också innefattar den 
organisationskultur som råder inom organisationen. Allt detta kan självklart också mätas i 
form av produktivitet, kreativitet, lönsamhet, försäljning och service (Blake & Mc Canse, 
1991). 

Transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet handlar om att kunna åstadkomma en förändring av något 
slag. Ledarskapet beskrivs i termer av att vara visionär, inspiratör och bidra med engagemang, 
samt att kunna kommunicera på ett karismatiskt sätt (Bolman & Deal, 2005). När det gäller 
karisma så är det inte helt entydigt vilken betydelse detta har, dock finns det forskning som 
menar att ett karismatiskt ledarskap är av betydelse för engagemang och arbetstillfredställelse. 
Men också att det ger en känsla av säkerhet i arbetsrollen för medarbetaren. Bass och Riggio 
(2006) menar att karisma ur ett transformativt perspektiv innefattar ett positivt karismatiskt 
ledarskap. 
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Det transformativa ledarskapet innebär ett förhållande mellan ledare och medarbetare, där 
arbetskraft kopplats till belöning och är viktiga faktorer i den sociala transaktionen (Jacobsen 
& Torsvik, 2002). Bass och Riggio (2006) anser att de transformativa ledarna är de som leder 
genom socialt utbyte och samtidigt stimulerar och inspirerar sina medarbetare. Det 
transformativa ledarskapet motiverar att göra lite mer än vad individen tidigare hade tänkt sig 
som medarbetare, och som personen trodde var möjligt, samtidigt är det ledaren som skapar 
förutsättningar för att människor skall kunna växa i sin egen roll, men att det hela tiden 
handlar om att också utveckla det egna ledarskapet. Enligt Bass och Riggio (2006) handlar det 
transformativa ledarskapet om fyra huvudområden, påverkan, motivation och inspiration, 
stimulans och fokus på de individuella behoven. Bass och Riggio (2006) anser att det 
transformativa ledarskapet även innefattar aspekter som att ha förebilder, motivation, hög etik 
och moral, inspirerande, visionär, kommunikativ, kreativ, coach och mentorskap, fokus på de 
individuella behov, närvaro samt individuell utbildning. Andra viktiga områden är att arbeta 
med olika symboler samt att visa och tydliggöra goda exempel. Inspirationen till 
medarbetarna sker bland annat genom att prestera något extra, vilket exempelvis kan vara 
genom att ledarna framstår som synliga rollfigurer och genom en aktiv användning av olika 
värdesymboler (Jacobsen & Thorsvik, 2002). En annan faktor är att bygga upp starka band 
och lojalitet till medarbetarna som på så sätt skapar en förnöjsamhet och tillit i relationen 
(Bass & Riggio 2006).  
Inom det transformativa synsättet fokuserar ledaren också på den anställdes känslor. Detta 
genom processer som aktiverar och sätter ord på olika känslor hos den anställde. Centralt står 
ofta värden som rättvisa, ansvar och frihet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Popper (2005) 
menar, att för att bli en ledare så krävs att individen har ett visst mått av känslomässigt 
inflytande, tillsammans med en mängd andra faktorer. Men han menar framförallt att följande 
faktorer är speciellt viktiga i ett transformativt ledarskap, Self-effecacy (tron på den egna 
förmågan att leda), motivationen att leda, omtanken om andra, att kunna ge, samt att ha 
optimism. Enligt Popper (2005) så handlar det också om att välja de individer som har 
potential och vilja att bli ledare, eftersom det inte är självklart att människor vill bli ledare 
bara för de har potentialen. 
Ledarskap handlar om många olika processer och grundar sig till stor del på olika subtila 
processer, och är därmed också svårt att kategorisera och sätta in i olika fack. Ledarskap är 
också ett ämne som det forskats och skrivits en hel del om genom åren, och olika 
ledarskapsinriktningar härskar under olika tidsepoker. Med det i bakhuvudet har författarna i 
detta arbete valt att plocka ut tre teorier som passar vår nutid, men också kan passa in på 
framtidens ledarskap.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagens ledare inom den kommunala sektorn  
ser på framtidens ledarskap, samt vilka egenskaper de anser vara utmärkande för detta. De 
frågeställningar som uppsatsen försöker besvara är: 
Vad karaktäriserar framtidens ledarskap enligt kommundirektörer och förvaltningschefer, 
samt vad kommer att behövas för att lyckas rekrytera framtidens ledare till den kommunala 
sektorn.  
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Metod 
 
 
Det finns ett antal olika metoder för att undersöka ett fenomen, valet av metod beror på vad 
det är forskaren vill undersöka och hur. I en kvantitativ metod är syftet att ta reda på ”hur 
mycket” och ”hur många” och förutsätter att forskningsfrågan är mätbar (Holme & Solvang, 
1997). En kvalitativ metod vill undersöka forskningsfrågan utifrån människors upplevelser, 
attityder eller beskrivningar av fenomen eller händelser (Kvale, 1997). Utifrån det synsättet 
valdes den kvalitativa metoden i denna uppsats för att undersöka framtidens ledarskap inom 
den kommunala sektorn. 
Hur många som skall intervjuas beror på syftet med undersökningen. Det handlar om att 
intervjua så många individer så att forskaren får svar på det som avses att undersöka. Därför 
är det svårt att exakt säga hur stort antal som är lämpligt. Blir antalet för stort kan det vara 
svårt att dra slutsatser ur materialet. Samtidigt som för få intervjuer innebär att det blir svårt 
att dra slutsatser och göra generaliseringar utifrån materialet (Thomsson, 2002). I denna 
uppsats har 10 respondenter intervjuats. 10 intervjuer var också en av de förutsättningar som 
gavs av Mälardalens Högskola inför magisteruppsatsen. Författarna ansåg också att antalet 10 
var en rimlig mängd intervjuer, utifrån det tidsperspektiv som förelåg, men också att det kan 
ge en indikation på ett resultat. 

Deltagare 
I urvalsgruppen av Sveriges 21 län och 290 kommuner så omfattar denna studie 4 kommuner 
i 3 län med ett sammanlagt urvalsantal av 10 respondenter. För att säkerställa det 
förutbestämda antalet respondenter utfördes en sammanställning av 10 kommuner ur en 
geografisk omkrets på ca 30 mil. Kommunerna listades utifrån närhet till de två författarnas 
olika bostadsorter, med en överkomlig resväg på ca 2 timmar tur och retur. Till varje kommun 
kopplades ledare ur en nivå från kommundirektör till förvaltningschef som tilltänkta 
respondenter för intervjuer. Ur de större kommunerna valdes tre respondenter, och de mindre 
två respondenter. Urvalets antal var förutbestämt till 10 respondenter och blev fördelat på 
kommun 1, tre personer, kommun 2, tre personer, kommun 3, två personer och kommun 4 två 
personer . Så antal kommuner stannade på fyra. Urvalet blir på detta vis ett strategiskt urval 
(Malterud, 1998). 

Reliabilitet 
Kravet på tillförlitlighet utgörs av reliabiliteten och skall säkerställa att felkällor systematiskt 
har ifrågasatts (Malterud, 1998). En kritisk granskning av tillvägagångssättet i arbetet skall 
följa hela processen. De teoretiska källor som används i detta arbete har noga granskats för att 
skapa en tillförlitlighet i arbetet. Vetenskapliga rapporter och teorier har fått lägga en bas i 
undersökningen för att sedan kopplas på med det material som framtagits ut intervjuerna. 
Designen har följt en explorativ struktur och på så sätt har olika infallsvinklar och hypoteser 
prövats gentemot materialet.  
Arbetet har under skapandeprocessen systematiskt ifrågasatts för att på så sätt åskådliggöra 
eventuella fel och brister. Intervjuerna har utförts på respektive respondents arbetsplats där 
respondenten känt trygghet, men för intervjuaren så har arbetsplats och lokal varit en helt ny 
plats. Detta kan på sitt vis påverka mötet mellan respondent och intervjuare i 
utfrågningstillfället. Två personer har utfört intervjuerna vilket gör att det finns en viss risk 
för att intervjuflödet skiljer sig åt även om samma intervjuguide har använts. När materialet 
transkriberas sker tolkningar av respondentens svar som på ett sätt kan påverka resultatet, 
detta utifrån intervjuarens förförståelse. En tolkning av det transkriberade materialet utgör en 
ytterligare risk för att de teman, ord och meningar som lyfts ut materialet för att användas i 
resultatet, blir författarnas egna tolkningar i en förförståelse av syftet.  
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Kvale (1997) beskriver den hermeneutiska cirkelns principer vid tolkning av textmassa och 
skriver att intervjupersonen ansvarar både för skapandet och tolkningen av den egna texten 
och att detta kan påverka det slutliga resultatet. De två författarna har efter transkribering av 
det egna intervjumaterialet tillsammans analyserat allt material och då sett skillnad i hur 
författarna har tolkat, och transkriberat. Detta trots upprättandet av klara och detaljerade 
instruktioner innan utförandet av intervjuerna. Vid analys av det transkriberade materialet har 
de båda författarna tillsammans lyft ur och gjort sammanställningen som härrör till resultatet. 
En gemensam bild har skapats efter intervjuer och transkribering hos båda författarna, och 
detta var båda medvetna om när resultatet skulle skrivas. En neutralisering av den egna tanken 
är svår men nödvändig, och författarna har försökt att neutralisera tanken men 
omedvetenheten gör att den neutraliserande processen aldrig blir fullständig (Kvale,1997) 

Validitet 
Att validera handlar om att ifrågasätta kunskapens giltighet (Malterud, 1998).  
Kvale (1997) skriver att i all forskning måste ifrågasätta den metod som tillämpats, samt om 
den har gett svar på den ursprungliga frågeställningen. 
Initialt så måste en tro finnas på att respondentens svar på frågorna utgör riktningen i 
analysen av det transkriberade materialet. Det måste också finnas en tilltro till att 
respondenten har svarat sanningsenligt på de olika frågeställningarna. Eftersom författarnas 
urval ligger inom ett geografiskt nära område till författarnas respektive bostadsorter, så blir 
urvalet av respondenter strategiskt och på så sätt inte generaliserbart för hela landet. Det finns 
också en risk att de svar som givits i intervjuerna inte har gett ett svar på den ursprungliga 
frågan i arbetet, även om författarna uppfattar att de svar som framkommit är svar på 
frågeställningen. Här sker återigen en tolkning av intervjumaterialet för att erhålla svar på den 
för arbetet satta frågeställningen. Vid planeringen av arbetet så fanns tankar på att hitta 
samband mellan viss teori och resultatet. Under arbetets gång så har författarna kommit i 
kontakt med fler teorier i ämnet och det har gjort att riktningen har ändrats. Riktningen har 
dock gjort att mer kunskap har inhämtats och arbetet fått ett annat djup gällande framtidens 
ledarskap. Den kommunikativa validiteten utgör en förmåga att berätta för andra hur 
författarna har gått till väga i sin forskning (Malterud, 1998). Författarna har i detta arbete 
haft som målsättning att förklara hur arbetet har utförts och använt de för forskningen 
relevanta metoder. Men återigen kan författarna enbart utgå från den egna tolkningen och 
utföra sitt arbete efter bästa tro på att arbetet följer uppsatta kriterier. 
Malterud (1998) skriver att många som tillämpar kvalitativa metoder inte använder det 
traditionella valideringsbegreppet, utan ser att fler versioner av verklighet kan användas och 
där valideringens mål inte är att visa på att det är sanningen som kommit fram. Författarna 
kan inte anslå att det är sanningen som är resultatet i denna undersökning utan mer beskriva 
de tolkningar som utgör resultatet. 

Procedur 
Alla deltagare kontaktades först via e-post, där syftet och tillvägagångssättet med 
undersökningen beskrevs, samt de etiska principer som etiska rådet fastställt när det gäller 
konfidentialitet och frivillighet. Efter cirka en vecka kontaktades fem deltagare per telefon 
och tillfrågades om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Övriga fem hade 
responderat positivt per e-post, och tid för intervju bokades. 
Intervjuerna skedde under ett antal veckor april 2010, och genomfördes på respektive 
respondents arbetsplats. Att de genomfördes på respondentens arbetsplats berodde på att det 
skulle bli så enkelt och smidigt som möjligt för respondenterna att delta. 
Urvalet av deltagare i denna studie gjordes utifrån efterforskning via internet av lämpliga 
kandidater. Kriterierna för urvalet var att personen befann sig på en hög ledarposition. Tio 
deltagare kontaktades och 10 intervjuer kunde genomföras. Åldersspridningen bland de 
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intervjuade var mellan 42 och 58 år, och var fördelade på 4 män och 6 kvinnor. De 
intervjuade hade sammanlagt varit ledare mellan 10 och 30 år.  
Intervjuerna följde ett halvstrukturerat format, och genomfördes under cirka 40-60 minuter.  
Varje intervju genomfördes med stöd av en intervjuguide som var uppbyggd kring ett antal 
olika frågeområden. De olika frågeområdena utgick från framtidens ledarskap. Exempel på 
frågor var, Vad tänker du kring framtidens ledarskap? Om du skulle nämna tre egenskaper 
som du anser karaktäriserar framtidens ledarskap vad skulle det vara? Finns det något som du 
anser utmärker framtidens ledarskap, jämfört med dagens?  
De olika frågeområdena genererade i sin tur även ett antal olika följdfrågor och 
diskussioner. Varje intervju spelades in för att senare kunna transkriberas. Efter varje 
bearbetning raderades intervjun. Alla deltagare erbjöds även att ta del av det slutliga 
resultatet.  

Databearbetning 
Intervjumaterialet analyserades induktivt, vilket innebär att forskaren kan genomföra sin 
analys utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare teori. Även om en induktiv 
metod används så finns forskarens egna idéer och föreställningar om forskningsfenomenet, 
som kommer att påverka och färga de olika teorier som produceras. I denna undersökning 
görs detta genom en koncentrering av intervjumaterialet till ett sammanfattande omdöme. 
Materialet kommer att redovisas utifrån de olika huvudteman som framkom i analysen, där 
varje område innehåller olika sammanfattningar av innebörderna i respektive intervju.  
Eventuella skillnader och mönster kommer att presenteras för att försöka ge en så rättvis bild 
som möjligt av respondenternas berättelser. Komprimering av rådata följer Kvales (1997) 
riktlinjer för meningskoncentrering. Det innebär att materialet först bearbetades genom att alla 
intervjuer transkriberades, det vill säga de gjorda bandinspelningarna överfördes till skrift. 
Därefter lästes materialet igenom för att få en så bra övergripande uppfattning som möjligt, 
och olika gemensamma huvudteman markerades. Detta resulterade i ett antal sammanfattade 
centrala begrepp och ett antal huvudteman, vilket ledde till en sammanfattad innebörd av 
intervjuerna. Såväl likheter som skillnader i respondenternas berättelser noterades, och dessa 
relaterades till syfte och frågeställningar.   

Generaliserbarhet  
Att ställa frågan om intervjuundersökningen är generaliserbar innebär att det inte på något sätt 
kan sägas att resultatet gäller för alla ledare inom kommunal förvaltning i Sverige (Malterud, 
1998). Förväntningar i mötet med respondenterna och deras yrkestitel gör att författarna, som 
också har intervjuat respondenterna, kan bilda sig en generaliserad bild av personen innan 
mötet. Det i sin tur kan påverka hur frågor ställs och hur svaren ges. Författarna har till viss 
del säkerligen generaliserat när analysen av intervjumaterialet utfördes, men detta utan 
medvetenhet från författarna.  Författarna kan i detta arbete därför inte se resultatet som 
allmängiltigt, och det gäller inte heller för alla ledare, i alla organisationer i landet. Resultatet 
som framkommer tillhör en region och kan därför inte generaliseras för hur förhållandet är i 
andra delar av landet. 
Författarna kan återge resultat och reflektioner utifrån de svar som framkommit i 
intervjuerna och härleda det tillbaka till respondenternas kommuner. Resultatet i detta arbete 
spänner inom ett geografiskt område på en cirka 30 mils radie och på så sätt kan författarna 
inte påstå att samstämmighet finns med hela regionen eller landet. Malterud (1998) skriver att 
endast i undantagsfall har forskning på lokal nivå intresse för andra. Författarna anser att 
resultatet från denna studie ej kan generaliseras i hela landet, även om det kan förkomma 
likheter och samstämmighet. Därför menar författarna att ett större urval måste göras för att 
en generaliserbarhet i hela landet skall kunna styrkas.   
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Litteratur och artiklar 
Författarna har genom databassökning i exempelvis PsycINFO och Sience Direct letat efter 
olika vetenskapliga artiklar och annat publicerat material kring ledarskapsforskning. 
Sökbegrepp har varit ledarskap, framtidens ledarskap, transformativt ledarskap, ledarskap 
inom den kommunal sektor och situationsanpassat ledarskap. 
Tidigare forskning och studier angående ledarskap har varit vägledande i valet av litteratur. 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en bas med sammanställd forskningsfakta, den 
har använts för att bland annat hitta fakta angående ledarskap inom kommunal sektor.  
Vinnova har också ett stort urval av olika forskningsrapporter gällande ledarskap, där har 
även flera rapporter hämtats. Sökningarna har resulterat i flertalet hänvisningar till rapporter 
och artiklar som finns publicerade. 

Resultat 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagens ledare inom den kommunala sektorn ser 
på framtidens ledarskap, samt vilka egenskaper de anser vara utmärkande för detta. De 
frågeställningar som uppsatsen försöker besvara är: 
Vad karaktäriserar framtidens ledarskap enligt kommundirektörer och förvaltningschefer, 
samt vad kommer att behövas för att lyckas rekrytera framtidens ledare till den kommunala 
sektorn.  
Resultatet presenteras inledningsvis utifrån frågeställningarna och respondenternas svar på  
intervjufrågorna. Intervjufrågorna har fokuserat på tre områden. De tre områdena är 
organisation, egenskaper och framtid. Ur intervjumaterialet har de ord som förekommit flest 
gånger under de tre olika områdena lyfts ur, och sedan sammanställts i egna tabeller per 
område. En tydlighet och samstämmighet kan utläsas ur intervjumaterialet angående det 
förändringsarbete som den kommunala sektorn står inför gällande rekryteringen av framtidens 
ledare. De ord som presenteras i de olika områdena i respektive tabell är ord som enlig 
respondenterna är viktiga att arbeta vidare med, och att föra in i planeringen och strategin för 
den kommunala sektorns utvecklings och innovationsarbete. 
De citat som senare följer under varje huvudområde har valts ut för att påvisa vad 
respondenterna ansåg vara mest viktigt. De mest tillspetsade citaten från respondenterna har 
lyfts ur, där själva innebörden har varit samstämmigt med flera av respondenternas åsikt. 
Resultatdelen avslutas med tabell 4 som innehåller en sammanställning av alla ledande ord.  
 
Vad karaktäriserar framtidens ledarskap enligt kommundirektörer och förvaltningschefer? 
  Framtidens ledare behöver enligt respondenterna ha en stor kunskap om innovationsarbete 
och vara flexibla i sitt arbetssätt. De behöver också kunna ta för sig och våga styra genom att 
sätta gränser. Samtidigt behöver de också kunna se olika möjligheter samt släppa fram sina 
medarbetare. Den nya tekniken och de nya möjliga arbetsformerna gör att framtidens ledare 
kommer att ställa större krav på frihet och exempelvis sina anställningsformer.  

  Det coachande ledarskapet nämns av flera respondenter som en viktig faktor för att lyckas i 
framtiden. Som ledare i framtiden behövs människokännedom och att tycka om människor, 
men också en större kunskap om det sociala arbetet för att kunna bygga det teamarbete som 
framtiden kommer att behöva mer av än idag. Mindre resurser gör att ledaren behöver vara 
mer innovativ och förändringsbenägen, för att hitta nya utvecklingsmöjligheter för den 
kommunala verksamheten och dess medarbetare. De egenskaper som nämns som 
karaktäristiska för framtidens ledarskap är ganska många men också ganska omfattande. De 
egenskaper som respondenterna nämner är samstämmiga med varandra och ligger inom 
samma områden. Exempelvis att framtidens ledare ska vara en målfokuserad visionär med ett 
brinnande människointresse, som har en tydlighet i sitt ledarskap, samtidigt som ledaren 
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också behöver vara lyhörd och ha stor självtillit. Men också förändringsbenägen och 
samverkande med ett ekonomiskt och resultatinriktat arbetssätt. Mycket mod behövs för att 
klara uppgiften som framtidens ledare, samtidigt så finns också kravet på att även vara en god 
kommunikatör enligt respondenterna. Omvärlden förändras konstant, vilket innebär att 
omvärldsbevakning blir ytterligare ett område som ledare i framtiden måste vara väl insatta i, 
och orienterade inom. 
 Ledarskapet blir enligt flera av respondenterna, en utsatt position som gör att framtidens 
ledare behöver utrustas för att klara det samhällstryck som uppstår. Framtidens ledare behöver 
på ett bra sätt kunna möta samhällets krav och kunna etablera ett samspel med medborgarna 
och kunna kommunicera för att uppnå förståelse och utveckling. 
 Med den långa erfarenhet som ledare är respondenterna samstämmiga gällande dessa delar 
angående framtidens ledare. Det finns en vishet och en klokhet som ledare förvärvar över tid i 
sitt uppdrag enligt respondenterna. Med den visheten och klokheten så går det att utläsa att det 
kommer att behövas alla dessa samlade egenskaper i framtidens ledarskap, mer än i dagens 
ledarskap, eftersom vi går mot ett nytt skifte i samhället. Några kallade det ett paradigmskifte 
och ett systemskifte. 
Någon respondent uttryckte att det inte finns människor som äger alla de egenskaper som vi 
vill ha för framtidens ledare, ingen kan vara den kompletta människan menar respondenten. 
Men som ledare utvecklas du över tid i din roll som ledare. Vilket ger fler färdigheter och 
förmågor.  
 
Vad kommer att behövas för att lyckas rekrytera framtidens ledare till den kommunala 
sektorn? 
Erfarenheten som chef och ledare inom kommunal sektor var lite olika bland respondenterna, 
men alla hade erfarenhet som chef/ledare längre än 10 år. Erfarenhetsmässigt så hade alla 
respondenterna även lång erfarenhet av chefsuppdrag och ledarskapsuppdrag i olika former 
under sitt arbetsliv. Åldersspridningen var mellan 42-58 år.  
Utbildningsbakgrunden gällande respondenterna var ganska likvärdig. De flesta hade en 
högskole- eller universitetsutbildning, men det fanns även de som hade förvärvat sin kunskap 
genom att arbeta sig framåt/ uppåt, och utbildat sig i ledarskap med utbildningar som inte var 
kopplade till någon högskola eller universitet. De högskole- och universitetsutbildade 
respondenterna hade utbildning inom flera olika områden som exempelvis personalvetenskap, 
sjukvård, sociologi, pedagogik, juridik och ekonomi. Några hade nått en avancerad nivå, och 
det fanns även de som läst kurser på forskarnivå. Så generellt var kunskap och 
utbildningsnivån hög bland respondenterna. För att rekrytera framtidens ledare så behövs lång 
erfarenhet och kunskap inom ledarskap av dem som skall rekrytera enligt några av 
respondenterna. 
Det fanns en samstämmighet gällande förändringar av själva förutsättningarna för att utöva 
ledarskap, inte så mycket själva ledarskapet. Flera av respondenterna talar om den egna 
utvecklingsresan som något positivt. Med ålder och erfarenhet så upplever de flesta av 
respondenterna att de blivit mer säkra i sina roller som ledare. Det höga tempot och den höga 
utvecklingstakten i både samhället och kommunen nämns som faktorer som påverkat 
ledarskapet, och som också har förändrat ledarskapet då det ekonomiska läget i kommunerna 
har gjort att fler tjänster har dragits in, exempelvis de administrativa resurserna. Det gör att 
uppgifterna för ledaren blir mer omfattande då de även skall utföra mer administrativa 
arbetsuppgifter idag än tidigare. Här kan man se en skillnad mellan de större kommunerna 
och de mindre kommunerna. I en stor kommun kan man mer utläsa att det finns mer 
administrativa resurser att tillgå. Någon av respondenterna ansåg också att man idag måste 
vara mer vässad som chef/ledare, då kraven har ökat gällande vilka uppgifter en chef/ledare 
skall utföra och ansvara för.  
Ett stort intresse finns hos alla respondenterna gällande framtidens ledarskap och det finns en 
samstämmighet i att den stora förändringen måste ske inom den kommunala organisationen 
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för att locka till sig framtidens ledare. Enligt de flesta av respondenterna så behövs en ny 
styrning av de kommunala systemen, och de system som styr samhället. På en högre nivå 
behöver förändringar göras, risken är att den kommunala sektorn annars blir enbart en 
myndighetsutövare. Några respondenter var eniga om att det behöver arbetas mer för att se 
vem jag som ledare finns till för, samtidigt som det behövs ett mer medborgar- och 
brukarfokus. Några respondenter nämner utbildning som ett område för förändring, då det 
idag inte finns en direkt koppling till ledarskap inom de gällande utbildningarna för att kunna 
få ett arbete inom kommunal sektor. Det finns en skillnad här mellan respondenterna, då 
utbildningsfrågan finns tydligare hos de respondenter som har en högskola eller ett universitet 
i det närmaste området.  
Den kommunala sektorn behöver marknadsföra sig på ett bättre och mer professionellt sätt 
än vad det idag görs för att kunna locka till sig framtidens ledare. Enligt respondenterna så har 
den kommunala sektorn idag inte någon möjlighet att konkurrera med den privata sektorn 
gällande löneavtal och bonussysystem. Därför måste den kommunala sektorn marknadsföra 
och lyfta fram andra värdefulla perspektiv som finns för en anställd i den sektorn. Några av 
respondenterna ansåg att det måste ges möjlighet till längre introduktionsutbildning inom 
arbetet, men också att ha möjlighet till att exempelvis kunna arbeta på distans för att kunna 
upprätta balans i livet. För att kunna rekrytera framtidens ledare så behöver den kommunala 
sektorn också hitta de budskap som lockar personer att söka en anställning inom sektorn. 
Dessa budskap behöver vara tydliga och konkreta i ett marknadsföringssyfte och även följa 
det visionsarbete som finns inom den kommunala sektorn. 
    Den kommunala sektorn är idag på många håll konkurrensutsatt. Respondenterna är 
samstämmiga om att konkurrensutsättningen kommer att öka i framtiden.  Det kommer att ske 
en transformation som kommer att påverka uppdraget. Det kommer att krävas mer samspel 
med olika aktörer i samhället exempelvis företag och utbildningsväsen i närregionen. Här 
talar återigen respondenterna om behovet av marknadsföring och flexiblare 
anställningsvillkor för att kunna rekrytera framtidens ledare. Resurserna idag är knappa och 
många förändringar behöver ständigt göras för att få budgeten i balans. Respondenterna hade 
ett samförstånd kring denna fråga och lyfte en tanke till regeringen som har det yttersta 
ansvaret för den kommunala verksamheten. Sveriges kommuner och landstings roll (SKL) 
behöver också tydliggöras gällande stödfunktioner för den kommunala sektorns framtid. 
Exponeringen av ledarskapet i den kommunala sektorn är idag hög med tanke på att 
medborgare och media har stor inblick i den kommunala organisationen.  Samhället och 
medborgarna får idag kontinuerlig information via massmedia om det arbete som sker i den 
kommunala sektorn. Den stora frågan är enligt respondenterna vad den kommunala sektorn 
kan erbjuda framtidens ledare för att de skall kunna tänka sig en anställning i den kommunala 
organisationen. Den kommunala sektorn behöver arbeta mer med att höja statusen på yrket 
som framtidens ledare. 
  För att locka till sig framtidens ledare så finns det alltså en samstämmighet om att den 
kommunala organisationen behöver förändras, men även marknadsföra sig bättre för att kunna 
locka till sig framtidens ledare. Den kommunala organisationen behöver bli bättre på att 
profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Det behövs en bra beskrivning på vad som 
förväntas av en ledare, men även vilken ledare den kommunala sektorn är i behov av. De 
personer som innehar ett chefsuppdrag idag har en viktig uppgift att försöka tydliggöra rollen 
för framtidens ledare, och samtidigt ställa sig frågan om framtidens ledare ska utföra det 
administrativa arbetet samtidigt som ledaren ska styra och leda organisationen. Några av 
respondenterna var inne på att höja utbildningsnivån för att på detta vis höja statusen för yrket 
och på det viset också göra det möjligt att höja lönenivån. Två av respondenterna, från olika 
kommuner talade om samordning gällande resurser och att arbeta smart för att lyckas i 
framtiden. 
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Huvudområden 
 
Tabell 1 Organisation 
 
 (högre politisk nivå = riksdag och regeringsnivå)             (lägre politisk nivå= kommunal nivå.) 

Högre politisk nivå Lägre politisk nivå 

Samhällets styrsystem Samspel 

Utbildningsförändring Visioner / Marknadsföring 
Tydliga visioner Konkurrens / Anställningsvillkor 

 Rekrytering 

 Resurser 

 Exponering 
 
 

 
Under intervjuerna framkom att det fanns behov av att redan från en högre politisk nivå skapa 
förutsättningar för ett framtida ledarskap inom den kommunala förvaltningen. Några av 
respondenterna ansåg att samhällets styrsystem bör förändras. Samtidigt uttryckte också några 
av respondenterna att samhället står inför ett ”paradigmskifte”, och att detta kommer att ställa 
nya krav på hur ledarskapet inom den kommunala förvaltningen skall hanteras i framtiden.  
Några av respondenterna var också ganska kritiska till de nuvarande utbildningarna och dess 
förmåga att kunna främja återväxten av ledare till den kommunala förvaltningen i framtiden.  
De menade att de nuvarande högskole- och universitetsutbildningar inte ger tillräckliga 
kunskaper för att kunna ta en ledarposition. Därför ansåg några av respondenterna att det 
måste ställas högre krav på universitet och högskolor, för att på sikt höja nivån och därmed 
kompetensen inför framtiden. De ansåg också att det finns ett glapp mellan utbildning och 
verklighet, vilket gör att de som utbildar sig ändå inte har den kompetens som behövs efter 
avslutad utbildning. 
Väsentliga delar som de ansåg saknades i dagens utbildningar var exempelvis juridisk 
kompetens utifrån ett myndighetsperspektiv, men också ett tydligt ledarskapsfokus. 
Respondenterna ville se en tydligare utbildningsstruktur för att på sikt kunna säkerställa det 
framtida ledarskapet.  
Men det som respondenterna efterfrågade mest var mer långsiktiga strategier att förhålla sig 
till, för att få en möjlighet att skapa hållbara framtidsvisioner.  
Samtidigt ansåg några att det blir mer och mer riktad styrning från riksdag och regering 
avseende öronmärkta pengar till olika satsningsområden. 
 
”det lutar åt att det blir en starkare statlig styrning än vad vi haft tidigare”  
 
På kommunal nivå menade flera av respondenterna att det behövs ett samspel mellan 
politikerna och tjänstemännen för att bygga en hållbar framtidsvision. Samtidigt så var alla 
överens om att samspelet med politiken ingår i arbetet, och det måste kunna hanteras av den 
kommunala ledaren även om det många gånger medför intressekonflikter och frustration. Att 
förstå och hantera samspelet kräver ett flexibelt förhållningssätt, men lika viktigt är 
kunskapen om det politiska spelet och den politisk styrda organisationen. 
 
”i offentlig verksamhet så styr politiken och baseras på intressekonflikter som du som ledare 
måste förhålla dig till för att kunna överleva” 
 
”politik är ofantligt känslostyrd och petar gärna i hur och detaljfrågor och det är fingrigheten 
som ställer till det för chefer många gånger” 
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”politik står för vad, och tjänstemän för hur, och däremellan finns en gråzon som man helt 
enkelt måste lära sig att hantera” 
 
Några av respondenterna framhöll också att det krävs en samsyn inför framtiden, vilket kräver 
en ömsesidig kompetensutveckling för att upprätthålla balansen mellan politiker, tjänstemän 
och samhället.  
 
”vi har tappat yngre chefer därför att vi inte har varit tillräckligt duktiga på att introducera 
dem i politikens mysterier” 
 
Visioner/ Marknadsföring 
Alla respondenter var eniga om att det måste finnas en klar och tydlig vision, eftersom 
visionen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Att inte ha en klar och tydlig vision var en 
källa till osäkerhet och frustration, vilket kostar organisationen onödigt slöseri med tid och 
energi. Här fanns också en tydlig koppling till en långsiktlighet från en högre politisk nivå. 
 
”visionen har betydelse för organisationens utveckling” 
 

”och det jag får tydliga tecken från mina chefer och personal att man känner sig lite vilsen 
där. Så därför är visionerna viktiga för att organisationen skall komma framåt” 
 
”det är lättare att arbeta med den egna målsättningen när man har visionen” 
 

”det är väldigt ofta man kan konstatera i samarbetet i organisationen vad man än tar fram så 
kan man ge sig katten på att alla sitter med olika kartor” 
 
Visionen hade enligt respondenterna också en koppling till kommunens marknadsföring och 
varumärke. Att ha ett starkt och tydligt varumärke var något som de flesta ansåg som något 
viktigt inför framtiden.  
En jämförelse mot privata varumärken som exempelvis IKEA, Ericsson med flera gjordes vid 
flera tillfällen av respondenterna. De konstaterade att ett starkt varumärke ger attraktionskraft 
och incitamentet att bli en attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur ger möjlighet att locka till sig 
den arbetskraft som kommunen vill ha i framtiden. Respondenterna menade att eftersom 
konkurrensen om arbetskraften kommer att öka, så gäller det att den offentliga sektorn kan 
hävda sig gentemot det privata näringslivet samt också andra kommuner.  
 
”svårt att rekrytera ledare till olika tjänster handlar om vilken renommé kommunen har” 
 
”Varumärket viktigt” 
 
Respondenterna ansåg att bristen på marknadsföring har medfört att den kommunala sektorn 
idag inte ses som den attraktiva arbetsgivare den har potential att vara. Enligt respondenterna 
medför det att den kommunala sektorn inte hamnar bland de mest attraktiva arbetsgivarna i 
framtiden.  Marknadsföringen når inte de intressanta grupperna i samhället exempelvis 
studerande på universitet och högskolor eller nyanlända grupper som kommer till Sverige. 
Respondenterna ansåg att kommunen behöver berätta och beskriva de olika möjligheter och 
utvecklingspotentialer som finns för ledare inom den kommunala sektorn på ett bättre och 
tydligare sätt. För att på så sätt tydliggöra olika karriärmöjligheter som finns inom den 
kommunala saktorn, men också den variation av olika arbetsuppgifter som finns.  
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”det handlar om marknadsföring och paketering. Vi har inte gjort det medan andra branscher 
är duktiga på det, plus att det finns en historik som många bär med sig. En kommunalgrå 
verklighet och arbetskraft som i verkligheten inte alls stämmer” 
 
Marknadsföringen ansågs ligga på flera olika aktörer, som exempelvis SKL i egenskap av 
intresseorganisation. Några av respondenterna menade att SKL borde ha en mer aktiv roll i 
sin lobbyverksamhet och marknadsföring, för att på så sätt sprida budskapet om den 
kommunala sektorns framtida attraktionskraft som arbetsgivare. Samtidigt var respondenterna 
självkritiska och ansåg att kommunerna själva måste bli mycket bättre på att själva skapa sig 
en stark och tydlig marknadsföring och ett starkt varumärke. 
 
”ett finare uppdrag kan man inte ha, och därför skall vi vara mera stolta över det vi gör” 
 
Konkurrens/anställningsvillkor  
Samtliga respondenter hade en lång erfarenhet och karriär inom den offentliga sektorn, och 
upplevde att ledarskapet inte hade förändrats speciellt mycket genom åren.  
Däremot ansåg respondenterna att förutsättningarna och tempot i arbetet hade förändrats 
radikalt, vilket påverkat deras förutsättningar att vara ledare. Trots detta ansåg alla 
respondenterna att det fanns en fantastisk potential inom den offentliga sektorn, framförallt 
gällande variationen och bredden på olika arbetsuppgifter.  
Konkurrenssituationen som de flesta kommuner står inför idag, var en av de faktorer som 
respondenterna påpekade som avgörande inför framtiden. Konkurrenssituationen ansågs som 
något positivt, då de ansåg att detta sätter press på organisationen att utveckla och förbättra 
den egna verksamheten. Men även att förbättra och förändra de nuvarande 
anställningsvillkoren för ledare inom kommunal sektor.  
 
Rekrytering  
Kommunerna måste kunna rekrytera kompetenta ledare, vilket enligt respondenterna innebär 
att de måste kunna erbjuda flexibla anställningsvillkor med olika typer av förmåner.  
Flera av respondenterna uttryckte att de redan idag hade svårigheter att rekrytera ledare till 
olika positioner. Det urval som erhållits vid olika rekryteringstillfällen har inte alltid matchat 
de kriterier som kommunen önskat sig. Detta var dock inte ett problem för alla respondenter, 
det fanns även de som ansåg att de fick bra och kompetenta individer vid sina rekryteringar. 
 
”vi ligger hästlängder efter den privata sidan. Vi har ju ingen möjlighet att dela ut bonusar 
utan måste kunna ge sådant som utbildningar” 
 
”jättesvårt att rekrytera chefer” 
 

”om vi inte kan erbjuda tillräckligt bra förutsättningar då kommer vi inte att kunna rekrytera” 
 
Aspekter kring det framtida ledarskapet som framkom var att det måste finnas utrymme för 
exempelvis flexibla anställningsformer och flexibla arbetstider. Det fanns även några av 
respondenterna som funderade omkring vem som vill kliva in i den framtida kommunala 
sektorn och bli ledare. Flera ansåg att det inte var självklart med dagens förutsättningar, utan 
att det kräver ett synsätt som tar hänsyn till nya aspekter. Ledarskapförsörjningen var också 
något som flera respondenter påpekade som viktigt inför framtiden. De menade att det gäller 
att ha interna förutsättningar för att dels ta till vara de individer som ses som potentiella ledare 
inför framtiden, samtidigt som kopplingen till de externa aktörerna som exempelvis 
universitet och högskolor måste förbättras.  
 
”det är väl en chefs uppgifter, att vaska fram de guldkorn som finns” 
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En annan aspekt som framkom var att när en ny ledare kommer in i den kommunala 
organisationen skulle det kanske vara bra att kopplas till ett ”trainee” program under en 
period. För att på så sätt komma in i organisationen och få möjlighet att växa in i sin 
ledarskapsroll, och därmed inte ha de krav som finns på en ”färdig” ledare .  Mentorskap var 
en annan aspekt som framfördes som ett viktigt verktyg för att ge nya ledare förutsättningar 
att lyckas. Detta var dock något som redan fanns i några av de intervjuade kommunerna. 
 
 
Resurser 
Det framkom också att de arbetsvillkor och förutsättningar som många ledare inom den 
offentliga sektorn arbetar under idag inte är tillfredställande. Den nuvarande 
arbetsbelastningen samt bristen på administrativa funktioner, medför att ledaruppdraget i 
många fall blir övermäktigt. Därför menade flera att bland annat de administrativa resurserna 
måste förbättras, om den kommunala sektorn skall kunna attrahera framtidens ledare.  
 
”det har varit skottpengar på administratörer, det har varit jaktsäsong året runt under många 
år” 
 
”organisationer idag är inte slimmade, de är anorektiska” 
   
Flera menade att det inte alls var självklart att yngre människor över huvudtaget vill gå in och 
arbeta som ledare under nuvarande förutsättningar. Bristen på resurser inom organisationen 
upplevdes av flera som en hämmande faktor utifrån ett utvecklingsperspektiv. 
Respondenterna ansåg att nya idéer och utvecklingsprojekt inte hade en naturlig mottagare 
inom organisationen. Det i sin tur medför att olika utvecklingsidéer hamnar hos respektive 
ledare, som i brist på tid och hög arbetsbelastning inte har möjlighet att prioritera och driva 
det innovativa arbetet framåt. 
 
 
Exponering 
Enligt flera av respondenterna finns det idag en exponering som ledare inom den kommunala 
sektorn utsätts för. De menade att exponeringen sker genom granskning från exempelvis 
medborgare, anhöriga och media. Men också att denna exponering är starkare inom den 
kommunala sektorn jämfört med den privata enligt respondenterna.  Detta eftersom den 
kommunala sektorns ledarskap är mer tillgängligt för allmänheten, vilket i sin tur ställer krav 
på en balansgång mellan att vara privat och offentlig person.  
Samtidigt fanns en samstämmighet i att användningen av olika sociala media gör att 
information sprids snabbare till medborgare och andra externa parter. Det i sig ställer krav på 
tillgänglighet och omedelbarhet hos ledaren. De flesta respondenterna var överens om att 
detta kommer att öka ännu mer i framtiden.   
   
”det finns en utsatthet och frågan är om nästa generation kommer att vilja utsätta sig för det” 
 
Utifrån ett organisationsperspektiv så var detta de aspekter som framkom från respondenterna. 

Egenskaper 
På frågan vilka tre egenskaper som respondenterna ansåg vara viktigast inför framtiden, 
framkom följande egenskapsord flest gånger.  
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Tabell 2  Egenskaper 
 
Mål fokuserad Förändringsbenägen  
Coachande Samverkande 
Visionär Modig 
Människointresse Kommunikativ 
Ekonomiskt sinnad Tydlig 
Resultat orienterad Våga styra 
Analytisk Lyhörd 
Omvärldsorienterande Självtillit 
 
 

Några av respondenterna menade att dessa egenskaper redan gällde idag, och att det 
egentligen inte var någon skillnad mot framtiden. Den stora skillnaden handlar om 
förutsättningarna och inte egenskaperna. 
 
”kunskap kan du alltid plocka på men om du inte har de personliga egenskaperna så går det 
inte” 
 
Varje egenskapsord har kompletterats med förklarande begrepp, som framkom under samtliga 
intervjuer.  
 
Mål fokuserad, siktet måste vara inställt på framtiden. Ledaren måste kunna hålla den röda 
tråden oavsett hur hårt det blåser. 
 
Coacha, ledarens roll kommer till stor del att handla om att stötta och vägleda sina 
medarbetare. Det kommer att handla om att kunna bygga team, och skapa en teamkänsla. 
 
Visionär, se helhet och framtid för att därigenom skapa nya möjligheter i en konkurrensutsatt 
situation  
 
Människointresse, ha ett genuint intresse för människor för att kunna möta dem där de 
befinner sig.  
 
Ekonomisk sinnad, ha en medvetenhet kring hur kommunens resurser används och fördelas, 
men också kunna hantera konkurrensen ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Resultatorienterad, en övergripande kunskap och ett synsätt kring både ekonomi och 
organisation. 
 
Analytisk, se sammanhang och förstå framtida behov, för att kunna dra konsekvenser och 
utveckla organisationen. 
 
Omvärldsorienterad, omvärlden får en allt viktigare roll i framtiden, för att kunna vara 
konkurrensmässig gäller det att förstå olika faktorer som har en påverkan på verksamheten.  
 
Förändringsbenägen, det gäller att som ledare ha de egna resurserna för att klara av de snabba 
förändringar som kommer att ske. Samtidigt som det gäller att se de olika möjligheter som 
dessa skapar.   
 
Samverkande, att ha förmågan att samverka med andra aktörer både internt och externt. 
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Modig, att som ledare våga stå för det som denne tycker och tänker. Att ha modet att gå 
utanför ramar och regler om så krävs.  
 
Kommunikativ, det gäller att ha förmågan att kunna kommunicera med olika grupper. Att få 
fram sitt budskap så att alla förstår. 
 
Tydlig, kunna visa vart organisation är på väg, och kunna förmedla detta till organisationen.  
 
Våga styra, våga stå kvar trots motstånd och konflikter.   
 
Lyhörd, öppen för att ta till sig synpunkter och kritik.  
 
Självtillit, egen personkännedom för att klara olika yttre påfrestningar, men också 
självkännedom för att på så sätt kunna utvecklas som ledare. 
 
”du får inte var varken för vindflöjelaktig, eller för känslig för då går du sönder” 

Detta var de egenskaper som respondenterna ansåg vara viktiga för att var en ledare inom 
offentlig sektor. 

Framtid 
 
På frågan vad respondenterna ansåg behöver förändras för att möta framtiden krav, så var 
följande ord de som förkom mest. 
 
Tabell 3 Framtiden 
 
Lön 

Flexibel anställning 

Flexibla arbetstider 

Krav på frihet 

Utvecklingsmöjligheter 

Socialt ansvar 

Teknik 

 
 

Respondenterna ansåg att lönenivån inom den kommunala sektorn var ett område som måste 
marknadsanpassas, för att attrahera men också behålla kompetenta ledare inför framtiden. Det 
fanns det en total samstämmighet kring just detta bland respondenterna. En annan viktig 
aspekt inför framtiden var anställningsvillkoren, vilket inkluderar möjligheten att ha en 
flexibel anställning. Vissa respondenter ansåg exempelvis att chefskap/ledarskap skulle kunna 
vara tidsbegränsat, för att på så sätt ge ledare andra utvecklingsmöjligheter än bara en 
ledarskapskarriär. Dessutom så menade några av respondenterna att en tidsbegränsning skulle 
kunna ge möjlighet att satsa på ledarskapet under ett antal år, för att sen ha möjlighet att gå 
vidare till andra arbetsuppgifter. 
En annan viktig aspekt gällande anställningsvillkoren var arbetstiderna, med det menade 
respondenterna att det måste vara möjligt att ha flexibla arbetstider och arbetsförhållanden 
eftersom det är en del av att få balans i livet. De menade att organisationen måste kunna 
hantera och anpassa sig till detta, eftersom det fanns en generell tro på att nästa generation 
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kommer att kräva denna typ av villkor för att överhuvudtaget vara intresserade av en 
kommunal anställning som ledare.  
Det framkom vid flera intervjuer att respondenterna ansåg att det borde finnas tydliga 
utvecklingsmöjligheter inom den kommunala sektorn. Både interna och externa utvecklings- 
möjligheter, vilket några av respondenterna även ansåg skulle kunna vara intressanta aspekter 
för att locka med, och förhandla om, vid en anställning.  
En annan viktig aspekt som flera av respondenterna framförde var att det gäller för ledare att 
ha ett socialt ansvar och ett människointresse. Inför framtiden så ansåg flera av 
respondenterna att detta kommer att bli allt viktigare, inte minst utifrån den tid vi lever i där 
människor har ett allt större socialt engagemang både globalt, nationellt och lokalt. Några av 
respondenterna ansåg att detta kommer att finnas som en naturlig del hos framtidens ledare, 
eftersom det präglat deras utbildningstid och den tid de växt upp i. 
Ett annat område som respondenterna ansåg som avgörande för framtiden var användandet av 
nya sociala media. Den tekniska utvecklingen sker i snabb takt och framtidens ledare kommer 
att behöva en stor kunskap för att förstå innebörden av kommunikativ teknik på olika sätt. 
Framtidens ledare kommer att behöva förstå, men också kunna använda olika sociala medier 
för att kommunicera både internt och externt. Inom den kommunala sektorn kommer 
medborgarna, media och andra externa aktörer att ha en förväntan på att framtidens ledare kan 
hantera detta på ett professionellt sätt. 
För att den kommunala förvaltningen skall kunna möta den unga generationens ledare, så 
var respondenterna ganska eniga om att det största ansvaret ligger hos den kommunala 
sektorn själva. Den kommunala sektorn måste alltså utvecklas på ett sätt som gör att de möter 
framtidens ledare på en arena där flexibilitet, öppenhet, samverkan och kommunikation är 
ledande. Respondenterna menade att de har en strävan att bli en attraktiv arbetsgivare, där 
människor både kan arbeta som ledare och ha balans i livet. Samt känna stolthet inför att vara 
en del av den kommunala sektorn som har ett socialt ansvar för samhällets utveckling. 
Respondenterna menade att det finns stora utmaningar inför framtiden. 
 
 
 
Tabell 4 Huvudrubriker 
 
Organisation Egenskaper Framtid 

Högre politisk nivå Mål fokuserad Lön 

Samhällets styrsystem Coachande Flexibel anställning 

Utbildningsförändring Visionär Flexibla arbetstider 

Tydliga visioner Människointresse Krav på frihet 

Lägre politisk nivå Ekonomiskt sinnad Utvecklingsmöjligheter 

Samspel Resultat orienterad Socialt ansvar 

Visioner / Marknadsföring Analytisk Teknik 

Konkurrens / Anställningsvillkor Omvärldsorienterande  

Rekrytering Förändringsbenägen  

Resurser Samverkande  

Exponering Modig  

 Kommunikativ  

 Tydlig  

 Våga styra  
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 Lyhörd  

 Självtillit  

 
 
 
Detta är en sammanställning av de olika ord och beskrivningar på egenskaper som förekom 
flest gånger utifrån intervjumaterialet. Huvudrubrikerna avser att ge en sammanfattning av 
vilka resurser, förändringar och egenskaper som respondenterna ansåg kommer att behövas 
för ett framtida ledarskap inom den kommunala sektorn. 

Diskussion 
 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagens ledare inom den kommunala sektorn  
ser på framtidens ledarskap, samt vilka egenskaper de anser vara utmärkande för detta. De 
frågeställningar som uppsatsen försöker besvara är: 
Vad karaktäriserar framtidens ledarskap enligt kommundirektörer och förvaltningschefer, 
samt vad kommer att behövas för att lyckas rekrytera framtidens ledare till den kommunala 
sektorn.  

Slutsatser från materialet 
 
Författarna ser, efter analys av intervjumaterialet, att det finns en samstämmighet med 
pågående forskning och respondenternas svar gällande viktiga faktorer för framtidens 
ledarskap. Exempelvis när det gäller framtidens styrsystem så kommer dessa att behöva 
anpassas, för att kunna hantera en långsiktighet och tydlighet gentemot den kommunala 
förvaltningen. Detta i sin tur kommer att ställa krav på den högre politiska nivån att ge den 
kommunala förvaltningen de verktyg och de förutsättningar som behövs för att kunna bedriva 
en professionell och konkurrenskraftig verksamhet. Eftersom vi går mot en allt snabbare 
förändringstakt som kommer det i sin tur att ställa höga krav på ledare inom alla led, att kunna 
hantera olika förändringar utan att alltid ha svaren eller färdiga lösningar. Samtidigt som 
konkurrensen om kompetent arbetskraft kommer att öka, vilket också kommer att ställa krav 
på den kommunala sektorn som måste kunna hävda sig för att ha en chans att locka till sig den 
arbetskraft den vill ha. Det kommer att innebära att den kommunala sektorn måste ha minst 
lika bra anställningsvillkor som den privata. Det kommer kanske inte heller att vara självklart 
i framtiden att arbeta längre perioder hos samma arbetsgivare, vilket i sin tur kommer att 
ställa krav på den kommunala sektorn att kunna hantera andra anställningsformer och 
anställningsvillkor.  
När det gäller vilken framtida ledarskapsteori som kommer att gälla, så anser författarna att 
det transformativa synsättet kommer att vara ett sätt att och hantera framtidens ledarskap på. 
Dock menar författarna att det inte går att bara luta sig på en teori som en universal metod, det 
handlar hela tiden om att anpassa och förbättra sitt ledarskap på olika sätt. Vilka metoder som 
kommer att finnas i framtiden är svårt att sia om idag, därför gäller som många påpekat, att 
vara flexibel och anpassningsbar inför framtidens utmaningar. Alla de olika egenskaper som 
framkommer från olika forskningsrapporter kring nästa generations ledare, handlar inte bara 
om människor födda på 70- och 80-talet. Utan dessa egenskaper kan självklart finnas hos 
andra individer som är ledare idag, eller har en strävan att bli ledare fast de inte ingår i just det 
aktuella åldersspannet. Här anser författarna att det kanske fokuseras lite mycket just på dessa 
ålderskategorier, vilket lätt gör att det kan bli ett fel fokus. I inledningen till denna uppsats 
presenterades ett antal egenskaper som kan förknippas med ledarskap, men som också kan 
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innehas av andra människor som har en talang för något. Författarna tänker sig samma sak 
här, egenskaper är individberoende inte generationsberoende.  
Utbildning kommer också att vara en viktig aspekt inför framtiden, det vill säga vilken 
kompetens skall framtidens ledare ha. Flera av respondenterna i denna undersökning var 
kritiska till de nuvarande utbildningarna, då de ansåg att dessa inte levde upp till en godtagbar 
kunskapsnivå. Därför behöver universitet och högskolor utveckla och förbättra de 
utbildningar som finns, för att kunna möta de krav som den kommunala sektorn kommer att 
ställa på det framtida ledarskapet. Likväl som många av respondenterna ansåg att 
kommunerna själva har en stor del i detta, så ligger även ett ansvar på de olika lärosätena att 
anpassa sig till den verklighet och de krav vi står inför. En annan viktig aspekt som framkom 
under intervjuerna hos flera av respondenterna var den brist på administrativa resurser som 
finns inom många kommuner. Flera av respondenterna såg detta som ett hot mot att kunna 
bedriva utveckling på ett konstruktivt och professionellt sätt. Bristen på administrativa 
resurser påverkar faktorer som exempelvis verksamhetsutveckling, eftersom de ledare som 
finns inte har möjlighet att både bedriva utvecklingsprojekt och hantera det dagliga arbetet. På 
sikt ansågs detta kunna bli ett större problem utifrån ett utvecklings perspektiv inom 
kommunen, men också en hämmande faktor för nya ledare. 
De ord som Lundblad (2000) beskriver som nyckelord inför framtiden överensstämmer med 
de nyckelord som framkommer ur intervjumaterialet exempelvis kommunikativ och 
omvärldsorienterande. Lyhördhet kan sägas innefatta det som Sandberg och Targama (1998) 
avser med delaktighet, minska detaljkontrollen och regelstyrning, skapa lokal handlingsfrihet. 
De beskriver också att ha tilltro till människan är en viktig faktor för framtidens ledare vilket 
väl överensstämmer med vad respondenterna uttryckte i form av att ha ett människointresse 
och socialt engagemang som ledare i framtiden. Hannah et. al. (2008) menar att en annan 
viktig aspekt är självinsikt och de egna psykologiska resurserna. Detta var också något som 
respondenterna konstaterade var viktigt och nämnde det i form av självtillit som ett samlat 
begrepp. Stanley (2006) talar om att det kommer att behövas mod för att hantera framtidens 
osäkerhet. Mod var också ett återkommande begrepp i intervjumaterialet från denna uppsats, 
som respondenterna ansåg vara en viktig egenskap för framtiden. Men menade samtidigt att 
mod alltid har varit, och är viktigt i ledarskapet. 
Clegg et. al. (2001) beskriver att framtidens organisationer behöver ledare som skapar goda 
relationer med kunden och nya aktörer. Det finns ett uttalat behov från respondenterna att 
framtidens ledare måste vara samverkande gentemot sin omvärld, framför allt eftersom den 
kommunala förvaltningen mer och mer går mot en konkurrensutsättning. Garrick & Clegg 
(2000) beskriver anställningsvillkoren som en av de viktiga faktorerna för att attrahera 
kompetenta medarbetare i framtiden. Garrick & Clegg (2000) menar att anställningsvillkoren 
i framtiden kommer att behöva bli mer flexibla, innehålla fler förmåner och ha en annan 
lönesättning mot dagens. Detta framgår också klart och tydligt i intervjumaterialet och blir 
därför en viktig och avgörande aspekt inför framtiden, det var också något som framkom från 
flertalet av respondenterna. 
Bass och Riggio (2006) beskriver att ledaren ska ha förmågan att ge medarbetarna verktyg 
och möjligheter att prestera över sina förväntningar. Men ledaren ska också kunna stimulera 
till kreativitet och innovation, samt kunna synliggöra den kollektiva ledarskapskapaciteten. 
Motsvarande som framkom i intervjumaterialet var att respondenterna ansåg att egenskaper 
som resultatorienterad och målfokuserad var viktiga för att kunna bedriva ett framtida 
effektivt ledarskap. Att ha ett coachande och stödjande ledarskap var något som framkom ur 
flera av respondenternas svar. Bass och Riggio (2006) menar att coachande och stödjande 
ledarskap som förhållningssätt är avgörande för att lyckas i framtiden. Sandberg och Targama 
(1998) beskriver den tekniska utvecklingen som en viktig parameter inför framtiden inom 
många olika områden. Ledaren behöver kunskap och förståelse för teknik och dess olika 
möjligheter.  Respondenterna ansåg att användningen av olika sociala media är ett område 
som kommer att bli allt viktigare i framtiden och ser därför att framtidens ledare behöver stor 
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kunskap och förståelse inom området. Senge (1995) anser att ledaren behöver kunna utveckla 
sin förmåga att förstå olika komplexa samband, det är något som också framkommer i 
intervjumaterialet men nämns med ord som ett visionärt tänkande och analytisk förmåga. 
Mellbi & Lindgren (2006) beskriver tydlighet som att hålla sig till spelplanen och ha tydliga 
spelregler som ledare. Respondenterna beskrev också tydlighet som en viktig aspekt på 
framtidens ledarskap. Samtidigt som den kommunala sektorn måste bli bättre på att 
marknadsföra och paketera sitt budskap mot nya intressanta grupper. Men för att lyckas så 
måste det också skapas bättre och tydligare styrsystem från riksdag och regering. 

Framtida trender inom ledarskap 
 
Det finns ett antal trender inför framtiden, exempelvis att samhället går från ett ensidigt 
perspektiv till mångskiftande synsätt på ledarskap. Ledarskapteorier kommer att förändras 
och ge nya synsätt att agera som ledare. Exempel på detta är globaliseringen som påverkar 
marknaden och därigenom kommer att förändra synen också på ledarskapet. Men även 
digitaliseringen som öppnar nya möjligheter och ger utrymme till tankesätt och strukturer som 
växer fram just på grund av denna utveckling. Det traditionella synsättet på organisationen 
kommer att förändras, vilket medför att nya ledarskapsutmaningar skapas. Från planering till 
strategier, stabila marknader och långsiktig produktion ersätts av nischprodukter och korta 
produktlivscykler. Detta i sin tur innebär att metoder för strategier och planering måste 
ersättas med ett kreativt synsätt, nya aktieägare kommer också in och ställer krav, vilket 
medför att företagen måste utveckla nya relationer till sina ägare. Det gör också att företag 
måste ha en bredare variation av strategier för att kunna hantera olika nya ägarkonstellationer 
(Clegg et.al.,2001).  
Även Furnham (2005) menar att områden som globalisering, ökad komplexitet på 
arbetsmarknaden, förändrade arbetsförhållanden och karriärsyn kommer att påverka både 
framtidens ledare, och hur de hanterar sin omgivning.  
Andra aspekter på det framtida ledarskapet är att det ställer krav på anpassning samtidigt 
som det inte bara handlar om att ha kunskapen och att vara ledare. Viktigare är kanske 
självinsikten kring ledarskapsrollen, och de egna psykologiska resurserna för att kunna möta 
de ökade krav som ställs på ledarskapet i framtiden (Hannah et. al. , 2008). Det framtida 
ledarskapet kräver att ledaren ska kunna möta morgondagens krav. Det innebär också att 
ledaren måste kunna ha ett positivt inflytande på sina medarbetare, organisationskulturen, 
klimatet och samtidigt kunna leverera ett resultat. Det innebär också att kunna mobilisera 
grupper gentemot ett kollektivt resultat. Samtidigt gör det att ledaren måste ha en hög egen 
kraft och förmåga, men också kunna skapa en minst lika hög kraft och förmåga hos sina 
medarbetare. Inom ledarskapsutvecklingen sägs att det kommer att ställas krav på 
företagsanpassat lärande, men också lärande inom organisationen (Garrick & Clegg, 2000).  
Det handlar om att ha tillgång till utbildning men också tillfälle att lära. En annan 
frågeställning är hur mycket, och under vilka förutsättningar samhällets individer kommer att 
arbeta i framtiden. Det vill säga, vilka anställningsvillkor som framtidens ledare kommer att 
kräva för att vara intresserade av att bli anställda (Garrick & Clegg, 2000).  
 
 

Situationsanpassat eller transformativt ledarskap 
 
I den snabba förändringstakt som idag råder så finns ett behov av nya synsätt för att angripa 
tankar om hur framtidens ledarskap skall utformas. Därför anser författarna att det 
situationsanpassande ledarskapet fortfarande är hållbart eftersom det handlar om vilken 
kontext ledaren befinner sig i. Dock kan nya dimensioner som exempelvis det transformativa 
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ledarskapet komma att behöva appliceras i en organisation som befinner sig i en snabb 
förändring, då transformera betyder omforma eller förvandla. Svedberg (2003) skriver att 
Senge (Svedberg, 2003) är en företrädare inom den transformativa traditionen. Detta för att 
den lärande organisationen som Senge talar om stämmer överens med det transformativa 
synsättet. Enligt Senge (1995) så är den lärande organisationen ett sätt att utöva sitt ledarskap 
på genom att utveckla både organisationen och medarbetarna.  
I den lärande organisationen finns tre roller beskrivna, formgivare, förvaltare och lärare. 
Tanken är att genom ledarskapet utveckla organisationen så att människor ständigt kan 
utveckla sin förmåga att förstå olika komplexa samband. Ledaren ska kunna klargöra sina 
visioner och tankemodeller för både medarbetarna och organisationen. Senge (1995) menar 
att ledarskap är att ta ansvar för utveckling.  
Författarna fann att de nyckelord som framkom i materialet vid analysen (tabell 4), stämde 
överens med det transformativa synsättet. Det transformativa synsättet var också något som 
en av respondenterna refererade till under en av intervjuerna. Det transformativa ledarskapet 
får självklart inte heller ses som en universallösning eller ett patentmedel för alla 
organisationer, utan mer ett sätt att förhålla sig till ledarskapet inför framtiden. Rollen för 
ledaren har ändrats. Idag förväntas ledaren att lyssna till medarbetaren och se till deras behov 
och intressen, samt involvera dem i beslutsfattandeprocessen. Mentorskap, coachning, 
empowering, synliggörandet, support och omtänksamhet är faktorer som ledaren behöver för 
dagens effektiva ledarskap (Bass & Riggio, 2006). 
Medarbetaren har också ändrat sitt beteende och idag så är de mer informerade, upplysta och 
har ibland mer kunskap än ledaren om hur olika uppgifter skall lösas. Ska en organisation 
lyckas över tid så måste medarbetarnas ledarskapspotential bli synlig och realiserad.  
Framtiden kommer att bli mer tekniskt kommunikativ, vilket gör att världen blir mindre och 
arbetet kan utföras från olika ställen vilket i sin tur gör också att ledarskapet kommer att 
behöva förändras. Det finns också ett behov av att titta på hur ledaren som är coachande och 
stödjande kommer att klara sitt uppdrag rent fysiskt och psykiskt. Det finns dock väldigt lite 
forskning på eventuella negativa sidoeffekter av ett transformativt ledarskap och den energi 
som går åt i processen och hur detta påverkar ledarens hälsotillstånd (Bass & Riggio, 2006).  
Framtidens hälsosamma ledarskap drivs av självinsikt och balans, tydlighet, ansvar och 
befogenheter, adekvat stöd och en positiv organisationskultur. Detta anses vara grunden för 
hållbara ledare (Holmberg, Larsson & Bäckström, 2009). 
Inom en tio års period (räknat från 2006) kommer 250.000 ledare att behöva rekryteras i 
Sverige (Melbi & Lindgren, 2006). Framtidens ledare anser samtidigt att arbetet som ledare är 
mindre attraktivt och definierar det som svårt att utföra. Med det menas bland annat det ökade 
ansvaret liksom personalansvaret, som framtidens ledare tror kan komma med ledarskapet 
vilket skrämmer dem som är födda på 1970-talet (Melbi & Lindgren, 2006). Samtidigt vill 
framtidens ledare bli sedda, bekräftade, ha personlig utveckling, bra lön och en balans mellan 
arbete och fritid. Ledord framåt är samordning, prioritering och att implementera olika 
förändringsprocesser, förmedla delaktighet och meningsfullhet i processerna, samt att kunna 
leda medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Ledarens roll framåt kommer att präglas 
av att kunna tydliggöra vilka spelregler som gäller, och på vilken spelplan detta skall ske men 
också att ständigt arbeta med relationerna till medarbetarna och få dessa att fördjupas (Melbi 
& Lindgren, 2006).  
När det gäller den kommunala förvaltningen så menar Tollgerdt-Andersson (1995), att 
ledare troligtvis kommer att vara en bristvara i framtiden. Det gäller att kunna skapa 
förutsättningar för ett hållbart ledarskap som då handlar om både individen och 
organisationen, med nyckelbegrepp som tydlighet och självinsikt/självkänsla. Men också att 
de omänskliga villkor som många ledare i dag befinner sig i, dessa måste förbättras eftersom 
många avslutar sin anställning och väljer andra banor då balansen mellan arbete och fritid inte 
fungerar (Tollgerdt-Andersson, 1995). 
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Framtiden inom den kommunala förvaltningen och den politiska sfären kommer troligtvis 
att vara tvungna att hitta nya lösningar och reformer (Bergström, Magnusson, & Ramberg, 
2003). 
Det finns några ord som kanske kan ses som nyckelord inför framtiden: kommunikation, 
information, kunskap och kreativitet (Lundblad, 2000). Utifrån det perspektivet kan tre olika 
huvudspår urskiljas, att fokusera på nytänkande, omvärldskontakt och på framtidsstudier. För 
att bedriva omvärldsspaning så krävs en syn som sträcker sig 5 – 15 år framåt i tiden och 
innefattar ett större perspektiv än enbart den närmaste organisationen (Lundblad, 2000). 
 

Metoddiskussion 
 
Författarna har i detta arbete, som också tidigare nämnts, inte definierat framtiden. Det finns 
alltså inget tidsperspektiv på framtidens ledarskap. Det innebär att respondenterna själva kan 
ha tolkat när framtidens ledarskap äger rum och detta kan ha påverkat resultatet till viss del. 
När frågan ställdes om de egenskaper som respondenterna ansåg att framtidens ledare skulle 
behöva så var frågeställningen öppen, frågan saknade alltså givna svarsalternativ.  
I fråga sex efterfrågades tre egenskaper som respondenten ansåg karaktäriserade framtidens 
ledarskap.  Här kunde användandet av en mall med förutbestämda egenskaper kunnat bidra 
till att de egenskaper som framkom hade blivit mätbara och entydiga och på så sätt ge ett 
bättre underlag för tolkning. En annan frågeställning var kring vilka områden som 
respondenterna ansåg vara tvungna att förändras inför framtiden. Här blev svaren till 
övervägande del utifrån ett organisatoriskt perspektiv, kring anställningskrav och 
anställningsförmåner, samt andra organisatoriska påverkansfaktorer.  
Det har inneburit att riktningen under arbetet gått från att vara riktad mot framtidens ledare 
till att mer rikta sig mot organisationens förändringsarbete för att möta kraven från framtidens 
ledare. Frågorna som ställdes till respondenterna hade kunnat formuleras på ett annorlunda vis 
och kanske mer riktats just till själva ledarskapet för att få ett mer exakt svar på själva frågan 
om framtidens ledare. Båda författarna har en koppling till den kommunala sektorn, och det 
gör att det finns en förförståelse hur den kommunala sektorn fungerar. Så följdfrågor i 
intervjuer kan på så vis vara färgade av författarnas egna erfarenheter av. Studier i ledarskap 
under två år gör att kunskapen om ledarskap blir bred hos författarna. Att neutralisera den 
kunskapen i ett kvalitativt arbete kan vara svårt, och det finns en risk för att den kunskapen får 
tolkningsföreträde när materialet har sammanställts. 

Förslag till framtida studier 
Det finns flera områden inom framtidens ledarskap som behöver undersökas mer för att få en 
rättvisande bild. Vår undersökning är gjord på ett fåtal personer i Mellansverige, och för att 
kunna dra några mer långtgående slutsatser behövs ett större urval. En annan aspekt som inte 
ingått i denna undersökning är vad nästa generation själva anser vara viktigt för att anta en 
ledarposition inom kommunal förvaltning i framtiden. Även andra nivåer inom den 
kommunala sektorn är ett område att undersöka närmare, utifrån vilka egenskaper de anser att 
framtidens ledare bör ha, för att på så sätt försöka hitta en samstämmighet.  
De områden som framkom tydligast i denna studie var framtida styrsystem, här behövs 
ytterligare forskning för att försöka hitta styrsystem som kan hantera framtida krav. Även 
utbildningsområdet är ett forskningsområde som behöver belysas ytterligare, universitet och 
högskolor måste anpassa sig till de framtida kraven. Hur skall de göra detta och vilka krav 
kommer att ställas på en adekvat utbildning i framtiden. För att söka svar på vad som skulle 
kunna locka personer att söka sig till den kommunala sektorn och deras ledarskapspositioner i 
framtiden, så skulle en tänkbar forskning vara en kvalitativ undersökning med studerande på 
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de program som utbildar i exempelvis social omsorg och ledarskap på högskola och 
universitet.  
En kvantitativ undersökning har på något vis redan förutbestämt vilka nyckelord som skall 
mätas, en tanke kan vara att använda sig av de nyckelord som framkommit i denna studie för 
att se om dagens studerande anser att samma ord är lika viktiga. För den kommunala sektorn 
så skulle det vara värdefullt att få fram de nyckelord som är ledande när de söker nya ledare 
för framtiden.  
Med alla de krav som kommer att ställas på framtidens ledare, universalgeni, trollkonstnär 
eller vanliga människa så skulle en framtida studie vara att fokusera sig på en hälsoaspekt, 
just för att utröna hur balansen i livet skulle kunna uppnås i kombination med det framtida 
ledarskapet.  
För att kunna få en generaliserbar studie så skulle samma undersökning behöva göras över 
hela landet för att se om det finns en samstämmighet i resterande 286 kommuner då denna 
studie enbart har undersökt fyra kommuner. 
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Future leader in local government 
Universal genius, magician, or just an ordinary person 

 
Eva Bolmgren and Lis Linnberg 

 
The purpose of this work was to try to find out which properties leaders of the future 
will need in the public sector. But also what the public sector must do, to be able to 
attract the next generation of leaders. What qualities will be needed in the future, and 
also if there are any conditions that must change to attract next generation to sign up 
for a leadership position. Ten interviews were conducted with people in leading 
positions in four municipalities in the middle of Sweden. All the interviews were 
consolidated and a number of key words appeared. This keywords were put into a 
theoretical framework, to be able to connect to the leadership of the future. Our 
conclusion is that there is not only one theoretical framework for future leadership. 
It´s more about the context, and be able to conduct oneself to it. The future will 
require a number of skills to be able to handle the leadership. Among them the trans-
formative leadership will be one way to gain success. 

 
Key words: leadership, public sector, the future of trans-formative leadership, next 
generation 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide med frågeställningar 
 
Kön 
Ålder 
 

1. Hur länge har du varit Kommundirektör/Områdeschef/Enhetschef? 

2. Hur ser din bakgrund ut i form av utbildning och erfarenhet utifrån ledarskap? 

3. Hur tänker du generellt kring ledarskap? Hur tycker du att ledarskapet har förändrats 

för dig? 

4. Vad tänker du kring framtidens ledarskap? 

5. Finns det något som du anser utmärker framtidens ledarskap, jämfört med dagens? 

6. Om du skulle nämna tre egenskaper som du anser karaktäriserar framtidens ledarskap, 
vilka skulle det vara? 

i. Vad är det som gör att du väljer just de här tre egenskaperna? 
 

7. Tror du att det finns områden som måste förändras för att vi skall kunna möta 

framtidens krav på ledarskap? (Exempelvis den kommande generationsväxlingen och 

pensionsavgångarna?) 

8. Hur tänker du kring den kommunala sektorns framtid? 

a. Utifrån förändringar och förbättringar, för att i framtiden vara en attraktiv 

arbetsgivare för nya ledare? 

 
 
 
 


