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Bakgrund 
 
Som chef och ledare inom hälso- och sjukvård har jag haft anledning att fundera över hur 

ledarskap kan påverka utveckling av verksamheten. Ledarskap handlar i stort om att klargöra 

förväntningar samt att kunna påverka följare (exempelvis medarbetare, studenter, chefer) att 

agera i enlighet med dessa förväntningar (1). Ledarskap kräver ett följarskap, och utfallet 

(som i bästa fall leder till lärande för bägge parter), påverkas av samspelet och kvaliteten i 

bägge delar (2,3). Ledarskap och lärande är tätt sammankopplade, och som kuriosa kan 

nämnas att ordet ”pedagogik” betyder ”att leda barn”! 

Det finns en hel del teorier och forskning kring framgångsrikt ledarskap, som ofta beskrivs 

som transformativt (1,4). Transformativt ledarskap handlar om utveckling och förändring av 

följarna, fa vad gäller inställning och uppfattning om sig själva, sin roll, sina arbetsuppgifter 

och inte minst sin motivation till arbetet (5). Här finns också en tydlig koppling till 

transformativt lärande, som är en pedagogisk teori inom vuxnas lärande (6).  Teorin beskrivs 

som att vuxna människor, för att förstå sin omvärld och lära nytt, skapar system av 

förklaringar och teorier och på det sättet bygger nya meningsskapande större helheter. För 

lärandet är det viktigt att det finns i ett större sammanhang och att vi reflekterar över kvalitet, 

pålitlighet och värdet av informationen, dvs kritisk reflektion. Det leder till att vi har 

möjlighet att ändra beteende och tankemönster. Det finns också kritik mot teorin kring 

betydelsen av transformativt lärande (7). En av synpunkterna är att man inte tar hänsyn till att 

individens egna känslor spelar stor roll i lärprocessen. Kritiker påpekar att individer till stor 

del uppför sig som normen lyder och att verklig förändring av beteende därigenom kan vara 

svårt. Mezirow menar dock att genom rätt lärandemiljö och kritisk reflektion så kan man 

överkomma detta (6). Den transformativa lärprocessen kan leda till öppnare och mer 

inkluderande beteende och även större öppenhet mot nya förändringar.  



Transformativt ledarskap är sannolikt det mest effektiva sättet att leda, om det också 

kombineras med ett bra transaktionellt ledarskap (8,9). Transaktionellt ledarskap handlar om 

att förstärka önskvärt beteende, likväl som att hantera avvikelser från detta. Att ge 

återkoppling på ej önskade beteenden kan vara svårt och känsligt, men är nödvändigt för 

lärande och utveckling. Återkopplingen bör vara konstruktiv, icke-dömande och syftet ska 

vara klarlagt, så att den som ska ta emot den kan göra det utan att inta försvarsställning eller 

komma med ursäkter.  

Forskningen inom området ledarskap fokuserar fa på väl fungerande ledarskap, men de 

senaste åren har intresset också väckts för att vetenskapligt studera även dåligt och destruktivt 

ledarskap. Det kan komma i många olika former (exempelvis falskt, diktatoriskt, 

exploaterande, kontrollerande, ostrukturerat, undvikande), men det gemensamma är att de 

inverkar negativt på omgivningens motivation, prestation och välbefinnande. Således är det av 

största vikt att försöka, både pro- och retroaktivt, motarbeta destruktivt ledarskap. Den här 

reflektionen avser inte att belysa dåligt ledarskap, utan endast att påpeka att det existerar 

(10,11). 

Den transformerande ledaren påverkar genom ett trovärdigt sätt att agera, inspirera, coacha 

och utmana till nya tankegångar.  Ledarskapet präglas av nyfikenhet, lyssnande, reflektion 

och återkoppling, som leder till att följare ofta finner lösningarna själva. Ledarskapet ska 

bygga på en jämlik och tillitsfull relation, med tilltro till människors förmåga att tänka och 

agera självständigt. Det ger utveckling av både ledarskap, följarskap och verksamhet (12). 

Den transformerande ledaren är en god förebild som förtjänar omgivningens tillit och 

förtroende och är konsekvent i ord och handling – ”walk the talk”. Ledaren behöver också 

kunna förtydliga syften och visioner för verksamheten, uppmuntra och stimulera till 

nytänkande och till att ifrågasätta och utmana befintliga arbetssätt (13).  

 



I ledarskapet ligger fokus på följarnas egen vilja till lärande och utveckling, genom 

coachning. Målet för ledaren är inte att själv komma med svar på alla frågor utan att 

uppmuntra till fritt tänkande. Stor vikt ska läggas på återkommande utvecklande återkoppling. 

Det leder till större självförtroende och känsla av inflytande och delaktighet, vilket är av stor 

vikt för motivationen (14). Ledaren har sig själv som redskap för att skapa relationer med 

följare. Man måste som ledare kunna anpassa ledarskapet utifrån behov och skapa förtroende 

för att följare ska vilja och kunna fortsätta utveckla verksamheten. Det skapar också 

förutsättningar för ledarens utveckling (5,15) 

 

Egen reflektion 

I mina olika roller som läkare, forskare, lärare och chef är ledarskap en gemensam nämnare. 

Att utveckla mitt ledarskap har hela tiden varit en viktig och spännande utmaning. Det har 

blivit tydligt för mig att gott ledarskap i stor utsträckning kan påverka t ex medarbetare, andra 

chefer och studenter på ett positivt sätt. En av de mest roliga delarna med arbetet som ledare 

är att få följa medarbetares utveckling mot självständighet med stor kompetens, vilket ju 

verkligen gynnar verksamheten. I min egen utveckling har jag haft förmånen att få möta och 

arbeta med flera personer, som senare också blivit mina förebilder. Jag har försökt fundera 

över vad som gör dessa personer till förebilder, och därifrån format mitt eget ledarskap. 

Viktiga komponenter har ofta varit tydlighet, tillgänglighet, lyssnande och förtroende, i 

kombination med att känna glädje över det arbete som görs. Jag har också tagit intryck och 

formats genom olika ledarskapsprogram som jag har genomgått, både inom Region 

Östergötland (RÖ) men även nationellt. Viktigast för min utveckling och lärande under dessa 

program har varit att få återkoppling på det personliga ledarskapet, genom exempelvis 

rollspel, träna på återkoppling, svåra samtal etc. Gradvis bygger man sitt eget ledarskap, och 

genom konstruktiv återkoppling kan det positiva förstärkas.  



Under årens lopp har jag inte i så stor utsträckning studerat ledarskap utifrån ett vetenskapligt 

synsätt, däremot har det, bland annat via ledarskapsprogram, varit tydligt att ledarskap som 

beskrivs som coachande är att föredra, vilket har gjort att det är det arbetssätt som jag också 

försökt utveckla. När jag nu haft möjlighet att sätta mig in i forskningen kring detta, så 

framkommer det att coachande förhållningssätt ju också ingår som en stor och viktig del i det 

transformativa ledarskapet. Att fortsätta att utveckla detta känns ju då ännu mer motiverande 

för mig. 

Efter att varit verksamhetschef för en större universitetsklinik på Universitetssjukhuset i 

Linköping under 7 år har jag nu fått förtroendet som en av två vårddirektörer i RÖ. En 

spännande förändring på många sätt, och inte minst ledarskapsmässigt. Som verksamhetschef 

har jag större delen av tiden varit närmaste chef över samtliga läkare och vårdenhetschefer. 

Ett arbete som varit nära patienterna och den direkta vården, där jag själv också varit kliniskt 

aktiv som läkare. Jag har hela tiden försökt vara mån om att ha ett nära ledarskap, vara 

tillgänglig, synlig och försöka vara en god förebild.  

Det nya arbetet som vårddirektör är av mer strategisk karaktär, med övergripande ansvar för 

hela hälso- och sjukvården, och som närmaste chef över centrumchefer och den närmaste 

staben. Jag tänker att behovet av ledarskap är detsamma, och min tanke är att försöka fortsätta 

med det på samma sätt som tidigare. Det känns viktigt med ett nära samarbete, och där jag 

också får återkoppling och kan utveckla positiva sidor vidare. Att lära känna mina nya 

närmaste medarbetare blir viktigt för att också kunna vara flexibel, och kunna bidra med ett 

situations anpassat ledarskap.  

Den nya Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG) består av samtliga centrumchefer 

samt ingående medarbetare i den nya staben, och kommer att ledas av oss som vårddirektörer.  

För att sätta formerna för den nya ledningsgruppen har vi fått förmånen att göra det genom att 

vi nu startar ett arbete med ledningsgruppsutveckling som coachas av externa specialister. De 



kommer att följa oss under 2020, för att bidra med utvecklingsmöjligheter för ett konstruktivt 

arbete i en större strategisk ledningsgrupp och som grund här ligger teorierna kring det 

transformativa ledarskapet. I dessa fora är det mer fokus på grupputveckling, utifrån 

gemensam målbild. Vi som vårddirektörer får också kontinuerligt stöttning i vårt arbete med 

parledarskap och individuell utveckling och återkoppling. För de centrumchefer och 

stabschefer som jag är närmaste chef över arbetar jag också med månatlig individuell 

avstämning med varje person. Ännu så länge har det mest varit utifrån ”lära-känna samtal”. 

Framåt blir det viktigt att mer utveckla det transformativa lärandet och ledarskapet genom att 

fråga efter resultat, utmana, ge och ta återkoppling, för att våga tänka nytt. Det kräver att vi lär 

känna varandra, skapar goda relationer och vågar ge varandra förtroende. Det blir också 

viktigt att jag som individ uppfattas som tillgänglig och synlig, för att förtjäna förtroendet. Jag 

har goda erfarenheter från att arbeta på det sättet, men det är alltid en utmaning att få till det 

tidsmässigt och kräver prioritering från bägge parter. 

Att forma den nya ledningsgruppen kommer att bli ett viktigt arbete den kommande tiden och 

ett tydligt transformativt ledarskap kommer att vara en viktig del av detta arbete. Att leda 

genom andra chefer med tillit och förtroende skapar möjlighet för att sprida arbetssättet vidare 

ut i verksamheten, vilket ju också ska komma patienter och studenter till del. Jag utgår ifrån 

att jag genom återkoppling kommer att få veta hur mitt arbete uppfattas och hur det kan 

utvecklas vidare. 
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