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Ledarskap i fält 
 
Sven Isaksson är vår flitigaste artikelförfattare. Vad 
vore denna tidning utan honom? Denna gång får vi 
lära oss mer om ledarskap i fält.  

 
Sven Isaksson 
 

Det har skrivits hyllmetrar i ämnet och det är väl 

något av en vetenskap i sig. Detta med ledarskap är 

mycket kulturellt och vad som är uttryck för gott 

ledarskap och fungerar bra i Sverige kan vara helt 

förkastligt i Tyskland, USA eller Kina. Nyligen blev jag 

satt att hålla en introduktion till ledarskap i fält för 

arkeologistudenter på magister- och masternivå vid 

Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid 

Stockholms universitet. Denna text är lite reflektioner 

utifrån mina erfarenheter från denna kurs som jag 

hoppas kan vara till någon glädje. Jag kommer att 

hålla mig helt till ett svenskt perspektiv. 

 

Som chef kan man hamna i alla möjliga och omöjliga 

situationer och på olika nivåer; Projektledare, 

Platschef, eller Chef för ett arbetslag. Ju högre upp i 

hierarkin man hamnar desto längre bort från 

verksamheten är man ofta, desto mer indirekt blir 

ledarskapet. Vare sig allting flyter på eller om något 

oväntat obehagligt inträffar så är chefens uppgift ofta 

att leda arbetet så att de till buds stående medel 

används effektivt så att givna uppgifter löses på rätt 

sätt och i rätt tid. Att på detta sätt försöka att på bästa 

sätt utnyttja de förhållanden som den givna 

situationen erbjuder kallas i litteraturen för ett taktiskt 

förhållningssätt till ledarskap. Syftet i en nödsituation 

är att med hjälp av tillgängliga resurser erhålla och 

bibehålla kontroll. För detta behöver chefen 
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fortlöpande förvissa sig om arbetets fortskridande, för 

att kunna stödja gruppen som utför uppgiften med 

anvisningar, instruktioner eller med tilldelning av 

arbetskraft, maskiner eller materiel. Ledarskap kan 

sägas handla om att övertyga människor om att för en 

period åsidosätta individuella avsikter och följa ett 

gemensamt mål som är viktigt för en grupp. 

 

Chefens uppgifter riktar sig alltså mot gruppen. En 

formell chef är den person som av en eller annan 

auktoritet satts att leda en grupp. Men ledarskap 

handlar mer om ”övertalning” än om ”övervälde”. En 

informell ledare är å andra sidan en person som 

gruppen själv valt och faktiskt lyssnar på och låter sig 

övertalas av. I denna skillnad finns en grogrund till 

konflikt. En chef har av många orsaker mycket att 

vinna på att känna sin grupp mycket väl och detta är 

en av dem. Istället för att söka en konflikt kan en chef 

sträva efter att använda en informell ledare när en 

sådan finns.  

 

Den splittrade gruppen, med små undergrupper eller 

individer som inte arbetar ihop, fungerar inte. Vad 

chefen gör påverkar gruppklimatet i allra högsta grad. 

Ett sätt att skapa gruppkänsla är att använda Vi-och-

Dom-mentaliteten; Vi är en grupp som skiljer sig mot 

”Dom andra” i konkurrens. En risk finns att detta är 

kontraproduktivt i allt för långt dragen form, i 

synnerhet om det är grupper som tillsammans skall 

verka gemensamt mot ett övergripande mål. Det 

eftersträvansvärda är den flexibla gruppen, där olikhet 

uppskattas, nykomlingar inkluderas och stämningen är 

allmänt positiv. I grupper ikläder sig individer ofta 

olika mer eller mindre tydliga roller, Lustigkurren, Den 

tyste, Den aggressive, Den dominante, Besserwissern, 

med flera.  
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Så kallade härskartekniker är exempel på riktigt dåligt 

ledarskap om de används av en chef. Men detta är 

också något man som formell chef kan bli utsatt för, 

till exempel av en aggressiv eller dominant 

gruppmedlem, eller en informell ledare. I arbetslivet 

utsätts i synnerhet kvinnor ofta för denna behandling. 

Exempel på härskartekniker är Osynliggörande, 

Förlöjligande, Undanhållande, Dubbel bestraffning och 

Skuldbeläggning. Osynliggörande handlar om att 

systematiskt ignorera en individ, förlöjligande om att 

på samma systematiska sätt håna och skratta åt en 

och samma person. Undanhållande handlar om att inte 

informera en i gruppen som därmed framstår som 

dum. Dubbel bestraffning handlar om att man ställer 

en person inför olika val men hur man än väljer så blir 

det fel; Du är en dålig medarbetare eller ingen riktig 

karl om du stannar hemma och vabbar, men väljer du 

att i stället att jobba så beskylls du för att vara en 

dålig förälder. Skuldbeläggande är det subtila att lägga 

skulden för allt som går galet på en person. Alla dessa 

tekniker är det mycket viktigt att vara uppmärksam på 

och genast motarbeta genom att aktivt istället ta plats 

och synliggöra, ifrågasätta och respektera, informera 

och försöka bryta dåliga mönster. 

 

Om man som chef upptäcker konflikter eller mobbing 

så är det viktiga att göra någonting, att ”ta tag” i 

situationen, att agera aktivt. Man kan vara rädd för att 

agera felaktigt, men det är alltid värre att inte agera 

alls. Om det går kan man försök finna och avlägsna 

orsakerna till konflikten. Man måste vara observant på 

om samma person sätts i skottgluggen hela tiden; det 

är klart att folk måste få skämta och skoja med 

varandra men det måste vara okay för alla inblandade. 

Kotteri, eller bildandet av små slutna undergrupper, är 

något att se upp med och att försöka motverka 

eftersom det strax leder till en splittrad grupp. Mer 
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subtil utfrysning och isolering är svårt att upptäcka; 

den tystlåtne kanske vill vara för sig själv, men det bör 

man som chef då förvissa sig om. 

 

Hur grupper bildas och förändras över tiden varierar 

oerhört beroende på gruppsammansättning, gruppens 

storlek och på situationen. Här är några sådana faser 

som man observerat att grupper kan genomgå. 

Initialfasen är när gruppen bildas, de flesta är lite 

osäkra och man har fullt upp med att lära känna 

varandra. Denna följs ofta av Smekmånaden, en 

period då arbetet flyter på bra och ingen ännu hunnit 

irritera sig så värst på varandra. Smekmånaden kan 

leda fram till den så kallade Vi-gruppen, där gruppen 

är i stort sätt formad och medlemmarna har funnit 

sina roller.  

 

 
 
INITIALFASEN. När gruppen träffas vid kursstart befinner den sig i initialfasen.  
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Gruppen kan sedan genomleva olika perioder: 

Konfliktperiod, Platåperioder, Effektiva perioder. 

Konfliktperioder kommer att inträffa. I värsta fall kan 

de leda till att grupper splittras, i andra fall får man 

börja om med initialfasen igen. Platåperioder är 

sådana då det inte händer så mycket, inte bara socialt 

inom gruppen utan också arbetsmässigt. Det är 

perioder av lite långtråkighet som, om de blir 

varaktiga, kan sänka gruppens kapacitet rejält. Svåra 

att upptäcka i början men viktiga att bryta; hellre då 

en kort konfliktperiod än en platåperiod utan slut. 

Effektiva perioder är när alla i gruppen jobbar på mot 

samma mål, sprudlande av engagemang i både grupp 

och verksamhet, allting flyter och fungerar perfekt. 

Även dessa tar slut. Det viktiga här är inte de olika 

faserna eller perioderna, en specifik grupp kan jobba 

sig igenom alla på en vecka medan en annan grupp 

blir fast i initialfasen till dess den löses upp. Det viktiga 

är att man som chef är medveten om att grupper 

förändras och att det gäller att vara beredd på det. 

Det är först när man ser det som man kan reagera på 

det. 

 

Undersökningar har visat att vissa krav behöver 

uppfyllas för att man ska kunna behålla en grupp som 

en grupp. För det första behöver medlemskapet vara 

fastställt, man vet vilka som är medlemmar i gruppen. 

Medlemmarna har en bild av gruppen som 

sammansatt, dvs. medlemmarna befinner sig inte på 

samma plats enbart av en slump. Det finns en känsla 

av att medlemmarna har ett gemensamt syfte. 

Medlemmarna kan förklara varför de är med i gruppen. 

Det finns en känsla av sympati och icke sympati 

mellan medlemmarna och det ges feedback mellan 

gruppmedlemmarna. Det finns förväntningar som är 

fastställda av gruppen på hur medlemmarna ska bete 

sig i olika situationer. Det finns en policy eller regler 
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för ledarskapet. Det här är dock en grupp som är 

flexibel internt med sympati, icke sympati och 

feedback mellan gruppmedlemmarna, men som är 

exkluderande eftersom medlemskapet är fastställt, 

gruppen upplevs som komponerad med en känsla av 

särskild mening, vilket gör inkludering av nya 

medlemmar krävande. 

 

Som ledare för en grupp i en oväntad situation är det 

min uppgift att försöka förutse och förstå dels 

situationen och dels människorna, för att kunna 

påverka både situationen och människorna. Mitt syfte 

som ledare är att skapa trygghet och struktur i en 

främmande situation.  

 

 
 
SKAFFA KUNSKAP OM GRUPPEN. Gruppchefen bör ta reda på gruppens status 

i en nödsituation. 
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Detta kan jag göra genom kunskap om gruppen och 

om situationen, genom att vara lyhörd för vad 

människor känner och vill. Betydelsen av olika 

ledarstilar, till exempel Auktoritärt ledarskap, 

Demokratiskt ledarskap, Låt-gå-ledarskap, Det-här-

fixar-jag-ledarskap, Situationsanpassat ledarskap 

(Personinriktad, Uppgiftsinriktad), har det skrivits 

avhandlingar om (Figur 8) och är inget jag tänker 

gräva ned mig i här. Hur man agerar i olika situationer 

beror av situationens mål och krav, gruppens behov, 

attityd och värderingar, samt min personlighet som 

chef. Personligheten bär jag alltid med mig, den kan 

jag kanske inte göra så jättemycket åt, och första 

intrycket vid mötet med gruppen är väldigt viktigt för 

hur det kommer gå fram över.  

 

 
             

           FIGUR 8: Ledarskapsstilar. Efter Larsson 2005. 
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Hur beslut fattas bestäms utifrån rådande 

förutsättningar: A) Ledaren fattar beslut som 

meddelas utan motivering. B) Ledaren fattar beslut 

och lämnar motivering. C) Ledaren lägger fram förslag 

och inhämtar synpunkter men fattar därefter beslut 

själv. D) Ledaren presenterar problemet och ber om 

förslag, men beslutar själv om vilket förslag som 

genomförs. E) Ledaren fastställer begränsningar och 

medarbetarna fattar beslut. F) Ledaren ger allt 

inflytande till medarbetarna, ledaren är gruppmedlem. 

Beslut av typen A lämpar sig kanske i direkt 

livshotande och ”tighta” situationer där något måste 

ske omedelbart, utan tid till eftertanke. I typen B är 

ett precist resultat av beslutet av vikt men där finns 

tid för motivering i syfte att ge visst engagemang.  

 

Typerna A och B kan ses som exempel på det som 

kallas detaljstyrning. Beslutstyperna från C till E är 

exempel på ökande grad av inflytande från gruppen 

sida, vad som är tillämpligt var och när beror förstås 

på behovet av kontroll över resultatet, situationen och 

gruppen. Nivå E skulle kunna vara exempel på det 

som kallas för målstyrning, dvs. att chefen talar om 

vad som ska göras, vad arbetet ska leda till och ofta 

också vilka resurser som finns till förfogande för detta. 

Detta ger handlingsfrihet för medarbetaren och syftet 

är förstås att skapa aktivitet och initiativ inom gruppen 

genom ökat engagemang och ökad delaktighet. På 

beslutsnivå F har chefen helt avsagt sig sin 

chefsposition och det handlar inte längre om 

ledarskap. Exempelvis brist på tid kan göra att det inte 

finns utrymme att lägga allt för mycket kraft och möda 

på att skapa en gemensam förståelse för de beslut 

som fattas. Om ett ledarskap skall vara effektivt måste 

dock gruppen agera lojalt gentemot fattade beslut. Det 

gör gruppen om den har förtroende för sin chef.  
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Det finns en del saker jag kan göra för att försöka få 

en grupps förtroende: Jag bör se till att ha goda 

fackkunskaper och färdigheter i det som skall utföras. 

Mitt eget beteende i relation till situationen måste vara 

ändamålsenligt och meningsfullt. Jag bör så snart jag 

kan skaffa goda kunskaper om gruppen (attityder, 

kunskaper, förmågor, hur väl de känner varandra) och 

dess inre normer, dvs. beteenden som erkänns och 

accepteras av gruppen. När jag visar omtanke om 

gruppmedlemmarna genom att tillgodose deras behov 

byggs tillit upp. Jag får också förtroende genom att 

vara svenskt ”lagom” öppen och informell. Förtroende 

är något man alltså bygger upp under en tid, ett 

kapital jag måste ha när det behövs och inget jag bara 

kan kräva av en grupp helt plötsligt. 

 

Mycket av detta har också effekt för att skapar 

engagemang, delaktighet, aktivitet och initiativ inom 

en grupp. En egen positiv attityd till uppgift och 

situation är en bra förutsättning. Om jag känner 

gruppmedlemmarna väl kan jag ta tillvara på gruppens 

erfarenheter på ett bra sätt och därmed våga delegera 

ledarskap rörande deluppgifter och ge stor frihet åt 

gruppmedlemmarna. Det är viktigt att förstå 

sammanhållningens betydelse och vikten av att vara 

fullständigt ärlig mot sig själv och mot gruppen. Att 

vara ett personligt föredöme, att hysa omtanke om 

sina medarbetare och att inspirera och motivera dem 

är kännetecken för det som kallas utvecklande 

ledarskap. Ledarskapets kvalitet visar sig visserligen i 

gruppens prestationer, men det viktiga är att jag som 

chef bara gör så gott jag kan och i vilket fall som hels 

försöker. Värre än dåligt ledarskap är icke-ledarskap 

för då händer ingenting. 
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Syftet med denna text var absolut inte att vara 

heltäckande på något sätt. Men bara genom att ha 

tänkt igenom dessa saker en gång så skaffar jag mig 

åtminstone en mental beredskap för att olika saker 

kan hända. Och kanske kan någon finna ett redskap 

eller två för att försöka förbättra tig själv som ledare. 
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