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Exempel på ledarskapshistorik

 2 Moseboken 18:21

Men du skall utse några bland folket, 

dugande och gudfruktiga män, pålitliga 

och redbara, och sätta dem att leda 

grupper på tusen eller hundra eller femtio 

eller tio.

 Illiaden och Odysséen



Ledarstilar

5.1



Destruktivt ledarskap

Arrogant, orättvis

Hot, bestraffning, överkrav

Ego-centrerad, falsk

Passiv, feg

Osäker, oklar, rörig



Ledarskapsmodellen





Ledarskapets containerfunktion

Meningsskapande (sensemaking) av 

uppfattade budskap

Härbärgering – inre transformation utan 

förvrängning av innebörd

Meningsgivande (sensegiving)



Ledarskapets balansgångar – mjuka aspekter

 Koppling mellan hierarkiska nivåer är svagare inom 

hälso- och sjukvård än inom många andra verksamheter

Mellanchefers containerfunktion blir därigenom mer 

betydelsefull

 Ledarskapets förmåga att balansera formella –

informella processer blir mer betydelsefull. Exempel på 

informella processer:

 Emotionell ”smitta” (emotional contagion)

Optimal kombination av ”soft power” och ”hard power”

 Tillitsbaserat bruk av länkar med tydliga mandat



Organisationens emotionskultur

➢ Professionella normen: emotionsneutralisering
− fokusera på uppgiften  
− inte visa tvivel eller rädsla 
− vara stark

➢Humanistska normen: vara omtänksam 
− stödja personer som är rädda
− aldrig överge en person eller sin grupp
− skapa utrymme för emotionell avlastning och 

professionellt krisstöd



Exekutivt ledarskap - balansgångar

•Vilka råd är värda att lyssna 
på?

Informationsöverskott

•Huvudmannen vs. egen 
organisation

Inom – utom 
organisationen

•Sekunder gentemot media vs. 
decennier vid investeringar

Tidshorisonter



SNDCBra

Dålig

Låg Stressreaktion

Prestationsförmåga

Hög



• Tvetydiga data

• Tidsbrist

• Risker

• Intuitivt beslutsfattande

• Ensamhet

Beslutsproblem
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Figur 7. Handlingsalternativ och tillgång till information vid beslutsfattande (anpassad 

från Johnsen och Eid, 2006).



Exempel på ledarskapets 
balansakter vid kriser

➢ Risk kontra säkerhet 

➢ Handlingsfrihet kontra ”följa boken”

➢ Funktionell kontra emotionell 
återhämtning efter traumatiska 
händelser



Paradoxer vid extern riskkommunikation

 Lugna/varna paradoxen

 Den målgruppsanpassade informationens paradox

 Informationskulturparadoxen

 Kroppsspråksparadoxen

 Trovärdighets-/vaksamhetsparadoxen

 Tillförlitlighets-/rättfärdighetsparadoxen

Källa: Ottay & Wynne (1989) i Enander (2017).


