
Det finns massvis med bra, och tyvärr mindre bra, definitioner på ledarskap. 
Vi ska titta  på ledarskapets innehåll utifrån fyra olika perspektiv. Ledarskapet 
som en,

1.   Process

2.   Påverkan

3.   Grupp eller organisationsfenomen

4.   Uppgift och mål

Process
Ledarskap är en process som  finns mellan människor, en relation mellan leda-
re och ledda. De som leds ger sitt mandat till ledaren och låter sig påverkas. 
Processen förs åt båda hållen där de  som leds ger ledaren input så  det blir en 
ömsesidig påverkan. 

‣ Ledarskapet sker mellan ledaren och de som ska ledas.

Påverkan
Om en grupp inte ska  utföra en specifik uppgift eller ta sig någonstans men-
talt behövs inget ledarskap. Men, när delar en en grupp eller hela gruppen 
ska ta sig an en uppgift eller förflyttas mental, t ex genom personlig utveck-
ling, behövs en ledare som genererar kraft, motivation och riktning.

Många forskare försöker få  fram svaret på - Vad är det som en bra ledare gör 
för att nå resultat?

‣ Ledaren har stor påverkan på gruppens resultat.

Grupp- eller organisationsfenomen
Ledarskap sker i sammanhang där minst två, oftast flera personer har behov 
av att lösa en uppgift eller flytta sig mentalt. När en grupp ska röra  sig åt ett 
visst håll uppstår energi, gruppdynamik. Ledare  ska få gruppen att gå   åt 
samma håll. Det krävs kommunikation på olika plan för att ge svar på   olika 
frågor, formulera samma förväntningar och teckna ned nödvändiga 
överenskommelser.

‣ Ledarskapet påverkas av gruppdynamik, t ex organisationer, normer, 
regler och hierarkier. 

Uppgift & mål
Ledarskap genererar rörelseenergi, en riktning. En grupp förväntas leverera 
ett förutbestämt och förväntat resultat. Ledaren får gruppen att åstadkomma 
något tillsammans och känna mening inför uppgiften.

‣ Ledaren påverkar en grupp genom styrning.

Ledarskap som en idé eller spelregel
Det är inte alltid nödvändigt att en ledare är en person, det kan även vara en 
idé. Om du frågar fem  personer om de vill hänga med på bio, är det förete-
elsen - att gå på bio som  håller samman gruppen. Inom sporten finns många 
olika spelregler som håller samman gruppen - inte ledaren.
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