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Sammandrag 
Denna studie ämnar undersöka en organisations upplevda behov av kompetenser 

som en ledare, vilken ska hantera både kris och normala förhållanden, bör besitta. 

Tidigare teorier som behandlar ledarskapskompetenser tenderar att begränsa sig till 

en av situationerna, medan denna studie istället menar att en integrerad modell bör 

utvecklas då en ledare troligtvis kommer att agera i båda situationer. En kvalitativ 

undersökning genomförs därför med hjälp av nominalgruppteknik i en ledningsgrupp 

på Livsmedelsverket för att identifiera och rangordna de kompetenser som 

respondenterna anser viktigast. En tabell som tar hänsyn till båda situationerna 

sammanställs utefter resultatet och jämförs sedan med befintlig teori. Studien 

sammanfattas med att teorierna endast delvis uppfyller Livsmedelsverkets 

eftersträvade ledarskapskompetenser, varför ett behov av en sådan modell finns. 

 
Nyckelord: ledarskap, kompetenser, kris, normala förhållanden 

  



 

 

 

 

Förord 
Vi önskar rikta ett stort tack till alla de på Livsmedelsverket som deltog i denna 

studie, utan er medverkan hade arbetet inte varit möjligt. Därtill vill vi även passa på 

att tacka vår handledare Inti Lammi, och samtliga medlemmar i opponeringsgruppen, 

som bidragit med nyttig feedback och stöttning. 
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1. Inledning 
Fenomenet ledarskap är ett flitigt diskuterat begrepp utan en enhetlig definition 

(Jaques, 2012; Lawton, 2013; Peele, 2005; Elwell & Elikofer, 2015). Flertalet 

ledarskapsteorier och modeller har utformats och analyserats beroende på situation, 

företagsform eller organisatoriskt syfte (Yukl, 2012; Dulewicz & Higgs, 2005; 

Demiroz & Kapucu, 2012). Uppskattningsvis läggs närmare 50 miljarder dollar varje 

år på utveckling av chefer (Fulmer & Conger, 2004), samtidigt som 49 procent av 

företagen ämnar utöka investeringarna för utveckling av chefer (endast 6 procent 

planerar att minska investeringarna) (Prokopeak, 2018). Detta påvisar att 

organisationer lägger stor vikt vid en god ledare och utveckling av denne. Samtidigt 

visar en studie att mellan 33,5 och 61 procent av anställda i organisationer har 

upplevt destruktivt ledarskap de senaste sex månaderna (Aasland et al., 2010), 

vilket snarare tyder på att det finns tydliga brister hos många ledare. Trots att 

organisationerna lägger så stor vikt vid en bra ledare, så anser alltså åtminstone en 

tredjedel av de anställda i olika sammanhang att man har en undermålig sådan. 

Upplevelsen hos de anställda är av olika karaktär, där bristen av kompetens kan 

vara en av dem (Aasland et al., 2010). 

 

För att bedöma en ledares kapacitet används kompetenser frekvent i olika studier, 

vilka dock skiljer sig åt beroende på situation, såsom kris eller det vardagliga arbetet 

(Yukl, 2012; Demiroz & Kapucu, 2012; Kapucu & Van Wart 2008; Klann, 2003; Van 

de Ven, 2004). Kriser i en organisation ska enligt Mazánek (2015) inte ses som en 

anomali, utan bör snarare betraktas som en relativt vanlig händelse. Den 

inneboende komplexiteten i kriser visas genom spridningen av karaktär och 

magnitud, vilket Lawton (2013) beskriver som att de enda konstanta variablerna är 

hotet, osäkerheten och den brådskande karaktären. Misslyckas man att hantera 

dessa riskerar vederbörande en mängd konsekvenser innefattande allt från förluster 

i liv till skadat rykte för organisationen (Pearson & Clair, 1998). Mazánek (2015) och 

Caulfield (2018) poängterar tydligt vikten av ledarskap vid bemötande av kris, vilket 

Schoenberg (2005) menar är en av de viktigaste men minst studerade faktorn i 

krishantering. Behovet är således framträdande, och innebär att en ledare bör 

tillskaffa sig ett visst urval av kompetenser (Bolman & Deal, 1997; Burnett, 2002, 



 

 2 

refererade i Wooten & James 2008, 353). Van Loo och Semeijn (2004) definierar 

kompetenser som:  

 

“Beståndsdelar av individuella attribut (kunskap, färdighet, och attityds- eller 

personliga aspekter) som representerar kontextuellt bunden produktivitet” 

 

där ett av de viktigaste elementen i definitionen är att kompetenser är kontextuellt 

bundna (Van Loo & Semeijn, 2004). I kris sägs ledarskapet bland annat kräva 

beslutsfattande, anpassningsbarhet, vetskap om vikten att följa protokoll och när 

man bör frångå densamma, kommunikation och konstant situationell skärpa 

(Demiroz & Kapucu, 2012; Kapucu & Van Wart, 2008; Klann, 2003). Undersöker 

man istället ledarskap i normala förhållanden, det vill säga samtliga situationer som 

inte kategoriseras under kris, lyfts kompetenser som tydlighet, problemlösning, 

utveckling av gruppen samt främjande av förändring (Yukl, 2012). Dessa teorier kan 

ses som komplement, men interagerar inte så till vida att samma ledare med stor 

sannolikhet kommer bemöta båda situationer och således förväntas besitta samtliga 

kompetenser. Den praktiska applicerbarheten blir därmed vansklig, vilket kan uttydas 

från det faktum att stor del av teori om ledarskap i kris har bristande empirisk 

forskning (Pearson & Clair, 1998; Jaques, 2012). Detta skapar på så sätt tvetydighet 

i fråga om vilka kompetenser som bör prioriteras.  

 

1.1 Problemformulering 
Att ledarskap uttrycks som högt situationellt kan förklara varför teorierna om 

ledarskap i kris och normala förhållanden inte överlappar - de berör separata 

tillfällen. Eftersom de flesta organisationer inte har olika ledare för de två 

situationerna, vore en integrering av teorierna fördelaktig. Yukl (2012) tar viss 

hänsyn till krishantering i sin studie om ledarskap då det tas upp som gren inom 

problemlösning, vilket med tanke på omfattningen av andra studier inom 

krishantering, inte ses som uttömmande. Även Horng et al. (2011) nämner 

krishantering, vilket dock listas som en egen kompetens snarare än en uppgift med 

flera tillhörande kompetenser, trots att dess betydelse påvisas i resultatet. 

Författarna (Horng et al., 2011) sammanställde 58 kompetenser för ledare, vilket 
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illustrerar bredden inom området, och samtidigt visar hur begränsad omfattningen av 

krishantering är i teorier för normala förhållanden. Adderas även kompetenser för 

ledare under kris från andra teorier, utökas spektrumet ytterligare. Att integrera 

existerande modeller skulle för en rekryterande organisation innebära ett 

tidskrävande arbete. Genom att noggrant studera vad ledningen i en organisation 

ser som viktiga kompetenser hos en ledare, såväl i kris som i normala förhållanden, 

belyses skillnader och likheter mellan praktiken och teorin.  

 

Om utgångspunkten är att en ledare i en organisation besitter de kompetenser som 

organisationen värdesätter för att hantera tillhörande arbetsuppgifter, bör 

organisationen ha identifierat kompetenser som anses viktiga för ledarens arbete. 

Enligt detta resonemang bör en organisation med en uttalad krisledare kunna ge 

insikt i vad som anses viktigt hos ledare i kris, såväl som en organisation med ledare 

utan tilldelat ansvar i kris kan peka ut vad som är viktigt hos en sådan ledare. 

Pearson och Clair (1998) ifrågasätter huruvida sådana viktiga egenskaper under 

respektive förhållande är kompatibla med varandra, vilket belyser bristen av 

integrerade teorier. Teorierna blir bristfälliga i det faktum att samma person skall 

hantera båda situationer, och därmed teoretiskt besitta samtliga kompetenser. Med 

bakgrund av detta väcks frågan om vilka av dessa kompetenser som organisationen 

anser vara viktigast för en ledare som med stor sannolikhet är tvungen att kunna 

agera i båda ovan nämnda situationer.  

 

1.2 Syfte 
Studien ämnar undersöka om organisationens uppfattning av eftersträvade 

kompetenser hos en ledare, som ska hantera både krissituationer och normala 

förhållanden, överensstämmer med teorier inom ämnet. Därtill genereras en 

integrerad rangordning av kompetenser för ledaren som bemöter bägge situationer.  
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1.3 Forskningsfråga 
Vilka kompetenser anser en organisation vara viktigast för en ledare som ska kunna 

hantera både kriser och normala förhållanden, och hur väl överensstämmer det med 

etablerade teorier gällande kompetenser inom ledarskap? 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

I det här avsnittet presenteras begrepp, teorier och liknande studier, vilka ligger till 

grund för att, tillsammans med det empiriska materialet, besvara syftet. Genom att 

titta på både teorier och studier för respektive situation, möjliggörs en fördjupning av 

analysen då kontexten kan tas i beaktning på ett annat sätt. Vidare krävs, för att 

erhålla ett så preciserat resultat som möjligt, att begrepp som “kompetenser” och 

“kris” bör vara tydligt definierade utifrån liknande premisser som det vi undersöker 

och på så sätt minimera risken för feltolkningar och missförstånd. 

 

2.1 Begreppsdefinition 

2.1.1 Ledare 
Som tidigare nämnts kan begreppet ledare (samt ledarskap) omfatta många olika 

teorier och definitioner, och för att erhålla en tydlig riktning i studien görs en 

avgränsning att endast innefatta formella ledare. Denna studie syftar alltså till ledare, 

såsom generaldirektör eller områdeschef, vilka fått tilldelat ansvar över anställda i 

organisationen.  

 

2.1.2 Kompetens 
Bland olika förståelser för kompetens, så finns det en handfull som är av intresse att 

ta i beaktande. Ett exempel är Armstrong (2012) vars verk beskrivs som en klassisk 

text för studenter och praktiker, skriven av en erkänd författare, och kategoriserar 

kompetenser under tre rubriker (Armstrong, 2012, s. 90). Kategoriseringarna berör 

olika aspekter av arbetsprestationer, så som vilket beteende som är nödvändigt för 

att prestera inom beslutstagande, eller vad någon måste veta och kunna göra för att 

utföra sin arbetsuppgift effektivt (Armstrong, 2012, s. 90-96). Vidare indikeras att det 

finns ett antal av kompetenser som arbetsgivare kan identifiera som lämpliga för en 

arbetsuppgift, och att det för ledare är kompetensen lagorientering som är den 

viktigaste (Armstrong, 2012, s. 90-96). Sandberg (2000) svarar med en förklarande 

definition av kompetenser i motsats till den tidigare väletablerade rationalistiska 
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definitionen presenterad av Armstrong (2012). Kritik riktas mot att den rationalistiska 

antyder ett specifikt kluster av attribut oberoende av kontext som kompetenser 

lämpliga för specifika arbetsuppgifter. Sandberg (2000) menar istället att eftersökta 

kompetenser är beroende av kontext, och utan denna förblir identifierade 

kompetenser för generella och därmed inte applicerbara. Det största problemet sägs 

vara att den rationalistiska definitionen medför en indirekt syn på kompetenser 

(Sandberg, 2000). Den illustrerar förutsättningar för att utföra arbetet kompetent men 

framhäver inte vad kompetenserna ska bestå av för att uppnå arbetet, vilket liknas 

med två individer som besitter samma attribut men ändå genererar olika resultat 

eftersom användandet av attributen skiljer sig (Sandberg, 2000). Den förklarande 

definitionen tar dock hänsyn till kontexten, vilket i denna studie innefattar kris och 

normala förhållanden, och menar istället att kompetenser är föregångna av, och 

baserade på, anställdas uppfattning av arbetet. Denna uppfattning utgör, organiserar 

och formar de anställdas kunskap och färdigheter till kompetenser vid utförande av 

arbetet. Därmed är de kompetenser som arbetarna utvecklar och använder i arbetet 

definierade av uppfattningen av arbetet och sammanhanget (Sandberg, 2000). Med 

bakgrund av detta tillämpas vidare i denna studie den definition av Van Loo och 

Semeijn (2004) som tidigare presenterats: 

 

“Beståndsdelar av individuella attribut (kunskap, färdighet, och attityds- eller 

personliga aspekter) som representerar kontextuellt bunden produktivitet” 

 

2.1.3 Kris 
För att kunna identifiera kompetenser som föredras i kris, bör definitionen av kris 

först vara klarlagd. Då studien begränsar sig till att klassificera samtliga tänkbara 

situationer inom två områden (kris och normala förhållanden) krävs en bred 

definition. Nackdelen med en sådan är att kompetenserna riskerar att bli för 

generella och på så sätt brista i sin applicerbarhet eftersom de är kontextuella 

(Sandberg, 2000). Därtill anses situationen då en organisation önskar ha kännedom 

om kompetenser lämpade för att hantera kris, det vill säga rekryteringen, inträffa före 

krisens utformning är känd. Därför riskerar en smalare definition av kris i denna 

studie medföra att identifierade kompetenser är specificerade för en annan situation 

än den som faktiskt inträffar. Istället erbjuder en bredare definition möjlighet att finna 
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en helhetsbild - kompetenser som är passande oavsett krisens utformning. Eftersom 

syftet med studien inte är att finna kompetenser knutna till en viss händelse, utan 

snarare påbörja en generell bas som sedan kan utvidgas eller kompletteras, 

tillämpas en bredare definition. Jin, Liu och Austin (2014) definierar en kris i en 

organisation som:  

 

“Uppfattningen om en oförutsägbar händelse som hotar intressenters förväntningar 

och som allvarligt kan påverka organisationens prestation och generera en negativ 

utveckling.” 

 

Denna definition överensstämmer med ovanstående premisser i och med det stora 

tillämpningsområdet, samt dess allvarliga prägel, och utgör därför studiens definition 

av kris. Vidare kommer situationer som inte omfattas av definitionen betecknas som 

normala förhållanden. 

 

2.2 Teorier 
För att i analysen erhålla en så omfattande jämförelse som möjligt, och sedan dra 

motiverade slutsatser, har två teorier för respektive situation valts. Om studien 

istället använt sig av färre teorier hade risken varit större att jämförelsen härleder till 

slutsatser som grundas i det faktum att de utvalda teorierna inte listar den specifika 

kompetensen, snarare än att de överlag inte ses som viktiga. Två per situation anses 

inte begränsa studiens resultat på så vis att teorierna är för grundligt presenterade, 

samtidigt som det minskar risken för slutsatser dragna på fel grunder.   

 

2.2.1 Normala förhållanden 

2.2.1.1 Yukl 
Yukl (2002) har tagit fram en välciterad (Tognazzo, Gubitta, Gerli, 2017; Armstrong, 

2012; Gentry & Sparks, 2012; Van Wart & Kapucu, 2011) modell, vilken senare 

utvecklats (Yukl, 2012). Ledarskapsbeteenden som han menar påverkar ett teams, 

en projektgrupp, eller en organisations utförande av en viss uppgift (se figur 1) 

endera positivt eller negativt tas upp. Vidare har dessa delats in i fyra överkategorier 
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som alla har olika primära mål. Uppgiftsorienterade beteenden har exempelvis som 

primärt mål att lösa uppgifter på ett effektivt och pålitligt sätt medan 

förändringsorienterade beteenden syftar till att öka innovation, anpassning till 

omgivning och förbättra det kollektiva lärandet (Yukl, 2012). Genom att använda sig 

av personliga attribut menar han att det är möjligt att nå de eftersträvade målen. Yukl 

är dock tydlig med att fel sorts användning av attributen istället kan leda till negativa 

effekter. För att exemplifiera detta kan överblick över verksamheten bidra till att 

identifiera problem och möjligheter, samtidigt som om det används fel istället riskerar 

att bli för påträngande och på så sätt minska produktiviteten (Yukl, 2012). Även om 

det finns en viss distinktion mellan beteende och kompetens påtalar Yukl (2012) att 

en ledare med rätt kompetenser kan använda desamma för att urskilja när man bör 

nyttja specifika beteenden, och således vara så effektiv som möjligt. Detta 

tillsammans med att Yukl’s beskrivning av beteenden innefattas i denna studiens 

definition av kompetenser, samt att modellen tidigare använts till 

kompetensbaserade studier (Tognazzo, Gubitta, Gerli, 2017) gör att den ändå går att 

applicera och jämföra. 

 
 
Uppgiftsorienterade		 • Tydliggörande	

• Planering	
• Överblick	av	verksamhet	
• Problemlösning	

Relationsorienterade	 • Stöttande	
• Utvecklande	
• Erkännande	
• Ge	befogenhet	

Förändringsorienterade	 • Uppmuntra	förändring	
• Visualisera	förändring	
• Uppmuntra	innovation	
• Underlättning	av	kollektivt	

lärande	
Extern	 • Nätverkande	

• Extern	överblick	
• Representation	

Figur 1: Figur av Yukl (2012) som visar de beteenden som påverkar en grupps effektivitet av en 
uppgift. Beteendena är indelade i fyra överkategorier som har olika primära mål. 
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2.2.1.2 Horng et al. 
En annan studie som gjorts gällande ledarskapskompetenser är där ledare inom 

hotellbranschen, både på mellannivå samt toppchefer, har rangordnat kompetenser 

utifrån vilka de anser vara viktigast (se figur 2). De använder en tvåstegsmetod där 

tolv hotellexperter intervjuas för att, tillsammans med tidigare litteratur, identifiera 

relevanta kompetenser. I första steget samlades ett stort antal kompetenser in och 

viktades. Andra steget innefattade en kvantitativ enkät med kompletterande 

intervjuer där tretton ledare på olika hotell fick rangordna kompetenserna beroende 

på hur viktiga de var. På detta sätt fick studien fram arton rangordnade kompetenser 

där tretton stycken sågs som allmänna kompetenser och fem stycken som tekniska 

kompetenser (Horng et al., 2011). Undersökningen anses tillämpbar på så sätt att 

den både tar fram kompetenserna utifrån ledarnas subjektiva perspektiv, och 

dessutom rangordnar dessa, vilket även eftersträvas i denna studie. En möjlig 

nackdel med undersökningen är att den begränsar sig till hotellbranschen i Taiwan. 

Studiens resultat efterliknar dock andra liknande studier som gjorts, bland annat i 

USA och Irland, i samma bransch. Därmed tycks den geografiskt kontextuella 

aspekten inte utgöra ett avgörande hinder vid jämförelse, även om branschen 

fortfarande är en aspekt. 
 
Rank	 Kompetens	 Allmän/teknisk	

kompetens	
1	 Ledarskap	 Allmän	
2	 Krishantering	 Allmän	
3	 Problemlösning	 Allmän	
4	 Kommunikation	 Allmän	
5	 Personliga	relationer	 Allmän	
6	 Implementering	 Allmän	
7	 Ekonomi	 Teknisk	
8	 Attityd	 Allmän	
9	 Företagande	och	

marknadsföring	
Teknisk	

10	 Strategiskt	ledarskap	 Allmän	
11	 Självhantering	 Allmän	
12	 Kreativitet	 Allmän	
13	 Främmande	språk	 Allmän	
14	 Fälthantering	 Teknisk	
15	 HR	 Teknisk	
16	 Information	 Teknisk	
16	 Analys	 Allmän	
18	 Kultur	 Allmän	

Figur 2: Horng et al.’s (2011) sammanställning av vilka kompetenser som värderades 

högst av ledare i hotellbranschen. 
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2.2.2 Kris 

2.2.2.1 Wooten och James 
Wooten och James (2008) identifierar kompetenser viktiga hos ledare under 

krishantering utifrån förutsättningen att kriser består av fem stadier. De tydliggör ett 

tidigare forskningsgap då faserna av en kris varit etablerade, men identifieringen av 

kompetenser som leder en organisation genom dessa faser inte funnits. Syftet med 

studien är att skapa ett ramverk för ledarskapskompetenser under kris, då även 

Wooten och James (2008) menar att ledarens roll är avgörande. Författarna har i sin 

studie använt sig av en liknande definition av kompetenser, vilket innebär att en 

jämförelse förefaller passande. Hade de definierat begreppen helt olika hade detta 

inneburit att studierna sett efter olika aspekter, varpå jämförelse inte hade varit 

möjlig i samma utsträckning. Dessutom uttrycker författarna att kriser och 

krishantering är kontextuellt, en viktig aspekt även i denna studie. Tack vare deras 

metod erhåller Wooten och James (2008) också ett brett underlag på vilket de 

baserar sina kompetenser, nämligen tjugo olika kriser av olika karaktär över en 

sjuårsperiod omfattande flera organisationer. De identifierar ett antal kompetenser 

som karaktäriserar ledarskap i kris, verksamma under olika faser.  

 

Signaldetektering 
• Meningsskapande	
• Perspektivtagande	
 

Förberedelse & 
förebyggande 

• Säljande	av	problem	
• Organisatorisk	rörlighet	
• Kreativitet	
 

Skademinimering 
• Beslutsfattande	
• Effektiv	kommunikation	
• Risktagande	
 

Återhämtning 
• Främja	organisatorisk	

elasticitet	
• Agera	med	integritet	
 

Lärande & Reflektion 
• Lärandeorientering	
 

Figur 3: Wooten och James (2008) olika faser under en kris med de kompetenser som är viktiga 
under respektive fas. 
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2.2.2.2 Van Wart och Kapucu 
Van Wart och Kapucu (2011) fokuserar på två av de fem stadierna nämnda i 

ovanstående stycke och tittar på vilka kompetenser som anses nödvändiga, vilka 

sedan jämförs mot kompetenser listade i teori för tre olika typer av ledarskap. Även 

Van Wart och Kapucu (2011) preciserar att krishantering är kontextuellt, varpå de 

hävdar att flertalet andra studier presenterar kompetenser som därmed inte är 

applicerbara på grund av för generella eller specifika beskrivningar (Van Wart & 

Kapucu, 2011). Genom att låta sjutton statliga tjänstemän som hanterat katastrofer 

och kriser i USA, utifrån trettiosju kompetenser tagna från teori, så identifierades de 

som skiljer sig åt mellan större kriser och sådant som ses som rutinarbete för en 

krisledare (Van Wart & Kapucu, 2011). Därtill presenterar de en översikt av vilka 

kompetenser som respondenterna anser viktigast i kris. För att kontextualisera 

kompetenserna delar Van Wart och Kapucu (2011) in dessa i tre olika kategorier 

beroende på vad krissituationen kräver för beteende (se figur 4). Studien menar att 

dessa kompetenser troligtvis kan användas som mall för andra icke vinstdrivande-

organisationer men att mer forskning skulle behövas gällande kulturella skillnader 

eller specifika branscher.  
 
Vad	krisen	kräver		 Upplevd	kompetens	som	behövs	

baserat	på	vad	krisen	kräver	
Behov	av	ett	lugnt	men	starkt	ledarskap	 • Självförtroende	

• Kunna	axla	ansvar	
• Motivera	
• Kunna	förmedla	vision	och	mål	
• Motståndskraft		
• Kommunikativ	

Behov	av	ett	pragmatiskt	beslutsfattande	
under	svåra	tids-	och	
resursbegränsningar	

• Beslutsfattande	
• Analytisk	förmåga	
• Beslutsamhet	
• Flexibel	
• Delegerande	

Behov	av	samordning	och	
(om)organisering	

• Operativ	planering	
• Bygga	samhörighet	
• Nätverkande	
• Social	kompetens	

Figur 4: Figur från Van Wart och Kapucu (2011) som tydliggör de viktigaste kompetenserna beroende 
på vad krisen kräver för ledare utifrån deras studie. 
 



 

 12 

2.3 Reflektion över teori 
Ovanstående modeller är från skilda kontexter vilket tas i åtanke vid analys och 

jämförelse i denna studie. Till exempel behandlar Horng et al. (2011) hotelledare i 

Taiwan, där studien ändå valdes tack vare det faktum att kompetenser identifieras 

och rangordnas utifrån ledarnas uppfattning. Det essentiella i teorierna är således 

inte huruvida kontexten är exakt densamma, utan snarare tillvägagångssätt och 

resultat. Komplikationer gällande kontextuella skillnader, såsom kultur, kan dock 

förekomma och därmed påverka vilka kompetenser som anses viktiga. För att stävja 

det problemet tas flera olika modeller upp för att tillsammans skapa ett bredare 

perspektiv som tar hänsyn till olika kontexter. Även definitionerna av vad som är en 

kompetens kan skilja sig åt beroende på teori. Det bör därför läggas särskild vikt att 

samtliga egenskaper som tas upp går in under denna studies definition för att inte bli 

missvisande. 

  



 

 13 

3. Metod 
I detta avsnitt redogörs och motiveras val av metod, studieobjekt samt respondenter. 

Avsnittet innefattar även en redogörelse av datainsamling och dataanalys vilket 

ämnar bringa klarhet i genomförandet för att uppnå studiens syfte.  

 

3.1 Forskningsansats och utformning av studie 
För att på lämpligt sätt besvara våra syften har en kvalitativ studie valts eftersom vi 

ämnar undersöka en upplevd social verklighet. Bryman och Bell (2015, s. 416) 

menar att kvalitativa studier till skillnad från kvantitativa, fokuserar på hur människor i 

en specifik miljö upplever, i denna studies fall, kompetenser. Då denna studie 

dessutom ämnar generera en integrerad tabell för kompetenser, som inte utgår från 

etablerade teorier, menar Bryman och Bell (2015, s. 37-38) att en kvalitativ studie är 

lämplig. Ursprungligen tog denna studie en deduktiv ansats, vilket dock kom att 

ändras efter att i flertalet studier rörande ämnet ledarskap i kris finna uttryck av att 

teorierna är bristande i operationaliseringen (Jaques, 2012; Pearson & Clair, 1998). 

Detta innebar att en deduktiv ansats skulle utgå från teorier där kopplingen till 

praktiken är otydlig. Detta kunde ha inneburit att resultatet inte bara blir format utifrån 

teorier och på så sätt riskerar att skapa en missvisande bild genom etablerade 

referensramar (Thomas, 2006), utan också gör så utifrån teorier redan uttalat 

bristande i applicerbarheten. Därtill poängteras hur svårt det är att jämföra, mäta och 

integrera existerande teorier och resultat på grund av variationen i applicerade 

ramverk (Yukl, 2012; Samuel et al., 2015), vilket ytterligare riskerar påverka 

resultatet. Således ansågs syftet med studien mer lämpat att besvaras genom en 

induktiv ansats som istället för att hindra resultatet genom etablerat ramverk tillåter 

framkomsten av slutsatser gjorda från dominanta, frekventa och betydelsefulla 

mönster i rådata (Thomas, 2006; Bryman & Bell, 2015, s. 38).  

 

3.2 Nominalgruppteknik 
Studien har utformats utifrån nominalgruppteknik (fortsatt förkortat som NGT), 

eftersom det är en av de främst använda metoderna för att skapa formell konsensus 

(Harvey & Holmes, 2012).  NGT är en väletablerad och strukturerad 
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gruppmötesteknik i flera steg, som används för att erhålla prioriterade svar till en 

specifik fråga från en grupp med professionell insikt i ämnet (Campbell et al., 2003; 

Jones & Hunter, 1995; Van de Ven & Delbecq, 1972; Fink et al., 1984). Första steget 

i utförandet, där ingen direkt interaktion mellan respondenterna äger rum, innebär ett 

skapande av idéer genom individuellt nedskrivna svar till en generell fråga ställd av 

forskarna. I andra steget delas samtliga idéer med gruppen, vilket lägger grunden för 

diskussionen i steg tre. Här förklaras och diskuteras samtliga idéer, vilket möjliggör 

att respondenterna förstår nedskrivna svar, för att sedan kunna rangordna dessa 

korrekt under steg fyra. Steg fyra är det sista steget, där deltagarna utan interaktion 

individuellt skriver ned rangordnade svar (Hugé, Mukherjee & Sutherland, 2018). Hur 

processen utspelar sig i denna studie tydliggörs under “Utförande av NGT”.  

 

Van De Ven & Delbecq (1972) redogör för tre användningsområden för NGT, där det 

första sägs vara att identifiera och berika forskarnas förståelse av ett problem. 

Denna studie har två syften, varpå förståelse av två problem sökes. Det första är 

huruvida väletablerade teorier kan anses applicerbara, och det andra vilka 

kompetenser som kan anses viktigast hos en ledare bemötande både kris och 

normala förhållanden. Nästa användningsområde enligt Van de Ven & Delbecq 

(1972) är att erhålla ett antal hypoteser angående betydandet och effekten av 

avgörande aspekter inom problemområdet. Dessa aspekter kan i denna studie ses 

som kompetenserna ansedda viktiga av respondenterna. Analysen möjliggör, bland 

annat, vidare insikter i effekterna av eventuella skillnader i aspekterna funna i 

undersökningen jämfört med etablerade teorier. Ytterligare en dimension tillkommer 

vid rankingen av desamma, som erbjuder en betoning på vilka aspekter som är mest 

avgörande. Tredje området erbjuder ett fokus på respondenternas egna definition av 

områden mest relevanta i frågan (Van de Ven & Delbecq, 1972), vilket för studien 

innebär att kompetenser upplevda viktiga hos respondenterna fångas utifrån deras 

subjektiva bedömning. Resultatet i studien erbjuder på så sätt individuella svar, samt 

gruppens gemensamma bild genom de sammanställda svaren. 

 

Så som Bryman & Bell (2015, s. 528) menar att dynamiken i en fokusgrupp tillåter en 

förståelse om varför folk tycker som de gör (vilket en individuell intervju inte hade 

erbjudit på samma sätt), ges med NGT möjligheten att uttrycka olika idéer av ett 

delat intresse i en diskussion, samt möjligheten att erhålla relevant och pålitlig 
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information utifrån en fokusgrupps förutsättningar (Harvey & Holmes, 2012). Därmed 

erhåller studien en förklaring och argument till givna svar, som inte hade erbjudits på 

samma sätt genom till exempel dokument eller observationer, vilket också genererar 

en förståelse inom gruppen och möjliggör att rankingen blir gjord på gemensamt 

definierade kompetenser (Hugé, Mukherjee & Sutherland, 2018). Diskussionen 

innebär även att resultatet möjligtvis blir mer rättvisande eftersom deltagarna måste 

reflektera och eventuellt ändra sin åsikt (Bryman & Bell, 2015, s. 528). Givet 

mångfalden av uppfattningar som grupper kan uppvisa vid övervägandet av åsikter 

oavsett ämne, är formella metoder såsom NGT essentiella vid framtagandet av 

subjektiva omdömen (Søndergaard et al., 2018). Eftersom studien behandlar en 

komplex miljö är NGT passande, vilket Søndergaard et al. (2018) visar genom att 

tekniken framgångsrikt har använts i flertalet studier för att framställa kvalitativa 

riktlinjer i liknande miljöer. Även andra studier liknande denna, som ämnar ta fram 

kompetenser för ledare och rangordna desamma under andra förhållanden, 

använder metoden (Fournier et al., 2014; Søndergaard et al., 2018). Genom att i 

denna studie använda förutbestämda, strukturerade frågor som möjliggör 

gruppdiskussion, argumenterar Langford, Schoenfield och Izzo (2002) för att detta 

förbättrar värdet för fokusgrupper som informationskälla.  

 

Tack vare att NGT är baserat på en kombination av individuella och gemensamma 

reflektioner (Hugé, Mukherjee & Sutherland, 2018), erbjuds möjligheten att få fram 

både organisationens norm genom skapandet av formell konsensus, och individers 

individuella preferenser (Harvey & Holmes, 2012). Detta erhålls genom 

förstahandsinformation från ledare direkt verksamma inom området, och för att 

besvara studiens syften krävs att dessa utgör tillräckligt stor population. Denna ska 

reflektera en mångfald av åsikter men bör samtidigt ha relativt homogen bakgrund, 

vilket enligt Hugé, Mukherjee & Sutherland (2018) består av mellan fyra och tjugo 

personer. Eftersom mindre grupper är att föredra enligt Morgan (se Bryman & Bell, 

2015, s. 528) då ämnet är komplext, valdes ursprungligen sex respondenter. Ett 

avhopp meddelades samma dag, vilket ledde till fem deltagande i studien.  
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3.3 Urval 

3.3.1 Val av studieobjekt  
Urval av population för denna studie har styrts av forskningsfrågan (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 39-41). För att erhålla korrelation mellan 

respondenterna och forskningsfrågan har denna studie sökt en organisation med 

tydlig krishantering för att erhålla så trovärdiga svar som möjligt från respondenter, 

vilket Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 39-41) kallar “målstyrda urval”. Detta för 

att försöka säkerställa organisationens medvetna val kring kompetenser som 

eftersöks av anställda vid krishantering. Normala förhållanden anses enligt angiven 

definition vara alla situationer som inte kan gå under benämningen kris. Detta 

innebär att det vardagliga arbetet för organisationer till största del utgörs av normala 

förhållanden, varför detta inte var något som påverkade val av studieobjekt. Dock 

kan önskade kompetenser i normala förhållanden så väl som kris variera beroende 

på organisation och arbetsuppgift. I ett försök att minimera variation av eftersträvade 

kompetenser hos anställda undersöktes därför samma organisation för både 

kompetenser i kris samt normala förhållanden. Vidare förväntas organisationen 

besitta en formell ledare som har rekryterats för att kunna hantera ovan nämnda 

situationer, och därför önskas ha kompetenser vilka möjliggör detta. Fortsatt anses 

normala förhållanden utgöra merparten av dagliga arbetet, men det eftersökta 

kriteriet hos ledaren är att denne på förhand även skall vara utsedd att leda i kris. 

Utifrån dessa kriterier har Livsmedelsverket ansetts uppnå de krav som ställts och 

har därför valts som studieobjekt då de är Sveriges centrala kontrollmyndighet för 

livsmedel, med huvudkontor i Uppsala (Livsmedelsverket, 2018). De har som 

förvaltningsmyndighet ansvar för nationell samordning när det kommer till kris- och 

beredskapsplanering för dricksvatten- och livsmedelsförsörjning (SFS: 2009:1426). 

 
 

3.3.2 Val av respondenter  
Då målet är att jämföra befintlig teori med organisationens uppfattning av vilka 

kompetenser som föredras behövs viss kännedom om vilka kompetenser som är 

viktiga för en ledare i organisationen. Samtidigt efterfrågas respondenter som har 

upplevt en kris i sin roll och därför har erfarenhet av vilka kompetenser som 
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uppfattas som nödvändiga. Då studien ämnar eftersöka organisationens syn på 

kompetenser hade det varit optimalt att titta på flera fokusgrupper på olika 

hierarkiska nivåer (Bryman & Bell, 2015, s. 429) men då omfattningen av studien 

skulle bli för stor gentemot tidsramen prioriterades ledningsgruppen. Detta görs då 

det utgås ifrån att ledningsgruppen fattar mer strategiska beslut och därför avspeglar 

organisationens vilja bättre. Vidare väntas en ledningsgrupp besitta både den 

erfarenhet och kunskap om vilken kompetens som efterfrågas.  

 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Tillförlitlighet, vad Bryman och Bell (2015, s. 403-404) benämner reliabilitet, innebär 

att studiens resultat ska bli likvärdigt om studien utförs på nytt, med samma 

population eller genom slumpmässigt urval. För att generera en variation av åsikter 

inom studieobjektet, i syfte att erhålla tillförlitlighet i studien, har det medvetet sökts 

en spridning i demografi hos respondenterna (Bryman & Bell, 2015, s. 403-404). 

Tack vare den inledande frågan i intervjun, även om den är generell, blir 

respondenternas svar relevanta utifrån studiens syfte. Detta, tillsammans med att vi i 

rollen som moderatorer under diskussionen sett till att respondenterna håller sig 

inom studiens ramar, säkerställer att vi mäter det vi avser att mäta (Bryman & Bell, 

2015, s. 400-403). Vidare bidrar transkriberingen av densamma, samt 

välstrukturerade tabeller av sammanställda svar, till ökad transparens och således 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2015, s. 403-404).  

 

Trovärdighet beskriver Bryman och Bell (2015, s. 400-403) som intern och extern 

validitet. 

Genom att titta på relevansen och applicerbarheten i använda teorier gentemot det 

studien ämnar observera säkerställs en intern validitet. Vi menar att de teorier som 

presenteras har en tydlig koppling till frågeställningen och således innefattar studien 

den interna validiteten. Den externa berör istället hur studiens slutsatser kan 

generaliseras till andra situationer. Detta kan vara ett problem i kvalitativa studier då 

urvalet ofta är begränsat och således bristande i generaliserbarheten, så även i 

denna studie. Användningen av målstyrda urval, där trovärdigheten stärks av att 

respondenterna har ett tydligt fokus på krishantering (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
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2015, s. 39-41) och demografisk variation, samt de breda definitionerna av centrala 

begrepp, är ett försök att erhålla ett mer generaliserbart resultat.  

 

3.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) förklarar att riktlinjer och etiska överväganden har en stor 

roll i studiens kvalitet, varför denna studie följt råd publicerade av Vetenskapsrådet. 

Detta utspelar sig i studien genom att respondenterna på förhand gjordes medvetna 

om studiens syfte och rätt att när som helst avbryta den frivilliga medverkan. Vidare 

förtydligades att respondenternas namn, ålder, titel och kön kunde utlämnas från 

studien om så önskades, och att samtliga personuppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt. Respondenterna informerades och gav samtycke till att diskussionen 

spelades in och transkriberades, samt att materialet raderas då studien är 

färdigställd. Även det faktum att samtlig insamlad information enbart behandlas i 

forskningssyfte klarlades för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

3.6 Utförande av NGT 
Författarna har i denna studie haft rollen som moderatorer under intervjun, och 

försökt erbjuda en struktur och miljö som tillåter uttryck av individuella preferenser 

samtidigt som möjlighet för diskussion finns i ett annat stadie. Detta gjordes genom 

att minimera ingripandet i diskussionen med uttryck av idéer, avbryta, hålla med eller 

säga emot, samt minimera antalet frågor och hålla dem så generella som möjligt 

(Kandola 2012, refererad i Bryman & Bell, 2015, s. 520). Hela diskussionen spelades 

in och transkriberades.  

 

Gruppintervjun inleddes med en presentation av författarna själva och uppsatsen, 

varpå möjligheten till anonymitet redogjordes följt av en genomgång av 

undersökningens upplägg. Därefter klargjordes definitionen av ledare, kris och 

kompetens. Definitionerna stod kvar under nästkommande steg av processen, vilket 

var att enskilt skriva ner samtliga kompetenser respondenterna upplever att en 

ledare ska ha under normala förhållanden och kris. Dessa sammanställdes sedan av 

författarna, och visades på en projektor för samtliga respondenter. Nästa steg 
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utgjorde diskussionen, där varje nedskriven kompetens gemensamt togs upp och 

eventuella oklarheter, meningsskiljaktigheter, sammanslagningar eller förklaringar 

gjordes. Detta genererade ett dokument med gemensamt uttryckta kompetenser 

vilket utgjorde grunden för sista steget, en enskild rangordning i poängskalan 1-10. 

Respondenterna rangordnade två separata listor, en för kris, och en för normala 

förhållanden. Därefter tackades samtliga för deras medverkan, och undersökningen 

förklarades avslutad.  

 

3.7 Bearbetning 
Denna del visar hur resultatet bearbetades och kodades för att tydliggöra hur 

insamlat material ligger till grund för analysen. Bearbetningen bestod av flera steg, 

där det första var två sammanlagda listor av kompetenser genererade av 

respondenternas individuella svar. Steg två var en integrerad tabell. Denna 

skapades utifrån de två listorna från steg ett, genom att addera poängen. På detta 

sätt tydliggörs de kompetenser som Livsmedelsverket värderar högst för en ledare 

som ska hantera båda situationerna. De fem kompetenser som erhöll högst poäng 

på den integrerade tabellen ligger till grund för jämförelsen med teorierna. 

Detta anses utgöra en tillräcklig grund för att kunna svara på studiens syfte och 

föredras framför en grundare analys av flera kompetenser, vilket hade försvårat 

möjligheten att tydligt belysa skillnader och likheter mellan kompetenserna. Sista 

delen utgjordes av kodningen som kategoriserade kompetenserna till bredare 

områden. Till grund för detta ligger transkriberingen, vilken gjordes i direkt 

anknytning till genomförandet av undersökningen i ett försök att minimera risken av 

feltolkningar. Transkriberingen genomfördes av den ena författaren, varpå den 

sedan kontrollerades av den andre efter att det inspelade materialet sammanställts. 

Detta gjordes för att säkerställa att författaren som transkriberade inspelningen inte 

på något sätt har nyanserat bilden, samt upptäcka eventuella fel.  

 

3.7.1 Tabeller 
Steg 1: Respondenternas individuellt rangordnade kompetenser utgör resultatet i 

tabellerna. Värdet från respektive rangordnad kompetens adderades och fick 
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därmed en total i båda kontexter, exempelvis erhöll kommunikativ en total av 16 i 

normala förhållanden och 9 i kris. Således illustreras gruppens prioritering av 

kompetenser. Rangordningen innebar att kompetenser som inte fick ett tilldelat 

värde i någon av situationerna uteblev i sammanställd tabell, och bedömdes därför 

inte bidra till studiens syfte (se tabell 1 och 2).  

 

Steg 2: Nästa steg innebar en addering av värden från de två tidigare 

sammanställda tabellerna för kris respektive normala förhållanden, för att erhålla en 

tabell med kompetenser ansedda viktigast hos en ledare som ska hantera båda 

situationer. För att tydliggöra fick “Helhetssyn/perspektiv” 38 poäng under normala 

förhållanden, och 29 poäng under kris, varpå värdet i denna tabell blev 67 (se tabell 

3). Tabellen utgjorde grunden för analysen där de kompetenser som erhållit högst 

poäng jämfördes mot teorier. 

 

3.7.2 Kodning av kompetenser 
Steg 3: Kodning av kompetenser nämnda av respondenterna har gjorts av 

författarna. Detta gjordes genom att gå igenom samtliga kompetenser var för sig för 

att kategorisera dessa till bredare områden. Uttalanden i diskussionen möjliggjorde 

tydligare koppling till berört ämne, till exempel kategoriserades “Gå på 

känsla/intuition” under beslutsfattande eftersom respondenternas uttalanden bygger 

på en situation av beslutsfattande (se figur 5). Detta underlättade även en jämförelse 

med befintliga teorier som ofta sammanställer kompetenserna i bredare kategorier 

(Yukl, 2012; Horng et al., 2011; Tognazzo, Gubitta, Gerli, 2017). 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras den sammanlagda rangordningen av kompetenser som 

studien har genererat med hjälp av tidigare klarlagd metod. Den individuella 

rangordningen, i vilken respondenternas namn återfinns, presenteras i bilaga 1.  

 

4.1 Respondenternas demografi 
Nedan presenteras respondenternas demografi. Den tydliggör spridningen av 

respondenter i hänsyn till kön, ålder, titel och erfarenhet inom Livsmedelsverket. 

Samtliga har erfarenhet inom ledarskap och krishantering. Anders uttalande stärker 

det faktum att han, även som nyanställd på Livsmedelsverket, besitter erfarenhet om 

krishantering: “Ja då tänkte jag också krisorganisation. Att man, i ett läge man 

faktiskt kommer hålla på 4-5 veckor. Jag tycker branden är ett bra exempel på det 

där man faktiskt såg att uthållighet inte fanns riktigt i alla lägen. Man fick plocka folk.” 
 
Namn	 Kön	 Ålder	 Titel	 Erfarenhet	
Ulla		 Kvinna	 60	år	 Avdelningschef	 28	år	
Kristina	 Kvinna	 56	år	 Avdelningschef	 18	år	
Mats	 Man	 51	år	 Avdelningschef	 12	år	
Eirikur	 Man	 53	år	 Områdeschef	 2	år	
Anders	 Man	 57	år	 HR-strateg	 Nyanställd	
Respondenternas demografi 

4.2 Kontextuella tabeller 
Genom att sammanställa svaren från varje respondent i respektive situation gällande 

topp tio prioriterade kompetenser, där den främst föredragna kompetensen gav tio 

poäng och sedan i en fallande skala ned till en poäng, blev resultatet enligt tabell 1 

och 2. 
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Tabell 1: Kompetenser i normala förhållande 
som Livsmedelsverket anser viktigast. 

Tabell 2: Kompetenser i kris som 
Livsmedelverket anser viktigast. 
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4.3 Integrerad tabell 
I tabell 3, vilken ämnar illustrera de viktigaste kompetenserna för en ledare som ska 

hantera bägge kontexter, visas de kompetenser med högst sammanlagd poäng från 

tabell 1 och 2. Fördelen med tabellen är att den illustrerar det ackumulerade värdet 

av kompetenserna, varpå vissa som anses viktiga i endast en situation kan komma 

att utelämnas. Samtidigt kan en kompetens ändå kvalificera sig till tabellen om den 

är tillräckligt viktig i ena situationen, till exempel drivande målstyrning som erhöll 

andra plats i normala förhållanden och fjortonde plats i kris. Ändå finns den med i 

topp fem på den integrerade tabellen.  

 

Rank	 Kompetens	 Poäng	
1	 Helhetssyn/perspektiv	 67	
2	 Tydlighet	 55	
3	 Drivande	målstyrning	 37	
4	 Kunna	delegera	 35	
5	 Förmåga	att	fatta	beslut	på	ofullständiga	underlag	 33	
6	 Prioritera	och	motivera	 28	
7	 Kommunikativ	 25	
8	 Stresstålig	 23	
9	 Samverkan/nätverksbyggande	 22	
10	 Mod	 21	
10	 Strategiskt	tänkande	 21	
Tabell 3: Integrerad tabell av kompetenser som Livsmedelsverket anser vara viktigast. 
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4.4 Kategorisering 
Genom att dela in kompetenserna i kategorier skapades en överblick av 

respondenternas svar för att tydliggöra fortsatt analys. Nedan presenteras de 

kompetenser som kommer behandlas i analysen med tillhörande motivering av 

kodning. Samtliga poängsatta kompetenser har kodats till kategorier, men eftersom 

endast de fem högst rankade behandlas ses redogörelse av resterande överflödig. 

4.4.1 Helhetssyn/perspektiv 
Flera respondenter tog ursprungligen med Helhetssyn/perspektiv som kompetens, 

om än med lite olika formuleringar, varpå den inte diskuterades i större utsträckning. 

Dock visar citatet “Ja det är helhet så den kan du ta bort…” på ett av flera exempel 

där Helhetssyn/perspektiv redan diskuterats och en annan kompetens togs bort till 

följd av att respondenterna ansåg att de hade samma innebörd. En av 

respondenterna förklarade kompetensen på följande vis: “Det tror jag är en 

chefsuppgift, att förstå att det hänger ihop. Då menar jag alltså både teknik och 

system som man är beroende utav. Att man ser att det inte är bara isolerat här, att 

det hänger ihop med någonting. Säger vi investera i någonting eller säger vi samla in 

data eller någonting så måste man förstå att det [...] ska in någonstans. Det går inte 

bara att säga att vi ska skaffa det.” Detta belyser att det finns ett sammanhang som 

man måste förstå, och även under diskussion om andra kompetenser, såsom 

Ekonomi, nämns det att “...att man förstår helheten.”. Citaten tyder på en 

övergripande syn på kompetensen, innefattande flertalet situationer. 

 

4.4.2 Tydlighet 
Vid diskussion kring tydlighet framhävdes kompetensen som viktig inom 

organisationen vilket tydliggjordes genom citat som: “...våga gå före en grupp eller 

våga visa väg eller vara tydlig...” och “...verkligen uttrycka det man ser…”. Även en 

tydlighet gentemot allmänheten och andra organisationer beskrevs, vilket de 

dessutom hade speciella utbildningar för: “...vi har ju särskilda utbildningar för våra 

talespersoner för att dom ska bli duktiga.”. En av de kompetenser som togs upp 

under extern kommunikation var just behovet av tydlighet: “Men vad är kompetens 

som man behöver för att kunna hantera media då? Det är [...] att man är tydlig.”.  

Tydligheten syftar således på både extern och intern kommunikation. 
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 4.4.3 Drivande målstyrning 
Drivande målstyrning kan vid en första anblick framstå som en svårtolkad kompetens 

då den kan tänkas innefatta många aspekter. Respondenterna beskrev den 

som:“...styr mot målet med sitt driv…” och “...motivera folk att göra ett bättre jobb.”. 

Detta syftar till att man ska motivera kollegor genom en positiv attityd, samt driva 

uppgiften framåt, varför den återfinns under motivation i kodningen till denna studie 

(se figur 5). Skulle man sakna kompetensen menade respondenterna att projektet 

stannar av: “Det är därför de aldrig kommer framåt, en del.”. 

 

4.4.4 Kunna delegera 
Kunna delegera beskrevs som “...att man lämnar över uppgiften till en annan 

person.” samtidigt som en annan fyller i “...någon annan kan fatta beslut även om 

man har kvar ansvaret, men man delegerar uppgiften, till exempel att fatta beslut i 

vissa situationer.”. Gemensam förståelse av kompetensen, samt vikten av 

densamma, stärks genom uttalandena “Precis, tillit handlar det om”, och “det är 

viktigt[...] annars är man körd”. Detta handlar således dels om att en ledare ska 

kunna ta beslutet att delegera, och samtidigt att beslutet därmed överlämnas till en 

annan person. Detta medför ytterligare aspekter, såsom tillit, men det faktum att 

kompetensen berör beslutsfattande uppfattas tydligt. 

 

4.4.5 Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag 
Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag kodades till beslutsfattande (figur 

5). Respondenterna från Livsmedelsverket påtalade vikten av kompetensen i båda 

förhållandena men betonade den särskilt i kris: “det gäller ju både i vardag och kris 

faktiskt. Sen är det ju ännu viktigare i kris…”, “... är det kris så kan man ju inte vänta 

på att få ett fullständigt underlag. ”. Detta likställde de även med ta kalkylerade risker 

och Kunna fatta beslut som togs bort till förmån för Förmåga att fatta beslut på 

ofullständiga underlag: “Det är bra. Ta kalkylerade risker kan du ta bort också, det är 

egentligen det vi pratar om.” Lite senare i diskussionen kom ett resonemang upp: 

“Då kan man ju fråga: Vad är ett fullständigt underlag?”, “Ja det har man ju som sagt 

typ aldrig” vilket ytterligare bevisar att en distinktion mellan Förmåga att fatta beslut 
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på ofullständiga underlag och Kunna fatta beslut inte kunde urskiljas, något som 

stärker hur kompetensen kodats. 

 

4.4.6 Resultat av kodning 

Kategorier	 Kompetenser	
Helhetsperspektiv	 • Helhetssyn/perspektiv	

• Kunskap	om	
roller/ansvar/mandat	

• Lyssna	på	alla	kompetenser	
• Empati	och	förmåga	att	lösa	

sakuppgiften	
Problemlösning	 • Kreativitet	

• Fantasi		
• Snabbhet/driv	

Beslutsfattande	 • Prioritera	och	motivera	
• Kunna	delegera	
• Förmåga	att	fatta	beslut	på	

ofullständiga	underlag	
• Gå	på	känsla/intuition	

Strategiskt	ledarskap	 • Strategiskt	tänkande	
• Uppföljning	
• Strukturerad	

Motivation	 • Drivande	målstyrning	
• Arbetsglädje	

Kommunikation	 • Tydlighet	
• Kommunikativ	
• Samverkan/nätverksbyggande	
• Lyssnande/inkännande	
• Ge	och	ta	feedback	

Personliga	aspekter	 • Mod	
• Känna	sina	svagheter	
• Stresstålig	
• Förtroendeingivande	
• Uthållighet	
• Trygghet	
• Intresse	för	människor	

Sakkunskap	 • Ekonomi	
• Förståelse	för	system	
• Fakta/ämneskunskap	

Analytisk	 • Analytisk	förmåga	
• Nulägesanalys	

Figur 5: Kodning av de kompetenser Livsmedelsverket tagit fram till bredare kategorier 
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5. Analys och diskussion 
Följande stycke kommer att analysera de fem högst rankade kompetenserna denna 

studie erhållit i den integrerade tabellen utifrån presenterat material från 

teoriavsnittet. För att få en så tydlig struktur som möjligt, kommer varje kompetens 

tas upp individuellt, och jämföras med teori både för normala förhållanden och kris. 

Kompetenserna från teorierna återfinns i sammanställd version (figur 6) nedan för att 

tydligt hänföra kompetenserna till tillhörande teori. Transkriberingen av genomförd 

intervju ligger till grund för antaganden och förtydliganden, vilket underlättar en 

jämförelse som belyser skillnader och likheter med tidigare studier. 
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Yukl	(2012)	 • Tydliggörande	

• Planering	
• Överblick	av	verksamhet	
• Problemlösning		
• Stöttande	
• Utvecklande	
• Erkännande	
• Ge	befogenhet		

• Uppmuntra	förändring	
• Visualisera	förändring	
• Uppmuntra	innovation	
• Underlättning	av	kollektivt	

lärande	
• Nätverkande	
• Extern	överblick	
• Representation	

Horng	et	al.	(2011)	 • Ledarskap	
• Krishantering	
• Problemlösning	
• Kommunikation	
• Personliga	relationer	
• Implementering	
• Ekonomi	
• Attityd	
• Företagande	och	

marknadsföring	

• Strategiskt	ledarskap	
• Självhantering	
• Kreativitet	
• Främmande	språk	
• Fälthantering	
• HR	
• Information	
• Analys	
• Kultur	

Wooten	och	James	(2008)	 • Självförtroende	
• Kunna	axla	ansvar	
• Motivera	
• Kunna	förmedla	vision	

och	mål	
• Motståndskraft		
• Kommunikativ	
• Beslutsfattande	

• Analytisk	förmåga	
• Beslutsamhet	
• Flexibel	
• Delegerande	
• Operativ	planering	
• Bygga	samhörighet	
• Nätverkande	
• Social	kompetens	

Van	Wart	och	Kapucu	
(2011)	

• Meningsskapande	
• Perspektivtagande	
• Säljande	av	problem	
• Organisatorisk	rörlighet	
• Kreativitet	
• Beslutsfattande	

• Effektiv	kommunikation	
• Risktagande	
• Främja	organisatorisk	

elasticitet	
• Agera	med	integritet	
• Lärandeorientering	

Figur 6: Visar en sammanställd version av de kompetenser som behandlas i nämnda teorier. 
 
 

5.1 Helhetssyn/perspektiv (67p) 

5.1.1 Normala förhållanden 
Den presenterade rangordningen av önskade kompetenser hos en ledare, vilken 

agerar i båda situationer, visar tydligt på en kompetens som upplevs särskilt viktig 

hos respondenterna. Helhetssyn/perspektiv erhåller den högsta poängen och 

belyser således dess betydelse som enskilt viktigast. Kompetensen innebär att en 

ledare ska se helheten oberoende av kontext, och kunna se från andras perspektiv 
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påverkade av situationen. Yukl (2012) beskriver hur en ledare överskådar 

arbetsuppgifter och samlar information, för att identifiera eventuella problem eller 

möjligheter som kräver en åtgärd som överblick av verksamhet. Detta går att härleda 

till helhetssyn/perspektiv, vilket dock särskiljer sig något från Yukl’s (2012) 

beskrivning som endast fokuserar på organisationens interna verksamhet. Således 

utelämnas den externa aspekten, såsom förändringar i miljön eller förväntningar från 

utomstående intressenter. Yukl (2012) tar dock upp extern överblick, där analys av 

företagets omgivning beskrivs, samt nätverkande, vilket syftar till att bygga relationer 

för att kunna erhålla viktig information. Detta kan tolkas som att utifrån 

organisationens perspektiv skapa sig en helhetsbild av omgivningen. 

Kompetenserna angivna av Yukl (2012) och Livsmedelsverket skiljer sig dock 

eftersom Yukl endast tar hänsyn till organisationens preferenser och utelämnar 

således fortfarande andra perspektiv, såsom utomstående intressenter. På liknande 

vis listar Horng et al. (2011) analys som en kompetens medförande överblick av 

marknadstrender, konsumentmönster och samhällsutveckling, vilket också kan 

förmodas vara en del i vad Livsmedelsverket uppger som helhetssyn/perspektiv. 

Denna utelämnar dock den interna aspekten hos organisationen, och har således 

inte heller samma omfattning. Liknande tendenser återfinns i flertalet kompetenser 

listade av Horng et al. (2011), såsom strategiskt ledarskap, då de brister i det faktum 

att helhetssynen i dessa fall begränsas till omfattningen av varje begrepp där det 

nämns. Av respondenterna syftas snarare till att en helhetssyn/perspektiv ska 

genomsyra samtliga begrepp. Helhetsbilden återfinns alltså delvis i teorin men inte i 

den utsträckning Livsmedelsverket syftar till. 

 

5.1.2 Kris 
Vid jämförelse av helhetssyn/perspektiv med teori i krissituationer så identifierar 

Wooten och James (2008) perspektivtagande som viktig kompetens, där färdigheten 

att sätta sig in i en annans situation kan leda till bättre beslutstagande för 

intressenter. Då dessa med snarlik beskrivning belyser behovet av en helhetsbild 

genom olika perspektiv anses de utgöra samma kompetens. I studien av Van Wart 

och Kapucu (2011) återfinns ingen tydlig koppling till kompetensen 

helhetssyn/perspektiv. Dock nämns analytisk förmåga, under vilken det möjligtvis 

kan ingå att ha helhetssyn eller sätta sig in i andras perspektiv. Detta är dock inget 
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som tydliggörs av författarna, varpå kopplingen blir otydlig. Skillnaden mellan vad 

Van Wart och Kapucu (2011) anser vara analytisk förmåga, och vad 

livsmedelsverket anser viktigt med helhetssyn/perspektiv, kan förtydligas genom att 

analytisk förmåga inte automatiskt medför en helhetssyn. En analytisk förmåga kan 

innebära att ledaren analyserar en situation utifrån eget perspektiv, utan en bredare 

bild av helheten. Även hur Van Wart och Kapucu (2011) beskriver operativ planering, 

som skulle kunna tänkas kräva en helhetssyn/perspektiv, fokuseras det på ledarens 

delegering av uppgifter och medarbetarnas vetskap om vad som ska göras och av 

vem. För att ledaren korrekt ska kunna delegera ansvar till medarbetare krävs att 

denne besitter tillräcklig information om arbetsuppgifter och kunskap hos de 

anställda, vilket kan tolkas som en helhetssyn av verksamheten. Dock preciseras det 

inte att helhetssynen i sig är det viktiga, och även om ledaren besitter kunskap om 

medarbetarna menar vi att det inte innebär en helhetssyn av situationen. Hur 

situationen tolkas, och därmed vilka färdigheter eller vilken individ som är lämpligast 

att hantera denna, kan ske enbart från ledarens perspektiv och medföra ett felaktigt 

beslut i vem som ska hantera vad, eller vilken färdighet som är lämpligast.  

 

5.2 Tydlighet (55 p) 

5.2.1 Normala förhållanden 
Yukl (2012) beskriver tydliggörande som “...att försäkra sig om att människor förstår 

vad de ska göra, hur de ska göra det, samt det förväntade resultatet.” Detta menar 

han görs genom ett förklarande av arbetsansvar, uppgifter, prioriteringar och 

deadlines med realistiska mål, vilket överensstämmer väl med Livsmedelsverkets 

kompetens tydlighet. Dock lyfter respondenterna även en extern aspekt vilket Yukl 

(2012) inte verkar ta hänsyn till under sin förklaring av tydliggörande: “Men vad är 

kompetens som man behöver för att kunna hantera media då? Det är [...] att man är 

tydlig.” Citatet belyser att tydligheten även återfinns som en kompetens när 

organisationen kommunicerar utåt. Visserligen tar både Yukl (2012) och Horng et al. 

(2011) upp kommunikation, med ett antal underkategorier, men redogör inte i 

sammanhanget för något behov av tydlighet, vilket därför inte täcker samma 

aspekter av kompetensen. En anledning skulle kunna vara att tydlighet ses som 

underförstått i all dialog, varför det inte nämns som en kompetens av Horng et al. 
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(2011). En annan tänkbar skillnad skulle kunna ligga i strukturen av organisationen, 

då dialogen i en mer hierarkisk konstellation möjligtvis tenderar att bestå av fler 

direktiv snarare än diskussion, och därför finns inte samma uttryckta behov av 

tydlighet. Därtill är Livsmedelsverket en myndighet med rikstäckande ansvar mot 

samhället vilket kan tänkas stärka behovet av tydlig kommunikation ytterligare. 

 

5.2.2 Kris 
Trots respondenternas ranking av tydlighet återfinns inte denna som kompetens hos 

de teorier som behandlar krissituationer. Då kompetensen i studien kodats under 

kommunikation är det möjligt att finna viss likhet med Wooten och James (2008) 

effektiv kommunikation, men denna berör endast extern kommunikation och är 

således betydligt mer kompatibel med Livsmedelsverkets mediahantering. Den 

tydlighet respondenterna syftar till, innefattande att all kommunikation oavsett om det 

är internt eller externt ska vara tydlig till mottagaren, är bredare än det Wooten och 

James (2008) beskriver. Vidare innefattar andra kompetenser listade av författarna 

kommunikation, såsom säljande av problem, men dessa fokuserar på andra 

aspekter i kommunikationen. I detta fall handlar det om att vara övertygande och 

kunna påvisa problem som kräver åtgärder, vilket inte har samma betydelse som 

tydlighet. Ledare kan övertyga utan tydlighet, där liknelse kan göras med en 

återförsäljare av telefonabonnemang. Delar av upplägget säljaren erbjuder kan vara 

tydligt, till exempel tre månader gratis surf, men bindningstiden på två år utelämnas. 

Genom utelämnande av viktig information kan kommunikationen framstå som tydlig 

och övertygande, men eftersom den inte skapar en sanningsenlig bild och rent av är 

missvisande ses den inte korrelera med Livsmedelsverkets kompetens tydlighet. 

Även Van Wart och Kapucu (2011) nämner kommunikativ, men med bakgrund av 

deras empiriska material påvisas att all kommunikation ska vara tydlig. Påståendet 

stärks bland annat av uttalandet “... bryta ner katastrofen i begripliga delar som alla 

kan förstå, och försäkra att alla förstår vad deras roll är.”. Detta förmedlar att deras 

empiriska material påvisar vikten av tydlighet, även om det inte nämns som en 

enskild kompetens.  
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5.3 Drivande målstyrning (37 p) 

5.3.1 Normala förhållanden 
Med drivande målstyrning hänvisar respondenterna till att man “...styr mot målet med 

sitt driv…” vilket tolkas som en kompetens där ledaren motiverar sina anställda 

genom att föregå med gott exempel med sin vilja och glöd. Beskrivningen 

överensstämmer väl med Yukl´s (2012) stöttande som menar att en positiv attityd 

och stöd från överordnad kan förbättra effektiviteten i organisationen. Dock 

innehåller definitionen även att en ledare ska kunna lyssna och visa medlidande, 

vilket snarare går under Livsmedelsverkets lyssnande/inkännande. Detta tyder på att 

Yukl’s (2012) definition är något mer omfattande då respondenterna angett 

densamma som två separata. Dock poängteras betydelsen av drivande målstyrning 

ytterligare då respondenterna explicit tar upp den kompetensen som den näst 

viktigaste kompetensen i normala förhållanden. Horng et al. (2011) nämner leda 

genom personligt exempel samt inspirera medarbetare som en del av ledarskap 

vilket ses som den viktigaste kompetensen i deras studie. Respondenternas utsaga, 

samt tolkningen av densamma, anses utgöra samma kompetens som de som 

återfinns hos Horng et al. (2011).  Utifrån detta förefaller alltså drivande målstyrning 

vara ett tydligt återkommande ämne vad gäller ledarskapskompetenser under 

normala förhållanden även om det benämns annorlunda gentemot denna studie. 

5.3.2 Kris 
Wooten och James (2008) nämner inte motivation över huvud taget i sin studie, den 

kategori som drivande målstyrning kodats till. Den enda kompetens som anses 

kunna behandla någorlunda samma område är främja organisatorisk elasticitet 

vilken syftar till ledarens möjlighet att leda organisationen genom en kris. Detta 

förklaras innefatta att bibehålla en positiv attityd under utmanande omständigheter 

och inte ge upp, vilket således snarare likställas med en annan kompetens listad av 

Livsmedelsverket - uthållighet. Nämnvärt är också att drivande målstyrning rankades 

lågt av respondenterna vid krissituationer, vilket kan förklara varför Wooten och 

James (2008) inte eftersöker kompetensen. Drivande målstyrning kan då tolkas vara 

starkare kontextuellt bunden än till exempel helhetssyn/perspektiv. Van Wart och 

Kapucu (2011) menar dock att skapa motivation hos medarbetare är en viktig aspekt 

i krisledarskap. Hur detta bör göras preciseras inte av författarna, men något som 
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nämns är inspirerande motivering. Utifrån dess benämning anses kompetensen 

kunna innefatta Livsmedelsverkets beskrivelse eftersom drivande målstyrning 

handlar om att inspirera genom eget agerande.  

 

5.4 Kunna delegera (35 p) 

5.4.1 Normala förhållanden 
En respondent beskriver kunna delegera som “...att man lämnar över uppgiften till en 

annan person.”, samtidigt som en annan fyller i “...någon annan kan fatta beslut även 

om man har kvar ansvaret, men man delegerar uppgiften, till exempel att fatta beslut 

i vissa situationer.” Vikten av kompetensen betonas, om än något skämtsamt, under 

diskussionen: “det är viktigt[...] annars är man körd”. Även i de berörda teorierna 

återfinns kompetensen, dock nämns den exempelvis i Yukl (2012) som en del av ge 

befogenhet vilken även innefattar att fråga medarbetarna om förslag och råd, samt 

ha de i beaktande vid överläggning. Detta liknas snarare vid Livsmedelsverkets 

lyssna på alla kompetenser, som då tillsammans med kunna delegera kan anses 

beskriva Yukl’s (2012) ge befogenhet. Återigen är teorins definition av kompetensen 

bredare, då Livsmedelsverket skiljer det som två olika kompetenser, men anses 

korrelera eftersom den innefattar Livsmedelsverkets kompetens. I Horng et al.’s 

(2011) studie nämns planering av arbetskraftsfördelning under kompetensen HR, 

vilket utifrån benämningen anses vara den som mest efterliknar kunna delegera. 

Dock förefaller en djupare analys svårhanterlig då kompetensen tycks väldigt 

omfattande och inte är vidare definierad av Horng et al. (2011). Inte heller någon 

större vikt läggs vid HR då den återfinns först på en femtonde plats över prioriterade 

kompetenser i det sammanhanget.  En anledning till vad den låga prioriteringen kan 

bero på är möjligtvis att det i hotellbranschen, vilken Horng et al. (2011) studerade, 

finns tydligt definierade roller där man vet vilka arbetsuppgifter man innehar och 

förväntas utföra. På så vis avskrivs man också ansvar på samma sätt som man 

tilldelas det. Dessutom framstår det som att hotellbranschen har en tydligare hierarki 

där man kanske inte litar på sina medarbetare i lika stor utsträckning. 

Respondenterna i denna studie kan antas agera under mer flexibla förhållanden där 

ansvaret är gemensamt och därmed är arbetsuppgifter och hierarki inte lika 

avgörande, vilket skulle kunna förklara skillnaden i efterfrågan. 
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5.4.2 Kris 
Van Wart och Kapucu (2011) påvisar behovet av att ha en ledare med tendenser att 

delegera beslutsfattande och uppgifter till anställda, liksom Livsmedelsverket gör 

genom uttalandet hur man annars är “körd”. Respondenternas uttalanden i 

föregående stycke samt förtydligandet “Precis, tillit handlar det om” klargör även 

innebörden av kompetensen, vilket är snarlikt med hur Van Wart och Kapucu 

beskriver den i sin studie. I båda situationer innefattas tillit samt delegering av beslut 

och arbetsuppgifter. Konsekvenserna av att en ledare inte delegerar sägs av Van 

Wart och Kapucu (2011) leda till en flaskhalseffekt utgjort av för mycket arbete och 

för många beslut, och slutligen till ineffektivitet, vilket även Livsmedelsverket kan 

vara inne på. Delegerar inte ledaren, leder det till en flaskhals där många beslut och 

arbetsuppgifter ska utföras. I kris sker troligtvis detta under tidspress, men oavsett 

kontext kan det leda till att felaktiga beslut tas eller att vissa arbetsuppgifter inte 

utförs överhuvudtaget på grund av bortprioritering, tidspress eller glömska. I längden 

anses detta kunna leda till vad Livsmedelsverket beskriver som “körd”, där 

innebörden kan vara flerfaldig såsom kontaminering av livsmedel eller vattenbrist. 

Intressant är hur effektivitet inte alls nämns av respondenterna, varken under 

diskussion eller som enskild kompetens, något som kan tyckas associera med 

beskriven situation. Kanske är det en explicit del av att kunna delegera då 

kompetensen leder till en effektivare process, men delegeringen uttyds på så vis 

vara betydligt viktigare än själva effektiviteten. Kanske för att den bidrar till mer än 

effektivitet, nämligen visad tillit till medarbetare, mer tid till att fatta egna beslut och 

bredare perspektiv - den viktigaste kompetensen för respondenterna. Wooten och 

James (2008) fokuserar istället på hur ledaren ska uppmuntra medarbetare till 

informationssamlande och formulering av strategi, något som antyder en viss 

delegering. Dock utesluts beslutsfattande, och delegeringen tolkas snarare vara ett 

sätt för ledaren att erhålla ett bredare beslutsunderlag till följd av information och 

förslag erhållna från medarbetarna. Innebörden blir därför annorlunda, då de faktiska 

besluten inte delegeras. 
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5.5 Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag (33 p) 

5.5.1 Normala förhållanden 
Att kompetensen förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag har en större 

betydelse under kris framgår både av resultatet (jämför tabell 1 och 2), samt av 

respondenternas diskussion: “det gäller ju både i vardag och kris faktiskt. Sen är det 

ju ännu viktigare i kris…”. Yukl’s (2012) teori nämner beslutsfattande under planering 

i kategorin uppgiftsorienterade beteenden men utelämnar att det är just på 

ofullständiga underlag. Samtidigt resonerar respondenterna i studien “Då kan man ju 

fråga: Vad är ett fullständigt underlag?”, “Ja det har man ju som sagt typ aldrig”, 

vilket tyder på att det sällan finns beslut där man har komplett information. Detta 

tillsammans med det faktum att fatta beslut togs bort som kompetens till förmån för 

förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag då de ansågs vara samma, bidrar 

till att Yukl’s (2012) beslutsfattande måste anses överensstämma med 

Livsmedelsverket definition. 

 

Görs jämförelsen istället med Horng et al.’s (2011) studie återfinns fatta det bästa 

beslutet av alternativen under kompetensen strategiskt tänkande vilket inte heller tar 

upp aspekten ofullständiga underlag. I ovanstående stycke kan inte en distinktion 

göras mellan kompetenserna, men här identifieras en möjlig skillnad genom 

aspekten “bästa” alternativet. Dock är “bästa” relativt och innebörden blir otydlig då 

ett beslut som är gynnsamt för någon kan vara direkt skadligt för en annan. 

Samtidigt antas att det “bästa” beslutet alltid fattas utifrån beslutsfattarens 

perspektiv, även om beslutet faktiskt inte är det optimala eller gynnar samtliga. 

Sammantaget anses det även här passande att likställa kompetensen listad av 

Livsmedelsverket med den av Horng et al. (2011). Kompetensen strategiskt 

tänkande hittas dock först på en tiondeplacering i Horng et al.’s (2011) studie vilket 

visar att den inte prioriteras lika högt som i Livsmedelsverkets fall. Möjligtvis är det, 

likt jämförelsen mellan studierna under kunna delegera, så att miljön på 

Livsmedelsverket är mer oförutsägbar vilket leder till fler nya situationer och färre 

rutinmässiga beslut. En annan möjlighet till att de prioriteras olika kan vara den 

påverkan besluten kan tänkas ha. I en ledningsgrupp på Livsmedelsverket skulle ett 

felaktigt beslut kunna få allvarliga följder för samhället då det faktiskt är en 

tillsynsmyndighet där ansvaret är rikstäckande. Samtidigt tar inte Horng et al.’s 
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(2011) studie inte hänsyn till kontext och utelämnar således krissituationer vilket 

även det kan bidra till att lika stor vikt inte läggs på beslutsfattandet.  

5.5.2 Kris 
Van Wart och Kapucu (2011) betonar likt Livsmedelsverket vikten av att kunna fatta 

beslut på otillräcklig information, vilket till och med beskrivs som grunden av 

krishantering i deras studie. Förtydligande görs genom ett citat om att ledare i 

krissituationer inte har tid för detaljerad analys utan måste agera utifrån en snabb 

bedömning. En respondent säger “... är det kris så kan man ju inte vänta på att få ett 

fullständigt underlag. ” vilket förtydligar att förmågan är ett måste. Diskussionen av 

respondenterna i vår studie visar också att kompetensen innefattar risktagande, 

något som ursprungligen togs med men ansågs ingå i förmåga att fatta beslut på 

ofullständiga underlag och således togs bort som enskild kompetens. Van Wart och 

Kapucu diskuterar även hur beslutsamhet är nyckeln till framgång för ledare i kris, en 

kompetens som sägs innefatta risktagande, varpå även denna tolkas kräva en 

förmåga att fatta beslut på ofullständig information. Wooten och James (2008) 

beskriver hur förmågan att fatta snabba beslut under tidspress är en 

grundkompetens för ledare i kris, vilket förtydligas i beslutsfattande under press. 

Ledare sägs ha en tendens att ta kortsiktiga beslut och påverkas emotionellt av 

situationen vilket får negativa konsekvenser, till vilket botemedlet är denna 

kompetens.  

 

5.6 Reflektion 

I ett försök att minimera analys rörande betydelsen av kompetenserna, samt 

inflytandet av våra egna åsikter och ståndpunkter, har författarna kontinuerligt 

återgått till transkriberingen av diskussionen för att skapa sig ett sammanhang som 

kan förtydliga. Dock inser vi att det finns en risk att våra åsikter färgat materialet, 

samt att viss analys rörande betydelsen förekommer. Det sistnämnda anser vi dock 

tillför en transparens och tydlighet i resonemanget. Därtill inser vi att 

generaliserbarheten blir bristande i det att studien använder sig av en definition av 

kompetenser som kontextuella. Detta medför att resultatet inte ska ses som generell 

rekommendation eller svar på vilka kompetenser som är viktigast för alla ledare som 
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ska hantera bägge kontexter, utan snarare som Livsmedelsverkets uppfattning av 

viktigast kompetenser. Studien ska ses som ett första steg mot en modell som tar 

hänsyn till både kris och normala förhållanden, men för att studien ska kunna 

generaliseras ytterligare krävs vidare forskning av samma fenomen i andra 

organisationer och situationer. Författarna inser även att det kan finnas argument 

mot att kompetenser för kris skulle vara lika viktiga som de för normala förhållanden 

eftersom att kris per definition är en sällsynt situation. Dock menar vi att vikten av 

kompetenserna kompenseras av betydelsen att hantera krisen på rätt sätt - när väl 

krisen inträffar kan det bli väldigt kostsamt att inte kunna hantera situationen. 

Studieobjektet är därtill en myndighet med nationellt tillsynsansvar varför kris, i 

motsats till andra organisationer, inte i värsta fall resulterar i likvidering utan 

förödande konsekvenser för hela samhället. 
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6. Slutsats
Detta avsnitt ämnar, med bakgrund av gjord analys och diskussion, besvara studiens 

två syften. Avsnittet struktureras därefter, och avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Studien mot teori 
Ungefär hälften av de kompetenser som Livsmedelsverket listat återfinns tydligt i 

materialet presenterat under teoriavsnittet. I de flesta fall identifieras dock liknande 

kompetenser betraktande samma områden. Exempelvis är den näst viktigaste 

kompetensen enligt denna studie tydlighet, omfattande både intern och extern 

kommunikation. Liknande hittas kommunikation i samtliga teorier, men fokus ligger 

inte på samma aspekt av kommunikationen. Istället för att tydlighet genomsyrade all 

dialog begränsades kompetensen till att beröra specifika områden av 

kommunikation, till exempel extern kommunikation, alternativt istället fokusera på 

vikten av att vara kommunikativ utan redogörelse av tydlighet.  

Berörande andra kompetenser, såsom förmåga att fatta beslut på ofullständiga 

underlag, finner studien inga aspekter som särskiljer de presenterade teorierna från 

studien. I detta exempel syftar Livsmedelsverket till att inga beslut sker på 

fullständiga underlag, varpå distinktionen mellan beslutsfattande och förmåga att 

fatta beslut på ofullständiga underlag inte kan uttydas. Noterbart är att teorier för 

ledarskap i krissituationer påvisar hur ofullständiga underlag är en central del i 

kompetensen, medan samma aspekt inte återfinns i teorier gällande normala 

förhållanden. Samtliga kompetenser presenterade under analysen finner stöd i teori. 

Även om enskilda teorier utelämnar kompetensen tas den upp i någon av de andra. 

Ingen teori tycks dock enskilt återberätta alla kompetenser som Livsmedelsverket 

identifierat. Detta stärker att en integrerad modell behövs, åtminstone utifrån denna 

studiens kontext, för att få med de viktigaste kompetenserna i en och samma teori. 

Sammantaget anser vi att skillnaden i hur kompetenserna uttrycks av 

Livsmedelsverket och teori är av tillräckligt stor betydelse för att hävda att denna 

studie finner att organisationens uppfattning om eftersträvade kompetenser inte 

överensstämmer med teorier inom ämnet. 
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6.2 Integrerad tabell 
Tabellen studien tar fram illustrerar de kompetenser som Livsmedelsverket upplevde 

som viktigast för ledare som ska agera både under kris och normala förhållanden. 

Den bidrar genom att väga kompetenser mot varandra i båda kontexter. För att 

förtydliga adderar den integrerade versionen erhållna poäng hos kompetenser från 

kris och normala förhållanden, vilket kan betyda att en kompetens som har stor 

betydelse i exempelvis kris (likt nulägesanalys), inte alls anses viktig under normala 

förhållanden och på så sätt faller ur tabellen. På samma sätt kan kompetenser som 

ses som delvis viktiga i båda situationer (likt mod), tillsammans nå en tillräckligt hög 

ackumulerad nivå vilket gör att den ses som viktig i sammanställd tabell.  

 

Rank	 Kompetens	 Poäng	
1	 Helhetssyn/perspektiv	 67	
2	 Tydlighet	 55	
3	 Drivande	målstyrning	 37	
4	 Kunna	delegera	 35	
5	 Förmåga	att	fatta	beslut	på	ofullständiga	underlag	 33	
6	 Prioritera	och	motivera	 28	
7	 Kommunikativ	 25	
8	 Stresstålig	 23	
9	 Samverkan/nätverksbyggande	 22	
10	 Mod	 21	
10	 Strategiskt	tänkande	 21	
Tabell 3: Integrerad tabell av kompetenser 
 

6.3 Vidare forskning 
Studien ska ses som ett första försök att ta fram en tabell som hanterar både 

ledarskapskompetenser i kris och i normala förhållanden, och kan ligga till grund för 

vidareutvecklade modeller. Utveckling kan göras genom att ta hänsyn till fler 

kontexter för ledare, exempelvis uppstart, börsnotering eller likvidering, för att på så 

sätt få fram ytterligare dimensioner. Framtida studier skulle även med fördel kunna 

undersöka hur väl Livsmedelsverkets eftersökta kompetenser går att generalisera till 

andra organisationer och branscher. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Resultat av NGT 
 
Mats, Man, 51 år, Avdelningschef 
Normala förhållanden 

1. Helhetssyn/perspektiv 
2. Strategiskt tänkande 
3. Drivande målstyrning 
4. Prioritera och motivera 
5. Ge och ta feedback 
6. Förtroendeingivande 
7. Intresse för människor 
8. Mod 
9. Tydlighet 
10. Arbetsglädje 

 
Kris 

1. Helhetssyn/perspektiv 
2. Strategiskt tänkande 
3. Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag 
4. Kunskap om roller/ansvar/mandat 
5. Lyssna på alla kompetenser 
6. Mod 
7. Empati och samtidigt förmåga att lösa uppgiften 
8. Trygghet 
9. Fantasi 
10. Tydlighet	

 
 
Eirikur, man, 53 år, Områdeschef 
Normala förhållanden 

1. Helhetssyn/perspektiv 
2. Kunna delegera 
3. Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag 
4. Drivande målstyrning 
5. Samverkan/nätverksbyggande 
6. Uppföljning 
7. Känna sina svagheter 
8. Kommunikativ 
9. Tydlighet 
10. Empati och samtidigt förmåga att lösa uppgiften 

Kris 
1. Helhetssyn/perspektiv 
2. Kunna delegera 
3. Prioritera och motivera 
4. Tydlighet 
5. Samverkan/nätverksbyggande 
6. Stresstålig 
7. Gå på känsla/intuition 
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8. Lyssnande/inkännande 
9. Snabbhet/driv 
10. Uthållighet 

 
 
Anders, man, 57 år, HR-chef 
Normala förhållanden 

1. Arbetsglädje 
2. Kommunikativ 
3. Helhetssyn/perspektiv 
4. Kunna delegera 
5. Stresstålig 
6. Ekonomi 
7. Tydlighet 
8. Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag 
9. Strukturerad 
10. Förståelse för system 

Kris 
1. Nulägesanalys 
2. Kommunikativ 
3. Stresstålig 
4. Uthållighet 
5. Tydlighet 
6. Fakta/ämneskunskap 
7. Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag 
8. Helhetssyn/perspektiv 
9. Strukturerad 
10. Mod 

 

Ulla,  kvinna, 60 år, Avdelningschef 
Normala förhållanden 

1. Drivande målstyrning 
2. Mod 
3. Tydlighet 
4. Prioritera och motivera 
5. Arbetsglädje 
6. Uppföljning 
7. Kommunikativ 
8. Intresse för människor 
9. Strategiskt tänkande 
10. Samverkan/nätverksbyggande 

Kris 
1. Tydlighet 
2. Samverkan/nätverksbyggande 
3. Drivande målstyrning 
4. Kunna delegera 
5. Helhetssyn/perspektiv 
6. Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag 
7. Kunskap om roller/ansvar/mandat 
8. Mod 
9. Uthållig 
10. Mediahantering 
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Kristina, Kvinna, 56 år, Avdelningschef 
Normala förhållanden  

1. Helhetssyn/perspektiv 
2. Intresse för människor 
3. Känna sina svagheter 
4. Tydlighet 
5. Prioritera och motivera 
6. Analytisk förmåga 
7. Drivande målstyrning 
8. Kunna delegera 
9. Ge och ta feedback 
10. Strategiskt tänkande 

Kris  
1. Nulägesanalys 
2. Snabbhet/driv 
3. Tydlighet 
4. Mediahantering 
5. Analytisk förmåga 
6. Förmåga att fatta beslut på ofullständiga underlag 
7. Stresstålig 
8. Fakta/ämneskunskap 
9. Kreativitet 
10. Uthållighet 

 
 


