
LEDAREN	  	  

Vad	  är	  ledarskap?	  
K5,	  Block	  II	  Ledarskap	  och	  

Organisa:on.	  FÖR	  2	  



VAD	  ÄR	  EN	  ORGANISATION?	  	  
	  

•  Varje	  år	  startas	  tusentals	  företag.	  Framgångsrika	  
företag	  är	  oDast	  bra	  för	  samhället	  eDersom	  de:	  	  

•  Skapar	  arbetsJllfällen	  och	  ger	  löner	  Jll	  anställda	  	  
•  Betalar	  skaMer	  Jll	  staten	  vilket	  bidrar	  
samhällsnyMan	  	  

•  En	  organisaJon	  är	  en	  eller	  flera	  människor	  som	  
anJngen	  i	  form	  av	  eM	  företag	  eller	  en	  förening,	  
driver	  en	  verksamhet	  med	  eM	  tydligt	  
gemensamt	  syDe	  och	  mål.	  

	  



VAD	  ÄR	  LEDARSKAP?	  

•  Alla	  organisaJoner	  har	  en	  eller	  flera	  ledare.	  	  
•  En	  ledare	  bör	  vara	  en:	  	  
•  förebild	  	  
•  visionär	  	  



ORGANISATIONENS	  TOTALA	  
TILLGÅNGAR	  	  

	  
•  Fysiska	  :llgångar:	  Bank,	  kassa,	  inventarier,	  
lager,	  kundfordringar,	  kunder,	  lokaler…	  

•  Humankapital:	  Medarbetarnas	  kompetenser,	  
beteende,	  lojalitet,	  engagemang,	  delak:ghet	  i	  
måluppfyllelse,	  anpassningsförmåga,	  
kunskaper,	  förändringsbenägenhet…	  



LEDARENS	  UPPGIFTER	  

•  §Ledaren	  ansvarar	  för	  aM	  organisaJonens	  
verksamhet	  ger	  önskat	  resultat.	  Det	  kan	  ske	  
genom	  aM	  :	  	  

•  ta	  Jllvara	  på	  Jlldelade	  ekonomiska	  resurser	  	  
•  ta	  Jllvara	  på	  humankapitalet	  	  
•  eDersträva	  aM	  nå	  organisaJonens	  mål	  	  
•  vårda	  relaJonen	  Jll	  medarbetarna	  	  



MÅL	  AV	  TVÅ	  SLAG	  

•  KvanJtaJva,	  som	  är	  tydligt	  mätbara	  
	  

•  KvalitaJva,	  som	  inte	  är	  tydligt	  mätbart	  	  
	  



LEDARSKAPETS	  3	  R	  

•  Resultat:	  Vad	  ska	  vi	  uppnå?	  	  
•  RelaJoner:	  Få	  medarbetarna	  aM	  trivas	  och	  
prestera	  	  

•  Resurser:	  Hantera	  organisaJonens	  Jllgångar	  	  



LEDARE	  AV	  TVÅ	  SLAG	  

Formella	  ledare:	  	  
•  har	  blivit	  utsedda	  Jll	  sin	  roll	  	  
•  har	  klara	  direkJv	  	  
•  har	  fåM	  vissa	  befogenheter	  	  
Informella	  ledare:	  	  
•  saknar	  formell	  behörighet	  och	  befogenhet	  	  
•  har	  förmåga	  aM	  samla	  och	  påverka	  andra	  
människor	  	  



LEDARSKAPETS	  HISTORISKA	  
UTVECKLING	  	  

	  
•  Under	  1900-‐talet	  har	  samhället	  och	  synen	  på	  
ledaren	  förändrats.	  	  

•  Synen	  på	  medarbetarna	  har	  förändrats	  från	  
”producerande	  enheter”	  Jll	  ”unika	  
Jllgångar”.	  	  



DISKUTERA	  

•  Ge	  exempel	  på	  bra	  ledare	  som	  du	  har	  möM	  i	  
skolan,	  på	  din	  arbetsplats	  eller	  på	  din	  friJd.	  
Vad	  har	  gjort	  dessa	  personer	  Jll	  bra	  ledare?	  
Hur	  upplever	  andra	  dessa	  personer?	  	  

•  Vilka	  ledare	  finns	  det	  på	  din	  skola/
arbetsplats?	  	  

•  Ge	  exempel	  på	  när	  du	  själv	  är	  ledare.	  	  
SKRIV	  SVAREN/TANKARNA/REFLEKTIONERNA	  I	  
DIG	  LOGGBOK	  


