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Sammanfattning 

 

Ett gott ledarskap är en viktig grundpelare för ett resultat med hög kvalite. Min erfarenhet 

från produktionsbolag i tv-branschen är att förutsättningarna för ett gott ledarskap är 

bristfälliga. Därför har jag i detta arbete försökt få svar på frågeställningarna: 

Vad kännetecknar ett gott ledarskap?  

Hur ser förutsättningarna för ett gott ledarskap ut på produktionsbolag? 

Metoden som jag använt mig av är litteraturstudie och observation.  

Jag har läst ett antal böcker och forskningsstudier om ledarskapets betydelse för 

arbetsgruppens slutresultat och personalens engagemang under arbetsprocessen. Det 

framgår tydligt att ledarskapet är en viktig parameter för ett gott resultat. Däremot har jag 

inte hittat någon forskning om ledarskap på media produktionsbolag. Mina observationer 

från två mediaproduktionsbolag har däremot visat på bristfällig arbetsmiljö för 

medarbetarna, bristande ledarskap och svåra förutsättningar för att kunna utöva ett positivt 

ledarskap. Jag tror att mediebranschen skulle utvecklas och få fler och bredare kundbas (i 

detta fall TV tittare) om det blev en stabilare arbetsmarknad med tydliga 

anställningsförhållanden, sunda arbetstider, mångkulturella grupper osv. Då skulle de som 

har arbetsledande funktioner få en möjlighet att utföra sitt ledarskap och utvecklas som 

ledare. Medarbetarna skulle känna mer engagemang och trygghet. Fler personer skulle våga 

satsa på arbeten i mediebranschen och vara kvar i olika faser i livet. t.ex. vid familjebildning 

och högre upp i åldrarna. Det skulle på sikt ge högre kvalitet och stabilare resultat. Det krävs 

en stor kulturell förändring som skulle skapa hållbarare arbeten och på så sätt större 

konkurrenskraft.  
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Abstract 
 

Good leadership is important if you like to have high quality in the results. My experience in 

the production of the television industry is that conditions for good leadership is insufficient. 

Therefore, I have tried to get answers for those two questions in my exam report: 

 

What are the characteristics of good leadership? 

What are the prerequisites for good leadership out of production? 

 

The method I used is a literature study and observation. 

 

I have read a number of books and research studies about the importance of the leadership 

for the working group's final results and the commitment of staff during the working 

process. It is clear that leadership is an important parameter for a good result. However, I 

have not found any research on leadership in the media production business area. My 

observations from two media production companies have however shown the inadequate 

working environment for employees, lack of leadership, and difficult conditions for the 

exercise of positive leadership. I think the media production branch of industry should have 

business opportunities and reach more and broader customers (in this case television 

viewers) if there was a more stable labour market with clear conditions of employment, 

healthy working hours, multicultural groups and so on. Then those who have supervisory 

functions should get an opportunity to perform its leadership and develop as leaders. 

Employees would feel more committed and secure. More people would dare to work in the 

media industry and remain in various stages of life. For example, the time in life when you 

have children and thereafter. It would eventually provide higher quality and more stable 

results. It requires a major cultural shift that would create sustainable jobs and market. 
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Inledning 

Gott ledarskap är en viktig grundsten för att en uppgift ska utföras med en positiv anda och 

ge ett resultat med hög kvalité.  Jag studerar på Umeå Universitet och denna rapport är mitt 

examensarbete för högskoleprogrammet Medieproducent. I utbildningsplanen för 

medieproducentprogrammet ingår inte ledarskap i utbildningen. Därför vill jag fokusera min 

slutrapport inom detta område då jag anser att ett gott ledarskap är nödvändigt inom alla 

yrkesområden.  

 

Genom litteraturstudie av ett antal böcker och forskningsartiklar inom området ledarskap 

har jag tagit fram detta examensarbete. Jag har fått en större och bredare förståelse och 

kunskap om vad jag anser är ett gott ledarskap och hur ett gott ledarskapet kan få gruppen 

att samverka och de enskilda individerna att växa.  

 

Under 10 veckor har jag spenderat min examensperiod på produktionsbolaget 

Fremantlemedia. Där jobbade jag med en produktion i ett team på 6 personer inklusive mig. 

Arbetet innebar noga planering inför inspelningen såsom scheman, logistik, anställningar, 

samarbeten m.m.  

Utöver detta har jag haft en praktikperiod på produktionsbolaget Mastiff AB där jag också 

har varit i ca 10 veckor.  

Jag har under mina praktikperioder observerat ledarskapet på respektive arbetsplats.  
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Som jag nämnt är examensarbetet i huvudsak en litteraturstudie. De observationer som jag 

har gjort på mina praktikplatser kommer jag att ta upp i diskussionen i relation till resultat 

från litteraturstudien.  

Frågeställning:  

Vad kännetecknar ett gott ledarskap? 

Hur ser förutsättningarna för ett gott ledarskap ut i mediebranschen? 

Metodbeskrivning:  

Jag har valt att göra en litteraturstudie om ledarskap. Jag har även sökt efter publikationer 

inom ledarskapsstudier gällande mediebranschen.  

Som komplement till litteraturstudie har jag gjort observationer på mina praktplatser som 

jag har haft på två produktionsbolag.  

Observationerna har skett under pågående arbete. Som en del i observationerna har jag 

inhämtat information om mötesstruktur såsom antal möten, typ av möten, vilka punkter 

som tas upp och diskuteras på mötena.  

Resultat  

I en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv (1) visade sig skrämmande siffror som pekade 

på att en miljon svenskar inte trivs med sina arbetsuppgifter och/eller med sina kollegor. 

Samma undersökning visar att ca 40 % funderar på att byta jobb.   

Men vad är det som orsakar att personer inte trivs på sitt jobb? Och hur kan man som ledare 

få sina medarbetare motiverade och känna att de växer i sin roll de har på sin arbetsplats? 

En undersökning gjord av Gallup (2), visar resultat med oroväckande procentsiffror på hur 

många som är engagerade i sitt arbete. Statistikens resultat (se figur 1) visade på att hela 73 

% av de anställda inte är särskilt engagerade i sitt arbete i Sverige, och 12 % inte alls 
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engagerade. Den region som hade flest engagerad personal var Nordamerika och Canada 

som låg på 29 % och minst engagerade för sitt arbete var mellanöstern och delar av Afrika.  

 Engaged Not engaged Actively disengaged 

Sweden 16% 73% 12% 

 

Fig 1. Resultat från undersökning av Gallup ”State of the Global ”Workplace, Employee 

Engaging insights for Business Leaders Worldwide”   

 

Men vad är det som krävs för att de anställda ska känna tillfredsställelse och upplevelse av 

att de tillför något i det stora hela på arbetsplatsen? 

 

Arbetsplatsen 
 

Många arbetsplatser är i dag uppdelade i hierarkier, detta innebär att organisationen är 

uppbyggd i olika nivåer. Dessa olika nivåer innebär olika lön, status på arbetsplatsen samt 

olika påverkan på beslut inom organisationen (3. Pia Vingestråhle, s21, 2015).  

Att utöva ledarskap innebär att man ska föra människors agerande mot det satta målet. Ett 

effektivt ledarskap innebär då att gruppens individer känner att ledaren motiverar och får de 

enskilda individerna att känna att de utvecklas med ledarens hjälp. Ledarskap är med andra 

ord lika mycket beroende av gruppens individer som ska ledas mot målet (4. Rosell & 

Lunden,s10, 1998).  

 

Ledarskap Vs chefskap  
 

Skillnaden mellan chef och ledare är främst att chefspositionen är mer kopplad till position 

och ledarrollen mer kopplad till acceptans. En chef har tilldelats en formell position som 
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innebär ansvar för exempelvis beslut rörande verksamheten. En chefs uppgift är att 

formulera mål, lägga upp strategier och lösa operativa problem. Man kan säga att 

chefsrollen bör vara verksamhetsspecialist (se Fig 2.0).  

En ledares arbetsroll innebär att tydliggöra mål, se till att dessa förankras, bekräfta 

medarbetare, ge feedback, utveckla gruppen och inspirera.  

 

Chef 

Utsedd  

Formell  

Kontroll  

Makt  

Uppgift  

Förvaltning  

Order  

Ledare 

Accepterad  

Informell  

Delaktighet  

Legitimitet  

Relation  

Utveckling  

Motivation  

 

Figur 2.0  Skillnaden mellan att vara chef och ledare kan något förenklat sammanfattas som 

ovanstående uppställning.  

(5. Pettersson & Nilsson, s25, 2014).  

Som ledare innebär det att du har möjlighet att förändra, styra dina medarbetare och dig 

själv som ska skapa framgång för företaget. Vissa människor tar på sig ledarrollen redan i 

tidig ålder på dagis. Grupperingar av olika dess slag kommer alla människor i kontakt med på 

ett eller annat sätt. I dessa olika grupperingar sker det naturligt att olika roller fördelas inom 
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gruppen.  Men faktum är att alla människor har ledandet som en naturlig del i sitt beteende, 

men konsten att leda en grupp framgångsrikt och effektivt är en konst och få förunnat (4. 

Rosell & Lunden, 1998, 8).  

 

De olika ledarstilarna  
 

Det finns olika sätt att leda sina medarbetare, och det kan ibland vara svårt att veta vilken 

ledarstil som passar bäst. Beroende på satta mål, situation och gruppmedlemmar passar 

olika ledarstilar mer effektivt eller mindre effektivt.  

De olika ledarstilarna: 

Auktoritär stil: 

Den auktoritära ledarstilen är kraftfull och befallande. Den innehåller tydliga order och 

instruktioner som ska följas. Denna ledarstil var populär förr i tiden och framförallt 

användes/används för soldater i strid. Den auktoritära ledarstilen har blivit allt mer sällsynt.  

 

Samverkansorienterad ledarstil: 

Denna typ av ledarstil bygger på samverkan mellan ledare och medarbetare. Denna ledare 

ger medarbetarna stora möjligheter att diskutera sina mål samt arbetsmetoder. Denna 

ledarstil utnyttjar sina anställdas kunskaper, förmåga och motivation.  

 

Demokratisk ledarstil: 

Den demokratiska ledarstilen är en blandning mellan den auktoritära ledarstilen och den 

samverkansorienterade ledarstilen. Denna ledarstil innebär att ledaren fattar beslut om hur 

arbetet ska utföras, men tar samtidigt hänsyn till medarbetarna.  

 

Målstyrd ledarstil  

Denna ledarstil fungerar bäst då ledare känner medarbetarna väl. Den går ut på att ledaren 

fastställer målet och medarbetarna och uppnås sedan genom att medarbetarna själva väljer 

hur de vill gå till väga.  
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(4. Rosell & Lunden, 1998, 18-20)  

 

Om du är genuint intresserad av dina medarbetare kommer detta att skapa goda 

förutsättningar för ditt team. Detta kommer även att resultera till fler engagerade och 

delaktiga medarbetare (3. Vingestråhle, 2015, s. 138). 

 

Kommunikation  

Pia Vingestråhle skriver i sin bok ”jag vill ha en bättre chef nu!” att ledarskapet utövas i varje 

stund, hela tiden, i varje möte, i varje diskussion”.  I och med detta citat menar Vingestråhle 

att personen som har en ledarroll ska vara det till 100 %. Detta innebär att allt sammantaget 

skapar bilden av en chef, även bilden ledaren ger utanför arbetstid (3. Vingestråhle, 2015, 

33). 

Törnblom påpekar i stor grad i sin bok “Du leder!” vikten av att ledaren ger bekräftelse och 

ser till att alla känner sig sedda och uppskattade för deras prestationer.  Det gäller även 

medarbetare oavsett arbetsuppgift. De som har så kallade service tjänster glöms ofta bort, 

så som lokalvårdare och telefonister. Det är oftast dessa funktioner som är de viktigaste för 

att stämningen på jobbet inte ska försämras (6. Törnblom, s25, 2011). 

Pia Vingestråhle skriver att det är enormt viktigt att ledaren vågar möta människor av olika 

slag. En av de viktigaste ledaregenskaperna är öppenhet och tolerans, och en förståelse för 

att personer är olika. Det är ledarens roll att kunna möta varje medarbetare (3. Vingestråhle, 

s59, 2015). 

För att få en bredare och mer medveten ledarroll är det viktigt att komma underfund med 

att alla är vi människor som har liknande mänskliga behov oavsett vart vi är i livet (7. 

Carlsson & Matikainen, s26, 2013). 
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För att bli en omtyckt ledare så finns det en modell som kallas de 3 V:na. Denna modell 

representerar 3 stycken egenskaper som ökar personers tillit till en individ.  

• Vetande  

• Verbal  

• Vänlig  

Dessa tre egenskaper gör att dina medarbetare känner tillit till dig när de ställer en fråga. De 

vet att du är vetande, har kunskap, annars hade de inte ställt frågan. Verbal innebär att du 

säger vad du tycker på ett konkret och tydligt sätt som är svårt att missförstå. Vänlig innebär 

att du inte är dömande utan uppmuntrar att dina medarbetare ställer frågor (4. Rosell & 

Lunden, s13, 1998). 

En annan populär modell inom ledarskap är ledarskapsboxen (5. Nilsson, Pettersson & 

Nilsson, s20-21, 2014). Den symboliserar en box som innehåller egenskaper som alla ledare 

bör försöka att utveckla (se Fig.2.2).  

 

Ledarskapsboxen  

 

Förändring          Relationer  

Gruppdynamik             Känslor  

Kommunikation                  Värderingar  

 

Figur 2.2.  

Ledarskapsboxen visar på grundläggande färdigheter som alla ledare bör eftersträva.  

 

Utveckla kommunikativa färdigheter: 
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Grunden till ett emotionellt ledarskap är att ledaren ska ha en kommunikativ kompetens där 

information framförs på ett tydligt sätt och att kunna hantera feedback samt leverera 

feedback.  

Hantera både enskilda personer och grupper samtidigt: 

Det är viktigt att vara en ledare som försöker förstå sig på gruppens uppbyggnad och genom 

det fundera på hur gruppen kan utvecklas. Ha en förståelse och nyfikenhet för att individers 

beteende påverkas när individen är själv inklusive i en sammansatt grupp.  

 

Leda förändringsprocessen: 

En ledare måste kunna hantera förändringar samt hantera andras reaktioner på 

förändringar. Ledaren ska kunna konkretisera en strategi och vision.  

 

Skapa bra relationer och arbeta med värderingar: 

Ledaren ska kunna hantera känsloreaktioner och utveckla positiva attityder som sedan 

formar värdegrunden som ska fungera som ledstjärna för medarbetarna.  

(5. Nilsson, Pettersson & Nilsson, s20-21, 2014).  

 

Oavsett vad vi tycker om våra kollegor eller de anställda har vi alltid ett ansvar att arbeta 

tillsammans på bästa möjliga sätt (3. Vingestråhle, s57, 2015).  

Tumregeln är egentligen väldigt enkel, var trevlig mot de du möter. När du förminskar andra 

förminskar du även dig själv inför andra (8. Ekberg, s109, 2015).  

Ur boken ”Bli ett bemötande proffs – konsten att möta andra med lyhördhet – utan att offra 

dig själv” skriver Liv Larsson att första steget att verkligen se människor är att inse att vi har 

fördomar och att vi förmodligen aldrig kommer att bli helt kvitt dem. När vi väl erkänt detta 

för oss själva, det är då vi kan förändra oss själva och inse skillnaden mellan de inlärda 

fördomarna och den verklighet vi möter i de människor som står framför oss (9. Larsson, s48, 

2012). 
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Törnblom påstår i sin bok “Du leder!” att ett av de vanligaste misstagen vi människor gör är 

att vi utgår från att vi själva är normen. Vi tar för givet att alla andra har samma åsikt, 

värdegrund och uppfattning om rätt och fel som vi själva har. Det är våra normer och 

värderingar avgör vad vi accepterar och inte (6. Törnblom, s76, 2011).  

En bra ledare ska vara ett bra föredöme för andra. Ett misslyckat beteende många ledare kan 

anamma är att de går upp över öronen på dem att de har sista ordet, de blir stroppiga. Det 

resulterar i att du blir en arrogant ledare, som skickar ut signaler om att du bara ska göra 

”fingöra”. Genom att tydligt visa att även du som ledare plockar ut disken och hämtar stolar 

till mötet ifall detta behövs visar du gott exempel på hur du vill att även dina medarbetare 

ska uppföra sig på arbetsplatsen. Du blir ett gott exempel och visar att ingen uppgift är 

under din värdighet (8. Ekberg, s25, 2015). 

För att öka medarbetarnas egenvärde och utveckling är det extremt viktigt att som ledare 

noga lyssna på vad ens medarbetare har att säga. Detta är något man har som ansvar som 

ledare. (6. Törnblom, s93, 2011).  

Att lyssna och få en person att känna att hen blir sedd innebär också utöver aktivt lyssnande 

på vad personen säger också uppmärksamma kroppsspråk samt ögonkontakt. Ur boken 

”coaching och mentorskap- praktiska metoder för bättre lärande” av Erik Parsloe och Monica 

Wray skriver de att ögonen ger de rikaste och mest avslöjande signalerna. En acceptabel 

mängd ögonkontakt ligger på runt 60-70 % under loppet av ett samtal. Ifall en person över 

huvudtaget knappt tittar på sin motparter tenderar detta till misstro och misstänksamhet 

(10. Parsloe & Wray, s82, 2002).  

Att lyssna innebär, förutom att vi tar emot orden, att vi tolkar allt det som vi uppfattar med 

flera sinnen. Det som vi ser, hör, känner med känseln och upplever i form av känslor och 

dofter. En god och effektiv lyssnare lyssnar aktivt, inte passivt. Det innebär att lyssna på 

sådant som tempo, ordval, kroppsspråk och liknelser eller bildspråk som personen använder 

(11. Altaleda, 2016).  

Det är din uppgift som ledare att se till att lyssna aktivt. Enligt Erik Parsloe och Monica Wray 

beror din framgång i hög grad på om du effektivt kan koncentrera dig på vad som sägs. Man 

kan mycket väl få personer att känna sig oviktig om hen känner att deras tankar och känslor 
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inte blir uppmärksammade. Relationen kommer utan tvekan då att skadas (10. Parsloe & 

Wray, s52, 2002). 

 

Det är viktigt att satsa på kvaliteten i kommunikation Du som ledare har ansvar för att alla 

inom gruppen ska komma till tals. Ett hinder för god kommunikation är just att alla inte 

kommer till tals. Tystnaden i en grupp kan stå för mycket (12. Börjeson, s135, 2011).  

Med hjälp av att utveckla goda relationer till de team som styrs så ökar produktiviteten, 

kvaliteten och effektiviteten En kommunikativ ledare skapar en vi-känsla i teamet, det är 

viktigt att ledaren är en del av detta vi-teamet (5. s46, Nilsson, Pettersson & Nilsson, 2014).  

Som ledare är du ett föredöme för andra och de ska känna tillit till dig som person. Genom 

att lära dig dina medarbetares namn är det lättare för dig som ledare att skapa förtroende. 

Detta får din medarbetare att känna sig viktig och betydelsefull. Detta är ett enkelt tips för 

att bli omtyckt som ledare och som anställd. (8. Ekberg, s30, 2015)  

”Kom ihåg att på alla språk är en människas eget namn det vackraste och viktigaste ordet för 

henne” (13, Carnegie, s117, 1936).  

 

Skapa tillit  

Enligt en forskare från New York University tar det oss endast 7 sekunder att bilda en första 

uppfattning och fördomar när vi hälsar på en person för första gången (14. Michelle 

Oconnor, 2010).  

Det är viktigt att du i din ledarroll beter dig och har en attityd mot andra som du förväntar 

dig av andra. Om du som ledare ständigt jobbar med att utveckla ditt ledarskaps personliga 

utveckling kommer din organisation och arbetsgrupp att ständigt vara i rörande positiv 

riktning. (7. Carlsson & Matikainen, s38, 2013). 

När medarbetarna känner tillit till dig som ledare så resulterar detta i att de lyssnar på dig 

som ledare samt att de känner sig bekväma med att öppna upp sig och komma med idéer 

och tankar. Tillit behöver byggas och förvaltas, Marie Bengtsson som driver Klarblå Coaching 
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har 10 tips på hur man skapar och utvecklar tillit till sina medarbetare. (15. Bengtsson Marie, 

klarblacoaching.se 2015-05-21) 

1. Var närvarande  

Genom att uppmärksamma dina medarbetare och vara närvarande skapar du förtroende. 

Lyssna, känn in och öppna upp.  

2. Håll dina löften  

För att minska chanser för att dina medarbetare ska känna tvivel är det viktigt att hålla det 

du lovar. Detta gör att dina medarbetare känner att du är pålitlig.  

3. Om du måste svika ett löfte  

Om du skulle bli tvungen att bryta ett löfte är det viktigt att din medarbetare får reda på det 

så fort som möjligt.  

4. Säg förlåt när du gjort fel  

Vi kan alla göra fel, men om du känner att du gjort fel är det viktigt att förtroendet 

återupptas och att din motpart får en ursäkt för det inträffande.  

5. Var ärlig men inte brutalt uppriktig  

Den som säger vad hen tycker upplevs ärlig och uppriktig. Men den som säger sanningar 

utan respekt skapar distans och obehag i en relation.  

6. Var lojal  

Att skapa tillit innebär att skapa förtroende och bevara det som en person säger mellan fyra 

ögon. Grundregel för att skapa tillit är att prata till en person istället för om en person.  

7. Ta tjuren vid hornen 

Den som inte dukar för obehag och konflikter vinner vårt förtroende. Att som ledare kunna 

sätta sin bekvämlighet åt sidan för att direkt ta upp om något står fel till skapar förtroende.  

8. Var dig själv  
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När vi upplever att en person är sig själv skapar detta tillit. När en person är sig själv och inte 

ändrar beteende eller attityd beroende på vilken roll eller scen hen befinner sig på resulterar 

detta i att vi känner förtroende för ledaren.  

 

9. Var konsekvent  

När en ledare är förutsägbar för sina medarbetare, innebär det att medarbetarna känner 

ledaren och detta skapar trygghet i arbetsmiljön. En ledare vars ord överensstämmer med 

hens handlingar.  

10. Lita på andra  

Tillit är ett ord som är palindrom, alltså att det blir samma oavsett om du läser ordet 

framlänges eller baklänges. Om du vill skapa tillit måste du också ge tillit genom att släppa 

ansvar. Att lita på dina medarbetare innebär att du tror på deras kunskaper och förmågor.  

(15. Bengtsson Marie, klarblacoaching.se 2015-05-21) 

Motivera dina medarbetare  

Det finns alltid en drivkraft bakom det vi gör- annars skulle vi inte utföra uppgiften. Motiv 

och motivation är det som ger oss energi till att agera. För att driva en grupps verksamhet i 

riktning mot målet är det viktigt att ledaren motiverar sina medarbetare längs vägen (5. 

Nilsson, Pettersson & Nilsson, s47, 2014).  

En ledare måste lära sig att känna igen olika drivkrafter och ta reda på vilka drivkrafter 

hennes medarbetare har. De som motiverar dig som ledare kanske inte motiverar dina 

medarbetare. Den kanske mest kända teorin om vad som motiverar människor är Maslows 

Behovstrappa (se Fig.3.0). Modellen presenterades 1943 av den amerikanske psykologen 

Abraham Maslow i artikeln ”A theory of human motivation”. (16. A Theory of Human 

Motivation by Abraham H. Maslow – reflection by Healy, Kevin). 

Den har därefter omarbetats vid olika tillfällen. Teorin utgår från att människan har ett antal 

behov som kan ordnas hierarkiskt.  
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Fig 3.0 Maslows Behovstrappa  

(16. Maslow, 1943, A Theory of Human Motivation by Abraham H. Maslow – reflection by 

Healy, Kevin). 

 

Även om olika forskning säger olika saker angående motivation så kan vi säkerställa en sak. 

Motiverade medarbetare skapar bättre resultat. Genom att följa fem enkla steg kan vi öka 

motivationen både inom oss själva men också öka våra medarbetares motivation. (17, 

Academic House, 2016) 

 

1. Vad är syftet?  

Det är extremt viktigt som ledare att tydligöra syftet med projektet. Genom att tydligt 

definiera varför ni utför denna uppgift har ni större chanser med att lyckas på ett långsiktigt 

plan. 
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2. Vad är målet? 

Tydligt definiera de önskvärda målet med insatsen, alltså vad som ska göras för att nå målet. 

Målsättningarna med att utföra uppgiften kan förändras under arbetets gång.  

3. Koppla insats till resultat  

Kopplingen mellan stimuli och respons är viktigt för att få människan motiverad. Genom att 

ge beröm till medarbetare när de gjort bra ifrån sig ökar vi chanserna till positiva attityder i 

hela organisationen  

4. Belöning, Belöning, Belöning   

För att skapa motivation bör vi ha belöningar längs vägen. Belöningar kan vara att 

uppmärksamma medarbetarnas arbete, delegera ut ansvar och ge beröm. Men för mycket 

beröm kan skapa en miljö som inte är trovärdig. Det gäller att hitta en bra balans som passar 

individerna och arbetssituationen.  

5. Kontinuitet är Nyckeln  

Se till att följa upp de insatser medarbetarna utfört. Belys de positiva men också de som 

hade kunnat utföras bättre. Genom att jobba kontinuerligt och undvika slumpfaktorn så 

läggs grunden för långsiktiga och bra resultat.  

 

Om man inte gör sitt yttersta som ledare att få sina medarbetare att fortsätta utvecklas och 

förnyas så resulterar det i uttråkade medarbetare som inte presterar så bra som de kunnat. 

Genom att låta sina medarbetare pröva sig fram utvecklar det självförtroende. Modellen 

nedan (Fig 4.0) beskriver en naturlig inlärningskurva, den kallas Sigmoidkurvan.  
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Fig 4.0 Sigmoidkurvan beskriver inlärningskurvan  

Sigmoidkurvan kan likna kurvan vid att åka bergodalbana. Först går det uppåt och alla 

medarbetare tycker att det är kul och motiverande. När man närmar sig toppen så är alla 

nervösa och känslan av att hela världen ligger framför sig infinner sig i arbetsteamet. Så 

dyker plötsligt tåget ner i vild fart och alla skriker. Detta händer för många företag, då de 

uppnått mästerskap. Så fort man har förstått utvecklingen av Sigmoidkurvan kan man som 

ledare se till att man börjar på en ny Sigmoidkurva innan den första har nått botten. Detta 

kommer sedan resultera i ständig tillväxt och motiverade medarbetare. Figuren 4.1 nedan 

visar hur det skulle kunna se ut.  
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   Kurva 2  

  

 B 

 

 A 

   C  

 

Första kurvan  

 

 

Fig 4.1 Det bör starta en ny inlärningskurva innan den första börjar sjunka. 

Figur 4.1 visar på att det är klokt att sätta en ny utvecklingskurva innan den förgående 

utvecklingskurvan går nedåt.  Vid punkt A måste den nya planen börja sättas i verk. Vid 

punkt B har nedgången redan börjat och vid punkt C är det redan för sent.  

(18. Blanchard & Waghorn, s23-25, 1996) 

 

I Mia Törnbloms bok ”Du leder!” beskriver Mia att det är viktigt att man som ledare har klara 

visioner och utstråla trygghet. ”Det är viktigt att du som ledare tror på dina medarbetare. Att 

tro på deras egna chanser samt den gemensamma kraften att lyckas tillsammans.” (6. 

Törnblom, s19, 2011). 
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Om vi vill göra vår arbetsgrupp motiverade för att utföra en insats då är det först och främst 

viktigt att vi får arbetsuppgiften att kännas meningsfull för den enskilda individen. Det är 

alltså viktigt att vi framför vinsten av ansträngningen (6. Törnblom, s16-17, 2011).  

Det absolut viktigaste och kanske svåraste som ledare är att lära sig hur man får en grupp 

människor att känna motivation, entusiasm, självständighet, arbetslojalitet samt 

samarbetsförmåga. Men när du väl lyckats med detta kommer du att få hög effektivitet i 

gruppen, god samarbetsanda, låg personalomsättning samt bra slitkvalité på det satta 

målet(4. Rosell & Lunden, s50, 1998). 

 

Positiv attityd  

Det är viktigt att du i din ledarroll beter dig och har en attityd mot andra som du förväntar 

dig av andra. Om du som ledare ständigt jobbar med att utveckla ditt ledarskap personliga 

utveckling kommer din organisation och arbetsgrupp att ständigt vara i rörande positiv 

riktning. (7. Carlsson & Matikainen, s38, 2013).  

Duktiga ledare är medvetna om att ledarskapet växer fram tillsammans med dom man leder. 

Stor öppenhet och hög energi öppnar upp för lärande och utveckling inom arbetsgruppen. 

En ledare som får sina medarbetare att känna sig betydelsefulla och behövda utför ett bra 

jobb. Genom att leda sina medarbetare och alltid tro på deras förmågor gör att de skapar en 

öppenhet och positiv själv uppskattning hos medarbetarna (19. Per Winblad,Företagande, 

2007).  

Handlingar säger mer än ett ord och ett leende säger att du är glad över att träffa den du 

möter. Det är därför hundar alltid gör sådan succé, de är så glada över att träffa oss och då 

resulterar de i att vi människor oftast blir glada över att träffa de. Spädbarns leenden har 

samma effekt. Spädbarnets leende, är ett verkligt leende inifrån som inte kan fås för pengar 

(13. Carnegie, s99-100, 1964).  

Ett leende kostar ingenting, men det skapar mycket. Det tar bara ett ögonblick, men dess 

minne kan stanna för alltid.  

(13. Carnegie, s 106 -1964). 
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Självinsikt 

För att vara en så pass bra ledare som möjligt är det viktigt att du har kännedom om dina 

egna svagheter och styrkor. Ju större självinstinkt du har som ledare ju större förståelse har 

du för dina medarbetares reaktioner på ditt agerande (20. Hallin & Karrbom Gustavsson, 

s143, 2015). 

Om du som har en ledarposition är medveten om dina svagheter bidrar detta till en 

ödmjukhet som ledare och på sikt bidrar detta till högre auktoritet som ledare, eftersom att 

dina kollegor är medvetna om att du känner dig själv och därmed kompletterar 

arbetsgruppen med anställda som kompenserar varandra (21. Steinberg, s27. 2008).  

Joe Luft och Harry Ingram har skapat en modell om självinstinkt som kallas för Joharifönstret 

(se Fig 5.0). Principen för Joharifönstret är att en förändring i en kvadrat påverkar de andra 

kvadraternas storlek (20. Hallin & Karrbom Gustavsson, s143, 2015).  
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       Vad jag vet om mig själv            Vad jag inte vet om mig själv  

 

 

Vad andra vet 

om mig  

 

 

 

 

 

Vad andra 

inte vet om 

mig  

 

Fig 5.0 Modell om självinstinkt som kallas för Joharifönstret. 

 Arenan: Även kallad det öppna fältet. Inom detta fält ingår det som andra vet om mig samt 

det jag själv är medveten om. Vårt offentliga jag. En person med ett stort öppet fält är en 

person som tar åt sig feedback från andra, är lyhörd och tydlig. Ju fler som har ett öppen-fält 

i en arbetsgrupp har större chans för lyckat slutresultat.  

Blint: Även ofta kallad ”området för dålig andedräkt”.  Detta är vad andra vet om mig, som 

jag själv inte är medveten om.  Personer med ett stort blint jag kan kännas igen av 

ARENA 

Officiell Bild  

Allmängods  

Självklarheter  

Synligt  

BLINT 

Kroppsspråk  

Utanförskap  

Attityder  

Pinsamhet  

FASAD 

Drömmar  

Kunskap  

Privat  

Hemligt 

Levnadshistoria   

Jante  

Skam, Skuld, Tabu  

OKÄNT 

Okänt  

Förträngt  

Har ännu ej hänt  

Oviktigt?  
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egenskapen att hen har svårt att ta emot andras åsikter. Detta hämmar kommunikationen 

och påverkar samarbetet negativt.  

Fasad: Inom fasad fältet finns den information som vi gärna inte släpper ifrån oss.  

Okänt: Detta fält består av information som varken jag vet eller som mina arbetskollegor 

vet. 

 

En person som har stor Arena har en stor självinsikt, personen har då en öppenhet som 

underlättar för att jobba i grupp och leda andra. Den öppna personen upplevs som tydlig och 

detta smittar av sig positivt på andra gruppmedlemmar (20. Hallin & Karrbom Gustavsson, 

s147, 2015). 

En annan modell som kan vara bra att uppmärksamma som ledare är SWOT-analysen. Den 

modellen handlar om att identifiera dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

1. Strenghts – Styrkor  

Här identifierar du dina styrkor som du har i ditt ledarskap. Färdigheter, kunskaper och 

tidigare erfarenheter du tagit lärdom av. Vilka fördelar har du som andra inte har?  

2. Weaknesses – Svagheter  

Här funderar du på dina egenskaper som du kan förbättra. Har du dåliga vanor som kan sätta 

käppar i ditt ledarskap.  

3. Opportunities – Möjligheter  

Vad har du för möjligheter runt omkring dig. Här ska du som ledare vara uppmärksam på 

exempelvis projekt som kan vara bra för arbetsgruppen.  

4. Threats – Hot  

Vad kan gå fel? Här handlar det om att identifiera vilka hot som kan komma att uppstå som 

kommer utifrån organisationen. Här kommer företagets konkurrenter in som hot.  

 

När du sedan ställt dig dessa frågor och funderat över överstående, ställ dig frågorna:  
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• Hur ska du göra för att behålla dina styrkor och utveckla dom? 

• Hur ska du göra för att minska dina svagheter eller lära dig att tygla dina dåliga 

egenskaper?  

• Hur ska ni göra för att ta tillvara på de möjligheter som finns?  

• Hur ska ni göra för att neutralisera och förminska de risker och hot som finns? 

(8. Ekberg, s15-16, 2015).  

 

För att bli en lyckad ledare bör man ständigt göra sitt yttersta för att utveckla och förbättra 

sina personliga egenskaper.  

De egenskaper du framförallt bör utveckla:  

• Ditt självförtroende  

• Din ambitionsnivå  

• Din självdisciplin  

• Din medkänsla  

• Din integritet  

• Din kompetens  

• Din kommunikationsförmåga  

 

Ditt Självförtroende  

Ju bättre självförtroende du har desto mer känner du dig själv. Har du ett bra självförtroende 

kommer du att förmedla entusiasm för ditt jobb som ledare, och glöm inte:  

”Ledarskap är en överföring av entusiasm”  

 

Din ambitionsnivå 

Att vilja lyckas nå målen och pusha gruppmedlemmarna i positiv riktning är din uppgift som 

ledare. Utan en stark drivkraft kommer du inte kunna samla den energi som behövs för att 

nå framgång.  
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Din Självdisciplin   

En stor dos av självdisciplin är viktigt som ledare, det handlar om att du ska få saker och ting 

gjort. En vilja att uppnå goda resultat är en bra förebild.  

 

Din Medkänsla  

Som en bra ledare måste du alltid sätta människan i centrum. Detta gör att du får 

medarbetare som litar på dig som ledare.  

 

Din integritet 

Här handlar det om att du ska ta ansvar för dina handlingar. Det är viktigt att du som ledare 

visar gott omdöme vad gäller etik och moral. Ärlighet lönar sig i långa loppet.  

 

Din kompetens  

Här gäller det att du som ledare aldrig ska känna att du är fullärd, och att se till att du 

utvecklar dig själv hela tiden.  

 

Din kommunikationsförmåga  

För att nå framgång som ledare är kommunikation A & O, lära sig samspelet mellan 

människor och se alla för vem den är.  

(4. Rosell & Lunden, 1998, 24-30)  
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Öppen atmosfär och feedback 

Törnblom skriver i sin bok att du som ledare lättare kan skapa en öppen atmosfär genom att 

själv dela med dig av dina misstag. Detta är extra viktigt då du själv leder personer som är 

fixerade vid att allt ska vara perfekt.  

 

Att våga misslyckas och inte se detta som jordens undergång utan istället ta lärdom av 

misslyckandet eller det som gick är en positiv egenskap som ledare. Detta medför en 

arbetsatmosfär som tillåter att tänka utanför boxen samt uppmuntrar till kreativa förslag och 

idéer (4. Rosell & Lunden, s144, 1998). 

 

”Ledarskap är att leda människor till platser de inte hade tänkt att gå på egen hand” 

(21. Steinberg, s11, 2008) 

 

Som ledare är det ditt jobb att se till att det finns utrymme för att ge feedback inom gruppen 

genom att skapa en öppen atmosfär och uppmuntra deltagarna att ge varandra feedback 

regelbundet (20. Hallin & Karrbom Gustavsson, s148, 2015). 

Genom att ge återkoppling på hur de anställda presterat ökar gruppens trygghet samt ökar 

chanserna att de anställda ger feedback till varandra inom arbetsgruppen. Detta medför en 

rak arbetsatmosfär där spänningar och stress reduceras samt att det blir lättare för 

arbetsgruppen att lösa problem som uppstår (12. Börjeson, s138, 2001). 

När man som ledare fått förståelse för att det är oerhört vanligt att medarbetare inte känner 

sig tillräckligt hörda och/eller sedda, det är först då man kan få förståelse för betydelsen om 

att små insatser kan ge stora resultat (7. Carlsson & Matikainen, s36, 2013).  

För att ta som vana att stärka sina medarbetare kan det vara lämpligt att använda sig av 80-

20 metoden. Denna metod går ut på att ge 80 procent beröm och 20 procent kritik. Det finns 

forskning som visar att det väger jämnt ut ifall en person får beröm 8 gånger under en dag 

och kritik 2 ånger (6. Törnblom, s97, 2011).   
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Att ge beröm är bra och bör vara en självklarhet som ledare. Men kom alltid ihåg: Kritisera 

privat och beröm offentligt (8. Ekberg, s110, 2015). 

 

När du framför konstruktiv kritik är det viktigt att du gör detta på ett sätt så att personen i 

fråga får förståelse för hur den kan göra annorlunda nästa gång. Framför du kritik på ett 

opassande sätt, exempelvis aggressivt eller hotfullt kommer du att tappa förtroende av dina 

medarbetare. Glöm aldrig bort att ju hårdare ord du använder i din kritik desto svårare blir 

det att övertyga (.4. Rosell & Lunden, s67, 1998). 

När vi framför konstruktiv feedback är det viktigt att vi tänker på hur vi framför det vi säger. 

Så länge vi gör det med en positiv och icke-dömande ton har vi större chans att personen i 

fråga inte känner sig nedtryckt utan tar åt sig av feedbacken och funderar igenom detta 

senare. Anledningen av att vi ska tänka igenom hur vi framför konstruktiv kritik är för att få 

förutsättningarna att få det resultat vi önskar (6. Törnblom, s101-102, 2011).  

När du tar upp ett problem som du anser att din arbetskollega gjort är det även viktigt att du 

som ledare visar att du bryr dig om att lösa problemet. Detta kan du göra genom att 

tillexempel ge förslag på hur hen hade kunnat hantera situationen så att det blivit bättre för 

samtliga parter (8. Ekberg, s112, 2015). 

Det värsta du kan göra som ledare är att lämna konflikter att ligga och pyra under ytan, detta 

kan resultera i konflikten kommer att flamma upp under okontrollerade förhållanden (22. 

Bolman &  E.Deal, s445, 2011).  

För att förmedla en så pass konkret och tydlig bild som möjligt när man förmedlar 

konstruktiv kritik kan man använda sig av en metod som är följande:  

1. Observationen – det var det här jag observerade  

2. Tanke – det var så här jag tänkte då  

3. Känsla – det här kände jag då  

4. Vilja – Det här vill jag  

(20. Hallin & Karrbom Gustavsson, s161, 2015).  
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Könsfördelning & mångfald  
Mångfald syftar till att utnyttja olika erfarenheter och kunskaper. Att sätta samman 

arbetsgruppen så att kön, social tillhörighet, ålder och etnisk och kulturell bakgrund är olika 

kommer oftast resultera i ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten enligt 

Arbetsmiljöupplysningen. Vägen till en arbetsplats med mångfald är inte alltid så lätt, då det 

kan vara lätt att som arbetsgivare anställa människor som de känner igen sig i (25. 

Arbetsmiljöupplysningen).  

 

Ju mer jämställd en arbetsplats desto bättre är medarbetarnas hälsa. Bristande jämställdhet 

på en arbetsplats resulterar i mer konflikter mellan medarbetarna och till högre 

personalomsättning. En mer jämställd arbetsplats har visat sig vara mer kreativ och mer 

lönsam (23.Suntarbetsliv, 2013).  Undersökningen innehöll en sammanställning av ledare på 

olika nivåer inom mediebranschen. De olika deltagarna hade arbetsroller såsom 

chefredaktörer, producenter och nyhetschefer och resultatet visade att endast 26 procent 

var kvinnor av dessa högre uppsatta positioner. Kvinnor är alltså underrepresenterade inom 

mediebranschen när det kommer till chefspositioner.  

 

Observationer 
 

Alla möten var initierade med kort varsel och det saknades någon agenda inför mötena.  

• Ca 5-10 % är ej betald arbetskraft  

• Arbetstidslagen efterlevs ej (ca 15-18 timmars pass under inspelning) 

• Otrygga anställningsformer – ofta projektanställningar – korta kontrakt  

• Anställning genom kontaktnät- alla känner alla 

• Homogena arbetsgrupper  

• Flertalet mellan 20-35  

• Mycket få personer mellan 55-65 år  

• Få med invandrarbakgrund  

• Oregelbundna arbetstider – detta främst vid inspelning 



30 

Löpnummer ME1613 

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik, 15 hp 

 

• Mycket resor inklusive övernattningar  

• Avsaknad av arbetsplatsträffar där arbetsmiljöfrågor diskuteras, kvalitetsfrågor och 

delaktighet och engagemang 

• Hierarkisk beslutsordning  

 

Diskussion 
 

Steget mellan ledarskapsforskning och den styrning och ledning som jag har observerat I 

mediebranschen känns mycket långt. Jag har inte heller hittat någon relevant forskning i 

ämnet från mediabranschen. Det finns en enorm utvecklingspotential inom området 

ledarskap, anställningstrygghet, mångkulturella grupper osv. i media branschen. Flera av de 

böcker och den forskning som jag har läst har visat att motiverade, trygga medarbetare 

skapar bättre resultat och bättre kvalitet. Som exempel kan nämns ”Academic House, 2016” 

(ref 17) som lyfter kontinuitet som en nyckel till medarbetarnas motivation. Enligt Tonnquist 

2012 (ref 24) nämns grundläggande behov i Maslows Behovstrappa för motivation i 

arbetslivet så som arbetstider, semester, lön och matraster i steg 1 och anställningstrygghet, 

information osv i steg 2. Detta är en grund för att utvecklas fullt ut. Inget av dessa områden 

är vanliga i mediabranschen. Det är få personer som har fasta tjänster med 

anställningstrygghet. Många jobbar gratis för att ha en chans att komma in på 

arbetsmarknaden och därefter få fler jobb. Det jag har sett är homogena arbetsgrupper med 

få äldre personer eller personer med utländsk bakgrund. 

I mediebranschen är förutsättningarna sådana att det är svårt att utföra ett gott ledarskap. 

Det finns traditioner som bör förändras för att förbättringar i ledarskapet ska möjliggöras. 

Det handlar tillexempel om tryggare anställningsformer, för att kunna få folk att jobba där 

oavsett ålder och fas i livet.  
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Om arbetsgrupperna är mixad i ålder och personlighetskaraktärer blir resultatet högre 

kvalité och högre engagemang inom arbetsgruppen. De arbetsgrupper jag jobbat i har varit 

väldigt homogena där medelåldern ligger på ca 30 år, med en ålderspridning på ca 20-45 år.  

 

I de produktioner som jag deltagit i har ca 3 av 10 personer varit praktikanter som jobbat 

utan lön. På grund av den höga konkurrensen är det lätt att hitta praktikanter som arbetar 

utan lön.  

Utöver detta så är det stora flertalet projektanställda och har därför ingen 

anställningstrygghet. Det kan vara en av anledningarna till att det är större andel yngre 

människor som jobbar inom branschen. Vid familjbildning behöver man en 

anställningstrygghet för att kunna få lån till boende osv.  

 

Avsaknad av arbetsplatsträffar och struktur utgör en organisation som inte uppmuntrar 

delaktighet och engagemang. Under mina tider på produktionsbolagen har jag aldrig varit 

med på något möte där man har diskuterat arbetsmiljöfrågor, såsom stress, arbetstider och 

andra risker i arbetet. Jag har inte heller haft några medarbetarsamtal under strukturerad 

form. På så sätt har det inte skett någon delaktighet i utformning av arbetsuppgifter och 

arbetstider och liknande. Vilket jag tror gör att man känner sig otrygg som medarbetare i sin 

roll.  

 

Jag tror att mediebranschen skulle utvecklas och få fler och bredare kunder (i detta fall TV 

tittare) om det blev en stabilare arbetsmarknad med tydliga anställningsförhållanden, sunda 

arbetstider, mångkulturella grupper osv. Då skulle de som har arbetsledande funktioner få 

en möjlighet att utföra sitt ledarskap och utvecklas som ledare. Medarbetarna skulle känna 

mer engagemang och trygghet. Fler personer skulle våga satsa på arbeten i mediebranschen 

och vara kvar i olika faser i livet. T.ex. vid familjebildning och högre upp i åldrarna. Det skulle 

på sikt ge högre kvalitet och stabilare resultat. Det krävs en stor kulturell förändring som 

skulle skapa hållbarare arbeten och på så sätt större konkurrenskraft. Dessa resultat kan 
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man se i forskning från andra branscher. För att få en förändring så bör det vara mer 

forskning i mediebranschen. Medarbetare och chefer bör lyfta frågan om arbetsmiljö för sin 

egen och framtida medarbetares hälsa. I Karriärbarometern som utförs av Young 

Professionals, studenter och akademiker i början av sina karriärer skattas möjligheten att 

uppnå balans mellan arbete och privatliv som mycket högt. Det här tyder på att media 

branschen behöver en förändring för att i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

En tanke jag fått under arbetet: Alfavargens ledarskap: Har vi något att lära?  

 

Fig 6.0 Alfavargens ledarskap visar på en genomtänkt ledarstrategi utifrån vargarnas behov. 

En flock vargar på vandring. De första tre är äldst och erfarna. Sjuka och skadade vargar ingår 

även i gruppen. Första gruppen bestämmer takten. Följande är de fem starkaste. I centrum 

följer de återstående medlemmarna, i slutet av gruppen följer de 5 som är näst starkast. 

Sista går alfavargen och styr allt bakifrån. Ledaren kan förutse angrepp och bestämmer 

riktningen därefter. Ungvargar skickas ut för spaning/omvärldsanalys vid behov. Gruppen 
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följer rytmen av de äldsta och sjuka och chefen för det kommando som innebär en anda av 

ömsesidig hjälp och ingen lämnas bakom. 

För djuren handlar ledarskapsstrategin om överlevnad, för människor handlar det om 

konkurrenskraft och kvalité. Djuren utför ett genomtänkt ledarskap utifrån de behov de har 

och miljön de vistas i. I mediebranschen ställs det mycket krav i form av korta deadlines, 

tillfälliga projektanställningar m.m. Därför skulle det behövas en genomtänkt och långsiktig 

lerdarskapsstrategi för branschen, det saknas forskning som ger stöd för hur ett ledarskap på 

bästa sätt skulle utformas.  
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