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Sammanfattning  
 
Ledarskap och management är och har alltid varit ett aktuellt ämne men till skillnad från 
förr är dess natur idag mer komplex. Vi kräver mer av våra ledare som ska beakta fler 
saker, vara mer personliga och därmed axla större ansvar. Studien utgår från Full Range 
Leadership Model som innehåller tre ledarskapstyper: Laissez-faire, transaktionellt och 
transformativt ledarskap. Det transformativa ledarskapet är det som undersöks i denna 
studie eftersom det är det mest aktuellt samt att det finns begränsad forskning om vad 
transformativt ledarskap egentligen är och hur det uttrycks. Det transformativa 
ledarskapet undersökt utifrån temana: förebild, omtanke, motivation och intellektuell 
stimulans. Studiens syfte är att beskriva, undersöka och förstå hur transformativt 
ledarskap uttrycks och praktiseras i arbetslivet. I studien har fem intervjuer genomförts 
med personerna som har en ledarroll i sitt yrke, där respondenterna har förklarat sitt 
ledarskap utifrån sin arbetssituation. Alla respondenterna visade både på likheter och 
skillnader i vad ledarskap är samt hur deras ledarskap tar sig i uttryck. Bekräftelser för 
att motivera medarbetarna var ett återkommande exempel, samt vikten av att involvera 
medarbetarna i verksamheten för att få dem att känna delaktighet. Andra betonar vikten 
av att var en förebild eftersom det förtydligar deras ledarskap som utgår ifrån 
organisationens värdegrund, och därefter kunna vårda goda relationer på arbetsplatsen. 
Alla är överens om att utrymme för kreativitet och nya idéer är viktigt men att ledaren 
ibland måste hitta egna lösningar i brist på tid och utrymme. Kritiskt tänkande 
stimulerar individen och i slutändan organisationen att utvecklas men bör 
kommuniceras på ett konstruktivt sätt för att vara användbart.  
 
Nyckelord: Full Range Leadership Model, transaktionellt ledarskap, transformativt 
ledarskap, förebild, omtanke, motivation, intellektuell stimulans. 
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1. Inledning 
 
1.1  Ledarskap och management  
 
Utbudet av ledarskapsteorier och mångfalden i kurser för ledarskapsutveckling pekar på 
att ledarskap är ett komplext fenomen att finna några absoluta sanningar om. George & 
Jones (2012, s. 366) menar på att ingen ledarskapsteori är den sanna eller enda vägen 
för att finna det ultimata effektiva ledarskapet. De är snarare en samling av teorier som 
var för sig belyser olika delar av ledarskapets problematik men som tillsammans 
grundar för en utökad förståelse för effektivt ledarskap. Ståendes på språngbrädan till 
arbetslivet med en mängd akademiska teorier i ryggsäcken ställer vi oss frågande till 
dessa teoriers verkliga praxis. Är dessa teorier ett försök till att fastställa ledarskapets 
sanna element, men som i dess komplexa kontext tvingats generaliseras till den grad att 
förståelsen för det praktiska gått förlorad.  
 
Klassiska teorier påvisar samband med ledarskap och personliga egenskaper, såsom 
intelligens, dominans, självförtroende, stresstålighet, integritet och ärlighet, tillhör den 
gamla skolan med sin tillkomst under 1930-talet (George & Jones, 2012, s. 366). Vidare 
förklaras att den tidiga karaktärsskildrande teorin utvecklas till beteendefokuserad 
forskning. Här urskiljs olika beteenden och kategoriseras ledare efter olika 
handlingsmönster, exempelvis en ledare med uppgiftsorienterat eller beteendeorienterat 
fokus. Därifrån har utvecklingen gått till att nutida forskning fokuserar på ett mer 
situationsanpassat ledarskap och innefattar faktorer som motivation och 
självförverkligande, beslutsfattande och relationen mellan ledare och följare. 
Utvecklingen har alltså gått från en stereotypisk ledarskapssyn till att bli mer 
omfattande men också komplex då fler faktorer beaktas. 
 
Magasinet Chef (Chef, 2016) intervjuar finalisterna i Chefgalan 2016 och ber om deras 
bästa ledartips. Där kan läsaren utläsa att mycket har förändrats från gamla skolans 
stereotypiska teorier, vilket kanske speciellt framgår i följande:  
”Jag tycker att kraven på ledare och chefer har förändrats genom åren. Det räcker inte 
att bara vara intresserad och duktig på en sak, till exempel att leda affärsverksamheten 
eller medarbetarna eller ha en bra syn på vad marknad och kunder vill ha. Jag tror att 
man behöver ha lite av allt, som en generalist kanske. Och framför allt behöver man 
vara duktig på att få ut det bästa från de kolleger och medarbetare man jobbar med.” 
Annika Viklund, Senior president Vattenfall  
 
Annika Viklund (Chef, 2016) förtydligar ovan att ledarskap idag inkluderar mer än 
tidigare och betonar vikten av att få ut det bästa ut medarbetarna. För att lyckas med 
detta bör chefer, enligt ledarskapsexperten Leif E Andersson (SvD, 2013) undvika 
belöningsfällan, eftersom bonusar och presenter riskerar hastig inflation i 
motivationskraft. Istället, fyller Tomas Jungert i, docent i psykologi, bör cheferna 
stimulera den inre motivationen. Detta kan uppnås genom stödjande återkoppling från 
chefen, utrymme för ansvar och självbestämmande, samt genom empatiskt och 
föredömligt ledarskap som värnar för relationen med medarbetarna och stärker 
gruppkänslan. 
 
Full Range Leadership Model (FRLM) är en aktuell teori som innefattar de båda 
nämnda exemplen ovan, det belöningsgrundade ledarskapet förklaras som 
transaktionellt ledarskap (George & Jones, 2012, s. 384) och det motiverande och 
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föredömliga ledarskapet benämns som transformativt ledarskap (George & Jones, 2012, 
s. 382). FRLM är en av de mest välstuderade nutida ledarskapsteorierna som med fokus 
på hur ledare genom utbyte av sociala och ekonomiska faktorer kan skapa engagemang 
och hög prestationsnivå (Antonakis & House, 2014, s. 746). Avolio (2011, s. 49) menar 
att studier de senaste årtionde påvisar att medarbetare kan uppnå högre stimulans och 
självförverkligande, samt vill stanna kvar hos sina motiverande, transformativa ledare. 
Transformativt ledarskap har haft stor slagkraft inom svenskt ledarskap då det utgör 
grunden för Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan år 2003, samt brukas av statlig 
och kommunal sektor (Försvarshögskolan, 2016).  
 
1.2 Problemformuleringen 
Kopplat till inledningen ovan har de antalet inlärda teorierna och dess stundvis grova 
generalisering av ledarskap fört med sig en reflektion kring hur detta ter sig och 
framstår ute på olika arbetsplatser. En föredömlig eller motiverande ledare klingar fint i 
ledarskapstermer, men några mer konkreta, verklighetsförankrade tillvägagångssätt eller 
mönster i detta sätt att leda återstår att utforska. En teori grundad på belöningssystem 
och bonusar (transaktionellt ledarskap) finner vi mer simpel att konkretisera och urskilja 
i arbetslivet och ligger inte i vårt intresse. Ett transformativt ledarskap däremot, att 
kunna bidra till en inre motivation hos medarbetarna, uppmuntra till innovation och 
utveckling samt bidra till ett tillfredsställande arbetssätt lämnar fler frågetecken kring 
vad det i innebär i praktiskt utförande. Med Anna Viklunds (Chef, 2016) uttalande i 
åtanke kan det argumenteras för att transformativt ledarskap ligger mer i tiden, speciellt 
med de ökade förväntningar på ledarskapets roll, och ligger därför i fokus för 
undersökningen. Med en större oklarhet i den transformativa teorins praxis och 
utövande följer också en större utmaning i att undersöka dess tillvägagångssätt och 
uttryck. Denna utmaninng förklaras när Varner & Beamer (2011, s. 14–15) skildrar 
förhållandet mellan transaktionellt- och transformativt ledarskap. De menar att det som 
sker onstage utgör organisationens transaktionella värden och är synliga faktorer och 
värden som kan avläsas externt. Exempel på detta är publika målsättningar, strategi och 
nyckeltal etc. Om företaget har gått längre i sin vandring inom ramarna för FRLM och 
utövar transformativt ledarskap visas detta backstage och är därmed svårare att avläsa 
externt. Enligt Varner & Beamer kan inte en person via styrelseprotokoll eller 
årsrapporter utläsa huruvida transformativt ledarskap antas eller ej, utan dessa värden 
blir först tydligt ur internt perspektiv.  
 
Den forskning och teori vi tagit del av i utbildning inom ämnet ledarskap är i vår 
mening inte förklarande. Den tidiga skolan ger grund för ledarskap baserat på 
egenskaper, såsom intelligens och dominans, och i aktuella studier betonas ledarens 
inverkan på medarbetarna genom att agera exempelvis motiverande och stimulerande. 
Inom forskningen påvisas därmed flertalet beteenden eller egenskaper en ledare önskas 
uppvisa, men lite säger dock teorierna om hur. Problematiken blir en otydlig koppling 
mellan praktik och teori, vilket i och för sig kan ses som naturligt, då ledarskap är ett 
komplex fenomen att undersöka samt att moderna ledarskapsteorierna är relativt unga. 
Likväl kvarstå intresset av att ta lärdom och finna djupare insikt i det vardagliga 
utförandet i det transofmrativa ledarskapets hyllade ledarskapsutövanden.  
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1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att djupare undersöka en aktuell ledarskapsteori för att få en mer 
praktisk förståelse för det vi lärt oss i våra studier. Genom att klargöra den teoretiska 
bakgrunden till transformativt ledarskap och undersöka ledare med transformativt 
grundat ledarskap vill vi förstå hur detta tas i uttryck i arbetslivet.  
 
Syftet alltså att beskriva, undersöka och förstå hur transformativt ledarskap uttrycks och 
praktiseras i arbetslivet.  
 
1.3.1 Frågeställningar 
  
Utifrån de fyra teoretiska beståndsdelarna inom transformativt ledarskap har vi fastställt 
följande frågeställningar:  

-   Hur agerar en ledare som en förebild? 
-   Hur visar en ledare individuell omtanke?  
-   Hur bidrar en ledare till inspirerande motivation?  
-   Hur bidrar en ledare till intellektuell stimulans?  

 
1.4 Avgränsningar 
 
I denna undersökning utgår vi från formella ledare som besitter en ledarskapsroll inom 
arbetslivet. Informella ledare kan möjligen ha fått ett annat utfall, men vi har valt att inte 
undersöka denna grupp då vårt intresse ligger i yrkesverksamma ledare. Vi vill ha ledare 
som utövar ledarskap i arbetslivet eftersom vi själva snart påbörjar våra karriärer. Bland 
yrkesverksamma ledare har vi begränsat oss till arbetsgivare med utvecklande ledarskap 
som ledarskapsmodell, eftersom denna modell är framställd utifrån transformativt 
ledarskap.  
 
Transformativt ledarskap kan argumenteras för att inte utgöra en komplett grund för ett 
effektivt ledarskap, exempelvis har både instrumentellt- och transaktionellt ledarskap 
bevisats att tillföra ytterligare optimering och effektivisering av transformativt ledarskap 
(Antonakis & House, 2014; Avolio, 2011, s. 49). Därmed begränsas studien till att 
förstå utförandet utan att mäta effektivitet. Transaktionellt ledarskap utgör på många sätt 
en grund för transformativt ledarskap och är av andra syften, utöver 
effektivitetssynpunkt, med i studiens teoretiska del.  
 
Studien har uteslutit effektivitet och därmed även det transformativa ledarskapets utfall 
hos följarna, i detta fall medarbetarna. En studie byggd på en ledares uppfattning om sitt 
egna ledarskap kan anses subjektivt, men är i detta fall inget problem då 
undersökningen har en konstruktionistisk utgångspunkt. Dessutom innebär en 
kandidatuppsats på 15 HP ett begränsat tidsutrymme för att intervjua alla medarbetare, 
och medarbetarna skulle även i sin tur besitta en subjektiv syn av sina ledare.  
 
1.5 Studiens disposition  
 
Studien disponeras i sex kapitel som inleds med detta inledningskapitel. I kapitel två 
redogörs teorival samt studiens teoretiska fokus. I nästa kapitel presenteras studiens 
metodologiska grunder, urval och intervjuguide. I kapitel fyra sammanställs och 
presenteras resultatet, strukturerat efter teorins fyra teman. Därefter analyseras resultatet 
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utifrån de teoretiska aspekterna i kapitel 5. I det sista kapitlet diskuteras studiens 
frågeställningar samt möjliga forskningsmöjligheter inom studies ämnesval.  
 
2. Teori 
            
 
I teorikapitlet förklaras först teorivalet och varför FRLM är intressant att undersöka. 
Alla delar i FRLM beskrivs, men fokus ligger på beståndsdelarna i det transformativa 
ledarskapet och beskriv mer ingående. Samtidigt förklaras varför alla delar i FRLM är 
med och varför det transformativa ledarskapet inte kan vara utan det transaktionella 
ledarskapet. 
            

 
2.1 Full Range Leadership Model (FRLM)  
Full Range Leadership Model är en av de mest välstuderade nutida ledarskapsteorierna 
och fokuserar på hur ledare genom utbyte av sociala och ekonomiska faktorer kan skapa 
engagemang och hög prestationsnivå (Antonakis & House, 2014, s. 746). Studien 
kommer utgå från transformativt ledarskap men för förståelsen går vi igenom hela 
FRLM i teori kapitlet. FRLM innehåller tre komponenter: transaktionellt ledarskap, 
transformativt ledarskap och laissez-faire ledarskap (Schedlitzki & Edwards, 2014, s. 
66). 

Transformativt ledarskap byggs på en transaktionell grund, och kan därför inte 
uteslutas. Detta beskriver Schedlitzki & Edwards (2014, s. 66) på så sätt att 
transaktionellt ledarskap är ett utbyte mellan följare och ledare, följaren förses med 
belöning om arbetsuppgiften genomförs på ett tillfredsställande sätt utifrån ledarens 
villkor. Ett transformativt ledarskap är till skillnad från det transaktionella ledarskapet 
mer inriktat på att möta följarens individuella behov och vidareutveckling. Vikten ligger 
i processen att förändra följarnas uppfattning om sig själva och därmed öka 
motivationen och möjliggöra för prestationer utöver det vanliga. Även om 
transformativt ledarskap över tid, mellan både organisationer och kulturer, har visat sig 
vara det mest framgångsrika ledarskapet behöver det transaktionella ledarskapets 
betydelse poängteras (Avolio, 2011, s. 49–50). Det transaktionella ledarskapets grunder 
är att klargöra förväntningar och målsättningsstrategier samt bevakning av utförandet, 
detta utgör en bas för att kunna utöva ett transformativt ledarskap. Avolio (2011, s. 51) 
förklarar detta med att en ledare utifrån ett transaktionellt ledarskap kan klättra på axeln 
i FRLM-modellen (se Figur 1, s. 5) och gradvis öka förutsättningar för följarna att nå 
självförverkligande, ökad självkänsla och uppfylla sitt prestationsbehov. Längst ner på 
axeln exemplifieras extrema fallet och motsatsen till ledarskap, vilket helt enkelt 
innebär att ledaren undviker att leda.  
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Figur 1. Full Range Leadership Model  

 
Källa: Schedlitzki & Edwards, (2014, s. 69).  

 

2.1.1 Utvecklingspotential för FRLM   
 
Trots bevisad framgång har kritiska röster höjts gällande teorins faktorstruktur. 
Schedlitzki & Edwards (2014, s. 70) upplyser om en ström av kompletteringar tillförts 
sedan originalet publicerades år 1985, samt att teorin brister i sin praktiska förankring. I 
de olika sammanhang och gruppkonstellationer teorin beprövats kan de olika 
faktorgrupperna argumenteras för att ha olika betydelse eller rang längst figurens axel. 
Detta är i vårt arbete ej av större vikt, då vi endast undersöker de transformativa 
egenskaperna och hur de kan uttryckas i arbetslivet.  
 
2.2 Laissez-faire ledarskap (LF) 
 
Detta ledarskap innebär kort och gott en total avsaknad av ledarskap, då personen 
undviker att leda, undviker att ta sitt ansvar, samt undviker att följa upp sitt och andras 
arbeten. Personen väljer också att inte dela med sig av sina åsikter (Schedlitzki & 
Edwards, 2014, s. 68). Detta innebär att det inte finns något utbyte mellan ledare och 
medarbetare. 

2.3 Transaktionellt ledarskap  
Transaktionellt ledarskap innebär ett belöningsgrundat ledarskap där ledaren motiverar 
sin medarbetare att utföra sin arbetsuppgift i utbyte mot en belöning, samt att ledaren 
upplyser sin medarbetare om de har misslyckats med att utföra en arbetsuppgift på ett 
tillfredsställande sätt (George & Jones 2012, s. 384). Försvarshögskolans (u.å.) 
utbildningsmaterial sammanfattar detta ledarskap med följande citat, ”Jag är hygglig 
mot dig om, men bara om, du är hygglig mot mig”. Detta ledarskap representerar tre 
stycken olika typer av transaktionellt ledarskap: management baserat på avvikelser - 
passiv, management baserat på avvikelser - aktiv och betingad belöning. 
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2.3.1 Management baserat på avvikelser (M-A och M-P) 

Enligt Avolio (2011, s. 64) leder detta ledarskap oftast till en mer ineffektiv prestation 
eftersom metoden handlar om att leda på ett korrekt sätt, vilket i vissa tillfällen är en 
nödvändighet. Detta ledarskap tillämpas nämligen i situationer med hög risknivå, 
exempelvis sjukvården. Metoden kan utföras på två sätt, passivt eller aktivt. Aktivt: 
innebär att ledaren aktivt involverar sig i att övervaka arbetet och att det utförs enligt 
praxis, vilket innebär att ledaren kontrollerar att medarbetarna följer sina arbetsuppgifter 
samt att ledaren ingriper när avvikelser håller på att ske. Passiv: innebär att en ledare 
väntar tills en avvikelse eller misstag har skett för att då först gå in och rättar till det. Av 
dessa två typer innebär den aktiva ledaren mer positivt och effektivt arbetssätt enligt 
Avolio. 

2.3.2 Betingad belöning (BB) 

Denna del handlar om att en ledare utdelar eller säkrar avtal på vad som måste 
genomföras och utlovar en belöning i utbyte om medarbetaren hanterar arbetsuppgiften 
på ett tillfredsställande sätt (Avolio, 2011, s. 63). Denna typ av utbyte kan vara 
effektivt, men inte lika effektivt jämfört med komponenterna i transformativt ledarskap, 
där ledaren visar på skickligheten att motivera sina medarbetare till en högre grad av 
personlig utveckling samt prestation på en högre nivå (Avolio, 2011, s. 63–64). 

2.4 Transformativt ledarskap 
  
Transformativt ledarskap innebär att en ledare inspirerar sina medarbetare att genomföra 
sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, samt att medarbetarna uppmuntras att 
vara kreativa och innovativa för att kunna utvecklas men också för att kunna prestera på 
en högre nivå än vad som förväntas (George & Jones 2012, s. 382). Detta ledarskap kan 
tas i uttryck på fyra olika sätt: idealiserad påverkan, inspirerande motivation, 
intellektuell stimulans och individuell omtanke. 
  
2.4.1 Idealiserad påverkan (IP) 

Enligt Avolio (2011, s. 60) innebär detta att en ledare eftersträvar att vara en förebild för 
sina medarbetare som de kan efterlikna. En följare identifierar sig med den föredömliga 
ledaren och dennes uppdrag eftersom följaren respekterar, beundrar och litar på sin 
ledare. Över tid innebär detta att följaren kommer efterlikna ledaren. För att uppnå detta 
krävs det att ledaren beaktar andras behov före sina egna, exempelvis genom att 
medarbetarnas välmående går före ledarens egna behov och därmed ställer sig till 
förfogande istället för att färdigställa ett mail till en leverantör. 

Problematiken för en ledare att vara en förebild är hur han/hon ska uttrycka sig. Det 
finns ett råd från Jung et al. (2008, s. 591) och det är att en ledare ska anpassa sitt 
ledarskapsbeteende utifrån organisation och arbetets kontext. Detta innebär inte enligt 
Jung et al. att en ledare inte styr över sitt ledarskap utan syftet är att ledarens beteende 
utgår från organisationen och medarbetarnas målsättningar. Avolio (2011, s. 60) 
diskuterar vidare att medarbetarna förväntas ta efter och agera i likhet med ledaren och 
därmed fördelas också risken, och maktfullkomlighet undviks. Detta ses som att göra 
rätt för sig, eftersom goda principer utgör en grund för hur en ledare uppfattas, och inte 
dess beteende i specifika situationer. En ledare kan alltså agera stödjande, empatiskt och 
utmanade gentemot en medarbetare men mot en annan vara strikt och direkt och ändå 
befinna inom ledarskapets räckvidd. 
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För att en ledare ska kunna hantera ledarskapet och agera föredömligt ska ledaren enligt 
Avolio undvika att bruka sin makt för att nå personliga mål, utan istället rikta fokuset 
till att underlätta för individens eller gruppens genomförande av arbetsuppgifter. En 
följare brukar exemplifiera detta genom att nämna en ledare som har influerat och 
inverkar på deras personliga utveckling. Detta kan exemplifieras när medspelare i ett 
hockeylag ser sin kapten som den centrala kraften till att styra laget och de följer 
kaptenens goda exempel på hur de ska hantera sin uppgift på isen. En sak Jung et al. 
(2008, s.591) poängterar är att en ledare ska prioritera organisationens och 
medarbetarnas målsättningar, men detta innebär inte att ledares egna målsättningar ska 
åsidosättas. En ledares roll är också att skapa förändring och Jung et al. understryker att 
det är viktigt att ledaren söker efter att förändra attityder inom organisationen. Det är 
viktigt att poängtera att en ledares möjligheter till att förändra attityder inom 
organisationen beror på vilken ledarroll de har, en mer betydande och högre roll in 
näringskedjan innebär större förändringsmöjligheter. 

2.4.2 Individuell omtanke (IO) 

Om en ledare visar på individuell omtanke förklarar Avolio (2011, s. 62) att ledaren 
ägnar uppmärksamhet för varje medarbetares individuella behov av framgång och 
utveckling. Detta praktiseras genom att ledaren finnas till som en tränare, en lärare eller 
en mentor för medarbetarna, vilket göra att medarbetarna får möjligheten att 
vidareutvecklas i en stödjande atmosfär. Den individuella uppmärksamheten är av stor 
vikt eftersom medarbetare utvecklas successivt till att nå en högre potential. Ledarens 
roll och beteende kommer skilja sig mellan olika medarbetare, eftersom medarbetarnas 
behov varierar. Ledarens insikt i medarbetarens individuella behov är vital för att kunna 
uppmuntra medarbetaren till högre kreativitet och innovationsförmåga. 

George & Jones (2012, s. 367) diskutera vikten av att en ledare tar hänsyn till sina 
medarbetares prestation på lång sikt och inte bara kort sikt. Ledaren ska arbeta med den 
personliga relationen till varje medarbetare för att kunna bygga upp en personlig 
relation. Den personliga relationen som byggs upp ska genomsyras av tillit och ledaren 
är initiativtagaren för att skapa tillit. George & Jones går vidare med att den personliga 
relationen mellan ledaren och medarbetarna också har en positiv inverkan på 
arbetsplatsens atmosfär.  

Rekommendationen av Avolio (2011, s. 62) är att arbeta med tvåvägskommunikation 
mellan ledare och medarbetare, samt upprätthålla en kontinuerlig integration. En viktig 
del i interaktionen är den personliga kontakten, vilket innebär att ledaren kommer ihåg 
tidigare diskussioner med sin medarbetare samt dennes personliga angelägenheter. 
Fokuset ligger på att leda men förutsättningen är alltså visad lyhördhet från ledarens 
sida. Vidare diskutera Avolio (2011, s. 63) att en ledare ska delegera, vilket innebär att 
medarbetarens behov styr ledaren när denne avgöra om extra stöd eller direktiv behöver 
antas som komplement. Detta stöd uppskattas av medarbetaren eftersom de upplever sig 
bekräftade, samt att de inte bemöts med ett kontrollerande ledarskap.  
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2.4.3 Inspirerande motivation (IM) 

Avolio (2011, s. 61) säger att den transformativa ledaren motivera och inspirera sina 
medarbetare genom att förse dem med meningsfulla utmaningar kopplat till 
arbetsuppgiften. Syftet med att motivera och inspirera är att lyfta gruppens laganda 
vilket kan uppnås genom att agera optimistiskt och passionerat. Detta leder vidare till att 
medarbetarna integrerar sig med varandra och börjar agera i nya processer med fokus på 
framtid, utveckling, önskemål etc. Motivation och inspiration handlar inte bara om vad 
en ledare säger utan också vad ledaren gör, båda delarna behövs. 
 
En av den mer använda motivationsteorier är McClellands teori om tre olika behov alla 
människor eftersträvar (Harrel & Stahl, 1981, s. 242). George & Jones (2012, s. 78) 
diskuterar dessa tre behov, där den första är behov av att prestera och åstadkomma 
resultat, vilket är att människan vill genomföra givande arbetsuppgifter samt visa på 
prestation utifrån sina egna krav. Detta innebär att en person får känna ansvar över sitt 
eget arbete samt att de gillar att få feedback på sitt arbete. Personerna som är starka i 
detta behov är inte i ett speciellt yrke, utan behovet är kopplat till framgång som uppnås 
i karriären. Det andra behovet är behov av samhörighet, det är att en människa ägnar sig 
åt att bygga och bibehålla sina relationer med andra människor. Detta innebär är att 
personen vill att sina medarbetare gillar dem samt att medarbetarna kommer överens 
med varandra. Sedan är denna typ av person ofta inom yrke där det är mycket social 
interaktion. Det tredje och sista behovet är behov av makt, det är att en människa söker 
efter att få möjligheten till att ha kontroll eller influera människor. Detta typ av behov är 
väldigt kopplat till personer i managerspositioner och ledarpositioner, då de gillar att 
influera andra människor. 
 
David McClellands teori är av stor nytta för en ledare, eftersom en människa inte 
eftersträvar samma nivå av de tre behoven (George & Jones, 2012, s. 78). Syftet med 
teorin för ledaren är att ledaren har en möjlighet att skapa en förförståelse av sina 
medarbetare, vilket innebär att ledaren kan motivera sina medarbetare utifrån 
medarbetarens eftersträvade behov (Harrel & Stahl, 1981, s. 246). Detta innebär att 
ledaren bygger en personlig relation med sina medarbetare genom att motivera utifrån 
medarbetarnas perspektiv. Utöver att förstå att alla människor har tre behov, men för att 
ledaren ska kunna ha en mer konkret plan för hur han/hon ska motivera sina 
medarbetare kan ledaren använda tre styckena riktlinjer (George & Jones, 2012, s. 375). 
Den första riktlinjen är att ledaren ska fastställa sin medarbetares egna syfte med 
arbetet, definiera medarbetarens behov med arbetet samt medarbetarens målsättning 
med arbetet. Den andra riktlinjen är att ledaren ger sin medarbetare en belöning när 
medarbetaren har presterat över förväntningar eller när medarbetaren har uppnått sin 
målsättning (George & Jones, 2012, s. 376). Den sista riktlinjen är att ledaren ska 
underlätta samt stödja medarbetaren så att person kan uppnå sin målsättning. 
  
Mumford et al. (2002, s. 710) diskuterar vikten av att ledaren förstår att kreativa 
människor identifierar sig själva med sitt arbete och vad de uppnår. En ledare som vill 
få en bra bild av sina medarbetare kan tänka på två saker. Först ska ledaren förstå att 
arbetet är en del av människans identitet, vilket innebär att en arbetare får möjligheten 
att uppnå framgång och erkännande för deras bidrag. Detta är en stark motivationsfaktor 
för kreativa människor. Den andra saken en ledare ska tänka på är att kreativa 
människor inte drivs av motivationsfaktor såsom bonusar, arbetsplats, utan det som 
driver dem är deras arbete och uppgiften i sig. 
 



9  
  

2.4.4 Intellektuell stimulans (IS) 

För att stimulera medarbetarnas ansträngning till innovation och kreativitet menar 
Avolio (2011, s. 61) att ledaren ska uppmuntra medarbetarna till ett kritiskt 
förhållningssätt till sina antaganden, omformulering av problem, samt nya 
tillvägagångssätt och perspektiv på tidigare uppgifter. Kreativitet ska uppmuntras och 
genomsyra arbetets genomförande så att nya idéer inkluderas i sökprocesser och 
problemlösningar. Medarbetaren uppmuntras att testa nya tillvägagångssätt och påvisa 
självständighet, varpå ledaren undviker hård kritik för att inte hämma dennes 
utveckling. Ledaren ska därmed hålla fokus på problemets kärna och inte på vem eller 
vilka problemet kan ligga hos. 

En viktig sak Mumford et al. (2002, s. 707) poängterar angående kreativitet är att själva 
arbetsuppgiften kan vara odefinierad och komplex vilket innebär att kreativitet är ett 
krav för att klara själva arbetsuppgiften och medarbetarna måste vara djärva i sitt 
sökande efter lösningar. Mumford et al. (2002, s.708) fortsätter diskutera att själva 
kreativiteten hos en arbetsuppgift har två delar. Den första delen är att finna en möjlig 
lösning på ett definierat problemet, men den viktiga delen som ofta glöms bort är själva 
implementeringen av lösningen. Implementeringsprocessen är beroende av att 
implementeraren är kreativ, eftersom själva implementeringen av en lösning allt som 
oftast stöter på problem och därför behövs en kreativ medvetenhet och snabbt 
problemlösande hos implementeraren.  

Avolio (2011, s. 61) diskuterar att medarbetarna poängterar vikten av att en ledare 
undviker att förkasta idéer som tidigare beprövats men inte fungerade utifrån att önskat 
resultat ej uppnåtts. Detta kan förklaras med konceptet testat-och-sant. Detta poängterar 
att ingenting är för bra, för politiskt etc. för att inte kunna utmanas, förändras eller 
förkastas. Olika idéer bör beaktas med en kritisk och ifrågasättande attityd, vilket är 
vitalt för en organisationens överlevnad. Ett kritiskt förhållningssätt öppnar för nya 
utvecklingsmöjligheter, och om detta undviks bäddar organisationen för att ge 
konkurrenterna försprång och i ett tidigare skeende hinna besvara dessa frågor. 
Exempel: ett karakteristiskt instrument som brukas av universitet för att stimulera 
studenter är handledning. Under uppsatsarbeten har studenterna flera 
handledningstillfällen där de utmanas att bepröva både tidigare och sina egna 
antaganden. 

En sak Mumford et al. (2002, s. 710) diskuterar är vikten av att ledaren ger sina 
medarbetare arbetsuppgifter där de tillåts att vara självständiga. Självständighet är 
kopplat till att arbetaren känner att han/hon har möjligheten att uppnå personlig 
framgång och erkännande. Därför är det viktigt att ledaren designar arbetsuppgifter där 
medarbetarna får möjligheten att vara självständiga, eftersom det stimulerar deras 
kreativitet. Jung (2008, s. 591) diskuterar att de högst uppsatta ledarna är arkitekterna av 
organisationens kultur. Detta handlar om att ledarna är tydliga i sin kommunikation att 
organisationens egna målsättningar för att nå framgång sammanstrålar med 
medarbetarnas individuella målsättningar och önskningar. För ledaren är det viktigt att 
ha tålamod, eftersom denne måste tillåta och vara tolerant mot att medarbetarna 
kommer begå misstag i sitt arbete för att i längden våga vara kreativa samt skapa 
innovationer.  

Çekmecelioğlu & Özbağ (2016, s. 247) diskuterar individuell kreativitet och hur en 
ledare kan arbeta med att utveckla detta hos varje medarbetarna. En ledare kan aktivera 
en medarbetares individuella kreativitet och dennes utveckling genom att ge 
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medarbetaren arbetsuppgifter där de får arbeta utifrån organisationens och egna 
visioner. Çekmecelioğlu & Özbağ forskning är i linje med tidigare forskning om 
transformativt ledarskap, där den intellektuella stimulansen är viktigast av alla delar för 
den individuella kreativiteten men också att den största effekten för att utveckla 
individuell kreativitet ska alla fyra delarna i transformativt ledarskap kombineras. Ett 
råd av Çekmecelioğlu & Özbağ för att lyfta kreativiteten på arbetsplatsen ska en ledare 
åsidosätta tid år sig själva hur de ska motivera, men framförallt hur de ska få sina 
medarbetare att bli kreativa. Detta innebär att för att kunna stimulera medarbetarnas 
kreativitet ska också en ledare arbeta med sin egna kreativitet.  

  
3. Metod 
            
 
I metodkapitlet klargörs vår förförståelse av ämnesvalet samt de metodologiska 
utgångspunkterna och studiens angreppssätt. Vi förklara ingående hur urvalet 
definierats samt hur informanterna kontaktats. Därefter förklaras studiens intervjuguide 
och varför vi gjorde en testintervju samt varför den används i resultatet. Efter 
intervjuguiden förklaras hur resultatet presenteras och analyseras. I det sista avsnittet 
diskuteras bristerna i studiens metodval och etiska dilemman.  
            
 
3.1 Förförståelse och studiens utgångspunkter  
 
Vi har en skaffats oss en teoretisk förförståelse från våra studier inom 
civilekonomprogrammet på Umeå universitet, där exempelvis vi studerat 
nationalekonomi, statistik, men framförallt studier i företagsekonomi på A-, B- och C-
nivå. Teorin som arbetas med i studien har främst koppling till en ledarskapskurs, samt 
delvis kopplingar till en organisations kurs och en företagskultur kurs. Tillämpningen av 
förkunskaper till studien kommer att vara användbart i upprättningen av intervjuguide 
och analys av empirin. 
  
Vi har en bristande praktisk förförståelse gällande ledarroller inom arbetslivet, då våra 
praktiska erfarenheter inhämtats från lagidrott eller kyrklig verksamhet där båda haft 
eller har ledarroller. Därmed har vi en begränsad praktisk förkunskap, vilket innebär att 
vi har få värderingar om ledarskap.  
 
3.1.1 Interpretativism 
 
Att studera ledarskap kan förklaras med att fånga den subjektiva innebörden av socialt 
handlande. Grint (2000, s. 6) förklarar att ledarskap i huvudsak är ett socialt konstruerat 
fenomen, och att förståelse endast kan ges av den som aktivt interagerar däri. Därför 
skiljer sig studien från naturvetenskapens förespråkade positivistiska 
tolkningsperspektiv, som i och för sig inte bör tolkas synonymt med vetenskap, men 
innebär en begränsning till tolkning socialt konstruerade fenomen (Bryman & Bell, 
2005, s 27–28). Syftet med studien är inte att finna bevis för utan det är att undersöka 
och förstå innebörden av ledarnas handlingar. Därför utgår studien från ett 
interpretativistiskt tolkningsperspektiv som enligt Bryman & Bell (2005, s. 29) bygger 
på förståelse och tolkning.  
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3.1.2 Konstruktionism  
 
Ledarskap är inte statiskt utan en pågående interaktion mellan ledaren och dess 
medarbetare, därför blir den ontologiska ståndpunkten konstruktionism (Bryman & 
Bell, 2005, s. 34). Konstruktionism förkastar idén om en objektiv syn på en ledare eller 
situation, eftersom alla antaganden om en individ härleds från språkliga 
rekonstruktioner, och därmed kan inte utgöra en transparent reproduktion av sanningen 
(Grint, 2000, s. 10). På förhand givna kategorier ifrågasätts, och en subjektivt 
konstruerad verklighet mellan ledare och medarbetare skapas genom samspel och 
ständig förändring (Bryman & Bell, 2005, s. 35). Vi ämnar bilda en förståelse och 
undersöka något socialt och subjektivt konstruerat, och därför användes en 
konstruktionistisk utgångspunkt.  
 
3.1.3 Kvalitativa metoden  
 
Utifrån syftet att finna förståelse för ledarskap och dess subjektiva innebörd som 
beskrivits i förförståelsen har en kvalitativ metod valts. Bengt Hanssons förklarar att 
kvalitativa metoden ger utrymme för att skapa djupare förståelse, och kan därför 
användas för att förstå och tolka beteenden (Allwood, 2004, s. 58). En studie om 
ledarskap kräver att utrymme ges för redogörelse av personliga erfarenheter, som inte 
ryms att förklara med förutsedda resonemang eller klara frågeformulär (Dahmström, 
2011, s. 418). Med syftet att kunna beskriva, undersöka och förstå det transformativa 
ledarskapet görs undersökningen därför lämpligtvis med en kvalitativ metod. 
Intervjuerna med informanterna kan då medföra en djupare insikt och större variation 
med praktiska exempel på hur det transformativa ledarskapets utförs.  
 
3.1.4 Abduktivt angreppssätt  
   
Studiens angreppssätt förklarar relationen mellan empirin och teorin, där det finns tre 
olika alternativ; deduktion, induktion och abduktion. Induktion innebär att studien går 
från empiri till teori och deduktion från teori till empiri (Saunders et al., 2012, s. 144–
145). Angreppssättet för denna studie är abduktion vilket är en konstellation av 
induktion och deduktion (Saunders et al., 2012, s. 147). Saunders et al. (2012, s. 148) 
förtydligar att dynamiken mellan deduktion och induktion är en viktig egenskap i det 
abduktiva angreppssättet. Detta ger möjligheten att få en förståelse av ämnet ledarskap, 
eftersom studien inte letar efter svar kopplat till en teori eller försöker sammanställa en 
teori byggd på empirin. Angreppssättet i studien utgår från Full Range Leadership 
Model med fokus på det transformativa ledarskapet, men teorin kommer inte förklara 
empirin och dess sanning. Utan teori, forskningsartiklar och ledarskapslitteratur 
kommer att kombineras med empirin för att skapa en förståelse om transformativt 
ledarskap (Saunders et al., 2012, s. 147–148). Detta kan kopplas till studiens syfte vilket 
är att undersöka och förstå hur transformativt ledarskap uttrycker sig i arbetslivet. 
Följaktligen kommer angreppssättet abduktion att ge olika perspektiv på ledarskapet i 
arbetslivet eftersom studien är ute efter att få en förståelse, detta kan inte nås om studien 
letar efter en sanning utifrån den valda teorin.  
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3.2 Urval   
 

3.2.1 Urvalsmetod  

Strategiskt urval 

Studien som är en kvalitativ undersökning presenterar ett resultat utifrån insamlad 
kvalitativ data. Trost (2005, s. 117) diskuterar vikten av att kvalitativa studier 
eftersträvar en god variation, eftersom studiens syfte inte är att vara statistik 
representativ. En god variation i studien kan uppnås genom att heterogenitet uppnås 
inom den valda urvalsramen (Trost, 2005, s. 117–118). Den givna urvalsramen utgör 
gruppens homogenitet, som i denna studie innefattar att alla informanter har en ledarroll 
eller har gått någon form av UL-utbildning. UL står för Utvecklande Ledarskap och är 
den svenska modellen av transformational leadership (transformativt ledarskap) (IHM, 
u.å.). Heterogeniteten inom urvalsramen uppnås med hjälp av egenskaperna erfarenhet 
och arbetsplats (Trost, 2005, s. 117–118). Urvalet har alltså en ledarroll eller UL-
utbildning gemensamt, och skiljer sig åt på arbetsplats och erfarenhet.  

Bekvämlighetsurval inom det strategiska urvalet: eftersträva maximal variation 

Att välja individer som drastiskt skiljer sig åt och har en hög heterogenitet syftar till att 
nå bättre kvalitet på insamlade data. Inom den givna urvalsramen har ett 
bekvämlighetsurval gjort för att finna relevanta personer med transformativa 
ledaregenskaper. Syftet med studien är att undersöka och skapa en förståelse för hur 
transformativt ledarskap kan uttryckas i arbetslivet, vilket låg till grund när ett ett 
strategiskt urval valdes för studien (Trost, 2005, s. 118). Följaktligen är det logiskt att 
intervjua ledare från olika arbetsplatser och med skild erfarenhet, för att kunna finna de 
olika praktiska exemplen på hur transformativt ledarskap kan uttryckas i arbetslivet. De 
spridda egenskaperna, alltså de olika arbetsplatserna, kan argumenteras för att vara 
motsägelsefullt, men utgör enligt Patton (2002, s. 235) en styrka och är av värde för att 
besvara studiens syfte. Ett homogent urval skulle reducera vidden och variationen av 
exempel och erfarenheter hos ledarna, och på så sätt försvåra processen att finna 
förståelse för transformativt ledarskap. Patton förtydligar att gemensamma mönster som 
framstår ur ett maximalt varierat urval är av särskilt intresse och värde för att fånga ett 
fenomens kärnvärden och erfarenheter. Ett litet urval med stor variation ger också en 
hög kvalité på unika fall, vilket inte kan uppnås till samma grad om exempelvis alla 
informanter sitter på samma position eller med liknande arbetsuppgifter. Individerna i 
urvalsramen bör kunna bidra med informationsrika exempel, som medför intressanta 
och differentierade erfarenheter och bidra till lärdom (Patton, 2002, s. 46). 
Informanterna är därför utvalda för att individuellt kunna bidra med exempel på 
transformativt ledarskap. Se avsnitt 3.2.3 studiens urval för överblick av valda 
informanter. Hög differentiering bland individer som alla tyder på eftersökta egenskaper 
gör att ett bekvämlighetsurval underlättar för att nå kvalitet på insamlade data. 

Ursprungstanken var att urvalsramen endast skulle utgöras av informanter med UL-
utbildning. Dessa individer var dock inte lätta att identifiera eller nå, då få ansvariga för 
ledarskapsutbildningar ger ut information om sina deltagare. Försvarshögskolan blev en 
av de källor som användes för att nå UL-utbildade individer. Kontakten med 
Försvarshögskolan hade kunnat utnyttjas ännu bättre om detta skett vid tidigare tidpunkt 
i skrivprocessen. En rimlig storlek på urvalet kunde nås genom att ledare utan UL-
utbildning inkluderades, men som också visar på tendenser till transformativt ledarskap. 
Egenskaper som tagits hänsyn till är exempelvis kombinerat; betydelsefull och nära 
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funktion i förhållande till medarbetare, en utbildande och motiverande roll, andra 
pedagogiska och aktuella ledarskapsutbildningar, tydliga framsteg inom sin ledarroll där 
ledaren på olika sätt hyllats eller uppmärksammats. Vidare detaljerad information kan ej 
specificeras med risk för att röja individernas identitet.   
 
Kritiken mot studiens urval kan läsas under Urval i avsnitt 3.5.2 Kritik mot studiens 
metodval, där diskuteras komplexiteten med att välja ut transformativa ledare.  

3.2.2 Urvalsstorlek  
 
När det kommer till storleken på urvalet menar Trost (2005, s. 122) att syftet givetvis 
påverkar antalet intervjuer, men att det generellt är fördelaktigt med ett lågt antal, såsom 
fyra till fem och vid behov av komplettering upp till åtta. I enlighet med 
undersökningens syfte kan det argumenteras för att det, såsom Trost förklarade, är mer 
värdefullt med ett fåtal väl genomförda intervjuer än ett större antal med sämre kvalitet, 
då kvaliteten alltid är prioritet. Undersökningen ämnar inte mäta vidden eller graden av 
de transformativa egenskaperna, utan undersöka de dagliga exemplen och praktiska 
utföranden. Under studiens gång har därför en dialog hållits och avvägning gjorts 
gällande antalet intervjuer för att besvara studiens syfte, och landade slutligen i ett urval 
begränsat till fem informanter.  
 
Patton (2002, s. 235, s. 244) går djupare in i värdet med ett mindre urval i kombination 
med en tydlig och distinkt differentiering. Ett heterogent urval ökar förutsättningarna för 
studien att effektivt nå ett lyckat resultat. Syftet med ett mindre urval är att undvika den 
mättnad ett stort urval kan medföra, vilket begränsar heterogeniteten i den givna 
urvalsramen. På så sätt är som tidigare förklarats heterogeniteten styrkan i 
undersökningen. Därmed förtydligas också värdet med att innehållets kvalitet och 
variation är av prioritet oberoende av urvalets antal. Med det sagt hölls även en dörr 
öppen för att utöka antalet, om urvalet efter intervjuerna visade sig ge för smalt resultat 
för att kunna besvara syftet. 
 
3.2.3 Studiens urval 
 
●   Respondent 1 

Har deltagit i UL-utbildning och arbetar idag inom Försvarsmakten. Har 8 års 
erfarenhet som ledare och leder 28 medarbetare i grupper på 7 personer i 
vardera.   

 
●   Respondent 2  

Har gått pedagogiska utbildningar och fått meriter för pedagogiskt ledarskap, 
samt andra bemärkelser för framgång inom ledarskap. Arbetar idag på svenskt 
universitet. Har 5 års erfarenhet som ledare och leder dagligen 30 medarbetare.  

 
●   Respondent 3 

Har deltagit i flertalet utbildningar för kompetensutveckling och 
grupputveckling på arbetsplatsen. Arbetar inom Stockholm stad, har 7 års 
ledarerfarenhet och leder 20 medarbetare dagligen.  

 
●   Respondent 4   

Har deltagit i UL utbildning på Försvarshögskolan och hade enastående värden 
inom utvecklande ledarskap innan påbörjad utbildning. Respondent kontaktades 
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via rekommendation av Försvarshögskolan. Arbetar inom Kriminalvården, har 8 
års ledarerfarenhet och leder dagligen 33 medarbetare. 

 
●   Respondent 5  

Är deltagare av studiens testintervju. Arbetar inom direkthandel och har byggt 
upp en organisation med medarbetare både i Sverige och internationellt. Har en 
utbildande och stödjande roll som veckovis innebär kontakt med ca 5–10 
medarbetare, och totalt ca 150–200 medarbetare. Har 3 års erfarenhet som 
ledare.  

 
3.3 Intervjuguide  
 
För att utforma en intervju som bäst leder till att besvara studiens syfte har en 
semistrukturerad intervjumall använts (Bryman & Bell, 2005, s 363). Den 
semistrukturerade modellen byggs upp kring teman, och då det transformativa 
ledarskapet främst består utav fyra olika komponenter presenteras dessa lämpligen med 
fyra teman; förebild, omtanke, motivation och intellektuell stimulans. Intervjuguiden är 
uppbyggd utifrån undersökningens frågeställningar samt teorin, vilket medför en tydlig 
mall för att kunna ta del av det utvecklade resonemang kring informanternas 
erfarenheter. Den semistrukturerade intervjumallen ger informanten stor frihet att 
utveckla personliga erfarenheter och på så sätt bidra med underlag för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
Varje tema i intervjuguiden innehåller fyra till sex frågor som på olika sätt belyser 
ämnet. Enkla följdfrågor finns även för att förtydliga poängen ytterligare vid behov. 
Utgångspunkten är att frågorna ställs efter utsatt ordning av intervjuguidens teman, men 
beroende på intervjuns gång kan svaren komma i olika ordning och frågornas följd 
ändras. Under intervjun leder en i uppsatsparet intervjun och ställer frågor rörande ett 
visst tema, och den andre ser till att alla frågor täckts upp. Vid behov av fler 
exemplifieringar eller följdfrågor kopplat till de olika temana uppmärksammades 
intervjuledaren om detta av den andra personen. Testintervjun gjorde det tydligt att 
vissa frågor från samma tema kan besvaras i samma svar, och då behövs flexibilitet för 
att undvika upprepning av frågor som redan besvarats.  
 
Bell & Waters (2016, s 199) påpekar att tillgängligheten av Skype ger möjligheten att 
utföra intervjuer med människor som tidigare, på grund av ekonomiska eller tidsliga 
aspekter, inte var möjligt. Utgångspunkten har varit att genomföra intervjuerna med 
fysisk närvaro, om det inte går används Skype eller Facetime som redskap. Samtalen 
spelades in med mobiltelefon för att sedan transkriberas, vilket i förhand godkänts av 
informanten (Bell & Waters, 2016, s. 196). Intervjuerna låg på ett spann mellan 37–52 
minuter att genomföra.  
 
3.3.1 Testintervju och förberedelser  
 
I inledningsordet av Jan Trots i boken Kvalitativa intervjuer använder han en metafor 
som bildlig förklaring på att ingen blir expert utan att först öva (Trost, 2005, s. 5). 
Författaren delar med sig av mångårig erfarenhet av kvalitativa intervjuer och liknar 
erfarenheten med att köra bil, en process som inleds med att läsa in sig på hur det görs, 
men kräver övning för att nå goda färdigheter. På samma sätt krävs inte bara teori utan 
också övning för att bli bra på att intervjua. För att bli trygga i rollen som intervjuare 
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och se över intervjuguidens kvalitet inleddes därför undersökningen med en testintervju, 
som medförde bättre kännedom av intervjuguiden, samt chans till förbättringar av de 
tekniska redskapen. Kvale (1996, s. 148–149) listar tio kvalifikationskriterier där en 
intervjuare bör vara: påläst, strukturerad, tydlig, hänsynsfull, känslig, öppen, 
ihågkommande, styrande, kritisk och tolkande. Detta tyder på att en testintervju är 
fördelaktigt, då övning tillgodoser bättre förutsättningar för att uppfylla dessa kriterier. 
Kriterierna påläst och styrande uppfylldes genom att studietid avsattes för att lära känna 
teorin grundligt och väl innan första intervjun. Detta syftade till att förbättra 
förutsättningar för innehållsrika intervjuer och att kunna styra, utan att leda, samtalet till 
det som är av vikt för att besvara studiens syfte. God teoretisk kännedom påpekar även 
Trost (2005, s. 50) som grundläggande och belyser vikten av att vara insatt i ämnet för  
en väl genomförd intervju.  
 
Trost (2005, s. 123–124) berör vidare en kontroversiell fråga när han diskuterar 
hantering av material från testintervjuer. Historiskt har uppfattningen varit att data från 
testintervjuer inte ska inkluderas i resultatet, men detta menar Trost är berättigat att 
ifrågasätta. En testintervju som visar intetsägande resultat utan vidare bidrag till 
studiens syfte är givetvis ej relevant i frågan. Däremot kan data av god kvalitet, som 
inneburit ansträngning från både informanten och uppsatsparet, och som finns tillgodo 
för att besvara studiens syfte med rätta också användas (Trost, 2005, s. 124). Vid 
utvärdering av testintervjun ansågs den insamlade data ge kvalitativa data till studien. 
Därmed togs beslutet att i enlighet med Trost argument att inte förkasta användbara data 
utan istället inkludera testintervjun i resultatet. 
 
3.4 Analysmetod  
 
3.4.1 Presentationen av data  
 
När alla intervjuerna genomförts påbörjades transkriberingen av materialet. 
Djupintervjuer innehåller mycket data, vilket innebär att transkriberingen kräver tid. Det 
är även viktigt att transkriberingen sammanställer exakta svar som samlats in från 
informanterna. Fejes & Thornberg (2009, s. 72) vidareutvecklar detta genom att förklara 
vikten av att all data ska genomsyras med stor nyfikenhet eftersom all data kan leda in 
på nya vägar. Den öppna inställningen innebär att en ifrågasättande attityd bör undvikas 
under transkriberingens gång, eftersom det kan leda till ett feltolkat resultatet eftersom 
helheten är viktigast (Fejes & Thornberg, 2009, s. 71–72). 

För att på ett begripligt sätt presentera insamlade data i resultatkapitlet användes Kvales 
(1996, s. 193–194) rekommendation att presentera all data kopplat till studiens fyra 
teman; förebild, omtanke, motivation och intellektuell stimulans. En öppen inställning 
kunde upprätthållas genom att intervjumaterialet lästes igenom vid ytterligare tillfällen 
och sedan presenteras med hjälp av meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s. 221). Huvudinnebörden i informantens uttalande kan därmed tydligt och klart 
presenteras genom att poängen koncentreras och lyfts fram. Studien syftar till att 
undersöka det transformativa ledarskapets praktiska utförande varpå de praktiska 
exemplen får utgöra kärnan i koncentreringen av respondenternas resonemang. Vid för 
hård koncentrering riskeras kontentan i det praktiska förstöras eller elimineras och 
därför görs koncentreringar styckesvis utifrån längre resonemang.  

Exempel på material ur datainsamling:  
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“Och sen så gör vi ju också så att vi firar ju när man har uppnått någonting som... att 
man har satt ett mål, och det där tror jag också är väldigt positivt, och vi firar både små 
mål och stora mål, så det är inte så att det måste vara ett jättestort mål. Och var och en 
kan sätta sina individuella mål. En del har ju höga ambitioner och stora målsättningar 
och en del har väldigt små ambitioner och målsättningar. Och där är det okej, eftersom 
vi jobbar helt provisionsbaserat också, så det är ju helt... var och en får välja 
ambitionsnivå, men även dom som har små målsättningar firar vi ju!” 
 
Meningskoncentrering: Vi värdesätter alltid att någon uppfyllt sina mål, både små och 
stora mål. Alla har ju individuella mål och oavsett ambitionsnivå vill vi fira!  
 
3.4.2 Teoretisk tolkning   
 
Studien har sin fundamentala utgångspunkt i den teoretiska referensramen för 
transformativt ledarskap. Med en tydlig och djupgående teori som underlag är syftet att 
undersöka och skapa förståelse för dess praktiska utförande. Den valda analysmetoden 
är därför teoretisk tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 253–254), vilket betyder att 
intervjuerna tolkas ur ett teoretiskt perspektiv. Inga avancerade analysmetoder kommer 
tillämpas utan teorin i sig får utgöra det grundläggande analytiska verktyget eftersom 
det är en djupare förståelse som önskas uppnås. Teoretiska referensramen speglas även i 
intervjuerna där teoretiskt genomtänkta frågor ställts utifrån teorins teman. Detta leder 
till att strukturen på det insamlade materialet underlättar för att applicera den teoretiska 
analysen. Därmed kan vidare redogöras för hur de olika exemplen och utförandena visas 
vara verkliga utfall av ett transformativt ledarskap.  
 
 
3.5 Överväganden om metodval  
 
3.5.1 Etik 
 
För att hålla en viss kvalitet på forskning behöver några grundläggande etiska 
förhållningssätt vidtas. Intervjuerna ska ske konfidentiellt och med tystnadsplikt så att 
individens identitet därmed inte kan identifieras (Bell & Waters, 2014, s. 64) (Trost, 
2005, s. 40). Informanterna har upplysts om detta innan intervjun, och för att inte 
avslöja någons identitet har informanterna tilldelats en siffra, så att resultatet presenteras 
utifrån ”respondent 1” osv. I enlighet med informations- och samtyckeskravet har 
informanterna vid första kontakten informerats om studiens syfte, innehåll och villkor, 
samt att deltagandet sker frivilligt med rätt att bryta (Dahmström, 2011, s. 419–420; 
Bryman & Bell, 2005, s. 142). Informanterna har även fått godkänna att intervjun spelas 
in. I övrigt finns flertalet etiska kommittéer och regler att förhålla sig till, men som Bell 
& Waters (2016, s. 67) påpekar är det trots allt undersökaren som äger sin forskning 
oberoende av dessa krav, dock bör detta i bästa möjliga mån utföras i enlighet med den 
egna etiska moralen. Därför har undersökningen sina etiska utgångspunkter i ovan 
nämnda aspekter.   
 
Trost (2005, s. 105) funderar utifrån ett etiskt dilemma på hur mycket av intervjuns 
innehåll som ska delges till informanten innan intervjun. Utan att styra personens 
föreställningar för mycket behöver personen få en förståelse för vad intervjuns handlar 
om. Samtidigt sker detta resonemang utifrån en kontext om mer känsloladdade ämnen 
eller situationer, såsom människor som begått brott eller minderåriga. Vid våra 
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intervjuer skickades intervjuguiden ut till informanten strax innan intervjun så att 
personen hann läsa igenom frågorna samt ha dem framför sig under intervjuns gång. 
Detta fick ett lyckat utfall när det introducerades vid testintervjun. Informanten återkom 
bl.a. till ämnet med att säga ”jag ser på fråga X att ni undrar… och där tänker jag att 
…”, samt visade på att denne läste frågorna för att tänka efter svar, vilket utgjorde en 
positiv inverkan på informantens fokus och delaktighet.  
 
Ett stående och aktuellt etiskt dilemma är att kvalitativ forskning grundas på subjektiva 
data (Bryman & Bell, 2005, s. 318–319). Problematiken med detta har lett till att 
forskningen har sett en kraftig ökning i olika etiska koder och dess syfte att reglera 
forskningen om vad som är okej eller inte okej (Bell & Bryman, 2007, s. 66). 
Problematiken med den kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att kritiken i sig 
förstör syftet med att genomföra en kvalitativ studie. De etiska koderna och 
regleringarna stryper syftet med kvalitativ forskning, vilket är att få fram en informants 
syn på sin egen verklighet. Alltså begränsar nuvarande etiska koder och regleringar en 
informants oberoende (Bell & Bryman, 2007, s. 66). Därför har denna studie gjort det 
möjligt för informanterna i intervjuerna att svara helt utifrån sitt perspektiv.       

 
3.5.2 Kritik mot studiens metodval 
 
Förförståelse:   
 
Den generella kritiken mot den kvalitativa metoden är att studien kommer att vara svår 
att replikera, den är för subjektiv och det är svårt att generalisera resultatet (Bryman & 
Bell, 2005, s. 318–320). Kopplat till kritiken utgår forskningen utifrån kvalitetsbegrepp, 
de tre vanliga är validitet, reliabilitet och trovärdighet. Validitet är ett kvalitetsbegrepp 
denna studie inte beaktar, eftersom en kvalitativ studie inte är ute efter att mäta 
resultatet eller eftersträvar statiska förhållanden (Bryman & Bell, 2005, s. 48).  Detta 
innebär att kritikern mot svårigheten att generalisera resultatet fallerar, eftersom syftet 
med studien är att få en förståelse hur transformativt ledarskap kan uttryckas på en 
arbetsplats, alltså är studien inte ute efter att generalisera. 
 
För kvalitativa studier är reliabiliteten och trovärdigheten de viktiga kvalitetsbegreppen 
och går lite ihop med varandra. Reliabiliteten faller till viss del hos en kvalitativ studie, 
eftersom det är svårt att uppfylla kriterierna att kunna replikera en kvalitativ studie 
(Bryman & Bell, 2005, s. 48). Detta innebär att studien kommer vara svår att göra om, 
eftersom intervjuerna är semistrukturerade så utgår intervjuerna från specifika teman 
och inte specifika frågor, detta gör att studiens replikationsstyrka försvagas (Bryman & 
Bell, 2005, s.363). 
  
En anledning till varför denna studie inte värdesätter reliabiliteten högt är syftet med de 
semistrukturerade intervjuerna, som är att finna trovärdiga och äkta svar. 
Trovärdigheten har fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 
att styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Sammanfattningsvis är syftet 
med trovärdighet att all data som samlas in under intervjuerna ska vara utifrån 
informanternas egen verklighet, vilket uppnås genom att intervjuguiden styrs av 
definierade teman. Detta innebär att all data från informanterna kommer att stärkas i 
pålitlighet och konfirmation, eftersom informanternas svar kommer ge en bred bild av 
deras verklighet och de går att konfirmera att deras svar är verkliga. Bryman & Bell 
(2005, s. 309) går vidare med att poängtera vikten av äkthet i kvalitativ forskning. 
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Äkthet uppnås framförallt av en rättvis bild, och innebär att informanterna förklarar sig 
utifrån sin egen förståelsen och erfarenhet kopplat till studiens fyra teman. I längden är 
syftet med en kvalitativ metod och denna studie att se verkligheten utifrån 
informanternas syn av sin verklighet och handlande (Bryman & Bell, 2005, s. 312). 
 
 
Urval:  
 
Studien använder sig av ett strategiskt urval där kritik riktas mot hur urvalsramen tas 
fram, samt val av egenskaper som skapar heterogeniteten mellan informanterna. 
Urvalsramen tas fram genom att informanterna har en gemensam egenskap för att bilda 
en viss homogenitet hos informanterna (Trost, 2005, s. 117–118). Studiens egenskap för 
den givna urvalsramen är att informanten har en ledarroll eller gått någon form av UL-
utbildning. UL står för utvecklande ledarskap och är den svenska modellen av 
transformational leadership (transformativt ledarskap) (IHM, u.å.). Problematiken i 
studien är kopplad till den kritik som uppstår mot strategiskt urval, där problemet ligger 
i att det är tidskrävande och svårt att identifiera egenskapen som homogeniserar den 
givna urvalsramen. Trost (2005, s. 117–118) diskutera svårigheten med att finna en 
egenskap som lätt går att identifiera så att den givna urvalsramen blir enkel att 
orienteras sig i. Detta går även Varner & Beamer (2011, s. 14–15) djupare inpå när de 
diskutera svårigheten att identifiera egenskaper och att de skiljer på onstage och 
backstage. 
 
Varner & Beamer (2011, s. 14–15) diskuterar onstage egenskaper och det är vad en 
person kan se med sina egna ögon. Backstage egenskaper är svårare att finna, eftersom 
det inte är något vi kan se utan backstage är värderingar osv. alltså det underliggande 
och det som leder till onstage egenskaper (Varner & Beamer, 2011, s. 15).  Detta är 
problemet med den givna urvalsramen, då egenskapen för homogeniseringen är UL-
utbildning och denna egenskap är svårt att finna bevis på att ledaren har samt använder 
sig av i arbetslivet. Detta har lett till att eftersökning gjorts i den utsträckningen det är 
möjligt för att finna information om en ledare har UL-utbildning eller inte, samt 
använder sig av det i arbetslivet. Kritiken mot valet av egenskaper som ökar 
heterogenitet inom den givna urvalsramen har Trost (2005, s. 118) råd om att ha ett 
antal egenskaper på maximalt tjugo olika kombinationer. Studien utgår från 
egenskaperna erfarenhet och arbetsplats. Informanterna placeras in efter erfarenheter 
och urvalet har två intervall 1–5 år och 6–10 år, samt fem olika arbetsplatser gör att 
kombinationerna blir totalt 2*5=10 stycken.  
 
Det är viktigt att påminnas att valen av metoder beaktar den begränsade tiden en 
kandidatuppsats på 15 HP ska genomföras på. Detta har gjort att den givna urvalsramen 
inte är exakt definierade då tiden att finna den exakta egenskapen hos ledaren är 
tidskrävande. Viktigt att poängtera att heterogeniteten uppnås inom den givna 
urvalsramen, vilket är en viktig aspekt kopplat till studiens syfte som är att få en 
förståelse hur transformativt ledarskap kan uttryckas på en arbetsplats.  
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4. Resultat 
            
 
I detta kapitel presenteras respondenternas erfarenheter utifrån sin ledarroll och 
arbetsplats. Deras olika exempel och tillvägagångssätt struktureras utifrån temana: 
förebild, omtanke, motivation och intellektuell stimulans för att ge en mer konkret och 
praktisk förståelse av det transformativa ledarskapet.  
            
 
4.1 Förebild  
 
För respondent 2 och 3 är en förebild en person som kan bidra till inspiration samt att 
vara en person kollegor kan bolla idéer med. Respondent 3 och 5 bygger vidare på detta, 
med att en person kan ta till sig och lära sig av en kollega som har egenskaper personen 
finner attraktiva för yrket. I ett rent utbildningssyfte säger respondent 5 att en chef kan 
använda sig av historiska förebilder samt litteratur om vad en förebild ska vara osv. 
Utifrån det kan medarbetaren planera sin individuella utveckling till att bli en förebild 
han/hon vill vara om exempelvis 5 år. Respondent 1 går emot respondent 5 när det 
gäller att använda sig av historiska förebilder eller litteratur om förebilder som 
utbildningsverktyg, utan respondent 1 menar: ”Personligen är det bäst att en förebild är 
en som vi kan se och ta på, alltså en som är involverad i gruppen”. 
  
Respondent 1 värderar konceptet förebild högt i sitt ledarskap: “I mitt dagliga arbete är 
förebild grundsten och utgår helt ifrån organisationens värdegrund. Det innebär att jag 
ska utföra jobbiga arbetsuppgifter som ingen vill göra, framförallt att ta svåra beslut. 
Det är viktigt för mig att vara en förebild eftersom jag sätter tonen på arbetet och 
misslyckas jag med det tappar jag medarbetarnas förtroende”. En förebild är något 
centralt och utgår i stora drag från värdegrunden menar även respondent 4, men 
tillägger: ”För mig handlar ledarskap främst om relationer. Även om jag inte kan vara 
omtyckt av alla så vill jag vara en som medarbetarna refererar till som en bra chef. Att 
vara en förebild kan för mig sammanfattas i att vara: rättvis, saklig, kunnig och positiv 
till att skapa relationer. Med det menar jag att jag måste se och lära känna sina 
medarbetare. Vi pratar mycket om att agera föredömligt, främst för klienterna. På 
våren när vi rekryterar sommarvikarier inför sommaren går vi alltid igenom 
organisationens värdegrund för att klargöra hur vi arbetar som goda föredömen på 
arbetsplatsen”. 
 
4.1.1 Medarbetarnas behov  
 
Det finns skillnader mellan hur ledarna hanterar medarbetarnas behov och hur de 
kopplade dem till organisationens behov. Respondent 2 och 4 har ett större fokus på att 
planera in medarbetarnas behov i den gemensamma verksamheten. Respondent 2 menar 
att det handlar om att ta reda på medarbetarnas intresse och vad de vill arbeta med: 
”T.ex. när jag arbetar med frågor gällande grundutbildning så vill jag ha åsikter om 
utvecklingsmöjligheter. Personalen får säga vad de tycker att vi behöver satsa på, det 
handlar om att det ska vara en öppenhet så att de känner att de kan säga sin åsikt. 
Detta gäller också vad de vill göra, såsom att önska kurser de vill vara med på, och 
skriva en önskelista, att nästa år vill jag va med på det här och det här. Då kan jag ta 
det i beaktning när jag gör planeringen, vilket gör att de får känna att de är med och 
bestämmer”. Sen poängterar respondent 2 också att medarbetarna inte alltid kommer få 
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som de vill, och tillägger: ”Det viktiga är att personalen är med och styr vad de själva 
vill efter eget intresse. Även att jag försöker se till de olika individerna, så att jag inte 
sätter dem på uppdrag som inte överensstämmer med intresse och vilja”. Respondent 2 
avslutar med att poängtera att kundens behov alltid är nummer ett: ”Den viktiga 
utgångspunkten gällande behov för oss alla, det är att våra studenter är våra kunder, 
vilket innebär att jag ska sätta ihop ett lärarlag så att produkten bli så bra som 
möjligt”. 
  
Likt respondent 2 är respondent 4 inne på att ledaren ska undersöka medarbetarnas 
behov, men fokuserar ännu tydligare på ledarens ansvar att aktivt ta reda på information 
och deras behov: ”Som chef är det lätt att dra snabba slutsatser om medarbetaren, men 
det handlar om att vara nyfiken för att ta reda på behoven. Det kan vara alltifrån stöd, 
bekräftelse, feedback och även styrning och ledning. Exempelvis om jag märker att 
någon inte mår bra så frågar jag: jag har sett en förändring hos dig, är det någonting 
du vill dela med dig av? Och på så sätt hitta nyckeln till hur jag kan gå vidare som 
chef”. En sak respondent 4 lägger stor vikt på när de sammanställer och konkretiserar 
medarbetarnas behov i verksamheten, är att en genomförandeplan ska dokumenteras för 
att kunna följas upp: ”Det kan hända att medarbetaren har andra behov än 
verksamheten i fråga om tid och tempo. Om exempelvis medarbetaren är i behov av mer 
tid än vad som är rimligt så kan vi behöva mötas halvvägs. Vi arbetar utifrån 
handlingsplaner för att uppnå vissa beteendeförändringar hos medarbetarna. Där vill 
jag gärna se en snabb utveckling men jag vet att det måste finnas tid för medarbetaren 
att genuint uppnå en önskad beteendeförändring. Så här får vi möta varandra”. 
  
Respondent 1, 3 och 5 arbetar likvärdigt med medarbetarnas behov, enkelt sagt är deras 
syn att organisationens behov går först och därefter får ledaren beakta medarbetarens 
behov. Respondent 1 sammanställer detta bra i sin kommentar: ”Organisationens mål 
är alltid viktigast, de individuella behoven ska inte styra organisationens målsättning 
eftersom vi har ett uppdrag att slutföra. Däremot behöver varje individs tillstånd och 
välmående tas hänsyn till för att de ska vara i form för att delta i utförandet. Exempelvis 
så står min dörr alltid öppen för samtal. Det kan va så enkelt som att någon behöva 
ringa extra samtal om det är problem hemma eller ta några dagar ledigt”. Respondent 
5 gör samma prioritering för att möta allas behov: “Först så fastställs organisationens 
VARFÖR, vad har vi för målsättning detta år osv, och därefter fastställs individens 
VARFÖR”.  
 
4.1.2 Föredöme  
 
Varje respondent är unikt i sitt sätt att vara ett föredöme men också i sin uppfattning om 
vad föredömlighet är. Respondent 5 menar att det handlar om att lära upp sina 
medarbetare efter organisationens arbetssätt etc., då de har ett självständigt arbete och 
inte har någon gemensam fysisk arbetsplats: ”Eftersom vårt arbetssätt handlar om att 
lära ut vårt arbete och ledarskap till alla medarbetare så ska allt jag gör kunna 
dupliceras ut i organisationen. Att vara ett föredöme är därför oerhört viktigt. Kommer 
jag först, går sist och tar mitt ansvar så vet jag att mina ledare i sin tur kommer göra 
likadant. Jag är medveten om allt, från att utbilda, hålla i ett möte eller hur jag lägger 
pennan på bordet. För att som jag jobbar kommer dom också att göra i sitt arbete. 
Exempelvis så inleder jag alltid med något uppmuntrande, både på möten eller i det 
personliga samtalet. Jag går före och visar att det är viktigt att lyfta och uppmuntra, 
och då kan mina medarbetare göra likadant”. 
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Respondent 1 anser att agera föredömligt är att ledaren tar tag i saker och ting och inte 
tummar på det, samt att ledaren instruerar sina medarbetare genom att vara delaktig i 
den gemensamma verksamheten: “Organisationens värdegrund är jätteviktig att agera 
utifrån, att alla har lika värde osv. Om exempelvis mina kollegor påbörjar en diskussion 
som tangerar till att bryta mot värdegrunden, då sätter jag ner foten direkt genom att 
säga: Nej, avbryt! På så sätt upprätthåller jag värdegrunden. Men jag ska inte heller 
vara chefen som sitter där bak med en piska och säger till medarbetarna att de ska 
jobba, utan jag ska vara den som drar hela organisationen framåt. Det finns en bild 
som illustrerar två typer av ledare, där den ena sitter med piska bak på en släde som 
dras av medarbetarna, och den andra går längst fram och pekar riktningen och drar 
släden tillsammans med sina medarbetare. Jag har väl gått från att vara den första till 
att bli den andra. Det är enkelt att säga åt någon annan att göra det jobbiga, men så 
funkar det inte i verkligheten, jag måste själv vara den där förebilden. Ett aktuellt 
exempel där det för mig handlar om att inte backa undan för att situationen är obekväm 
är nu i januari när vi ska vi bada isvak, vilket många i plutonen är oroliga inför. Då 
hoppar jag som chef i först av alla, och visar såhär gör vi, så att jag tar bort 
nervositeten som infinner sig inom plutonen. Det handlar om att gör rätt när det inte är 
lätt”. Respondent 4 liknar respondenten 1 i sin personliga utveckling, när det gäller att 
gå från en ledarskapsstil till en annan: “När jag började hade jag någon slags 
föreställning om att jag som chef skulle vara lite mer av den auktoritära sorten, och då 
visste jag lite om att ledarskap egentligen handlade om relationer”.  
                            
Respondent 5 diskuterade vidare vikten av att ett föredöme inte ska ge vika när det 
kommer till svåra situationer, vilket respondent 4 går djupare inpå och kallar för ”rosa 
elefanter i rummet”: ” Jag har som ledstjärna att jag ska va den chef jag själv vill ha, 
och att behandla andra som jag själv vill bli behandlad. En chef bör även visa på mod 
att ta tag i det jag kallar för rosa elefanter i rummet. Att inte ge vika utan aktivt ta tag i 
saker som inte fungerar tror jag inspirerar andra. Att inspirera kan också vara att i 
svåra samtal där jag kan behöva ge negativ feedback ändå få människan att känna att 
det växer efter vårt samtal. Det tror jag kan vara en källa till inspiration, att återigen 
visa att jag inte är rädd för svåra saker, utan visa ett bra sätt att göra det på”. 
Respondent 2 går in på vikten av att följa ramar och riktlinjer i sitt arbete samt leda 
utvecklingen, men lägger ändå stor vikt på att sina medarbetare får vara med och bidra 
till förändringar i sitt eget och det gemensamma arbetet: ”I min roll där jag leder 
undervisningssituationen handlar det om att vara tydlig med hur jag tänker. Att 
exempelvis i våra lärarlag; förklara hur man tänker, hur man lägger upp en kurs, hur 
man fördela timmar, visa på effektivitet, ge stöd till lärarna, hur vi göra examinationer 
osv. Att hela tiden förmedla bilden och bolla den med dem. Detta går vidare i att jag 
sällan bestämmer själv, då vi är en liten institution arbetar vi tajt och om någon tar upp 
ett problem tar jag tag i det. Om vi exempelvis måste göra om upplägget på en viss kurs 
gäller det att hitta argument eftersom det alltid finns personer som inte tycker att 
förändringarna är bra. Därför är det viktigt att förankra det med andra på 
institutionen, att besluten är kollektivt genomförda, för jag vill inte att besluten ska vara 
mina egna. Sen har jag som alla andra ett regelverk och ramar att följa, vilket är något 
jag inte kan tumma på. Men när de nya förslagen kommer fram kan vi diskutera dem på 
APT (arbetsplatsträffar), där vi diskuterar dess relevans och hur vi kan genomföra 
förändringen. Då får folk komma med förslag och diskutera och sedan utgå från vad 
majoriteten tycker. Det handlar om att jag i min roll leder förändringen”. 
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Respondent 3 skiljer sig mest ifrån de andra respondenterna i hur en ledare är ett 
föredöme, respondent 3 värderar högt att få alla delaktiga, men också lyfta fram att de 
ska känna stolthet över arbetet samt att deras insats gör skillnad i samhället: “För att 
vara ett föredöme jobbar jag dagligen med att vara entusiastisk och försöka få med alla 
på tåget. Jag försöker förmedla till mina medarbetare att jag vill vara närvarande och 
lyhörd och även att jag förväntar mig detsamma tillbaka av dem. Vi ska veta var vi har 
varandra. Vi har en målgrupp att ansvara för, ett uppdrag, och det måste flyta på 
smidigt från golv till tak i organisationen. Därför försöker jag vara närvarande och 
tydlig, och inspirera och entusiasmera mina medarbetare. För det underlättar 
jättemycket om de har en positiv inställning till målgruppen och verksamheten, till oss 
som arbetsgivare för att vi ska kunna samverka och ha samspel. Till sist, för att leda 
genom exempel brukar jag kavla upp ärmarna och visar vägen dit, då brukar jag få med 
sig de flesta. Jag brinner för mitt arbete och uppmanar mina medarbetare att vara 
stolta över verksamheten, vårt jobb gör en skillnad!”.  
 
4.2 Omtanke  
 
4.2.1 Stöd och utveckling  
När det gäller stöd och utveckling ges både exempel på att ledarna själva kan agera som 
stöd men även använda andra verktyg för detta syfte. En gemensam faktor är att tid på 
något sätt måste avsättas för att möta individen och stötta till utveckling. Respondent 3, 
4 och 5 förklarar nedan hur de på olika sätt använder utvecklingssamtal som ett verktyg 
att kartlägga behov och vilka åtgärder som individen behöver.  
 
Respondent 5 förklarar: “När det gäller individens personliga utveckling är det en 
diskussion mellan mig och medarbetaren, där det för mig handlar om att förklara 
organisationens mål och medarbetaren förklarar sina. I de bästa av världar är 
individens behov exakt de organisationen behöver och då blir det väldigt enkelt. Nu är 
det sällan att behoven stämmer överens, om exempelvis individen vill utvecklas och nå 
en viss befattning men det i nuläget inte finns någon sådan tjänst ledig. Då blir det svårt 
för mig att utveckla individen till den befattningen men däremot kan jag börja förbereda 
dem. Om individen exempelvis vill bli gruppchef tar jag med personen till en övning så 
att personen kan observera övningen, men också studera mig, hur jag som gruppchef 
agerar och arbetar. Alla medarbetare har medarbetarsamtal som sker minst en gång 
per år, där individen får beskriva sin dåtid, sitt nuläge och sin framtid. När jag vet vart 
dom varit, befinner sig och vill så kan jag börja planera deras utveckling och förbereda 
för dem personligen”.  
 
Respondent 3 påpekar behovet av kompetensutveckling och resonerar enligt följande: 
“Vid våra medarbetarsamtal som vi har en gång om året samt uppföljningssamtal sex 
månader senare, skriver vi en utvecklingsplan. Där går vi igenom vad jag vill att 
individen ska förbättra samt det som individen själv önskar att få utvecklas inom, som 
att exempelvis gå en kurs eller plugga på universitetet. Jag som arbetsgivare försöker 
även tänka på hur behoven kommer se ut om exempelvis fem år. Jag arbetar för att vi 
ska vara en självförsörjande organisation och erbjuda kompetensutveckling inom 
organisationen. Om det finns framtida chefer bland arbetarna ute på golvet som har 
vilja och intresse att utvecklas vill jag kunna erbjuda den kompetensutveckling de 
behöver för att kunna nå dit”. Respondent 4 förklarar även att: “Eftersom jag har 
fullspäckat schema avsätter jag alltid extra tid till våra utvecklingssamtal med 
medarbetarna. Då får vi i lugn och ro tid att gå in på individens behov av utveckling, 
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där jag går in på deras styrkor samt att jag rekommenderar vidareutbildning om det 
behövs”.  
 
Respondent 2 skiljer sig från exemplet ovan och ger exempel på en mer kontinuerlig 
och pågående dialog med sina medarbetare, och förklarar även för- och nackdelar med 
att bygga en stödjande miljö på det sättet: ”Vi har väldigt många samtal, vilket kan vara 
både bra och dåligt, eftersom det tar väldigt mycket tid då många vill komma och 
berätta sina tankar direkt. T.ex. kan de komma efter en lektion och berätta att nu har 
jag provat det här, eller nu vill jag göra det här. Men trots att det blir många samtal 
och mycket information så är ändå det initiala och viktiga för mig att jag hela tiden 
visat intresset av att lyssna på dem, det är ju därför de vill dela med sig, för att få 
bekräftelsen att deras idéer är bra och intressanta. Jag har jobbat länge på detta 
eftersom det viktiga är att vi har en konstant reflektion i vårt dagliga arbete, för att 
undvika att fastna i rutiner”.  
 
Respondent 2 resonerar vidare med betoning på hur man kan skapa delaktighet i arbetet: 
“Det är även viktigt att få personalen att bidra med åsikter och pröva nya saker. Där 
försöker jag vara den som går före med att kolla upp nya saker eller pröva nya verktyg. 
Jag jobbar mycket med att de ska känna sig delaktiga i hela verksamheten och inte bara 
tänka på sin egen kurs. Sen har de som i alla yrken riktlinjer att följa om vad de får och 
inte får göra. Det kan vara gemensamma dokument mm. där de t.ex. uppmanas till att 
träffas på egen hand för att utvärdera och sedan lämna över reflektioner till mig. Detta 
är till som stöd för att de ska klara saker på egen hand. Jag brukar även fråga om de 
läst utvärderingar och reflektioner från tidigare medarbetare som också kan stimulera 
dem till att vilja vara delaktiga”. 
 
Respondent 5 arbetar mycket med att utveckla potentiella ledare i syftet att stärka hela 
organisationen: “Det är viktigt att lyfta samt acceptera varandras olikheter och vi 
jobbar med att skapa en medvetenhet kring detta för att vi ska förstå varandra. Och som 
vi jobbar inom direkthandeln sker mycket av kontakten via telefonsamtal, 
telefonkonferenser och konferenser. Därför är det viktigt att jag stöttar och håller 
utbildningen av mina medarbetare levande, men det viktigaste är att jag konstant 
jobbar med ledarskap och stärker mina medarbetares självständighet då jag har väldigt 
många medarbetare, ca. 200 st. Sedan lägger jag större fokus på de medarbetare som 
presterar bättre och visar på ledaregenskaper, så att jag får duktiga kollegor som i sin 
tur kan utbilda och utveckla våra övriga medarbetare. För att det ska hålla i längden 
behöver jag stärka ledarskapet på det viset”. 
 
Respondent 1 förklarar hur en grupp kan utforma riktlinjer som ska bidra till den 
framtida utvecklingsprocessen: “Mycket handlar om hur öppen man är och hur man 
kommunicerar i en grupp. I min organisation underlättar det att vi har en hierarki där 
alla har tydliga uppgifter, men vi behöver ändå hitta sätt att få grupperna att utvecklas 
ihop. För att få det här att fungera utbildar vi våra rekryter genom att de får skriva ett 
kontraktsblock medan de observerar en övning. När rekryterna rycker in får de ta olika 
pass där de bara fokuserar på gruppdynamik och gemensamt tar fram ramarna för vad 
som ska gälla deras grupp. De fokuserar på gruppdynamik utifrån de frågeställningar 
de fått av mig, och efter övningen ska de redovisa sina tankar. Detta material använder 
jag sedan som utbildningsmaterial för rekryterna i framtida syften. Om de bryter mot 
sitt redovisade material kan jag påpeka det och säga: Kommer ni ihåg vad ni sa om just 
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det här, och vad ni skrev, och nu har ni gjort tvärtemot. På så sätt blir det en lärande 
process för dem hur man hanterar gruppdynamik”.  
 
När det gäller utveckling på individnivå lyfter respondent 2 feedback som en viktig del i 
det dagliga arbetet: ”När det gäller feedback är det viktigt att jag personligen lär känna 
hur den enskilde individen vill ha sin feedback serverad. För det är så att alla 
människor skiljer sig här. En del vill veta exakt vad de gjorde för fel, även fast det 
kanske inte ens gjorde fel, och få väldigt tydliga, konkreta exempel. Sedan kan det vara 
så att andra inte alls vill ha feedback. De kan känna att jag lägger mig i något jag inte 
har förståelse för. Då handlar det för mig om att finna andra vägar att diskutera mina 
synpunkter. Sedan finns det dom som vill få feedback offentligt presenterad. Alla är helt 
enkelt olika i hur de vill bli sedda och bekräftade. Det är också viktigt att jag förklara 
att medarbetarna själva kan ge varandra feedback och få inspiration av varandra, utan 
att jag är involverad i kommunikationen”. 
 
Respondent 5 arbetar mycket med att klargöra visioner men även att bryta ner till någon 
konkret för att stötta individen till att uppnå det resultat som önskas: “Att visionera och 
jobba efter målsättningar har jag blivit betydligt bättre på, och även att få mina 
medarbetare till att göra det, men är något jag fortfarande jobbar på. För att hjälpa 
mina medarbetare att komma vidare i detta arbetar vi konkret, och sätter upp SMART-
mål, som står för målsättningar som är specifika, mätbara, attraktiva, reella och 
tidsbestämda. Har jag tillexempel inte en tidsplan för målsättningen är det inget mål, en 
dröm kanske, man behöver bryta ner det”.  
 
4.2.2 Stöd vid problem och konflikter  
 
Missnöje och konflikter kan även förekomma på arbetet och respondent 3 och 4 ger 
exempel på hur de sköter det på ett bra sätt och i bästa fall vänder det till något positiv. 
Respondent 3 berättar att: “Om en medarbetare inte hittat sin rätta plats och är 
missnöjd har jag en dialog med personen och uppmärksammar detta. Är man missnöjd 
märks det alltid på något sätt, att man ligger efter eller prioriterar fel osv. Först pratar 
vi ut om vad det grundar sig i och jag kollar om det är något i det dagliga upplägget vi 
kan ändra eller anpassa, för även om vi är begränsade i utformningen finns det alltid 
spelutrymme. Finns inte utrymmet hos oss gör jag allt i min väg för att hjälpa personen 
att gå vidare. För jag vill att mina medarbetare ska vara glada och gå till jobbet med 
lätta steg”.  
 
Respondent 4 berättar: “Det är viktigt att alla har en viss acceptans mot varandras 
olikheter för att tillsammans kunna arbeta mot organisationens gemensamma mål. Sen 
måste det finnas en viss flexibilitet för allas olika förutsättningar. Blir det en konflikt 
mellan exempelvis två kollegor kliver jag som chef in och har ett trepartssamtal. Då 
handlar det inte om att jag som chef sitter där som domare och bestämmer vem som har 
rätt eller fel, utan att vi kan komma fram till en lösning på hur vi behöver jobba för att 
ta oss förbi konflikten. Många gånger är det missförstånd som behöver redas ut, för vi 
kan inte ha varken öppna eller tysta konflikter på arbetsplatsen”. 
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4.2.3 Personliga relationer  
 
Att ha en personlig relation och ta hänsyn till varandra är något som alla respondenter 
ser som en viktig del i det vardagliga arbetet. Frågor om hur medarbetaren mår, att ställa 
upp för varandra och ha roligt tillsammans är återkommande i deras förklaringar. Både 
respondent 2, 3 och 4 menar att enkla frågor som: Hur mår du? Hur har helgen varit? 
kan vara till hjälp för att se medarbetaren och utveckla den personliga kontakten. 
“Småprat ute på avdelningarna handlar i första hand inte om att granska deras arbete 
utan att möta individerna, och kan även vara tillfälle för att bjuda lite på sig själv”, 
menar respondent 4. Respondenten förklarar också att: “hänsyn till andras välmående 
är grunden till huset, och innebär att man som chef ska vara genuin och vänlig för att 
kunna bygga tillit”. 
 
Respondent 1 ger exempel på att personlig kommunikation och omtanke kan vara helt 
avgörande för att kunna utföra uppdraget: “Att ta hänsyn till varandras välmående är 
extremt viktigt, då det är killar och tjejer som jag i värsta fall ska ut i strid med. Sitter vi 
i ett trångt utrymme måste vi kunna prata med varandra om någon mår dåligt. Om vi 
inte kan prata med varandra, och kommunikationen bara består av order och 
kommandon från mig kommer vi inte lyckas på något sätt. Jag som chef måste kunna 
berätta för dom om jag mår dåligt, och dom likadant till mig. Att alla stöttar varandra 
är det viktigaste”. Respondent 5 värderar också den personliga relationen högt hos 
kollegorna: “För att uppnå resultat i arbetet måste alla må bra. Att se varandra, finnas 
till för varandra och ha roligt tillsammans. Vi skrattar mycket ihop och värnar om en 
varm kultur. Vi avsätter alltid tid till att ge utrymme för detta så att man inte går in på 
förhandlingarna med en gång. Vi har ju ingen gemensam fysisk arbetsplats, men när vi 
sluter upp på våra möten och tillställningar brukar vi alltid ta tid till mingel och samtal 
så att vi faktiskt hinner se varandra, lyssna in och ge omtanke. Då handlar det inte bara 
om jobb utan om allt, även privatlivet. Vi gör ju även en del resor ihop och där finns det 
ju mycket tid att dela livet tillsammans”.  
 
Respondent 3 menar att personalen är den viktigaste resursen vi har, och ger ytterligare 
exempel på hur man utvecklar den personliga relationen: “Jag kan ha pengar, lokaler, 
ett tydligt uppdrag med mera men personalen är min viktigaste resurs. Om personalen 
är nöjd och trivs fungerar verksamheten bra. För att lära känna dem brukar jag börja 
med att lära mig namnen på deras barn, på deras hundar, fråga hur mamma mår osv. 
Att finnas där och backa upp är jätteviktigt. Det kan också handla om att komma ihåg 
saker som man pratat om för några veckor sedan på lunchrasten eller fikat och ta upp 
det med dem igen”.  
 
Respondent 1 har en modell i huvudet som hjälp för att kunna reda ut de individuella 
behoven: “Självklart är det viktigt att jag beaktar mina medarbetares behov, men jag är 
ingen psykolog utan använder mig ofta av enkla samtalsmetoder jag lärt mig från 
universitetet. Det brukar fungera bra och då utgår jag från frågorna: Vad har individen 
för behov? Vad behöver individen för resurser för att lösa problemet? Det hjälper mig 
att sortera ut situationen. Sedan är det viktigt att jag är uppmärksam på om mina 
medarbetare mår dåligt även om de inte kommer och berättar det, vilket man ofta kan 
se genom att personen bryter mot sitt vanliga beteendemönster. Då är det viktigt att jag 
som chef går direkt till personen och frågar: Hur mår du? Samtalet behöver inte alltid 
ske på mitt kontor utan kan även va utomhus på en promenad”. Även respondent 2 och 
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3 menar att de brukar ta initiativ till att prata med individen när den uppvisar annorlunda 
beteende. 
 
När det visar sig att det inte står bra till brukar respondent 3 vidare agera enligt följande: 
“Ser jag att någon är stressad eller om det hänt något i privatlivet så hoppar jag 
självklart in, träffar klienter, skriver journaler, och ställer upp. Behöver någon ta akut 
ledigt en, två eller tre dagar så är det okej, huvudsaken att vi är tydliga i 
kommunikationen om vart vi befinner oss”.  
 
4.3 Motivation  
 
4.3.1 Individ 
 
När det kommer till hur en ledare motiverar sina medarbetare var alla respondenterna 
överens om att alla människor har ett behov av simpla bekräftelser, respondent 5 pratar 
exempelvis om ett symboliskt värde: “Vi värdesätter alltid att någon uppfyllt sina mål, 
både små och stora. Alla har ju individuella mål och oavsett ambitionsnivå vill vi fira! 
Vid olika träffar brukar vi bekräfta personer inför gruppen, och ta fram den som 
uppnått sin målsättning. Då får vi klappa om dem och säga: Yes, bra jobbat! Vi brukar 
även ge en liten present, som symboliskt värde, det kan var en bok eller ett glas cider till 
exempel. Alla människor har som grundläggande behov att bli uppmärksammade och 
bekräftade”. Respondent 4 uttrycker sig liknande gällande bekräftelse med att tillägga: 
”Jag försöker att vara nyfiken på mina medarbetare, att när de har idéer så visar jag 
uppmärksamhet och tar tag i goda idéer och gör någonting av dem, och ser till att 
medarbetaren får ett erkännande för sin insats! Så jag inte bara knycker en idé och 
säger att vi kommit på det här, utan istället berättar att det vara Anna som kom på 
detta. Det ger en sådan boost. Men desto större personalgrupp desto större utmaning är 
det att få människor att känna sig sedda”. Ett till exempel på bekräftelser är respondent 
2: ”Ibland går man förbi studenter som berättar: Vi hade den här kursen med den här 
personen, och den var verkligen bra! Då försöker jag återkoppla feedbacken till den 
läraren, eftersom det är motiverande för den att få höra sådana kommentarer”. 
Respondent 3 förklarar att det alltid lönar sig att ge bekräftelse och att en ledare alltid 
ska vara uppmärksam om någon medarbetare gör nått speciellt men också om personen 
behöver lyftas av andra orsaker: “Det ligger i människans natur att vilja bli sedd, bli 
bekräftad och känna sig duktig. Det präglar hela mitt sätt att vara med arbetarna. Det 
kan handla om småsaker i vardagen, att hitta tillfällen att lyfta upp dem, och visa att jag 
uppskattar var och en. Det kan vara småsaker som att köpa choklad eller en liten 
blomma och ställa fram på bordet. Det handlar om fem minuter av min arbetstid att se 
någon som behöver det. Det är väl investerad tid”. Även respondent 2 utgår från 
personkännedom för att motivera: ”Medarbetarna vill ju bli bekräftade på olika sätt. 
Vissa har behovet att bli sedda, i olika utsträckning. Då kan jag ge individuella 
uppgifter utefter det, exempelvis ge chansen att hålla i ett seminarium om hur personen 
implementerat förändringar, så att det inte bara är jag som syns och berättar”.   
Respondent 1 tillägger att det är en utmaning att motivera medarbetarna individuellt då 
det handlar om personkännedom och att det kan ta tid att lära känna medarbetarna, 
därför försöker respondent 1 motivera genom exempel: ”Jag personligen försöker 
motivera mina medarbetare genom att vara en förebild. Jag brukar säga till dem att de 
ska eftersträva att vara bättre än chefen, alltså mig, det vill säga att alltid göra rätt, 
vilket jag inte alltid gör, men om jag eftersträvar det så hoppas jag att jag motiverar 
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mina medarbetare att i sin tur alltid göra rätt. Samt att alltid bli bättre, för jag vill 
också alltid bli bättre”.  
  
Respondent 2 och 3 går in på att medarbetarna kan motiveras genom att de får arbeta 
med ämnen de är intresserade av och möjlighet till att utveckla sin kompetens inom 
dessa områden. Respondent 3 förklarar sina tankar bakom detta koncept: ”Exempelvis 
jobbar vi med alla åldrar av människor och inom alla insatstyper, och jag insåg vid en 
punkt att vi behöver spetskompetens, vi behöver nischa oss. Arbetet behövde delas upp i 
olika åldrar, barn, unga vuxna osv, samt inom olika insatsformer, såsom familjehem, 
släktplaceringar osv.  Därmed behövde jag redovisa vilka fördelar detta gav till 
verksamheten, men även motivera fördelarna det skulle ge personalen. De behövde 
också få ut någonting av det här för att kliva på tåget. Så därför kunde jag motivera 
dem med att inte behöva vara insatta i allt som händer ute i samhället, utan nischa sig 
och lättare bli kompetenta och uppdaterade inom sitt område”. 
Ett mer konkret tillvägagångssätt för att öka kompetens hos medarbetarna och motivera 
dem är att skicka ut medarbetarna på konferenser osv. Respondent 2 säger: ”Vissa 
motiveras av att få önska någonting, t.ex. en speciell kurs de vill göra. Jag kan även 
motivera genom att utmana dem att prova på saker de inte gjort tidigare. Det är lätt att 
bara köra på samma sätt med kurser man alltid haft, fastän det egentligen finns 
jättemånga sätt att göra det mer effektivt. Därför behövs det ombyte och nya 
utmaningar. Även att uppmana att söka pedagogiska kurser på universitetet eller gå på 
olika pedagogiska konferenser kan fungera”. Respondent 2 förklarar också vikten att 
medarbetarna ska få presentera sina erfarenheter som de tar med sig från konferenser 
osv., och när de delar med sig av sina erfarenheter kan de motivera sina kollegor, 
eftersom kollegorna får tillgång ny information och bildar nya perspektiv på 
verksamheten: ”Det är bra att skicka medarbetarna på lärardagar eller konferenser för 
att träffa andra personer, eftersom det är lätt att vi blir hemmablinda. Då får personen 
perspektiv på hur sakerna är på sin egen enhet. Både att få bekräftat att det vi gör 
faktiskt är bra men också att få höra nya tips från andra utifrån. Får något tips som 
passar klockrent på en annan kurs kan person sedan vidarebefordra detta till sina 
medarbetare. Jag motiverar även lärarna att via nätverk söka pedagogiska meriter och 
kunna få titlar som meriterad lärare, excellent lärare osv. Vi har haft studiecirklar om 
att ansöka till detta så att duktiga lärare får utvecklas och nå dessa olika steg. 
Meriterna kräver att personen reflekterar och är tydlig i: Vad vill jag? Varför gör jag 
si? Hur gör jag så? osv. och utvecklar en pedagogisk meritportfölj. Genom nätverket 
kan personen även tilldelas olika uppdrag. Detta kan uppmuntra både individen och 
institutionen”. 

  
När det gäller att motivera en individ där de får planera sin framtid och hur de ska nå 
den målsättningen arbetar respondent 5 med ett koncept som heter MUMA: “Jag har en 
modell i huvudet jag utgår från vid mina samtal, som kallas MUMA och står för: 
motivation, utbildning, motivation, action. Jag inleder alltid med att hitta och förmedla 
motivation, hitta varför personen gör det här, vad som är personens drivkraft. Alla 
medarbetare kan ha valt arbetet av olika anledningar, och nyckeln är att stötta dem för 
att komma vidare då många är ovana att tänka i de här banorna. Sen att lyfta vårt 
gemensamma varför, den stora bilden i företaget och det som är grunden varför vi ska 
gå framåt. Andra steget är utbildning, där jag exempelvis lyfter nya produkter eller det 
som teamet behöver lära sig. Sedan återkopplar jag återigen till motivationen där jag 
började. Avslutningsvis tänker jag på action, då vi kommer fram till vad som ska göras 
härnäst så att det vi pratat om får händer och fötter, och blir ett resultat”. Respondent 5 
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kopplar MUMA med att medarbetarna ska arbeta med en egen dreamboard: “Jag 
uppmuntrar även mina medarbetare att göra en dreamboard. Det kan vara på datorn 
eller genom att klippa och klistra, eller att personen arbetar utifrån goal-mapping. När 
en person både ritar och skriver sina målsättningar stimulerar personen större delen av 
sin hjärna. Så jag uppmuntrar till att arbeta med den och aktivt arbeta utifrån den, och 
välja vilka delar personen vill uppfylla just nu, så att de har konkreta mål de praktiskt 
kan jobba mot”.    
 
4.3.2 Gruppen  
 
Hur en person kan motivera och utveckla en grupp, så att gruppen bidrar till den 
gemensamma prestationen och utveckling av verksamheten är komplext. Respondent 3 
går in på att varje grupp är unikt och att ledaren får motivera utifrån gruppens dynamik: 
“Sättet att motivera har mycket med gruppens individer att göra. Om du har en grupp 
med personer som vill testa, är nyfikna, är med på tåget, då går nya förslag snabbt 
igenom. Vissa människor är öppna för att pröva och göra om när det blir fel. Men om 
personerna i teamet är analytiska och behöver vända och vrida och fatta beslut på 
verkliga fakta och underlag behöver jag som chef jobba häcken av mig. Då krävs mer 
underlag för att lämna över uppdraget och få med dem på tåget. Därför brukar jag 
försöka matcha gruppens olika personligheter”. Respondent 2 och 4 delar respondent 
3:s tankar, men respondent 4 går mer in på att alla personer i verksamheten är lika 
viktiga oavsett deras roll: ”Jag brukar säga att en chef aldrig kan ro en finlandsbåt 
själv. Det handlar om att få medarbetarna att känna sig lika viktig oavsett funktion. 
Kriminalvården är en väldigt hierarkiskt styrd myndighet och då tycker jag att det är 
extra viktigt att betona att oavsett funktion, medarbetare, chef eller annan, skulle 
verksamheten inte fungera om inte alla var med och gjorde sina arbetsuppgifter. Jag 
tycker det är viktigt att bekräfta medarbetarnas värde genom att räkna med dem, att 
låta folk vara experter på sitt område. I det ligger också att som chef våga delegera och 
släppa ansvar”. Respondent 2 går vidare på vikten av att varje medarbetare delar med 
sig av sina erfarenheter så att medarbetarna kan motivera varandra och bidra till 
förändring: ”Varje medarbetare har 20 % kompetensutvecklingstid avsatt för att 
utveckla sig själv och på sikt gagna enheten. Denna tid har tidigare använts fritt och åts 
tillslut upp av daglig verksamhet. Nu behöver läraren redovisa vad den vill göra och 
aktivt utnyttja tiden, att tänka igenom vad som intresserar en. När de sedan lyfter dessa 
personliga intressen kan det ha en motiverande inverkan och inspirera de andra som 
får ta del av att en medarbetare läst in sig på eller gått kurser inom ett visst område. 
Det har vi blivit bättre på senare år, att va intresserade av det andra tagit del av. Jag 
vill inte att en medarbetare bara kör sitt eget race utan skapar en delaktighet genom att 
vi delar med oss till varandra”. 
 
Respondent 1 arbetar mera med gruppen än individen när det kommer till att motivera 
och inspirera. Ett tillvägagångssätt för motivation är piska och morot, vilket medför en 
motiverande effekt här och nu: ”Ett konkret exempel är t.ex. när soldaterna har haft en 
lång övning och alla är trötta, även jag, men vi fortfarande har massa saker vi måste 
göra. Här kan jag då utgå från ett konventionellt ledarskap eftersom ett utvecklande 
ledarskap fortfarande kan använda sig av det konventionella ledarskapet. Det viktiga 
för mig är att jag i slutresultatet jobbar efter ett utvecklande ledarskap. Detta gör att 
jag ibland kan använda mig av det som kallas för piska och morot, alltså att jobba på 
beting. Då kan jag säga till mina soldater: om ni såsar nu blir ni kvar här hela natten, 
men om ni jobbar på så blir vi klara. Här kan jag också gå in och hjälpa dem med deras 
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uppgifter och visa att nu jobbar vi på här, och då visar jag även att jag är en förebild 
eftersom jag tar tag i problemet”. En högre motivation till att bidra till verksamhetens 
utveckling bygger respondent 1 och hans egen arbetsgivare genom att arbeta med 
gruppsamtal, där gruppens chef inte sitter med och diskuterar: ”För att motivera mina 
medarbetare till att utveckla verksamheten har vi gruppsamtal där gruppen diskuterar 
genomförd verksamhet, pågående verksamhet och kommande verksamhet. Syftet med 
detta är att gruppen ska utvärdera och komma fram till slutsatser utan att jag sitter 
med. För att om jag sitter med och talar utifrån mina lärdomar och utvärderar på mitt 
sätt kommer många sitta tysta, eftersom det tänker att nu har chefen sagt vad han tycker 
och då behöver inte jag säga det, oavsett om de håller med eller inte. Samtal utan 
chefen underlättar diskussionen och delaktigheten, och medarbetarna kan säga det de 
vill utan att de behöver stå framför mig och säga det, det blir lite mer anonymt. Under 
”plutonens timme”, som dessa samtal kallas, har gruppen en förtroendeman, en 
sekreterare och justeringsmän som sammanställer diskussionen utifrån en mall så att 
det blir ordentligt dokumenterat. Dokumentet skickas till mig och min chef, så att han 
också vet vad som försiggår på min pluton. Nu är det så att min chef oftast inte har 
något att påpeka. Jag har fått ramarna att jobba inom från honom och så länge jag 
håller mig inom dessa är det inget konstigt, det viktiga är att mina medarbetare ska få 
ha ett medinflytande”. Respondent 1 poängterar varför dessa gruppsamtal är viktiga och 
att de bör hållas så ofta det är möjligt: ”Plutonens timme eftersträvar vi att en gång i 
veckan, tyvärr blir det inte så, men åtminstone två gånger i månaden. Det är viktigt att 
ha dessa ofta, eftersom våra erfarenheter och observationer av verksamheten är en 
färskvara och folk glömmer snabbare än vad man tror. Därför är det viktigt att 
diskutera och skriva ner nya erfarenheter på papper så fort som möjligt”.        
 
4.4 Intellektuell stimulans   
 
4.4.1 Innovation och kreativitet  
 
Självständighet kan skapas genom att man delar ut en uppgift där medarbetaren får fria 
händer till själva utförandet av uppgiften, ett arbetssätt som både respondent 1, 3 och 4 
använder sig av. Detta förklarar respondent 4 kortfattat: “När jag ger ett mål kan jag 
säga: Alla våra ensamkommande barn behöver bättre psykisk hälsa, hur ska vi uppnå 
det? Då får de själva lista ut hur det ska uppnås, hur det ska följas upp och vilka 
resurser vi ska använda oss av. Presenterar jag alla förslag kommer de stänga av efter 
ett tag. De måste känna att de kan påverka och vara delaktiga”. Respondent 1 förklarar 
detta arbetssätt som att arbeta i chefens anda: “Det är jätteviktig att mina medarbetare 
kan improvisera, då vi i Försvarsmakten jobbar utifrån att alla soldater är 
självtänkande och kan lösa uppgiften. Det väldigt viktigt att jag som chef förklarar 
syftet med själva uppgiften, men hur soldaten sedan löser den är inte lika viktigt, bara 
uppgiften färdigställs. Detta innebär att alla soldater får lösa uppgiften på sitt sätt inom 
uppgiftens syfte och ramar, alltså att soldaten arbetar i chefens anda som vi kallar det. 
Sedan följer jag också upp och utvärderar, och det kan ske när vi är ute och övar och 
de fått en uppgift att lösa. När de då löser den går jag inte in och stoppar mitt i och 
säger att nu är ni på väg att göra något jättekonstigt, utan låter dem arbeta vidare tills 
de är klara. På så sätt undviker jag att detaljstyra, och utvärderar istället utförandet 
med dem så att vi tillsammans tar lärdom och utvecklas”.    
 
Att ha tålamod och inte avvisa nya idéer för tidigt är viktigt för medarbetarnas 
bidragande. Respondent 3 förklarar: “Jag försöker att ha tålamod. Det är min största 
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utmaning, att inte presentera svaret på lösningen. När mina medarbetare exempelvis 
ställer en fråga brukar jag istället för att ge ett svar tillbaka ställa tre öppna frågor. Då 
kan jag hjälpa medarbetaren att lista ut svaret. Ofta har de svaret redan, det behövs 
bara lite vägledning från min sida”. Respondent 4 fyller i: ”Som chef fokuserar man 
lätt på att en idé främst ska vara genomförbara och realistisk. Risken blir då att man är 
för snabb och avvisar idéer för tidigt, istället för att vara observant och inse att man 
själv behöver tänka utanför boxen”. Respondent 4 påpekar här risken av att gå miste om 
nya idéer på grund av sitt eget realistiskt tänkande. Detta har även respondent 3 
reflekterat över som försöker hitta sätt att välkomna alla idéer oavsett hur tokiga de kan 
vara: ”Det är en konst att hitta sätt att engagera och motivera så att jobbet blir mer än 
bara ett jobb där man får delta kreativt. Vi har exempelvis en planeringsdag inbokat 
där de får komma med alla möjliga förslag, oavsett hur tokigt det låter. Idéer ska inte 
tystas ner utan allt välkomnas. Därefter får vi anpassa oss till vad som är rimligt utefter 
verksamheten”. 
 
Uppgiftens utformning kan även stimulera till initiativtagande, både genom att ge nya 
uppgifter eller se till att de matchar individens intresse. Respondent 2 förklarar: ”Samma 
lärare bör inte ha samma kurs för många år om man ska vara kreativ. Hamnar man på 
en ny kurs blir första tillfället att pröva det som varit tidigare, och andra året börjar 
man tänka på och eventuellt prova att förändra. Tredje året känner man kanske att 
implementeringen av de nya idéerna lyckats och då kan det behövas en paus från den 
kursen för att istället bidra kreativt på en annan. När man tar över en annan kurs blir 
det lätt reaktioner som: Åh men vad är detta? Då sker en naturlig reflektion och 
utveckling som följd”. Respondent 3 fyller i: ”Dessutom får arbetarna välja en till två 
spetskompetenser utifrån sitt eget intresse. Jag listar olika områden som fyller 
verksamhetens behov och säger: Varsågod, välj! Kvaliteten i utförandet blir mycket 
bättre om de får utrymmet själva att välja intressanta områden med uppgifter som 
passar ens personliga intresse”. 
 
Det är dock inte alltid så att kreativiteten och nya initiativ får det utrymme som önskas. 
Detta kan bero på flera saker, och respondent 2 beskriver utrymmet som ett av dem: ” 
Nya projekt kräver utrymme och en kurs kan vara upplagt till att genomföras på t.ex. 
200 timmar. Vill man då införa något nytt måste man kanske minska på annat, tex tid 
till feedback eller tid till en viss föreläsning. Schemat bokas ofta långt i förväg och vi 
har även vissa dokument att förhålla oss till, såsom kursplaner osv. Detta kan säkert 
hålla dem från att ta tid till kreativitet och implementera nya saker”. Respondent 5 
förklarar problematiken utifrån sin situation där kreativiteten snarare uttrycks i 
lösningsorientering: ”Eftersom vi jobbar utifrån ett duplicerbart system är det en 
utmaning för oss att inte vara för kreativa. Vårt arbete ska nämligen fungera i sjuttonde 
led utan att jag är närvarande och därför måste jag infinna mig i det och följa systemet. 
Jag måste hålla mig från att skapa nya arbetssätt eller presentationsmodeller, hjulet är 
liksom redan uppfunnet. Däremot får man försöka få utlopp för kreativiteten i mötet 
med människor eller vid föreläsningar. Att vara lösningsorienterad är däremot en av de 
mer värdefulla egenskaperna i det här jobbet. Jag har inget företag som fixar allt, utan 
jag funkar som VD för min egna business. Men jag växer ju om andra växer och därför 
måste vi va kreativa och tillsammans hitta lösningar. Uppstår ett problem med en kund 
är vi snabba med att hitta en åtgärd”. Respondent 4 uttrycker en viss stelhet i arbetet 
men försöker utifrån förmåga hitta olika tillvägagångssätt: ”Jag försöker bjuda in till 
idéer när vi står inför förändringar i verksamheten, i scheman, rutiner osv. Att inte bara 
dimpa ner ett beslut, utan skapa kreativitet genom att föra dialog och låta människor 
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bidra. Ibland skapar vi tex. arbetsgrupper och ibland skickas förslag ut på remiss. 
Ibland kommer beslut från myndigheten där vi själva kan bestämma hur utförandet ska 
gå till ”.   
 
4.4.2 Kritiskt tänkande 
 
“Det tyckte jag var största utmaningen när jag började, att få folk att reflektera över 
vad de gjorde. Allt gjordes på rutin och kurser fortsatte på samma sätt för att det alltid 
varit så, men där ville jag vara den som började ifrågasätta. Nu har det blivit 
annorlunda eftersom jag jobbat med detta och visat intresse för deras åsikter och 
reflektioner, så nu kommer de ofta till mig och berättar vad det tänker eller vill 
utveckla”. Ge uppmärksamhet till medarbetarnas åsikter påpekar respondent 2 som en 
nyckel till förändring. Respondent 3 vill också stimulera till utveckling genom kritiskt 
granskande och ger ett konkret exempel: “Ett färskt exempel är från en omorganisation 
som vi stod inför, då jag skrev upp förslaget från mig och ledningen på tavlan. Jag 
delade upp mina medarbetare i små grupper och sa till dem: Nu ska ni finna 5 fel i den 
nya omorganisationen! Vad har ledningen inte tänkt på? Vad missar de? Vilka 
nackdelar, brister och utmaningar kommer vi ha med detta upplägg? Jag ville lyfta allt 
från högt till lågt, och förutse och förebygga i god tid innan vi hunnit sätta igång. Det 
är ett sätt att jobba med kritiskt tänkande, att säga att detta är förslaget, nu ska ni såga 
det”. Respondent 4 och 5 är överens om att få medarbetarna att skilja på konstruktiv 
kritik och negativa kommentarer, och respondent 5 menar att kritiken måste adresseras 
rätt för att göra nytta. Respondent 4 utvecklar resonemanget: ”Ingen verksamhet blir 
hjälpt av ett gäng ja-sägare som tycker att allt är bra. Det behövs människor som tänker 
kritiskt och reflekterar över hur saker kan göras bättre. Det som är viktigt är 
framförandet, att personen kommer med lösningsförslag och inte bara snackar skit. För 
det blir ingen hjälpt av. Är någon missnöjd vill jag ha en nyanserad och givande 
dialog”. 
 
Respondent 1 påpekar att medarbetarnas idéer kan vara bättre, men ibland finns inte 
utrymme: “Jag är bara mänsklig och mina idéer är inte alltid bäst, och då kan jag ge 
order att utföra en bättre lösning som framförts av annan part. Men i vissa situationer 
finns däremot inte tid eller läge att diskutera och då tar jag direkt kommando”. 
Dialogen med ordinarie medarbetare kan också nå en punk där givande förslag minskar 
eller är begränsade. Då kan andra kreativa tillvägagångssätt komma till nytta, såsom när 
respondent 4 brukar utmana sina vikarier: ”Jag försöker ta tid till utvärderingssamtal 
med våra vikarier, de kommer med fräscha ögon. Det kan vara svårt att komma in och 
kritisera en verksamhet om man är ny och rädd för att inte få stanna och tänker att det 
är bäst att vara tyst. Men vi behöver deras feedback och åsikter om 
förbättringspotential eftersom det är lätt att vi i ordinarie personal blir hemmablinda”.  
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4.5 Sammanfattning av resultat  
 
Tabell 1. Sammanfattning av resultat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resp. Idealiserad 
påverkan  

Individuell 
omtanke  

Inspirerande 
motivation 

Intellektuell 
stimulans  

1   · Ta  tuffa  beslut    
· Organisationens  
värdegrund    

· Öppenhet  och  
stöttning    
· Lärande  genom  
observationer    
· Samtalsmetod  för  
stöd    

· Plutonens  timme  
utan  chefen  närvaro    
· Piska  och  morot    
· Bli  bättre  än  chefen    
  

· Hur  väljer  
individen    
· Jobba  i  chefens  
anda    
· Fritt  utförande  med  
gemensam  
utvärdering    

2   · Engagerad    
· Leda  förändring    
  

· Samtala  och  
diskutera    
· Ge  feedback  
· Ökad  delaktighet    
  

· Nya  utmaningar    
· Pedagogiska  kurser    
· Meriter  och  titlar    
· Kompetensutveckling  
· Dela  med  sig  av  
förändring    

· Nya  kurser    
· Kreativa  lösningar    
· Konferenser    
· Stimulera  
reflektion    
· Undvika  rutin    

3   · Lära  av  kollegor    
· Arbeta  för  ett  
betydelsefullt  
uppdrag    
· Brinnande  för  
verksamheten    
  

· Kompetensutveckling  
· Frågor  om  vardag  
och  välmående    

· Nischa  kompetens    
· Se  och  bekräfta    
· Anpassat  underlag      
· Choklad  och  blomma    
  

· Välkomna  alla  
idéer    
· Hur  väljer  gruppen  
· Finn  fem  fel      
  

4   · Personliga  
relationer    
· Våga  möta  och  
hantera  problem  
· Intresse  för  
verksamheten    
  

· Trepartssamtal    
· Vardagligt  småprat    

· Ge  cred  för  idéer    
· Alla  är  viktiga    

· Dialog  om  
förändring    
· Vikarier    
· Nyanserad  kritik    
· Ej  ja-sägare  

5   · Duplicerande    
· Lära  av  
förebilder    

· Bygga  starka  ledare    
· Samtal  om  privatlivet    
· SMART-mål    

· MUMA    
· Hitta  personliga  
varför    
· Dreamboard    
· Fira  och  bekräfta    

·Lösningsorientering   
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5. Analys  
            
 
I detta kapitel görs en analys av empirin utifrån den teoretiska ramen för ett 
transformativt ledarskap. De praktiska utförandena kopplas till de teoretiska grunderna 
utifrån samma struktur som tidigare kapitel.  
            
 
5.1 Transformativt ledarskap 
 

5.1.1 Idealiserad påverkan (IP)  
 
Det finns vissa skillnader i hur respondenterna betonar vikten av att vara en förebild 
utifrån deras egna ledarskap, men respondenterna 1 och 4 värderar förebild högt. 
Respondent 1 gör allt för att utföra sitt arbete rätt och korrekt, och uppmanar sedan 
medarbetarna att prestera ännu bättre, för att motivera till konstant utveckling. 
Respondet 3 fyller i detta resonemang med att förklara för sina kollegor att deras arbete 
gör en skillnad i samhället och att de ska känna stolthet över sin insats. Detta stämmer 
överens med Avolios (2011, s. 60) resonemang om att en ledare eftersträvar att vara en 
förebild som medarbetarna kan efterlikna. Vidare går respondent 1 och 4 in på att de är 
en förebild för medarbetarna genom att arbeta utifrån organisationens värdegrund, vilket 
skapar en trygghet för alla medarbetarna då de vet var de har sin chef och vet sina 
rättigheter. Detta sammanstrålar med rådet från Jung et al. (2008, s. 591), att en ledare 
ska anpassa sitt ledarskap utifrån organisationen. Respondent 4 tillägger vikten av att 
lägga stort fokus på att arbeta med relationer, där det handlar om att fördela ansvar men 
samtidigt vara den som styr, vilket gör att ledaren enligt Avolio (2011, s. 60) undviker 
att vara maktfullkomlig.  

Respondenterna skiljer sig i hur deras ledarskapsbeteende utstrålas, vilket exakt följer 
resonemanget av Jung et al. (2008, s. 591), att en ledare behöver anpassa sitt ledarskap 
utifrån organisationen och arbetets kontext. Detta återfinns i resultatet då varje 
respondents svar på hur de leder har sin utgångspunkt i deras individuella 
arbetsuppgifter. Exempelvis har respondent 1 utvecklat sitt ledarskap från att ha börjat 
som direkt och hård till att idag gå före och illustrera för sina medarbetare vad uppgiften 
är, och utför jobbet tillsammans med dem. Jung et al. förklarar vidare att de ramar som 
ledaren har från organisationen innebär att ledaren har utgångspunkter men kan ändå 
styra över sitt ledarskap. Dessa ramar, menar Jung et al., skapar ledarens syfte och gör 
att denne arbetar utifrån organisationens och medarbetarnas målsättningar, men där 
organisationens målsättningar är prioritet. Detta råd från Jung et al. kan återspeglas i 
alla respondenternas ledarskap, då alla poängterar vikten av en ledares ansvar att 
kontrollera att personalen prestera på en nivå så att organisationens målsättning kan 
uppfyllas. 

Respondent 5 bygger vidare på detta kopplat till Avolios (2011, s. 60) budskap om att 
en ledare ska fokusera på att hjälpa sina medarbetare att slutföra arbetsuppgifterna. Det 
respondent 5 gör är att arbeta likt en lärare för sina medarbetare där de tillsammans går 
igenom företagets försäljningsteknik osv., men också att ledaren lägger sitt fokus på 
sina bästa medarbetare så att de i sin tur kan börja lära upp sina kollegor. Detta 
arbetssätt är ute efter att duplicera, alltså att respondent 5 lär upp en medarbetare, som i 
sin tur lär upp en annan medarbetare osv. Respondent 5 går även in på att varje 
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medarbetare får sätta upp sina personliga mål där de arbetar med SMART-mål 
(specifika, mätbara, attraktiva, reella och tidsbestämda), vilket gör att respondent 5 
fördelar ansvar utifrån ramar och undviker maktfullkomlighet. Maktfullkomlighet är 
något alla respondenterna vill undvika, men kan vara svårt att undvika helt eftersom att 
alla berättar att de har ett ramverk att ta hänsyn till. 

Jung et al. (2008, s. 591) diskuterar vikten av att en ledare är med och leder samt skapar 
förändring inom organisationen gällande exempelvis attityder. Detta är något som få 
respondenter nämnde, men respondent 2 gick tydligt i på att i sin roll är det viktigt att 
leda förändringarna på sin institution för att få sina kollegor delaktiga i arbetet att 
utveckla utbildningen. 

5.1.2 Individuell omtanke (IO) 
 
När respondent 2 antog en ledarroll på sin arbetsplats hade personalen fastnat i ett 
rutinmässigt och passivt arbetsmönster varpå ett arbete påbörjades för att stimulera till 
reflektion och individuell utveckling. Mycket tid avsätts till medarbetarna att när som 
helst kliva in hos respondenten för individuell feedback och utvärdering av arbetet, 
varpå en individuell utvecklingsprocess startat. Detta är ett konkret exempel på ett 
stödjande mentorskap, och en ledare som ägnar uppmärksamhet för varje medarbetares 
individuella behov av framgång och utveckling (Avolio, 2011, s. 62). Den individuella 
uppmärksamheten är av stor vikt för medarbetarens utveckling till att nå högre potential. 
Detta återspeglas tydligt hos respondenten som vidare påpekar att det är sekundärt att 
arbetet är tidskrävande, då det initiala är att individen stöttas och kan utvecklas av de 
ständiga samtalen och därmed undvika passivitet. Feedback påpekar respondenten 
presenteras både rakt på sak, framför grupp eller inpaketerat på andra vis, där allt 
handlar om att lära känna individens behov och mottaglighet. Detta förstärker ytterligare 
att respondentens beteende skiljer sig mellan olika medarbetare som enligt Avolio är 
grunden i att visa individuell omtanke. Om respondent 1 finner att en individ vill 
utvecklas till en ny befattning agerar ledaren aktivt och tar med individen på övningar 
och liknande för att kunna studera och lära sig utförandet av sin framtida position. 
Genom att så konkret förflytta individen mot en målsättning visar både på strävan efter 
individuell utveckling för högre potential, men också ett långsiktigt tidsperspektiv, att 
den individuella prestationen gynnas av att ledaren ser till medarbetarens långsiktiga 
utveckling. Respondent 3 och 4 exemplifierar också långsiktighet genom att prioritera 
vidareutbildning via kurser eller universitetsstudier, vilket respondent 3 ser som vitalt 
för individens framtid. Kompetenta och drivna individer på golvet ska kunna utvecklas 
att bli den som erbjuds chefspositioner om fem år, exemplifierar respondent 3. Seriösa 
och givande utvecklingssamtal ses som ett praktiskt verktyg för att mer djupgående 
lyssna in medarbetarens situation och inställning till vidareutveckling.  
 
En som tydligt lever upp till kriteriet för individuellt stöd och utveckling är respondent 5 
som entusiastiskt utvecklar medarbetarnas individuella visioner och målsättningar, 
genom att konkretisera dem med SMART-mål och på en dreamboard, som tidigare 
nämnts. Varje individ tillåts först att drömma, sedan kreativt uttrycka sina mål och 
drömmar, för att sedan få praktisk hjälp med att se över vilken del som individen i första 
stadiet kan arbeta mot att uppfylla. Detta exemplifierar verktyg och metoder för att 
praktisera det som Avolio beskriver som att bemöta en individs behov för uppmuntran 
till högre kreativitet och innovationsförmåga, samt ett mentorskap i stödjande atmosfär. 
Respondent 1 exemplifierar ett annat tillvägagångssätt för vidareutveckling med positiv 
inverkan på arbetsplatsens atmosfär, men med en grupp i fokus. När rekryter utbildas 
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ges de i uppdrag att analysera en övning med fokus på gruppdynamik och komma fram 
till gemensamma slutsatser och ett material som ledaren sedan använder som 
utbildningsmaterial. Om gruppen agerar utanför ramarna för dessa slutsatser 
konfronteras de och stimuleras till en lärandeprocess. Ur teoretisk aspekt kan metoden 
ifrågasättas som ett direkt exempel på individuellt bemötande då det är en gruppövning, 
däremot kan varje individ i gruppen anses ha behov att förstå sitt yrke och arbetets 
kontext för att skickliggöras individuellt. Individen kan så argumenteras för att 
stimulerats till personlig utveckling i en stödjande miljö. Samma respondent visar på en 
samtalsmodell för att praktisk vara lyhörd mot en medarbetare i behov av stöd och utgår 
från frågorna: Vad är individens behov? Vad behöver individen för resurser för att möta 
behovet?  
 
En långsiktig och individuell utvecklingsprocess är dock ett resultat av att en personlig 
relation byggs med medarbetaren, påpekar George & Jones (2012, s. 367), där ledaren 
är initiativtagare till byggandet av den personliga relationen som genomsyras av tillit.  
Respondent 4 sammanfattar hela sin lärdom och innebörden av ledarskapet mening med 
personliga relationer. Ett medarbetarsamtal per termin kan dock inte uppfylla detta 
syfte, varpå respondent 3 och 4 bygger en vardaglig och personlig kontakt genom att 
fråga och intressera sig för medarbetarnas privata angelägenheter, såsom hur 
familjemedlemmar mår eller annat som kan ha inverkan på individens prestation och 
välmående. Avolio (2011, s. 62) menar att ledaren ska avgöra om ytterligare stöd eller 
direktiv är aktuellt, vilket exemplifieras av respondent 3 som ställer upp och skriver 
journaler, träffar klienter m.m. om medarbetaren behöver ta akut ledigt ett par dagar. 
Respondent 4 nämner även att ta tillfälle att bjuda på sig själv och vara genuin och 
vänlig för att bygga tillit hos medarbetaren. Fokus ska ligga på att leda, men 
förutsättningen är alltså en visad lyhördhet från ledarens sida, förklarar Avolio (2011, s. 
63). I praktiken kan detta även innebära att hjälpa något hitta ett nytt jobb. Respondent 3 
strävar efter att medarbetarna ska kunna gå till jobbet glada med lätta steg. Är någon 
missnöjd reds situationen ut, förändringar i dagliga upplägget ses över, och fullt stöd 
ges om individen behöver hjälp att hitta en mer passande arbetsplats, vilket är ett tydligt 
exempel där fokus står på att leda, med visad lyhördhet från ledaren. Detta kan också 
ses i att arbeta med trepartssamtal, som respondent 4 gör när det uppstår en konflikt, och 
kliver in och att utan att döma jobbar fram en lösning i arbetet.  
 
Respondent 5 som saknar fysisk arbetsplats påpekar att det blir en del resor ihop med 
kollegorna där det finns mycket tid att dela livet tillsammans. Inför varje träff tas tid för 
mingel och samtal som inte är direkt jobbrelaterade utan ger utrymme för personliga 
relationer, skratt och omtanke. Detta är grundläggande för resultat och goda prestationer 
i arbetet menar respondenten, vilket visar på att detta är konkreta exempel på hur 
individuell omtanke stöttar individens process till framgång. Avolio (2011, s. 62) 
förklarar att individuell omtanke uttrycks i interaktionen ledare och medarbetare 
emellan, med tydlig tvåvägskommunikation, och där ledaren exempelvis kommer ihåg 
tidigare diskussioner och personliga angelägenheter. Respondent 3 kan exempelvis ta 
upp saker en medarbetare pratat om för några veckor sedan på lunchrasten för att bygga 
individuell kontakt och förtroende. Respondenten förklarar vid ett annat tillfälle vikten 
av tvåvägskommunikation, där ledaren förmedlar sin vilja att vara lyhörd och 
närvarande gentemot medarbetarna och klargör sin förväntan på att de i sin tur ska agera 
detsamma tillbaka. Respondent 1 menar att en stel envägskommunikation bestående av 
endast ledarens kommandon är ohållbart. En lyckad insats kräver att båda parter kan 
uttrycka sina förväntningar och sitt tillstånd eftersom dessa parter i värsta fall ska ut i 
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strid tillsammans. Om jag eller en medarbetare mår dåligt måste vi kunna säga det, det 
viktigaste är öppenhet och att stötta varandra, förklarar respondenten.  
 
5.1.3 Inspirerande motivation (IM) 
  
En sak alla respondenterna förutom respondent 1 tog upp är att alla människor behöver 
bli bekräftade. George & Jones (2012, s. 78) går in på att vi människor har tre behov; 
(1) behovet att prestera och åstadkomma resultat, (2) behov av samhörighet och (3) 
behov av makt, varav respondenterna framförallt trycker på de två första. Behovet av 
prestation och resultat förklarar respondent 5 kan tillfredsställas genom bekräftelse av 
symboliskt värde, och används vid gruppmöten då en person som uppnått sin 
målsättning firas och får en symboliskt present som exempelvis som en bok. Detta väger 
Mumford et al. (2002, s. 710) stor vikt på, därför han anser att det är viktigt att en chef 
bekräftar en medarbetares bidrag till organisationen, inte bara att det lyfter en person 
utan också för att det motiverar. Respondent 4 går i Mumfords fotspår och betonar 
vikten av att ge en medarbetare ett erkännande när den har presenterat bra, vilket ger 
personen en boost. Respondent 2 går in på att en ledare också kan förmedla bekräftelser, 
exempelvis när en student gett goda kommentarer efter att slutfört en kurs varpå 
feedbacken framförs till den berörda läraren. Sedan går respondent 3 in på det andra 
behovet som är samhörighet (George & Jones 2012, s. 78). Det kan exempelvis innebära 
att alla chefer göra småsaker som att köpa blommor eller choklad och lägga fram på 
bordet, vilket respondent 3 poängterar endast tar 5 minuter och är väl investerad tid. 
 
Bekräftelser är ett enkelt tillvägagångssätt till motivation, men för mer konkreta och 
utvecklande sätt handlar det om att ledaren och medarbetarna är mer proaktiva. George 
& Jones (2012, s. 375–376) förklarar tre riktlinjerna för att konkretisera en plan för 
medarbetarens personliga behov i yrket. Dessa kan kort sammanfattas i att definiera 
medarbetarens behov och syfte, belöna prestationer och vara ett stöd för medarbetaren 
att nå sina mål. Upplägget i arbetet för respondent 5 återspeglar tydligt dessa tre 
riktlinjer genom att konkret planera bemötandet av medarbetarens personliga behov i 
yrket genom att som tidigare nämns arbeta med konkreta målsättningar och belöningar 
samt modellen MUMA (motivation, utbildning, motivation, action). Då leder 
respondenten medarbetarna till att förklara vad de vill med jobbet, sina personliga 
motiv, samt att hitta handfasta, konkreta uppgifter att jobba vidare med för att undvika 
att stanna vid fina ord och önskningar. Respondenterna 2 och 3 går delvis in på George 
& Jones riktlinjer, de motiverar sina medarbetare genom att låta dem utgå från sina 
intressen i yrket och därifrån se över utvecklingsmöjligheterna. Respondent 3 följer 
riktlinjerna genom att medarbetarna får tid att välja ut intresse och inriktning för att 
nischa sig, varpå ledaren inte ger alla svar utan stöttar individen att själv kunna uppnå 
målsättningarna. Respondent 3 poängterar att detta är lika viktigt för organisationen att 
öka kompetensen bland personalen när de hittar sin nisch inom specifika områden. Likt 
respondent 3 går respondent 2 in på vissa delar av George & Jones riktlinjer, och 
motiverar sina lärare att via nätverk söka pedagogiska meriter och kunna få titlar som 
meriterad lärare, excellent lärare osv. Detta leder personen till reflektion parallellt med 
att uppfylla meriternas krav och riktlinjer etc. såsom; Vad vill jag? Varför gör jag si? 
Hur gör jag så? och utvecklar en pedagogisk meritportfölj. Kopplat till att motivera för 
meritering m.m. pratar respondent 2 om att alla lärare har 20 % 
kompetensutvecklingstid avsatt för att utveckla sig själv och på sikt gagna enheten. Det 
viktiga är att lärarna får tid att utvecklas men också att det följs av en interaktion med 
medarbetarna, där lärarna får presentera och diskutera reflektionerna med sina kollegor 
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så att gruppen kan motiveras och utmana varandra. Exakt detta syfte går Avolio (2011, 
s. 61) in på, att en ledare ska ge medarbetarna meningsfulla utmaningar kopplat till 
arbetsuppgiften. Kompetensutvecklingstiden ger utrymme för att finna nya perspektiv 
som presenteras för kollegorna, och i enlighet med Avolios poäng kan utbytet av 
reflektioner och diskussioner öka förutsättningarna för dem och organisationen att agera 
i nya processer med fokus på framtid, utveckling, önskemål etc.  
 
Vikten av samtal där chefen inte sitter med poängterar respondent 1 som ett viktigt 
moment för att utveckla verksamheten och att motivera sina medarbetare till att känna 
ett medinflytande. I gruppsamtalen diskutera gruppen den genomförda verksamheten, 
pågående verksamheten och kommande verksamheten och kommer fram till slutsatser 
utan att chefen sitter med. Syftet är att stimulera till ökat deltagande eftersom många 
personer annars sitter tysta oavsett om de håller med eller inte, vilket gör att 
verksamheten mister feedback. Detta faller in på Avolios (2011, s. 61) argument om att 
få igång diskussioner mellan medarbetare för att kommer fram till konkreta förslag som 
kan hjälpa och lyfta verksamheten nu men framförallt i framtiden. Respondent 1 nämner 
också att dessa gruppsamtal som de kallar “plutonens timme” är viktiga för 
verksamheten och ska göras så ofta det går, då en medarbetare lätt glömmer tankar och 
synpunkter från olika moment.  
 
5.1.4 Intellektuell stimulans (IS) 
 
Alla barn behöver bättre psykisk hälsa, och hur det ska uppnås, följas upp och vilka 
resurser som krävs är upp till medarbetarna att lista ut, exemplifierar respondent 3 som 
ett sätt på hur man kan bidra till intellektuell stimulans. Intellektuell stimulans förklarar 
Avolio (2011, s. 61) handlar om att ledaren stimulerar medarbetarnas ansträngning till 
innovation och kreativitet genom bl.a. problemlösning, självständighet och odefinierade 
och utmanande arbetsuppgifter. Respondent 1, 3 och 4 stimulerar till kreativitet främst 
genom detta sätt, att ge ett tydligt mål eller uppdrag utan att definiera hur. Mumford et 
al. (2002, s. 707) menar att en odefinierad och komplex arbetsuppgift kräver en kreativ 
och lösningsorienterad insats av medarbetaren för att lyckas. Çekmecelioğlu & Özbağ̆ 
(2016, s. 247) förklarar vidare att arbetsuppgifter där medarbetare får arbeta utifrån både 
organisationens och egna visioner har kreativ inverkan. Organisationen ger ett vad 
medan individen väljer hur, i detta fall. Respondent 1 benämner arbetssättet som att 
jobba i chefens anda, och går lite längre i detta arbetssätt. Under utförandets gång tillåts 
medarbetarna fullfölja uppgiften ostörda utan att ledaren lägger sig i för att undvika 
detaljstyrning förklarar respondenten. Efteråt gör de istället en gemensam uppföljning 
och utvärderar utförandet tillsammans föra att lära sig och utvecklas. Detta 
exemplifierar i sin tur intellektuell stimulans i det avseendet att ledaren inte förkastar 
idéer utan låter de beprövas och göras om för lärande, samt att hård kritik som hämmar 
utveckling undviks, enligt Avolio (2011, s. 61). Mumford et al. (2002, s. 710) menar att 
ledaren måste ha tålamod och visa tolerans för medarbetarna att kunna begå misstag och 
för att kunna vara kreativa och innovationsrika, vilket går hand i hand med detta 
arbetssätt. 
 
Respondent 5 pratar om kreativitet som lösningsorientering eftersom deras kreativitet är 
begränsad till en viss presentationsmodell och arbetssätt för att fungera upprepande i 
flera led. Problemlösning är däremot en efterfrågad egenskap, att exempelvis hitta sätt 
att hjälpa kunder eller övervinna motgångar för att bygga sin affärsverksamhet, för att 
kunna uppnå självständighet och personlig framgång. Mumford et al. (2002, s 707) 
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bekräftar detta i sitt resonemang om att problemlösning har två delar. Den ena är att 
finna en lösning och den andra, som han poängterar, är att själva implementeringen av 
lösningen också är beroende av kreativitet. Respondent 4 exemplifierar att byråkrati kan 
bidra till en viss stelhet för individens kreativa process, då respondenten i 
sammanhanget pratar om arbetsgrupper och att skicka förslag på remiss, samt att 
myndigheten står bakom många beslut även om de ibland får bestämma delar av 
utförandet.  

Respondent 3 försöker använda det utrymme som finns för att stimulerar till kreativitet 
genom att bland annat planera in planeringsdagar med, som respondenten beskriver, 
högt i tak för diskussion där alla idéer får plats, samt ge individen frihet till att själv 
välja anpassade spetskompetenser. Respondent 4 försöker ifrågasätta sin egen förmåga 
att tänka utanför boxen för att inte avvisa nytänkande och innovativa idéer, vilket kan 
liknas med rådet från Çekmecelioğlu & Özbağ̆, (2016, s. 247), att ledare bör arbeta med 
sin egen kreativitet och avsätta tid för att komma fram till sätt att låta medarbetarna vara 
det. Respondent 2 menar att nya uppgifter, i detta fall att leda andra kurser, stimulerar 
till kreativitet. Genom att ta över en kollegas arbete stimuleras individen till reflektion 
och förbättringsprocesser. Denna ledare har försökt att bryta rutinmässiga mönster och 
stimulerat till ett kritiskt förhållningssätt genom många samtal, diskussioner och 
individuell uppmärksamhet. Kritiskt tänkande och en ifrågasättande attityd är vitalt för 
att nå intellektuell stimulans, men även för organisationens överlevnad (Avolio, 2011, s. 
61). Respondent 3 exemplifierar detta med ”finn fem fel”, då medarbetarna ombads att 
såga och kritisera den planerade omorganisationen. De stimulerades till problemlösning 
och kunde tillsammans jobba förebyggande på sikt. Respondent 4 ber sina vikarier ge 
kritisk feedback och påpekade vidare sin förväntan på att en missnöjd medarbetare ska 
bidra med en nyanserad och givande dialog, och avvisar därmed så kallat skitsnack. 
Åsikter om förbättringspotential välkomnas eftersom det tyder på en delaktighet i 
utvecklingen, men destruktiva kommentarer bör undvikas, menar både respondent 3 och 
4.    

5.2 Transaktionellt ledarskap   
 
Studien utgår från Full Range Leadership Model, och beaktar därmed även det 
transaktionella ledarskapet. Avolio (2011, s. 51) förklarar att det transformativa 
ledarskapet behöver en grund och att det transaktionella ledarskapet som innebär 
förtydligande av förväntningar och målsättningsstrategier samt bevakning av utförandet, 
kan utgöra den grunden. Respondent 1 förklarar att det viktiga är att i helheten arbeta 
utifrån ett utvecklande ledarskap men att det i vissa situationer går att utgå från ett 
konventionellt ledarskap, alltså att en grund behövs. Metoden respondenten använder 
kallas för piska och morot och fokuserar på att ha en motiverande effekt här och nu: 
”Ett konkret exempel är t.ex. när soldaterna haft en lång övning och alla är trötta, även 
jag, men vi fortfarande har massa saker vi måste göra. Här kan jag då utgå från ett 
konventionellt ledarskap eftersom ett utvecklande ledarskap fortfarande kan använda 
sig av det konventionella ledarskapet.  Det viktiga för mig är att jag i slutresultatet 
jobbar efter ett utvecklande ledarskap. Detta gör att jag ibland kan använda mig av det 
som kallas för piska och morot, alltså att jobbar på beting. Då kan jag säga till mina 
soldater: om ni såsar nu blir ni kvar här hela natten, men om ni jobbar på nu så blir vi 
klara. Här kan jag också gå in och hjälpa dem med deras uppgifter och visa att nu 
jobbar vi på här, då visar jag för dem att jag är en förebild eftersom jag tar tag i 
problemet”.  
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6. Diskussion  
            
 
I diskussionskapitel diskuteras studiens resultat utifrån syfte och problembakgrund, hur 
studiens resultat ger en större förståelse för det praktiska utförandet av tranformativt 
ledarskap. 
            
 
Anna Viklund, Senior President Vattenfall, (Chef, 2016) poängterar ökade 
förväntningarna på vad som krävs av en ledare, att intresse och skicklighet inte är 
tillräckligt prestation. Viklund påpekar också att det finns en förväntan att bygga 
relationer: “Och framför allt behöver man vara duktig på att få ut det bästa från de 
kolleger och medarbetare man jobbar med.” Detta påstående bekräftar respondenterna 
med en genomgående attityd och vilja av att vara personlig, lyhörd för medarbetarnas 
tankar och känslor, samt en tro på medarbetarnas förmåga till personligt bidragande. 
Stora krav ställs på ledaren som måste gensvara på olika åsikter, känslor och önskemål, 
i strävan efter att bygga deras individuella framgång. Respondenternas svårigheter att 
ibland sätta ord på hur de agerar individuellt visar dock en viss problematik med att leva 
upp till detta. Trots det har en del metoder och exempel på detta kunnat sammanställas, 
utefter ledarnas försök till att inspirera medarbetarna att genomföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, samt uppmuntra till att kreativitet och 
innovation för att kunna utvecklas och prestera på en högre nivå än förväntat, i enlighet 
med ett transformativt ledarskap. 
  
6.1 Transformativt ledarskap i praktiken  
 
Respondenterna visar mer eller mindre tydliga exempel på transformativa 
ledaregenskaper, och att de flesta ligger tyngre inom ett eller vissa teman beror till stor 
del på vilket typ av arbete de har. Det som blev allt klarare under studiens gång var att 
även om varje respondent kunde konkretisera exempel på alla fyra teman så hade de en 
eller två teman som utgjorde en slags grund och utgångspunkt för deras tranformativa 
ledarskapsutövanden. För att inte göra avkall på respondenternas faktiska styrkor eller 
riskera att förvränga det praktiska utförandet genom att plocka det ut sitt sammanhang 
förs en helhetlig diskussion utifrån en respondent i taget, utifrån det tema 
respondenterna främst visat sig aktiva inom.  
 
Förebild 
 
Alla respondenter kan argumenteras för att vara en förebild utifrån att de är kompetenta, 
medmänskliga personer i ledarskapsposition. När vi däremot går djupare under ytan på 
vad ett föredöme betyder uppfattar vi respondent 1 mer påtaglig som en förebild med 
hänsyn till respondentens funktion som gruppens centrala kraft som “drar släden 
tillsammans med medarbetarna” istället för att peka med hela handen. Det ingen vill 
göra visar ledaren hur man gör och uppmanar dessutom följarna till ännu bättre 
utförande. Visar individen intresse för att anta nya befattningar tar ledaren denne under 
sina vingar och påbörjar en individuell lärandeprocess. Samtidigt visas en ödmjuk och 
medmänsklig sida där respondenten visar behovet av en ömsesidig relation, där även 
ledaren ska kunna uttrycka sitt mående i tuffa situationer. Respondent 1 och 4 är de som 
gått UL-utbildning, där respondent 4 visade höga värden av transformativa 
ledaregenskaper i utbildningens ledarskapstest. Detta visar respondenten genom att 
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bilda egna uttryck och tillvägagångssätt utifrån arbetets kontext. Ett av dem är ”rosa 
elefanter i rummet” som syftar till att en chef inte ska ge vika utan aktivt ta tag i saker 
som inte fungerar. Vidare exemplifieras detta när respondenten använder sig av 
trepartssamtal vid konflikter mellan två kollegor, där kollegorna var för sig framför sin 
syn och ledaren fungerar som medlare för att komma fram till en gemensam lösning. 
Signalvärdet i att handskas med problem och inte bara de positiva sakerna på 
arbetsplatsen gör att en chef också bättre kan hantera varje relation med medarbetarna, 
då ledaren inte bara tar lätta genvägar utan visar sig genuin och tillförlitlig. Vidare 
uttrycker respondenten att en chef aldrig kan ro en finlandsbåt själv, och förklarar för 
alla medarbetarna att de var och en är viktiga för verksamheten. Detta är viktigt då 
kriminalvården är en hierarkiskt styrd organisation, där alla personer behöver få känna 
sig viktiga oavsett roll samt organisationens beroende av att alla bidrar. Vikarier 
förekommer i de flesta organisationer, men respondent 4 använder dem till att utveckla 
verksamheten. Utifrån en öppen dialog om fel och brister avgör respondenten om 
feedbacken är av värde för att implementera förbättringsåtgärder. Ordinarie personal 
kan upplevas hemmablinda, vilket innebär att vikariernas perspektiv och feedback är av 
värde för att utveckla verksamheten.  
  
Motivation och stimulans  
 
Respondent 2 och 5 har utifrån sina arbeten större behov av att agera motiverande och 
stimulerande gentemot sina följare. Respondent 2 har specifikt utvecklat sin förmåga till 
individuell stimulans och syftar till att leda en förändring av den stagnerade 
kreativiteten och utvecklingsprocessen på arbetsplatsen. Med en ifrågasättande attityd, 
många samtal, individuellt anpassad feedback och kreativa utmaningar kunde en 
förändring börja ske. Även meriteringar, konferenser och stimulans till interaktion 
medarbetarna emellan ges som exempel. Respondent 5 går rak på sak med att uppmana 
medarbetaren att uttrycka sina motiv och drömmar för att påbörja en individuellt 
anpassad vandring och praktiskt bryta ner till delmål, med hjälp av bl.a. modellen 
MUMA och SMART-mål. Ledaren inväntar inte medarbetaren att visa sina behov utan 
styr medarbetaren till att aktivt visa dem. Respondenten agerar föredömligt som lärare, 
alternativt mentor, för att instruera och duplicera sina ledaregenskaper vidare och bygga 
fler starka ledare, och speglas i ledarens sätt att ha föreläsningar och privata samtal som 
exempelvis alltid inleds med en positiv poäng. 
 
Omtanke   
 
En viktig sak i respondent 3:s ledarskap är lyhördhet från både chefens och 
medarbetarnas sida, vilket enligt respondenten är vitalt för att kunna hjälpa varandra vid 
problem. Att bygga tillit och ge en känsla av öppenhet är en nödvändighet för 
respondenten som går runt på arbetsplatsen och ställer personliga frågor som: Hur mår 
din mamma nu? Har det blivit bättre för ditt barn i skolan? Är det bättre med 
förkylningen? Det viktiga här är inte bara att ställa frågan utan också att komma ihåg 
vad personen tidigare sagt för att kunna bygga vidare på relationen genom att komma 
ihåg saker och ting. Det som även genomsyrar respondentens budskap är betydelsen av 
det jobb de utför, att deras insats i samhället är betydelsefullt, vilket tyder på att bygga 
en inre motivation hos medarbetarna. Osäkra medarbetare som efterfrågar hjälp stöttar 
respondenten genom att ställa tre öppna frågor istället för att ge dem svaret, då ledaren 
vet att de med stöd kan komma på lösningen själv. Likt många ledare vill respondenten 
att personalen ska framföra konstruktiv kritik men är medveten om att även detta kan 
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kräva viss vägledning. Respondenten ber personalen att ”finna fem fel” på verkliga case 
som presenteras, vilket är en enkel metod att använda för att tvinga fram ett kritiskt 
tänkande hos personalen. 
 
Transformativt ledarskap eller inte?  
 
Ovan nämnda exempel har framkommit i ett försök att undersöka ett transformativt 
ledarskap, men i flertalet fall framkommer tillvägagångssätt och metoder som tangerar 
till exempelvis transaktionella metoder. Även om respondenterna tror sig leva upp till 
något för att vi ställer en fråga ser vi med en viss skepsis till vissa delar av resultatet och 
huruvida det verkligen visar på transformativt ledarskap. Respondent 1 visade på en 
medvetenhet genom att exemplifiera att transaktionella metoder för stunden kan fungera 
bättre, men som ledarskapsexperten Leif E Andersson (SvD, 2013) nämner finns en risk 
med inflation i motivationseffekten vid upprepad användning av belöning som beting. 
Detta får oss att reflektera över effekten av det strategiskt återkommande firande för 
uppnådda mål som respondent 5 exemplifierar. Respondenten förklarar att de rider på 
vågen av denna tillfälliga motivationskick för att direkt höja ribban för nya mål. Finns 
det dock inte andra inre värden som byggs parallellt riskerar detta att leda till stagnation 
i motivationseffekten enligt Anderssons resonemang. Här finns en gråzon i frågan om 
en belöningsbetingande metod eller en utvecklande bekräftelse.  I sammanhanget när 
respondent 1 påpekar sig använda “piska och morot” som motivationsmetod kan vi även 
se tendenser till ett aktivt ledarskap av management baserat på avvikelser. Ledaren 
menade att tröttheten från en lång övning gjorde att arbetet stagnerade varpå ledaren 
klev in och uppmanade till fortsatt arbetsinsats, tillika att en ledare ser till att arbetet 
utförs enligt praxis och sedan griper in när avvikelse håller på att ske. Vidare griper 
respondenten själv in som hjälp för att färdigställa uppgiften, och talar om sitt agerande 
i transformativa termer som “motiverande” och “förebildligt handlande”, vilket vi 
istället ifrågasätter som transaktionellt agerande. Detta är gråzoner vi inte kan avgöra, 
men ser tendenser till. Många ageranden gnager på flera av teorierna vilket gör att vi 
förbehåller oss från att påstå att resultatet alltigenom visar på praktiska utföranden av 
transformativt ledarskap.  
 
Teori och praktik  
 
Det som är intressant med respondent 4 som handplockades för sina högt uppmätta 
värden av transformativt ledarskap är att det var den respondent som i störst 
utsträckning talade utifrån teoretiska termer och värdeord för att beskriva arbetet, varpå 
det praktiska utförandet blev desto svårare att utläsa. En försiktighet bör antas för att dra 
slutsatser utifrån ett individuellt fall, men exemplet får oss att ifrågasätta huruvida det 
praktiska utförandet av ett transformativ ledarskap kan studeras separerat från mjuka 
värden, som inte i studien inte avsetts att undersökas. Syftet var att undersöka och förstå 
det praktiska utförandet, vilket till viss mån uppnåtts, men kan i vår mening upplevas 
avskalat när värdeord och mjuka värden i lägre grad prioriterats. Därför ser vi att en god 
förståelse av den teoretiska basen nödvändigtvis bör integreras med respondenternas 
praktiska utföranden för att en rättvis förståelse ska kunna nås.  
 
6.2 Studiens bidrag och framtida forskning  
 
Studiens resultat är tagit ur en arbetsplatsrelaterad kontext och ej generaliserbar, 
däremot ser vi de framförda praktiska exemplen och metoderna som möjliga råd till den 
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läsare som själv anser sig ha nytta av dem. Studien begränsas hittills till ledarnas 
uppfattning om sig själva och sitt ledarskap. Bilden av huruvida ett transformativt 
ledarskap praktiseras skulle kunna klargöras ytterligare genom att följarna inkluderas i 
studien. Följarnas upplevelse om huruvida ledaren är motiverande, inspirerande, visar 
individuell omtanke och agerar föredömligt skulle vara intressant att ta del av för att få 
en bättre bild av det transformativa ledarskapets verkliga utfall.  
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Appendix 
 
Intervjufrågor 
 
Tema 1: Förebild  

-   Vad tänker du när jag säger det? utifrån ditt ledarskap  
-   Kan man använda sig av förebild/förebilder som ledare när man utbildar sin 

personal?  
-   Hur uttrycker man sig som förebild? Verbalt eller kroppsspråk? ex?  
-   Hur bemöter du medarbetarnas behov?  
-   Känner du att du i olika situationer behöver välja mellan dina egna och dina 

medarbetares behov?   
Går dina behov ihop med medarbetarnas?  
I så fall; hur förtydligar du att det inte innebär att dina behov är prio över 
deras? Kan det komprimera möjligheterna att vara en förebild? 

-   På vilket sätt agerar du föredömligt mot dina medarbetare så att de inspireras att 
följa och efterlikna ditt föredöme?      

 
Tema 2: Omtanke  

-   Hur mycket värdesätter du att du och dina medarbetare tar hänsyn till varandras 
välmående?    

-   Hur visar du dina medarbetare uppmärksamhet? Som gör att de vidareutvecklas?  
-   Hur skapar du en stödjande atmosfär på arbetsplatsen?  
-   Hur visar du uppmärksamhet till varje individ och deras behov av framgång och 

utveckling? Hur stöttar du för att de ska kunna nå högre potential?  
-   Hur hanterar du grupp där individerna visar på väldigt olika egenskaper?  
-   Hur upprätthåller du en kontinuerlig personlig kontakt?   

 
Tema 3: Motivation 

-   Hur motiverar du? skiljer det sig mellan individ och team?  
-   Utgår du från några specifika drivkrafter människan har? 
-   Går det att motivera en medarbetare på samma sätt hela tiden? eller har 

motivations tillvägagångssätt en livslängd? Hur hanterar du det? 
-   Hur inspirerar du? Hur agerar du på ett inspirerande sätt?    
-   Hur motiverar du medarbetarna till att bidra till processen för 

framtidsutveckling? 
 
Tema 4: Intellektuell stimulans  

-   Hur uppmuntrar du till kreativitet? (innovation ett annat ord) 
-   Hur uppmuntrar du till kritiskt tänkande? Hur får man en medarbetare att själv 

vilja lösa saker?  
-   Hur ger du utrymme till att medarbetarna bidrar till mångfald av idéer?  
-   Hur ger man utrymme till nya idéer och utan att förkastar dessa för tidigt, innan 

de hunnit utvecklas?   
 
Avslutningsfråga: Vad har du utvecklat i ditt ledarskap under din karriär? 


