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Abstrakt 

Autentiskt ledarskap representerar ett nytt område inom ledarskapsforskning och fokuserar på 
ett äkta och genuint ledarskap som återspeglar ledarens sanna jag. Samtidigt finns tvetydigheter 
om det går att vara sann mot sig själv eller om organisatoriska komplexiteter försvårar ens 
möjligheter. Efter Migrationsverkets implementation av lean har autentiskt ledarskap lyfts fram 
som ett framgångsrikt ledarskap för ett lyckat arbete med lean. Syftet med studien var därför 
att studera upplevelser av det autentiska ledarskapet i en organisation som säger sig tillämpa 
lean. Studien hade en kvalitativ forskningsdesign vilket innefattade sex semistrukturerade 
intervjuer med ledare på Migrationsverket. Resultatet visade på att autentiskt ledarskap 
förklaras som äkta genom självreflektion och relationer. Studien visar också att organisationen 
har en betydande roll för ledarnas möjlighet att vara autentiska eller inte. Med denna studie vill 
vi uppmärksamma det autentiska ledarskapet och vad det kan bidra med, men också lyfta 
organisationens innebörd för det. 

Nyckelord: autentiskt ledarskap, lean 

Abstract 

Authentic leadership represents one of the newest areas of leadership research and focuses on 
a true and genuine leadership that reflects the true self. There are ambiguities whether it is 
possible to be true towards oneself or if organizational complexities affect its possibilities. 
Authentic leadership has been pointed out as the successful leadership approach within lean at 
Sweden Migrant Board. The aim was therefore to capture experiences of the authentic 
leadership within an organization that claims to apply lean. The study had a qualitative research 
design which included six semi-structured interviews with leaders at the Swedish Migration 
Board. The result showed that authentic leadership was declared genuine through self-
reflection and relationships. The study also shows that the organization has a significant role 
for leaders' ability to be authentic or not. With this study, we want to pay attention to authentic 
leadership and what it can contribute. We also want to lift the organization's meaning for 
authentic leadership. 

Keywords: authentic leadership, lean
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Att leda med hjärta eller hjärna?  
– Autentiskt ledarskap inom en organisation som säger sig tillämpa lean  

Migrationsverket är en organisation som ständigt ställs inför utmaningar. Aldrig har så 
många människor sökt asyl i Sverige som de senaste åren. Ett beslut att införa lean inom 
Migrationsverket fattades 2009 och var då ett sätt att förbättra och effektivisera asylprövningen. 
Resultatet var positivt och visade på kortare handläggningstider från ansökan till beslut 
(Migrationsverket, 2012). Även om antalet sökande gått ner 2017 beskriver Migrationsverket 
att de fortsatt står inför stora utmaningar i att fatta fler beslut än någonsin (Migrationsverket, 
2017a). En annan stor utmaning är den omställning som sker under 2018 då organisationen ska 
förminskas, något som förutspås påverka hela myndigheten (Migrationsverket, 2017b). Enligt 
Fogelberg Eriksson och Nählinder (2015) har ledarskapet en viktig betydelse för att ta sig an 
organisatoriska utmaningar och samtidigt bibehålla verksamhetens kvalité och utveckling.  I 
en tid av oro och osäkerhet har ledarskapet också en betydande roll eftersom människor då är 
beroende av ärliga och goda ledare som de kan förlita sig på. En av de ledarskapsteorier som 
kan bidra med tillförlitliga och förtroendeingivande ledare är det autentiska ledarskapet enligt 
Northouse (2016). 

Det autentiska ledarskapet tar avstamp rent historiskt från det transformativa 
ledarskapet, men bygger vidare på ledarens egna uppfattning om sig själv, sin egna etiska kärna 
och öppenhet i relation till andra och tolkning av sina erfarenheter (Northouse, 2016). Att vara 
en autentisk person innebär att vara sann mot sig själv och sin omgivning genom att äga sina 
personliga erfarenheter och att genom samfund känna sig själv (Harter, 2002).  Autentiskt 
ledarskap är ett av de nyaste områdena inom ledarskapsforskning vilket gör att det finns en stor 
sannolikhet att det kommer att ändras något när ny forskning publiceras inom området 
(Northouse, 2016) 

Autentiskt ledarskap 

Autentiskt ledarskap är ett komplext område som i litteraturen fått många olika 
definitioner, detta eftersom autentiskt ledarskap ofta beskrivs från olika infallsvinklar. Det 
finns tre olika perspektiv på det autentiska ledarskapet. Dessa tre är (1) intrapersonella 
perspektivet, (2) interpersonella perspektivet och (3) utvecklingsperspektivet (Northouse, 
2016). Det intrapersonella perspektivet förklarar autentiskt ledarskap som ett genuint ledarskap 
som leds av övertygelse. Ledare förklaras som original som baserar sitt ledarskap på sina 
livserfarenheter och inre egenskaper (Shamir & Eilam, 2005). Det interpersonella perspektivet 
bygger på ledarens beteende och hur människor förhåller sig och ömsesidigt påverkar varandra. 
Autenticitet skapas från relationer och interaktion vilket innebär att ledaren påverkar följarna 
men också att följarna påverkar ledaren (Eagly, 2005). Det sista av de tre, 
utvecklingsperspektivet, är ett vanligt förekommande perspektiv inom autentisk 
ledarskapsforskning och bygger på att ledaren inte har bestämda inre egenskaper utan att dessa 
skapas och utvecklas över tid (Avolio & Gardner, 2005; George, 2003; George & Sims, 
2007; Luthans & Avolio, 2003; Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson, 2008). 

På grund av de olika perspektiven har också det autentiska ledarskapet kommit att 
definieras på flera olika sätt. Inom utvecklingsperspektivet har professor Bill George vid 
Harvard universitet, som ibland benämnts som fadern till de moderna idéerna av autentiskt 
ledarskap, intagit en praktisk tolkning av autentiskt ledarskap. Den bygger på ledarens 
karaktärsdrag och dess kvalitéer som kännetecknar dem. En viktig del av hans synsätt är att 
dessa inte är något som du föds med utan något som en ledare utvecklar över tid. Utifrån hans 
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forskning har han identifierat fem grundläggande karaktärsdrag för autentiska ledare. (1) De 
förstår sitt syfte, (2) de har starka värderingar gällande vad som är rätt sak att göra, (3) de skapar 
förtroende i sina relationer, (4) de visar på självdisciplin och agerar utifrån sina värderingar 
och (5) de är passionerade för sitt uppdrag (George, 2003; George & Sims, 2007). 

Walumbwa et al. genomförde 2008 en omfattande granskning av litteraturen inom 
området samt intervjuade ett antal experter för att teoretisera det autentiska ledarskapet. 
Resultatet genererade i fyra dimensioner av autentiskt ledarskap vilka är; självkännedom, 
relationell transparens, balanserad bearbetning, och internaliserad moral. Walumbwa et al. 
(2008) definierar det autentiska ledarskapet som ett mönster av ledarbeteenden som bygger på 
och främjas av positiva psykologiska förmågor och ett positivt etiskt klimat. Detta för att främja 
större självmedvetenhet, ett internaliserat moraliskt perspektiv, balanserad bearbetning av 
information och en relationell öppenhet hos ledare tillsammans med följare, vilket skapar 
positiv självutveckling. Utifrån detta resultat skapades också ett mätinstrument som fick 
namnet Autenthic Leadership Questionare (ALQ). ALQ är idag ett av de återkommande 
instrumenten i litteraturen för att mäta autentiskt ledarskap, även om det fått viss kritik eftersom 
det har copyright vilket gör att vem som helst inte har tillgång till att nyttja detta (Neider & 
Schriesheim, 2011). ALQ har sedan dess validerats och omprövats utifrån nyare 
rekommendationer av modelltester. Resultatet visar att de fyra dimensionerna och ALQ 
fortfarande är försvarbart att använda för att studera det autentiska ledarskapet (Avolio, 
Wernsing och Gardner (2017). De fyra dimensionerna kommer därför att beskrivas mer 
utförligt nedan. 

Självkännedom avser ledarens insikt att förstå sig själv vilket inkluderar sina styrkor 
och svagheter samt sin inverkan på andra. Självkännedom inkluderar reflektion av sina egna 
värderingar, identitet, känslor, motiv och mål. Det inkluderar även en medvetenhet om att lita 
på sina egna känslor (Kernis, 2003). När ledare känner sig själva och har en tydlig känsla av 
vem de är och vad de står för, har de en trygg grund att utgå ifrån gällande beslut och åtgärder 
(Gardner, Avolio, Luthans, May & Walumbwa, 2005).  

Relationell transparens innebär att ledaren ska visa sitt sanna jag, i motsats till en 
falsk eller förvrängd bild av sitt själv. Ett sådant beteende främjar förtroende hos följare genom 
att ledaren öppet delar med sig av information och uttryck av sina sanna tankar och känslor, 
samtidigt som ledaren försöker att undvika att visa olämpliga känslor (Kernis, 2003; 
Walumbwa et al., 2008). Vidare innebär relationell transparens att ledaren visar öppenhet och 
förtroende för sina följare (Gardner et al., 2005; Kernis 2003). 

Balanserad bearbetning avser ett ledarbeteende där ledaren visar på öppenhet och 
förmåga att objektivt analysera olika typer av information innan ledaren fattar ett beslut. 
Ledaren är medveten om sitt egna beteende och har en förmåga att hantera både positiva och 
negativa utlåtanden om sig själv. Balanserad bearbetning innefattar reflektion och att ledaren 
använder sig av sin egna kunskap och erfarenheter i tolkandet av information (Gardner et al., 
2005).    

Internaliserad moral innefattar den självreglerande process som ledare gör när den 
tillåter sin inre moral och värderingar guida dess beteende istället för att låta utomstående 
faktorer kontrollera dem, till exempel av social press eller grupptryck. En autentisk ledare 
kontrollerar själv i vilken utsträckning de tillåter andra att påverka dem. Internaliserad moral 
ses också som autentiskt eftersom handlingarna är konsekventa med ledarens övertygelser och 
moral (Avolio & Gardner, 2005).  

Studier av autentiskt ledarskap i organisationer har visat ett samband av autentiskt 
ledarskap och ökad arbetstillfredsställelse. Inom olika branscher har anställda som såg sin 
ledare vara mer autentiskt rapporterat för högre arbetstillfredsställelse (Azanaza, Moriano & 
Molero, 2013; Giallonardo, Wong & Iwasiw 2010; Jihye, Daeyeon & Lim, 2018; Wong & 
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Lashinger, 2013). Det finns också forskning som ifrågasätter eller problematiserar det 
autentiska ledarskapet. Ford och Harding (2011) identifierade i deras artikel att det är omöjligt 
att vara en autentisk ledare hela tiden om det innebär att vara sitt sanna jag. Författarna menar 
att den autentiska ledarskapsforskningen är full av motsägelser då den uppmanar till att bortse 
från individens brister trots att den strävar efter individens sanna jag. De ifrågasätter också 
ledarens möjligheter att uttryckligen vara sig själv då den autentiska ledarskapsmodellen 
insisterar på att ledarna och följarna ska identifiera sig så nära organisationen och kollektivet 
vilket gör att de inte kan vara sitt sanna jag.  

I artikeln “Paradoxes of authentic leadership: Leader identity struggles” (Nyberg & 
Sveningsson 2014) hävdar författarna att det autentiska ledarskapet är attraktivt eftersom det 
åter sätter ledaren i centrum genom att ge den en mer traditionell maktposition samt att den 
individuella ledaren får en mer signifikant betydelse. De beskriver det autentiska ledarskapet 
som en social konstruktion av den kontext den existerar i och att man inte kan bortse från 
organisatoriska komplexiteter när man studerar autentiskt ledarskap. I vissa fall kan den 
organisatoriska och sociala kontexten motsätta autentiska ideal. De menar att detta i praktiken 
skapar identitetskriser hos ledarna vilket gör att ledarna skapar metaforiska “jag” för att hantera 
den konflikt som uppstår när de fortfarande står fast vid idén om att de själva är autentiska 
ledare som utövar ett gott ledarskap. Studien visar på en paradox av att ledarna hävdar att det 
är deras sanna och naturliga jag som gör dem till bra ledare samtidigt som de måste begränsa 
deras påstådda autenticitet för att kunna uppfattas som goda ledare.  

Lean Management 

Enligt boken “Lean med hjärta och kreativitet- Om autentiskt ledarskap och 
kommunikation” beskrivs autentiskt ledarskap vara en förutsättning för lyckat arbete med lean 
på Migrationsverket (Runebjörk & Wendelby, 2013). Efter positiva resultat på asylprövningen 
beslutade Migrationsverket år 2010 för att tillämpa lean genom hela organisationen 
(Danielsson, 2012; Runebjörk & Wendelby, 2013).  

Lean är en japansk verksamhetsfilosofi som fått allt mer uppmärksamhet senaste 
åren. Begreppet lean blev till 1990 genom boken “The Machine that Changed the World” 
(Womack, Jones & Roos, 1990). Boken innefattar en studie som jämförde olika biltillverkare 
över hela världen. Resultatet av studien visade att Toyota var framstående på kvalitet, 
effektivitet och att nyttja sina resurser. De lyckades helt enkelt åstadkomma mer med mindre 
resursinsats (Womack et al., 1990).  Det ökade intresset för det japanska tillvägagångssättet för 
att öka kvaliteten ledde till att västerländska företag efterfrågade japanska konsulter för att 
tillämpa lean till deras företag. Detta resulterade i stora förbättringar på kvalitet på deras 
produkter och tjänster, minskningar av leveranstider och ökad produktivitet med litet eller inget 
behov av kapitalinvesteringar (Womack & Jones, 2003).  

Lean strävar efter korta ledtider och en hög produktivitet vilket gör att det ofta beskrivs 
som snabbt och resurseffektivt (Petersson et al., 2012). Lean kan förklaras som ett 
förhållningssätt till sin verksamhet som genomsyras av tydliga värderingar för organisationen 
(bild 1). Detta involverar en konstant strävan efter arbete med gemensamma värderingar där 
varje individ ges möjlighet att inom vissa ramar fatta egna beslut utifrån de riktlinjer 
värderingarna anger. Grunden för detta förhållningssätt är strävan efter att eliminera slöseri 
som inte har ett värde för kunden. Slöseri kan definieras som all resursanvändning som inte 
tillför verkligt värde för kunden (Womack et al., 1990). Dag Lotsander, tidigare chef på 
Svenska Toyota förklarar kunden som “mottagaren av det värde funktionen tillför i sina 
processer” (Runebjörk & Wendelby, 2013, s. 43). Kunden kan således vara asylsökande som 
väntar på beslut eller handläggaren som behöver gå en omväg till skrivaren som står dåligt 
placerad för att hämta sina utskrifter. Inom Migrationsverket har man skapat konceptet 
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Migrantprocessen där man lägger ett stort fokus på migrantens resa genom 
migrationsprocessen. Konceptet fokuserar på hur Migrationsverkets olika funktioner samspelar 
för att korta ner handläggningstiderna samtidigt med målsättningen att möta migranternas 
behov och skapa värde för dem (Danielsson, 2012). 

Genom att eliminera slöseri värnar man om människors resurser och ansträngningar. 
För att lyckas med detta finns ett antal principer och metoder för att arbeta mot det resultat som 
önskas. En inställning i lean är att resultatet är konsekvenser av valt arbetssätt där små 
kontrollerade förändringar görs i försöket att uppnå minsta möjliga slöseri (Petersson et al., 
2012). Detta är ett kontinuerligt arbete som aldrig får upphöra då en verksamhet helt utan 
slöseri inte är möjlig att uppnå. 

I kopplingen mellan dessa nivåer finns ett samband som människorna i organisationen 
behöver förstå och behärska för att arbetet med lean ska bli framgångsrikt. Arbetet ställer därför 
krav på att ständigt ifrågasätta sitt arbetssätt vilket leder till en förändring av kulturen. Lean 
som verksamhetsfilosofi är annorlunda mot de traditionella ledningsfilosofierna då 
tyngdpunkten ligger i att lära och inte på ekonomiska resultat (Runebjörk & Wendleby, 
2013).  De organisationer som har varit mest framgångsrika att utveckla och bibehålla kulturen 
inom lean har förstått och systematiskt tillämpat filosofin av lean (Jeffrey, 2013). 

Principerna inom lean är mer allmänt formulerade vilket gör dem användbara för flera 
typer av verksamheter. En meta-analys från 2013 visar att lean kan appliceras på olika 
branscher såsom sjukvård, myndigheter och kontorsarbete utan att ytterligare resurser eller hög 
kostnad behövts tillsättas (Camacho-Minano, Moyano-Fuentes & Sacristan-Diaz, 2013). Lean 
har bland annat använts inom sjukvården sedan sent 1980-tal och har gett bra resultat med färre 
fel, reducerad dödlighet, förbättrad patientnöjdhet och kostnadsreducering (Clark, Silvester & 
Knowles, 2013). Organisationer som är framgångsrika med lean tar sig ofta an filosofin och 
metodiken för att anpassa den och byta namn på det för att bygga upp det i organisationen och 
möjliggöra för personal att identifiera sig med det nya arbetssättet. 

Även om lean framställs som alla organisationers lösning för effektiva verksamheter 
finns det kritik riktat till verksamhetsfilosofin. Hines, Taylor och Walsh (2018) beskriver att 
litteraturen kanske presenterar en något för positiv bild då de är mer givande och publicerbart 
för en framgångssaga. Vidare presenteras luckor och kritik till lean bland annat genom 
förvirring om vad termen lean egentligen betyder och en brist på en standard i 
implementeringsprocessen. 

Även om ledarskap i organisationer studerats i över 50 år (Northouse, 2016) har fokus 
på ledarskap i kontext av lean blivit mer aktuell senaste 15 åren (Seidel, Saurin, Marodin & 
Riberio, 2017). Ett arbete med lean förutsätter ett nytt sätt att leda och skiftar fokus från ett 
traditionellt ledarskap med kontroll och styrning till ett mer coachande ledarskap. Ledaren 
behöver ägna mer tid åt att förklara, hjälpa och hitta kundernas perspektiv för att i sin tur låta 
medarbetarna ta ansvar och utveckla arbetsmetoderna (Clark et al., 2013; Runebjörk & 
Wendelby, 2013). I en nyligen publicerad multi-metodologisk studie av Seidel et al. (2017) har 
16 nödvändiga kompetenser identifierats för att utföra ledarrollen inom lean. Denna studie 
sammanställer förutom 22 aktuella artiklar om ledarskap inom lean också empiriskt material 
från ledare inom lean-organisationer. Dessa kompetenser handlar i sin helhet om att förstå och 
anamma arbetet med leans metoder och värdegrund samt besitta de personliga egenskaper som 
uppmärksammats, däribland förmågan till ett objektivt synsätt, att föregå som gott exempel 
samt att sätta gruppens intresse före det individuella. Vidare menar författarna att de tidigare 
teorierna inom lean inte gett tillräckligt utrymme åt personliga egenskaper och personligheter 
som ledarna besitter. 

Implementeringen av lean på Migrationsverket har undersökts i Innovationsrådets 
rapport (2012) men även där har ledarens roll inte getts särskilt stort utrymme. Runebjörk och 
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Wendelby (2013) lyfter fram vikten av ledarskap och kommunikation inom lean. De berättar 
även att det finns tydliga krav och beskrivningar av ledare i en lean-organisation och att dessa 
kan sammanfattas i att ledaren måste vara autentisk. Det är det autentiska ledarskapet som 
fångat vårt intresse och vi ser ett gap i studier gällande upplevelsen av att vara en autentisk 
ledare inom kontexten av lean. Då lean är ett begrepp med stor vidd som även kritiserats för att 
vara otydligt har vi inget givet mått för lean och har därför i vårt arbete valt att benämna det 
som “en organisation som säger sig tillämpa lean”. 

Med utvecklingsperspektivet som bakgrund och Walumbwa et al. (2008) fyra 
dimensioner av autentiskt ledarskap är syftet med vår uppsats att studera det autentiska 
ledarskapet i en organisation som säger sig tillämpa lean och hur en som ledare upplever detta. 
För att besvara vårt syfte har vi konkretiserat det i följande frågeställningar:  
  

• Vad är autentiskt ledarskap enligt ledare i en organisation som säger sig tillämpa lean? 
• Vilka möjligheter och hinder upplever ledare i en organisation som säger sig tillämpa 

lean gällande sitt autentiska ledarskap? 

Metod 

Mot bakgrund av studiens syfte använder vi en kvalitativ ansats som är användbar för 
att försöka förstå världen utifrån respondenternas synvinkel och deras upplevelser (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Genom att göra en kvalitativ studie har vi möjlighet att fånga ledares 
upplevelser av autentiskt ledarskap i en organisation som säger sig tillämpa lean. 

Urval 

Eftersom vi ämnar undersöka ledares upplevelser av autentiskt ledarskap på 
Migrationsverket skickades en förfrågan om deltagande i studien till Migrationsverkets 
centrala mail med önskan om att vidarebefordras till ledare på nio enheter utspridda i Sverige. 
Detta beskrivs enligt Bryman (2008) som målinriktat urval då vi utgår från att skapa 
sammanhang mellan urvalet och syftet med studien. En enhet kontaktades direkt med hjälp av 
en handläggare som vidarebefordrade förfrågan om studien till ledare på enheten. Efter vår 
första kontakt med en ledare förmedlade hen förfrågan vidare till fler ledare för att medverka i 
studien, så kallat snöbollsurval (Bryman, 2008). Totalt deltog två enheter i studien. 

Deltagare 

Deltagarna var ledare vid Migrationsverket och medelåldern är 46,3 med en spridning 
mellan 38–57 år. Deltagarna har arbetat mellan ett och ett halvt till fem år inom organisationen. 
Ledarna arbetar som enhetschefer eller teamledare där enhetschefer har det övergripande 
verksamhetsansvaret. Detta innefattar bland annat personalansvar, budgetansvar och 
arbetsmiljöansvar medan teamledare deltar operativt i arbetet på enheten och styr ärenden för 
mindre personalgrupper där de ansvarar för att fördela arbetet. 

Procedur 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) innehållande information om studiens syfte och 
villkor skickades via mejl till samtliga ledare som uttalat intresse för studien. Detta mail 
innehöll även tre frågor där informanten uppmanades fundera över sin uppfattning av autentiskt 
ledarskap samt fundera över situationer då personen uppfattat sig som en autentisk ledare och 
inte autentiskt ledare och hur detta visat sig. Detta för att starta egen reflektion innan intervjun 
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skulle äga rum och för att enklare minnas exempel. En intervjuguide skapades utifrån 
Walumbwa et al. (2008) fyra dimensioner av det autentiska ledarskapet med kontexten av lean 
i beaktning. Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge utrymme för mer djupgående 
följdfrågor som hjälper till att hålla samtalen levande och personliga (Repstad, 2007). 

Sex intervjuer genomfördes och var mellan 23–38 minuter långa. Intervjuerna ägde rum 
i Migrationsverkets lokaler. Innan intervjuerna blev intervjupersonerna informerade om 
studiens syfte och det fördes en dialog om vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Innan 
intervjun startade bekräftade samtliga ledare att de förstått innebörden av deltagandet av 
studien. Intervjun genomfördes med stöd av sex teman från intervjuguiden (se bilaga 2) och 
började med bakgrundsfrågor rörande ålder, tidigare erfarenheter, befattning och hur länge de 
arbetat på företaget. Därefter ställdes huvudfrågor rörande det autentiska ledarskapets fyra 
dimensioner, självkännedom, relationell transparens, balanserad bearbetning och internaliserad 
moral. Slutligen reflekterade intervjupersonen över sin egna syn på det autentiska ledarskapet. 
Samtliga intervjuer spelades in på två mobiltelefoner för att säkerställa god kvalitet och 
transkriberades ord för ord i webbprogrammet oTranscribe (Bentley, n.d). Detta skedde inom 
en dag efter att intervjuerna ägt rum. 

Analysmetod  

Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster 
(teman) från intervjumaterialet. En fördel med tematisk analys är dess flexibilitet i att 
undersöka förekomsten av mönster, i utbyte behöver man vara konsekvent och tydlig i hur man 
skapat dessa teman (Braun & Clark, 2006)  
  Till en början lästes intervjuerna i sin helhet innan intervjuerna bearbetades en i taget. 
Meningsbärande enheter, vilka innefattade ledarnas uttryckta upplevelser av autentiskt 
ledarskap, markerades under respektive intervjufråga. Dessa kondenserades sedan till mer 
abstrakta meningar och ord, våra initiala koder. Här gjordes även tolkningar av underliggande 
meningar som kunde ges i uttryck i form av en suck eller skratt. När vi hade arbetat igenom 
samtliga intervjutexter lyftes 338 koder ut till ett nytt dokument. Vi sökte därefter teman som 
svarade på vår forskningsfråga, detta gjordes genom att söka mönster i koderna. Enligt Braun 
och Clark (2006) fångar ett tema något meningsfullt i materialet i relation till studiens syfte. 
Vad som är ett tema är bland annat en fråga om prevalens i form av utrymme i varje intervju 
samt över hela datamaterialet.  

Koderna färgkodades för att underlätta sökandet av mönster i materialet. En del koder 
upplevdes självklart sammanhängande medan andra koder saknade liknelser till andra koder. 
Koderna grupperades sedan i kluster utifrån dess innebörd och färger. Detta omarbetades flera 
gånger och infattade en process av reflektion och diskussion innan det resulterade i en 
gemensam bild av hur koderna skulle kategoriseras. Det resulterade i 61 kategorier vilka lyfte 
berättelserna ytterligare en abstraktionsnivå. Nedan visas ett exempel på en kategori: 
  
Äkta- Jag är den jag är  

(L4) En äkta ledare är en ärlig ledare.  
(L2) Jag tror jag är äkta och autentiskt ledarskap är äkta  
(L4) Jag står för det jag säger 
(L2) Jag är naturlig utan prestige 
(L2) Jag är den jag är 
(L6) Det jag säger är genuint  
(L5) Jag är en autentisk ledare för jag ser mig som en trygg ledare 
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Vi genomförde sedan samma process igen utifrån de nya kategorierna vilket resulterade 
i att kategorierna delades in i 13 mer övergripande kategorier. Genom analys och diskussion 
kopplade vi därefter samman de 13 kategorierna som vi uppfattade hade liknande 
beröringspunkt vilket slutligen resulterade i ett huvudtema med fyra subteman som kommer att 
presenteras i resultatet. Några av de citat som presenteras i resultatet är språkligt korrigerade 
på grund av talspråk. 

Studiens trovärdighet 

För att öka studiens tillförlitlighet har vi utgått ifrån Graneheim och Lundmans 
rekommendationer (2003). Graneheim och Lundman menar att studiens tillförlitlighet bygger 
på trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet vilket inom kvalitativ metod kan motsvara den 
kvantitativa metoden kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. För att visa på 
tillförlitlighet har vi fokuserat på att noga välja kontext, deltagare och tillvägagångssätt samt 
presenterat detta på ett tydligt sätt. Vårt urval är inte gjort för att generalisera resultatet till 
övriga organisationer. Det är däremot genomfört på ett sånt sätt att läsaren ska få tillräckligt 
med information för att avgöra om resultaten går att överföra till sin egen kontext eller ej 
(Graneheim & Lundman, 2003). 

Forskningsetiska överväganden 

För att säkerställa att studien genomfördes utefter de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2002) föreslår skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) till deltagarna 
efter att respondenterna gett sitt samtycke till att medverka. Inför intervjun hölls ett samtal med 
respondenten för att säkerställa att de förstått innebörden av informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet.   

De fyra kraven appliceras på alla delar av denna studie. Informationskravet tillämpas 
genom att informanterna informeras både muntligt och skriftligt om syftet med 
undersökningen, sin frivillighet att delta och avbryta vilken tidpunkt som helst under processen. 
Samtyckeskravet har uppfyllts genom att informanterna givit sitt samtycke att delta i studien 
och på vilka villkor de förväntas medverka. Konfidentialitetskravet säkerställer att ingen 
obehörig kommer kunna ta del av personuppgifter och de data som samlas in används enbart i 
vetenskapligt syfte. Nyttjandekravet upprätthålls genom att endast använda den data som 
insamlats till den aktuella studien och dess forskningsändamål.  

Resultat 

Analysen resulterade i ett huvudtema; Äkta genom självreflektion och relation, men så 
beroende av organisationen, samt fyra underliggande subteman (se tabell 1). Autentiskt 
ledarskap förklaras som ett äkta ledarskap med trygga och insiktsfulla ledare som kontinuerligt 
reflekterar över sig själva och sina beteenden i strävan av att bli bättre ledare. Ledarna 
värdesätter sina relationer och vägleder organisationen utifrån sina värderingar. Otydlig 
vägledning och avsaknaden av stöd försvårar för ledarens arbete vilket kräver att ledarna har 
en förmåga att tolka.  
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Tabell 1. Beskrivning av teman 

Huvudtema. Äkta genom självreflektion och relation, men så beroende av organisationen  

Subtema 1. Leda med medvetenhet om vem man är 
Subtema 2. Respekt för människan  
Subtema 3. Rollen som ledare i en myndighet kräver en förmåga att tolka 
Subtema 4. Ett autentiskt ledarskap är beroende av mer än ledaren 

 Subtema 1. Leda med medvetenhet om vem man är 

Ledarna reflekterar över tidigare arbetserfarenheter men också erfarenheter från 
situationer utanför arbetslivet som spelat en viktig roll för hur de är som ledare idag.  
  

“Jag kommer från idrottens värld… som jag tror egentligen har riktat mig till den 
person som jag är idag och hur jag vill tänka runt andra människor, hur jag vill 
stötta eller hur jag vill coacha och leda människor.” (Ledare 1) 

  
Ledarna berättar att de genom tidigare erfarenheter blivit trygga i sig själva som ledare 

och att de skapat en inre kompass baserat på deras värderingar, något som vägleder dem i deras 
arbete. En ledare berättar hur hen kom till en punkt i arbetslivet då hen ställde sig frågan; är 
det här allt? Ledaren berättar att hen därför sökte sig vidare i arbetslivet till en tjänst som 
innebar att hen kunde jobba mer med hjärtat än med hjärnan. 

Under intervjuerna uttrycker ledarna att det är viktigt att vara en förebild för sina 
medarbetare och att de värdesätter medarbetarna högt. Ledarna berättar att en betydelsefull 
uppgift som de har är att vägleda dem när en väg saknas, eller att hjälpa medarbetarna att välja 
den väg som är mest rätt i stunden.  
  

“Då behöver man vara den positiva, peppiga människan som tror att det funkar när 
ingen annan tror på det.” (Ledare 5) 

  
Ledarna lyfter också fram att närhet och att vara en närvarande ledare är viktigt för att 

leda sina medarbetare. En ledare beskriver till exempel hur hen själv tagit beslutet att sitta mitt 
i kontorslandskapet bland sina medarbetare trots att andra ledare på kontoret valt att inte göra 
det.  Ledarna menar också att närhet skapar trygghet vilket ökar möjligheten till att medarbetare 
ska återkoppla till ledaren med feedback. Att lyssna på medarbetare och andra personer i deras 
omgivning beskriver ledarna som stärkande för deras självkännedom. Ledarna berättar också 
att de själva ökar sin självkännedom genom att reflektera över varför olika situationer 
frammanar olika beteenden hos dem.  
  

“Jag jobbar hela tiden utifrån de människor jag bemöter med min egen utveckling. 
För blir det ett hinder om du och jag inte kommer överens då vet jag att då måste 
jag förändra mig för att få med dig och då måste jag fundera, men varför reagerade 
jag på dig då varför tycker jag inte om dig och vad är det du gör hos mig som gör 
att jag inte mår bra. Då måste jag hela tiden fundera och argumentera med mig 
själv.” (Ledare 4) 
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Ledarna beskriver också att de skapar strategier för att främja objektivitet.  Dels genom 
att hitta forum för att lyssna men också genom att skapa strukturer. En annan strategi som 
nämns är att skapa rätt inställning för att kunna möta motstridig information och för att kunna 
hantera den. En ledare ger också ett exempel på vikten av att skapa sin egen uppfattning om en 
situation och inte gå på det andra säger medan en annan uttrycker att det är viktigt det 
personliga tycket om en person inte ska påverka hen som ledare.  

Ledarna berättar att även om de är medvetna om sina beteenden så kan de ibland tappa 
bort sig i rollen som ledare och den mänskliga faktorn lyser igenom. Det kan visa sig genom 
kritik vid fel tillfälle, olust att lyssna på andra, att man ej vill erkänna att man har fel för att 
prestigeförlusten blir för stor eller irritation.  
  

“...så ibland får jag stå tillbaka och ibland orkar jag inte. Det beror lite på vilka det 
är. Ibland klarar jag inte av det och då lyser det säkert igenom eftersom jag inte har 
nått pokerface.” (Ledare 4) 

  
Under intervjuerna beskriver ledarna autentiska ledare som en äkta och ärlig ledare.  De 

lyfter också fram att det är viktigt att man står för det man säger, att man är trygg och att det 
man säger är genuint. Ytterligare egenskaper som framkommer är att vara naturlig och att inte 
ha någon prestige. Ledarna beskriver sig som autentiska ledare.  

Subtema 2. Respekt för människan.  

Vikten av goda relationer är något som återkommer eftersom ledarna ser 
medarbetarna som sin viktigaste resurs. Det framkommer även under intervjuerna att man vill 
bemöta alla med respekt och behandla alla lika. 
  

“Jag vill vara lika mot alla, inte göra nån skillnad och jag umgås inte mer med 
någon annan privat sådär... men det är nog mycket de där att jag är väldigt 
intresserad av människor... genuint intresserad.”  (Ledare 2)  
  

Samtidigt beskriver ledare hur de kan anpassa sitt bemötande för att hantera olikheter. 
I grunden ser sig ledaren som äkta med möjlighet att ändra sitt coachande förhållningssätt för 
att nå ut till så många som möjligt. Ett gemensamt verktyg ledarna nämner är öppenhet eftersom 
det skapar förtroende hos medarbetarna och därmed främjar arbetet i grupper.  
  

“Det ger ju en skjuts i verksamheten, en positiv känsla och att de blir som en 
framgångsspiral. Jag försöker att vara så öppen, alltså det jag vet även om det är 
negativt det måste jag vara öppen med.” (Ledare 1) 

  
En ledare beskriver att det är viktigt att kunna vara öppen och ärlig åt alla håll. Detta 

tolkar vi som en strategi för att få med sig gruppen i arbetet genom att visa att man är på samma 
nivå som sina medarbetare när man vågar uttrycka sin åsikt och hålla med om att vissa beslut 
är svårare än andra. Samtidigt upplever vissa ledare att öppenheten begränsas beroende på 
vilket led det går. Vissa ledare menar att man uppåt och i sidled kan säga vad som helst, men 
att man måste filtrera nedåt för sina medarbetare.  

Öppenhet kräver även ett tillåtande klimat där ledarna lyfter vikten av att få göra fel 
och lära sig av misstag för att kunna förbättra verksamheten. En ledare lyfter att hen är emot 
utpekande av syndabockar och lyfter problematiken en nivå för att fokusera på hur man bäst 
åtgärdar felet och låter organisationen lära av misstag.  
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“Miljön är ändå viktig för det tycker jag ändå är en av mina ledstjärnor att det här 
ska vara en enhet där man får göra fel, att där vi inte liksom hänger den som har 
gjort fel. Och så tycker jag ändå att det är på Migrationsverket.” (Ledare 6) 

  
En ledare beskriver att människorna i organisationen spelar större roll än organisationen för att 
ge ett tillåtande klimat. Det beskrivs mer tillhöra kulturen som skapas av människorna i 
organisationen än toppstyrda visioner. En ledare berättar om att hen brukar hitta på 
gemensamma aktiviteter för att stärka gruppen och att hen som ledare också deltar vid dessa 
tillfällen. Att skapa trygghet i teamen är viktigt för att medarbetarna ska våga dela med sig av 
sina åsikter. Att förmedla tydliga förväntningar skapar även ansvarskänsla för arbetsgrupper 
samtidigt som för hög tydlighet förklarats slå över då arbetsgruppen söker stöd hos fel ledare 
för gruppen 

 Subtema 3. Rollen som ledare i en myndighet kräver en förmåga att tolka. 

Intervjuade ledare beskriver att arbetet som ledare på myndighet medför krav som ibland är 
svåra att hantera. Migrationsverket beskrivs också som en hierarkisk och toppstyrd 
organisation där det är långt till ledningen vilka är de som fattar de organisatoriska besluten 
som påverkar verksamheten. Ett exempel ledare nämner som försvårar arbetet är de ständiga 
omställningar som sker inom Migrationsverket, vilka ledarna inte har någon möjlighet att 
påverka. Ledarna berättar att det medför dilemman som mellanchef att genomföra det som 
beslutats samtidigt som ledarna uttrycker att ledningen inte alltid förstår vad som fungerar i 
verkligheten. De berättar att i deras roll som tjänstemän måste de genomföra det som 
beslutats, men att det också innebär att de måste tolka besluten så att de är applicerbara på 
verksamheten. Att tolka beslut underlättar för ledaren att anpassa dem till deras egna syfte 
och värderingar. En ledare beskriver att ibland kräver situationen att hen behöver göra en 
egen avvägning och våga agera, då gör man först och frågar sen. Detta uttrycker vissa av 
ledarna att de också gör för att värna om sina medarbetare på sin enhet och för att hjälpa 
organisationen. 
  

“Om man tittar på den här organisationen så har den ett problem, det är att den är 
för toppstyrd och detaljstyrd av de som sitter för högt upp i organisationen. De kan 
inte jobbet på golvet och när dom då driver och säger nu ska ni göra såhär ni ska 
gå höger istället för vänster så är de på en sån nivå där de inte egentligen inte 
förstår vilka konsekvenser de får och då måste man hjälpa organisationen genom 
att tolka besluten så att de blir bättre för verksamheten.” (Ledare 1) 
  
“Det är också ett av mina uppdrag, att göra det till mitt och ändå vara rakryggad.”  
(Ledare 6)  

  
Att arbeta som ledare på en myndighet som Migrationsverket medför också hårda krav 

och en hög press utifrån. En ledare beskriver det som att de ständigt är under luppen vilket gör 
att de blir mer pressade.  
  

“Men det är ofta som vi har väldigt hårda krav på oss. Och så är det media och så 
ringer de, för det är inte en myndighet som ingen bryr sig om direkt.” (Ledare 6) 

  
Ledarna berättar även att rollen ibland kräver att de måste gå emot sina egna värderingar 

eftersom det är lagstiftningen som styr deras arbete. En följd av detta beskriver ledarna innebär 



12 
 

 

att de inte har möjlighet att uttrycka sina inre tankar och värderingar eftersom det inte alltid är 
det som gynnar enheten.  

Subtema 4. Ett autentiskt ledarskap är beroende av mer än ledaren 

Att leda i en organisation som säger sig tillämpa lean beskrivs innebära olika saker för 
samtliga ledare inom organisationen. I intervjuerna framkommer det att ledarna har olika 
kunskaper och deras personliga uppfattningar varierar för hur mycket man säger sig tillämpa 
lean. Den gemensamma upplevelsen är att lean handlar om ständiga förbättringar. Arbete med 
kontinuerliga möten och team-tavlor framkommer på samtliga enheter vara delar kopplat till 
lean. 

Det framkommer att en vision av arbete med lean har funnits på Migrationsverket. Vid 
anställning fick ledarna information om tillämpat arbete med lean. Ledarna som anställdes 
under år 2015 presenterar en gemensam bild av en introduktion för lean som senare försvunnit. 
  

“Det var väldigt mycket prat om lean på min anställningsintervju i augusti 2015. 
Sen när jag väl började på verket vet jag inte om vi använt ordet så mycket.”  
(Ledare 5) 

  
En ledare som även besitter tidigare erfarenheter av arbete med lean beskriver att det 

lever kvar i några delar men inte alls genomsyrar hela Migrationsverket. De skildrade 
upplevelserna av leans innebörd samt de olika inarbetade delarna visar att enheterna skiljer sig 
i sitt sätt att arbeta lean. 

Ledarna presenterar sitt ledarskap som två skilda personliga förhållningssätt som passar 
in i metodiken för lean. Antingen genom ett personligt förhållningssätt till lean och sina 
medmänniskor där man hittar sätt som skapar värde för organisationen eller att man besitter 
rätt personlighet och passar in som ledare i en organisation som säger sig tillämpa lean.  
  

“Man är lite beroende igen utav personer runt en mer än organisationen runt en.” 
(Ledare 1) 
  
“Alltså det är väl kanske därför jag passar här för att min personlighet är ju ganska 
nå i mål. Så hela det här ärendeflödet funkar väl väldigt bra med mig som person. 
Så det är väl kanske därför jag gillar den här arbetsplatsen. Så på det sättet tänker 
jag att det kanske har med lean att göra.” (Ledare 5) 

  
Oavsett ledarens förhållningssätt lägger samtliga ledare stor vikt vid organisationens 

stöd för att lean i praktiken ska fungera. En ledare beskriver avsaknaden av styrdokument för 
lean och ledarna beskriver att de måste ta mycket eget ansvar för att tolka beslut och arbetssätt 
för att göra ett bra arbete. 
  

“Det blir väldigt mkt avhängt den enskilde ledaren hur levande lean är i vardagen 
och hur de fungerar i praktiken.” (Ledare 1). 
  

Närmaste chef beskrivs viktig för att få det stöd man behöver för att utföra sina 
uppgifter på ett bra sätt. En ledare beskriver hur chefens kontroll begränsar hens möjlighet att 
vara sig själv och en ledare menar att fler dörrar stängs när ledaren regelrätt följer boken. En 
del ledare beskrev sig själva och andra ledare inom organisationen som mer fyrkantiga i sin 
roll som tjänsteman. För mycket kontroll och direktiv upplevs även hämma ledarna i deras 
arbete och beskrivs bland annat som ett gammaldags ledarskap. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera autentiskt ledarskap i en organisation som säger 
sig tillämpa lean och hur en som ledare upplever detta. Resultatet presenterar en tematisk 
uppfattning av vad autentiskt ledarskap innebär. Upplevelsen av autentiskt ledarskap beskrivs 
som ett äkta ledarskap där ledarna är medvetna om vem de är och utger sig för att vara. Ledarna 
beskriver också att tidigare erfarenheter formar dem som ledare, något som även forskning 
inom autentiskt ledarskap lyfter fram (Gardner et al., 2005; George, 2003; Northouse, 2016; 
Shamir & Eliams, 2005). Ledarnas berättelser visar att de leder med en medvetenhet om vem 
de är och att ständigt reflektera och ifrågasätta sig själv i strävan efter att bli bättre ledare 
presenteras som ett sätt att öka sin medvetenhet om vem man är. Det är också en förutsättning 
för autentiskt ledarskap, något som Walumbwa et al. (2008) presenterar i dimensionen för 
självkännedom. Eftersom lean som verksamhetsfilosofi kräver ständigt ifrågasättande ser vi att 
det finns fördelar med det autentiska ledarskapet i en organisation som säger sig tillämpa lean 
(Petersson et al., 2012; Wendelby & Runebjörk, 2013). Ledarna visar på ett genuint intresse 
för människor och att de värdesätter sina relationer. I deras strävan om att vara en autentisk 
ledare tolkar ledarna beslut och uppdrag för att därmed göra det till “sitt eget” vilket hjälper 
dem leda med sina egna övertygelser. Samtidigt beskriver ledarna att stöd och vägledning 
saknas från ledning vilket försvårar möjligheten att vara autentisk i en organisations som säger 
sig tillämpa lean.  

För att lyckas med lean är det viktigt att systematiskt tillämpa lean (Jeffrey, 2013) och 
att dess värderingar genomsyrar hela verksamheten (Womack et al., 1990). Under studien 
presenterar ledarna att lean inte är levande i hela organisationen. Det finns delar som är 
inarbetade men samtidigt framkommer det att lean varken är något som man talar om eller 
reflekterar över regelbundet i det dagliga arbetet. Utifrån vår studie ser vi därför att två olika 
förhållningssätt för autentiskt ledarskap och deras arbete med lean vuxit fram. Det ena 
förhållningssättet är att ledaren uppfattar att hens personlighet passar in till den metodik som 
lean medför och därför inte behöver anpassa sitt ledarskap. Det andra innefattar ett personligt 
förhållningssätt till lean och sina medmänniskor vilket fokuserar mer på mänskliga relationer 
och att tillsammans med medarbetare tolka innebörden av lean. Det är möjligt att dessa två 
skilda förhållningssätt bottnas i ledarnas olikheter eller så hör de samman med Nyberg och 
Sveningssons (2014) metaforiska “jag”. Om det är det sistnämnda skulle det innebära att vissa 
av ledarna står fast vid idén om att de själva är autentiska ledare som utövar ett gott ledarskap 
fast de egentligen begränsats av organisatoriska komplexiteter.  

Även ledarnas olika berättelser om deras ledarroll på Migrationsverket skulle kunna 
vara ett resultat av ett metaforiskt “jag”. Vissa av ledarna menar att rollen kräver att de är på 
ett visst sätt medan andra hävdar att de är sig själv och att det är deras värderingar som styr 
deras handlande. Det innebär att vissa av ledarna har skapat sin egna sanning om att deras 
autentiska jag är densamma som den ledare som organisationen efterfrågar. Nyberg och 
Sveningsson menar även att man inte kan lyfta bort det faktum att autentiskt ledarskap formas 
utifrån sin kontext. Vi anser att det ligger någonting i det som Nyberg och Sveningsson säger. 
Det autentiska ledarskapet beskrivs ofta positivt i litteraturen men när det studeras i praktiken 
är det inte riktigt så enkelt och självklart. Vi lämnas därför frågande gällande innebörden av 
autentiskt ledarskap. Innebär det att vara sanningsenlig med sig själv och/eller organisationen, 
och om dessa inte överensstämmer, kan man då vara en autentisk ledare i en organisation som 
inte främjar autentiskt ledarskap? Utifrån vår studie kan vi konstatera att det autentiska 
ledarskapet är ett svårmanövrerat begrepp och att det är beroende av mer än bara ledaren. På 
grund av ledarnas tvetydiga förhållningssätt till lean är det svårt att säga i vilken utsträckning 
lean hindrar ledarna att vara autentiska. I resultatet kommer det istället till uttryck att det finns 
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organisatoriska krav som försvårar deras möjligheter att vara autentiska. Nyberg och 
Sveningsson (2014) beskriver att den organisatoriska kontexten kan motsätta sig autentiska 
ideal, vilket kan kopplas till rollen som ledare på en myndighet. Migrationsverket beskrivs som 
toppstyrd och att deras roll som mellanchef till stor del handlar om att utföra det som beslutats 
av ledningen. Den press och de svåra krav som ledarna upplever i rollen som ledare på en 
myndighet försvårar deras möjligheter att vara sitt sanna jag.  Ford och Harding (2011) 
beskriver att det är omöjligt att vara sitt sanna jag hela tiden och att sträva efter detta är 
destruktivt. Detta eftersom rollen som autentisk ledare innebär att man ska identifiera sig nära 
organisationen och samtidigt bortse från sina egna brister. Det är något som ledarna i studien 
bekräftar i att deras egna värderingar ibland går emot vad myndighetsutövande på 
Migrationsverket innebär eller när de ogillar vissa organisatoriska krav från ledningen som de 
inte står bakom. Ledarna har heller inte möjlighet att alltid uttrycka sina inre tankar och 
värderingar eftersom det inte alltid gynnar arbetet på verksamheten, men också för att 
personliga tycken om medarbetare eller chefer inte får påverka deras roll som ledare. Så vi 
ställer oss frågan: Vad är rätt? Att sluta vara sitt sanna jag och förlora sin identitet för 
organisationen eller att kämpa för sitt sanna jag vilket Ford och Harding beskriver som 
destruktivt. Återigen visar sig autentiskt ledarskap i praktiken vara ett komplext begrepp som 
vi anser lever i symbios med organisationen.  

Utifrån ledarnas berättelser uppfattar vi att ledarna inte får det stöd och vägledning som 
krävs för att lean ska genomsyra hela deras arbete. Leans principer är allmänt formulerade 
vilket gör att de behöver förtydligas och anpassas till den enskilda verksamheten för att man 
ska lyckas med lean. Detta för att personal ska kunna förstå och identifiera sig med arbetssättet 
(Clark et al., 2013). Hines et al. (2018) belyser att det finns kunskapsluckor och en förvirring 
om vad termen lean egentligen betyder. De konstaterar även att lean bör ses som en livslång 
resa där man skapar en kultur som förespråkar ständiga förbättringar. I kontexten av lean ser 
vi autentiska ledare som en värdefull del av arbetet med lean. Ledarskapet beskrivs även 
särskilt viktigt för att ledare ska få trygghet i lean-förståelsen (Petersson et al., 2012; Seidel et 
al., 2017). Seidel et al. (2017) lyfter fram 16 kompetenser som är nödvändiga för att ledare ska 
kunna implementera och upprätthålla arbetet med lean. Majoriteten av kompetenserna 
fokuserar på att öka ledarens trygghet i lean-förståelsen, vilket är något som organisationen 
kan bistå med genom stöd och vägledning. Utöver dessa lyfts en del kompetenser som kan 
tolkas ligga hos ledaren. Två av dessa är förmågan att vara objektiv och att leda som exempel 
vilka också nämns i autentisk ledarskapsforskning (Northouse, 2016; Walumbwa et al., 2008). 
Det här är kompetenser som även fångas i våra intervjuer när ledarna beskriver sig själva som 
autentiska ledare vilket vi tolkar att de gör för att främja deras autenticitet. Att sätta gruppens 
intresse före individens beskriver Seidel et al. (2017) som ytterligare en viktig kompetens. 
Detta tolkar vi att ledarna gör för att skapa ett personligt förhållningssätt till arbetet med lean. 
Där försöker ledarna gemensamt med sina medmänniskor tolka innebörden av lean och arbeta 
efter den. Vi kan konstatera att det autentiska ledarskapet lyfter personliga egenskaper och 
ledarbeteenden då det sätter individen i fokus, något Siedel et al. (2017) menar att teorier inom 
lean lagt för lite vikt åt. Vad de däremot har för betydelser för lean ligger inte inom ramen för 
vår studie. Något vi däremot kan konstatera är att autentiska ledare är beroende av stöd från 
organisationen för att lyckas vara sitt sanna jag, får ledarna inte det kan organisationen hämma 
deras möjlighet att vara autentiska ledare.  

Metoddiskussion och kritik 

Under arbetets gång har vi haft ett kritiskt förhållningssätt till vad vi gör. De val av 
metod som gjordes inför studien grundades i vad vi önskade få ut av studien. Vi använde oss 
av målinriktat urval för att strategiskt komma i kontakt med rätt personer. Detta gjorde att vi 
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kanske fick personer som redan var positivt inställda till sin position som ledare och att de såg 
sig som autentiska ledare. Hade vi istället använt oss av ett annat urval hade vi kanske nått 
ledare som inte utövat ett autentiskt ledarskap, men då syftet med uppsatsen var att studera 
upplevelser av det autentiska ledarskapet i en organisation som säger sig tillämpa lean hade vi 
även då haft möjlighet att besvara vårt syfte efter respondenternas uttryckta upplevelser.  

Hade vi genomfört intervjuer på fler enheter i Sverige hade vi kunnat fånga en bredare 
upplevelse av att vara autentiska ledare på Migrationsverket vilket skulle kunna ha påverkat 
vårt resultat. Detta eftersom det kan skilja sig mellan enheterna och vi inte kan utesluta att 
kontexten kan ha betydelse för ledarnas upplevelse av autentiskt ledarskap. Fler intervjuer på 
de enheter som valde att medverka skulle också kunna förändra vårt resultat då den efterfrågade 
upplevelsen av autentiskt ledarskap är personlig och därmed kan vara unik för varje respondent. 
Fler deltagare hade därför kunnat bidra till en rikare bild av det autentiska ledarskapet i 
kontexten av lean. Vi vet heller inte om berättelserna vi har idag hade bekräftats om vi 
intervjuat sex andra ledare på Migrationsverket. 

Efter ledarnas berättelser har vi blivit medvetna om att Migrationsverket eventuellt inte 
arbetar med lean i den utsträckning vi trott. Detta var något vi inte var medvetna om innan 
studien påbörjades vilket vi skulle kunna ha undersökt närmare innan val av organisation. I vår 
studie har vi därför valt att benämna det som en organisation som säger sig tillämpa lean. Om 
vi valt en organisation där lean genomsyrat hela verksamheten hade vi på ett tydligare sätt 
kunnat besvara vad autentiskt ledarskap innebär i en lean-organisation.  

Inledningsvis skapade vi oss en förförståelse för Walumbwa et al. (2008) fyra 
dimensioner för autentiskt ledarskap innan intervjuerna. Denna baserade vi även vår 
intervjuguide på där varje dimension blev ett tema. Vi ställer oss frågande till om vi kan ha 
färgat våra deltagares upplevelser av autentiskt ledarskap. Intervjuerna genomfördes genom att 
intervjupersonen fick svara på frågor för respektive dimension för att i slutet av intervjun 
reflektera över vad autentiskt ledarskap är för dem. I efterhand funderar vi om deras tankar om 
autentiskt ledarskap grundat sig mer på de dimensioner vi redan talat om och om vi kunnat få 
andra öppnare svar om vi inlett med frågan om vad autentiskt ledarskap är för dem. 

Framtida forskning 

Efter vår studie kan vi konstatera att det autentiska ledarskapet är ett komplext begrepp som är 
beroende av mer än bara ledaren. Givet Migrationsverkets arbete med lean är det svårt att säga 
i vilken utsträckning lean hindrar eller möjliggör för ledarna att vara autentiska. Innan studien 
funderade vi på att använda ett mått av autentiskt ledarskap genom enkäten Authentic 
Leadership Questionnaire (ALQ) där autentiska ledare graderas efter de fyra beteendemönster 
som symboliserar autentiskt ledarskap (Northouse, 2016). Då vi intresserat oss för ledares 
upplevelser av att vara autentiska ledare i en organisation som säger sig tillämpa lean valde vi 
i denna studie att inte mäta det autentiska ledarskapet. För vidare studier hade det därför varit 
intressant att studera hur autentiska ledare upplever sitt ledarskap i en organisation som 
tillämpar lean. Detta skulle då kunna genomföras med kvantitativa inslag med hjälp av ALQ, 
eftersom det ger en möjlighet att säkerställa att ledare uppfyller ställda kriterier för autentiskt 
ledarskap.  
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Bilaga 1.  
 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie om Autentiskt 
ledarskap och Lean management.  
  
Vi är två studenter som studerar ledarskap och organisation på avancerad nivå vid Umeå 
Universitet som nu skriver vår magisteruppsats.   
  
Genom boken “Lean med hjärta och kreativitet”  har vi fått upp ögonen för Autentiskt 
ledarskap vilket är ett nytt och spännande område inom ledarskapsforskning. Med hjälp av 
boken har vi också blivit intresserade av Migrationsverket eftersom den även bygger på 
Migrationsverkets arbete med Lean.  
  
Med denna bakgrund kommer vi därför under våren att genomföra en studie vars syfte är att 
studera hur tillämpningen av Lean skapar förutsättningar för autentiska ledare och hur en 
som ledare upplever detta. Därför har vi valt att kontakta dig som ledare på 
Migrationsverket.  
  
Deltagandet i studien innebär kortfattat en intervju via ett möte eller över Skype. Intervjun 
beräknas ta omkring 30 minuter och kommer att spelas in med ditt godkännande.   
  
Intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna avidentifieras och 
behandlas i enlighet med bestämmelser av forskningsetiska principer. Du kommer att vara 
anonym och den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så 
att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Inspelningarna och den utskrivna texten 
kommer att förstöras när rapporten är godkänd. Din medverkan är frivillig och kan när som 
helst avbrytas.   
  
Ditt deltagande är väldigt uppskattat! Och efter studien har du självklart möjlighet att ta del 
av det färdiga arbetet om så önskas.  
  
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss.   
  
Vänliga Hälsningar  
  
Anna Westman  
Umeå universitet  
anwe0148@student.umu.se  
  
Elin Mellqvist  
Umeå Universitet  
elme0025@student.umu.se  
  
Handledare: Niclas Kaiser  
Universitetslektor vid institutionen psykologi  
Umeå Universitet  
niclas.kaiser@umu.se   
Telefon: 090 786 64 06  
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Bilaga 2. 
 
Intervjuguide 
 
Ledarens bakgrund 
Vi tänkte inleda med att ställa lite frågor om dig och din bakgrund.  
 

• Hur gammal är du? 
• Vad har du för utbildning och vad har du för tidigare arbetserfarenheter som ledare? 
• Hur länge har du arbetat för denna arbetsgivare? 

o Hur länge har du haft denna roll och hur ser den ut? 
 
Vi har förstått att ni på migrationsverket arbetar med Lean sedan några år tillbaka. Vi undrar 
därför…. 

• Vad  Lean innebär för dig och hur du arbetar med Lean? 
• Hur skulle du säga att Lean påverkar ditt ledarskap?  

 
Självkännedom  
I autentiskt ledarskap är självkännedom en av fyra centrala delar. Vi vet utifrån psykologin 
att ingen har hel självkännedom. I detta fall funderar vi över hur man vet vem man är på 
jobbet, vilket gör att vi vill börja med att ställa frågan:  
 

• Hur ser du på dig själv och din självkännedom i din roll som ledare? 
o Beskriv dina styrkor när det gäller att ha och utveckla självkännedom som 

ledare? 
o Beskriv dina utvecklingsbara områden  när det gäller att ha och utveckla 

självkännedom som ledare? 
• Hur arbetar du med att utveckla din självkännedom? 

o Hur ser du på andras uppfattning av dig? Ta till sig feedback 
 

I migrationsverket ger de dig möjlighet att reflektera över din självkännedom som ledare. Vi 
funderar på om detta har något med lean att göra: 

• Hur tänker du? 
 
Relationell transparens  
Den andra dimensionen är relationell transparens. I autentisk ledarskap ser man betydelsen av 
att säga vad man tycker och tänker samt att kunna erkänna misstag. Vi undrar därför ... 
 

• Hur öppet känner du att du som ledare kan dela med dig av vad du tycker och tänker 
till personer med olika positioner inom organisationen? 

• Har du ett exempel när du inte kunnat säga vad du tycker? 
• Kan du komma på en situation där du har erkänt ett misstag? (behövt be om ursäkt) 
• Vad i den här miljön gör att du kan eller inte kan erkänna dina misstag? 

 
Balanserad bearbetning 
Den tredje dimensionen är balanserad bearbetning. När det gäller Autentiskt ledarskap visar 
forskning att det är lättare att vara autentisk om man strävar efter en balans genom att ta in 
olika typer av information, även om det strider mot ens egna värderingar. Vi har ju alla en 
förmåga att tolka omgivningen så den passar vad vi tycker, den som kallas self service biase. 
 



21 
 

 

• Hur gör du för att ta in motstridig information.  
• När har du kunnat att göra det?  
• När har du inte kunnat göra det? 
• Finns det något i organisationen (LEAN) som underlättar eller hindrar detta? 

 
I migrationsverket verkar det finnas en tydlig utbildning för ledare där du som du beskrivit 
får ta emot olika typer av information. Vi funderar på om detta har något med lean att göra: 

• Hur tänker du? 
o Finns det något i organisationen (lean) som underlättar eller hindrar detta? 

 
Internaliserad moral 
Fjärde dimensionen inom Autentiskt ledarskap kallas för Internaliserad moral. Med det 
menas att man som ledare ibland kan låta sina verkliga värderingar och sin privata moral 
genomsyra det man göra som ledare. Lite som motsats till att mer regelmässigt göra det som 
det sociala trycket från ledning, kollegor och kunder kräver. Eller kanske det man tror att 
andra förväntar sig att man ska göra. 
 

• Kan du ge exempel på beslut som du tagit eller saker du gjort som är baserade på dina 
egna värderingar och gått emot andras? 

• Kan du ge exempel på beslut som du tagit som gått emot dina egna värderingar? 
• Hur påverkar organisationen dina möjligheter att fatta beslut baserade på dina egna 

värderingar? 
o Upplever du att Lean är en faktor som påverkar detta? 

 
Autentiskt ledarskap 
Vi har avslutningsvis några mer  övergripande frågor gällande autenticitet, som vi skulle vilja 
att du reflekterade över.  
 

• Vad är autentiskt ledarskap för dig?  
• Tänker du själv att detta på något konkret sätt har med lean att görat? 
• Beskriv en situation där du varit en autentisk ledare.  

o Kan du tänka dig beskriva ytterligare en situation där du varit en autentisk 
ledare? 
 

Intervjun börjar nu gå mot sitt slut, vi har inte fler frågor. Vi har velat undersöka autentiskt 
ledarskap inom migrationsverket, just då Migrationsverket säger sig arbeta med lean. Tycker 
du själv att vi missat något här? Finns det något du vill tillägga? 
 

Tack för din medverkan!  
 

 


