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Enkätkonstruktion gällande transformerande ledarskap 
med specifik inriktning mot ledarskapets 5 utmaningar – 

En explorativ studie   
 

Nalika Tjärnberg 
 

Syftet med denna studie var att framarbeta ett nytt svenskt 360 graders 
mätinstrument för transformerande ledarskap med specifik inriktning mot 
Kouzes och Posner (2003) och Ledarskapscentrum Nord AB:s utbildningar i 
Ledarskapets 5 utmaningar. Studien inbegrep en första ansats till itemanalys 
och utveckling av 5 beteendekategorier; förebild för gemensamma 
värderingar, inspirera till gemensamma framtidsvisioner, utmana befintliga 
processer, frigöra handlingskraft samt uppmuntra och stödja. En enkät 
konstruerades med avsikt att testa huruvida de förmodade skalorna tillförlitligt 
och adekvat mäter avsedd ledarskapsstil. Instrumentet som testats utvecklades 
i linje med en kombination av steg och principer gällande vetenskaplig 
itemanalys och skalutveckling som föreslagits av Spector (1992), DeVellis 
(2003) och Kline (2000). Enkäten bestod initialt av 105 items samt två 
validerande skalor gällande förtroende för och tillfredsställelse med chef. 
Etthundraelva personer deltog i studien. Inom ramen för explorativ 
faktoranalys (principal-components analysis) genomfördes en rad 
itemreduktioner och komponentanalyser. Elva komponenter bestående av 
sammanlagt 45 items extraherades slutligen och med hänsyftning på de 5 
utmaningarna ombesörjdes en  sammanslagning till 5 större kluster. Dessa 
uppvisade samtliga höga alphavärden, såväl internt som mellan varandra. De i 
slutskedet kvarvarande 45 items fördelade sig i en relativt jämn spridning över 
enkätens skalor avseende samtliga 5 utmaningar men detta utgör endast 
preliminära pilotresultat. Instrumentet bör följdaktligen utsättas för fortsatt 
testning. 

 
Arbetslivsforskning har under de senaste decennierna visat ett stort intresse för 
ledarskap och fenomenet som sådant har studerats ur ett flertal synvinklar. Forskning 
och teorier har historiskt sett byggts upp utifrån vad som just då ansetts vara 
ledarskapets kärna och därur lett fram till olika ledarskapsskolor eller –inriktningar. 
Dessa skolor och inriktningar har haft sin utgångspunkt i allt från fokus på ledarens 
egenskaper, ledarens beteenden, ledarens inflytande och makt till slutligen 
situationens inflytande på ledarskapet och hur ledarrollen därav skapas. Sedan början 
av 80-talet har utvecklingen rört sig mot att sammanföra dessa olika inriktningar och 
synsätt för att långsamt börja se en helhet i ledarskapet och dess funktion inom 
organisationer (Avolio, 2007).  

Sedan 80-talets mitt har en ansenlig uppmärksamhet riktats mot det 
transformerande ledarskapet, vilket i nuläget kan ses som det mest accepterade 
ledarskapsparadigmet (Tejeda, Scandura & Pillai, 2001). En imponerade mängd 
studier har genomförts avseende transformerande ledarskap. En tydlig indikation på 
intresset för denna ledarskapsstil är det faktum att en sökning på material publicerat 
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från 1990 fram till 2003 visar att det genomförts fler studier avseende 
transformerande - och karismatiskt ledarskap än alla övriga populära 
ledarskapsteorier (Judge & Piccolo, 2004). 

Intresset för transformerande ledarskap har  troligen i stor utsträckning förstärkts 
av Bass och Avolio´s  full-range leadership theory (Avolio, 1999; Bass, 1998). Inom 
denna teori uppdelas ledarbeteenden i tre grova kategorier; transformerande, 
transaktionellt och icke-transaktionellt, s.k. ”låt-gå” ledarskap (laissez-faire). Dessa 
kategorier beskriver ledaren i ett spektrum från aktiv och effektiv till inaktiv och 
ineffektiv. Det förstnämnda framstår utifrån digra emipiriska resultat som det 
definitivt bästa sättet att leda och det sistnämnda som det sämsta (Avolio, 1999). 

Den mest passiva och ineffektiva aspekten av ledarskap, laissez-faire, 
karaktäriseras av ett abdikerande och undvikande av ledarskap. Det transaktionella 
ledarskapet kännetecknas däremot av ledare som engagerar sig i en ömsesidig 
utbytesprocess med sina medarbetare. Detta utbyte innefattar belöning eller 
bestraffning utifrån medarbetarnas prestationer och kan jämföras med en slags morot-
piska pedagogik. Chefen är den person som avgör vad och vem som ska utföra 
arbetsuppgifterna Denna utbytesprocess kan vara såväl uppbyggande och konstruktiv 
som korrigerande. Korrigerande beteenden avser tillfällen när ledaren aktivt söker 
efter att justera misstag och felsteg innan eller efter de begåtts. Konstruktiva utbyten 
sker i form av villkorlig belöning där ledaren utdelar belöning efter väl utförda 
prestationer. Alternativt till detta  kan chefen komma att bestraffa vid mindre väl 
verkställda insatser och resultat.  

Transformerande ledarskapsbeteenden representerar utifrån denna teori den mest 
aktiva och effektiva formen av ledarskap. Med denna ledarstil engagerar sig ledaren i 
sina medarbetare och är mån om att motivera dessa att prestera utöver sina 
transaktionella åtaganden och målsättningar. Självklart använder sig ledare av en 
blandning av dessa beteenden, det vill säga att ledare simultant använder beteenden 
som kan betecknas som transformerande, transaktionella eller icke-transaktionella 
(Avolio, 1999). 
 
Transformerande ledarskap 
Transformerande ledarskap definieras enligt Bass och Avolio´s version utifrån fyra 
specifika karaktäristika; idealiserad påverkan , inspiration eller inspirativ motivation 
(eng. inspirational motivation), individuell omsorg och intellektuell stimulans 
(Avolio, 1999; Bass, 1990; Judge & Piccolo, 2004). I korthet innefattar idealiserad 
påverkan att vara ett föredöme som ledare genom att stå upp för värderingar, vara 
villig till självuppoffring och att besitta en slags självsäkerhet i sitt agerande. 
Inspirationsaspekten utgår från förmågan att med hjälp av symboler, metaforer och 
hänsyftningar till organisatoriska eller kulturella värderingar formulera attraktiva 
visioner så att dessa bildar en slags röd tråd, utmanar status-quo och genererar 
skaparanda. Individuell omsorg hänsyftar på förmåga att coacha sina medarbetare och 
att synliggöra individers och  gruppers specifika behov och önskemål. Slutligen 
innefattar intellektuell stimulans att motivera ett kreativt lösningsfokuserat 
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förhållningssätt där det uppmuntras att tänka i nya banor och invanda arbetsmetoder 
kan komma att ifrågasättas.   

Transformerande ledarskap benämns också ibland som karismatiskt- eller visionärt 
ledarskap. De två förstnämda karaktäristika ovan bildar vanligvis en övergripande 
kategori och kallas då karisma. (McCann, Langford & Rawlings, 2006). Weber 
(1947) formulerade tidigt en teori om karismatiskt ledarskap där han definierade 
fenomenet utifrån följarnas tendens att tillskriva ledarna extraordinära kvaliteter 
(karisma) samt en åtföljande identifikation med dessa ledare. Shamir (1995) har dock 
noterat skillnader mellan de karaktäristika som delges ledare som agerar på distans 
(till exempel verkställande direktörer och koncernchefer) till skillnad mot nära ledare, 
så som avdelnings- eller enhetschefer. Det framstod som mer troligt att de avlägsna 
ledarna ansågs som karismatiska medan nära chefer mer sågs som sociala, öppna och 
omsorgsfull gentemot andra samt med ett sinne för humor.  

I korthet kan man säga att essensen av transformerande ledarskap är kontinuerlig 
utveckling och en ledarstil som genomsyras av riskvillighet, engagemang och 
förändringsfokus (Bass & Riggio, 2006; Lowe, Kroeck & Sivasubramanian, 1996). 
Transformerande ledarskap innefattar även inriktning och koncentration mot 
långsiktiga mål samt mot att transformera följarnas behov, värderingar, preferenser 
och strävanden från självintressen till team- och organisatoriska intressen (Howell & 
Avolio, 1993; McCann, Langford & Rawlings, 2006). Via transformerande ledarskap 
avser man även att stimulera empowerment, det vill säga ökad självständighet, 
kontroll och ansvarstagande hos följarna (Lowe, Kroeck & Sivasubramanian, 1996). 
Följare är i detta sammanhang ett generellt begrepp för till exempel personal, 
medarbetare, studenter och värnpliktiga.   

Enligt Kouzes och Posner (2003) utgörs ett väl fungerande ledarskap av fem 
basbeteenden; att vara en förebild för gemensamma värderingar, förankra en  
gemensam vision, ifrågasätta befintliga processer, frigöra handlingskraft samt att 
väcka  engagemang. Dessa fem basbeteenden motsvarar enligt Fields och Herold 
(1997) det transformerande ledarskapet och överensstämmer i stort med Podsakoff 
och hans kollegors resultat (Podsakoff, Mackenzie, Moorman & Fetter, 1990). De 
undersökte i stora drag sju konceptuella ledarskapsbeteenden med inriktning mot 
transformerande ledarskap. De fann att detta inkluderade en uttalad och tilltalande 
framtidsvision, att främja grupporienterade arbetssätt, att ha höga förväntningar på 
sina medarbetare, att utmana medarbetarnas tänkande, stödja deras individuella behov 
och att själv agera som en rollförebild.    

Även tvärkulturella studier visar att vissa specifika aspekter av transformerande 
ledarskap utövas i kulturer världen över och har således universella drag. Däremot är 
det ovisst huruvida definitionen av t.ex. karisma är enhetligt världen över eller om 
man tillskriver karismatiska ledare olika drag beroende på varifrån man härstammar. 
Forskare har frågat sig vilka specifika beteenden som reflekterar dessa kännetecken 
(karisma) i en given kultur men inte i en annan (Den Hartog, House, Hanges & Ruiz-
Quintanilla, 1999). 

Av naturliga skäl finns förstås ett stort intresse för att försöka mäta och fånga upp 
olika ledarstilar samt ett behov av att utveckla och utbilda människor i framgångsrikt 



 4

ledarskap. Detta utifrån att en omfattande forskning tyder på att ledarstil är av 
signifikant betydelse för till exempel organisatorisk effektivitet, medarbetares 
engagemang och nöjdhet (Avolio & Bass, 2004; Lowe et al., 1996) men även faktorer 
så som organisatoriskt lärande och kreativitet (Jung, Chow och Wu, 2003). Day och 
Lord (1988) fann i linje med detta att ledarskapet representerade cirka 45 procent av 
det totala utfallet i  olika sammanvägda effektivitetsmått. Ur ett effektivitets- och 
hälsoperspektiv men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv tycks vi endast kunna 
vinna på  att framarbeta högkvalitativa chefs- och ledarskapsutbildningar med en 
genuin förankring i vetenskaplig teori och empiri. Arbetsförhållanden där hög grad av 
inre motivation befrämjas bör ses som friskfaktorer som bidrar till mer vitala 
arbetsplatser. Detta per se genererar medarbetare och personal som utför och presterar 
för att de är inspirerande och vill, inte för att de måste (Kouzes & Posner, 2002).  

Watson och Wyatt (2006) indikerar i sin studie att företag och organisationer med 
starkt engagerad personal utmärkande erhöll fyra gånger bättre finansiella resultat än 
företag med låga mått av personalengagemang. Detta kan kopplas till studier som 
visar att en av de viktigaste variablerna som bidrar till engagemang  är influenser från 
den anställdes närmaste chef (Harter, Schmidt & Hayes, 2002; Judge, Thorensen, 
Bono & Patton, 2001). Dessa samband kan även ställas i relation till Kouzes och 
Posners studier angående ett välfungerande ledarskap, närmare bestämt vikten av att 
som ledare väcka engagemang.  

Det är idag svårt att ifrågasätta huruvida människor kan utbildas i ledarskap eller ej 
då en mängd studier visar på att ledare som erhållit utbildning i transformerande 
ledarskap lyckats uppnå högre nivåer av engagemang, motivation och prestation 
bland sina medarbetare (Kark, Shamir & Chen, 2003). Dessa resultat pekar tydligt på 
att insatser för att utveckla adekvat mätning och utbildning av ledare är bärkraftigt 
och värdefullt ur flertalet synvinklar.  
 
Mätinstrument 
DeVellis (2003) lyfter fram vetenskaplig skalutveckling som ett förtjänstfullt verktyg 
och en metod som bistår forskaren med att kvantifiera ett givet fenomen i syfte att 
fullfölja dennes intention med sin forskning. Ett vanligt förekommande förfaringssätt 
inom arbetslivsforskning och social vetenskap är följaktligen att utgå från 
frågeformulär där skattningsskalor summeras för att mäta en mängd vitt skilda 
faktorer så som emotionellt tillstånd, personlighet, personliga behov och olika 
aspekter av psykosocial arbetsmiljö (Spector, 1992).  

Det flitigast använda ledarskapstestet är The Multifactor Leadership Questionnaire 
(MLQ), vilket bygger på Bass (1990) teorier om det transaktionella- och 
transformerande ledarskapet men som även mäter så kallat låt-gå ledarskap. 
Instrumentet har reviderats allt eftersom och finns även översatt till ett flertal språk, 
däribland svenska. Översättningen till svenska har skett via Mind Garden Inc i USA 
och består av den senaste versionen 5X (Avolio & Bass, 2004). Detta instrument 
innefattar fem delskalor avseende transformerande ledarskap (idealiserad påverkan- 
attribut, idealiserad påverkan–beteende, inspirativ motivation, intellektuell stimulans 
och individuell omsorg). Instrumentet innefattar även tre delskalor med hänsyftning 
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på transaktionellt ledarskap (villkorlig belöning, ledning via förväntningar-aktiv och 
ledning via förväntningar-passiv) samt en delskala för laissez-faire ledarskap såväl 
som inbyggda mätkriterier för extra insats, tillfredsställelse och effektivitet.  
Respondenterna skattar 45 punkter i MLQ 5X på en fem-poängs Likert skala 
rangordnade från ”Inte alls” (0)  till ”Ofta, om inte alltid” (4).  

MLQ har använts inom en rad olika organisationskategorier, i flertalet länder och 
testats på ledare vid olika befattningsnivåer (Bass, 1990, Judge & Piccolo, 2004, 
Lowe et al, 1996). Trots att MLQ i flera studier uppvisat god reliabilitet och validitet 
så har även ifrågasättande  röster gjort sig hörda, detta bland annat avseende MLQ:s 
validitet och i vilken utsträckning instrumentet tillförlitligt mäter och särkskiljer de 
olika ledarskapsstilarna (Judge & Piccolo, 2004; Lowe et al., 1996). De höga 
alfavärden som framkommit i tester av MLQ avseende den transformella skalan har 
gett upphov till viss kritik mot instrumentet, då forskare ifrågasatt huruvida 
faktorerna i denna skala överhuvudtaget mäter olika aspekter (Heinitz, Liepmann & 
Felfe, 2005; Larsson, 2006). 

I en studie som utfördes av Tafvelin, Westerberg och Söderfjell (2006) framkom 
brister i Mind Garden Inc:s översättning till den svenska versionen av MLQ. Vissa 
formuleringar uppfattades som bristfälliga och forskarna valde därför att konstruera 
egna formuleringar gällande ett antal frågor. Detta är ett markant problem som kan 
medföra oönskade konsekvenser och som kan uppstå just när denna typ av instrument 
skall översättas från ett språk till ett annat. Enstaka frågeställningar och formuleringar 
ter sig problematiska, detta på grund av svårigheter att i översättning finna likvärdig 
såväl semantisk som kulturell innebörd motsvarande den i originalversionen. 
Precision och nyanser kan gå förlorade och på så vis hota såväl reliabilitet som 
validitet. 

Ett annat instrument som används för att mäta det transformerande ledarskapet är 
The Leadership Practices Inventory (LPI), som utgår från Kouzes och Posners (1988) 
teori om fem beteendekategorier avseende ledarskap. LPI omfattas av 30 items och är 
avsett att användas som ett 360° feedbackinstrument, där såväl medarbetare som 
chef/ledare skattar ledarskapet. Graden av kongruens emellan de olika skattningarna 
kan således utvärderas. Detta är ett väl ansett ledarskapsutvecklande instrument,  
oavsett kriterium och test-retest reliabiliteten för de fem  beteendeområdena har varit 
konsekvent stark (Posner & Kouzes, 1988; Posner & Kouzes 2002; Kouzes & Posner, 
2003). I en studie där 18 ledarskapsinstrument analyserades så rangordnades LPI 
högst avseende mätegenskaper och användarvänlighet (Huber, Maas, McCloskey, 
Scherb,  Goode och Watson, 2000). Enligt Bass och Riggio (2006) används LPI flitigt 
rent praktiskt men däremot förekommer det inte lika frekvent i publicerade empiriska 
forskningssammanhang, detta till skillnad mot MLQ. 

Gällande utveckling och utbildning för chefer och ledare har det som tidigare sagts 
framkommit att ledare som erhållit utbildning i transformerande ledarskap lyckats 
bättre gällande en mängd utkomst variabler (Kark, Shamir & Chen 2003). Samtidigt 
bör man ta i beaktande att förändring av eller utvecklande av ledarstil kräver 
disciplin. Bass (1990) uttrycker det ungefär som så att ledarskap – speciellt 
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transformerande ledarskap - är en konstart och en vetenskap som kräver tid, 
engagemang, träning och reflektion för att förfinas. 
 
Ledarskapsutbildningar 
Ett viktigt kriterium för att säkerställa ledarskapsutbildningars kvalitet är att dessa bör 
ha en genuin förankring i modern och samtida forskning, detta speciellt i en tid då 
ständigt nya trender florerar på en lukrativ utbildningsmarknad där få statistiskt 
säkerställda undersökningar med resultat genomförs och presenteras. 
Försvarshögskolan (FHS) och Ledarskapscentrum Nord är en statlig organisation och 
ett privat företag som dock båda arbetar utifrån denna devis. 

FHS har en lång tradition av att arbeta forskningsnära och har sedan några år 
tillbaka inlett en dialog och ett samarbete med bland andra Bruce J. Avolio i syfte att 
framarbeta ledarskapsutbildning med rötterna i det transformerande ledarskapet. 
Detta har bland annat resulterat i deras tre dagar långa utbildning som benämns 
Utvecklande Ledarskap (UL). UL innefattar ett 360° feedbackformulär med 73 items 
avseende bedömning av kursdeltagares ledarskapsstil. Formuläret är framarbetat av 
FHS och liknar MLQ i det avseendet att det mäter såväl transformerande- som 
transaktionellt och låt-gå ledarskap. Även FHS:s populära ledarskapsutbildning UGL 
(Utveckling Grupp & Ledare) har genomgått en revidering och från och med 2007 
har denna kurs en tydligare inriktning mot transformerande ledarskap och teorier i 
linje med detta, även om den grundläggande upplevelsebaserade pedagogiken 
bibehålls.  

I Umeå bedriver Ledarskapscentrum Nord AB (LSC) chefs- och 
ledarskapsutbildningar. Detta företag har också sin teoretiska utgångspunkt i det 
transformerande ledarskapet, men har i sina ledarskapsutbildningar lånat 
benämningarna från de fem beteendekategorier som Kouzes och Posner (2003) 
förankrat som bas för ett gott och effektivt ledarskap. Ledarskapscentrum har i sitt 
standardutbud 1-dags, 7-dags, 12-dags och 18-dags utbildningar i det som de kallar 
för Ledarskapets 5 utmaningar: Vara förebild för gemensamma värderingar,  
Inspirera till gemensamma framtidsvisioner, Utmana och ifrågasätta befintliga 
processer, Frigöra handlingskraft samt Uppmuntra och synliggöra. På sin websida 
beskriver LSC (www.ledarskapscentrum.se) de 5 utmaningarna med anknytning till 
företagets utbildningar: 

 
Den första utmaningen går under namnet att vara en förebild för 
gemensamma värderingar, och innebär att man som ledare för att få folk att 
vilja och våga följa  måste vara trovärdig. Detta blir man om man är en god 
förebild och låter sina ord vara lika med handling. Denna utmaning handlar 
om att identifiera sina egna och sina följares grundläggande värderingar, 
bygga en gemensam värdegrund och skapa beteendenormer för att slå vakt 
om denna, samt att som ledare vara en riktigt god förebild för värdegrunden 
och beteendenormerna. Den andra utmaningen handlar om att inspirera till 
gemensamma framtidsvisioner. Visioner är ideala tillstånd om hur man vill 
forma sin arbetsplats och sin verksamhet. Dessa är starkt motiverande och 
ledarens uppgift är att, tillsammans med sina följare, identifiera och måla upp 
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dessa framtidsideal. Utmaning nummer tre är att utmana och ifrågasätta de 
befintliga processer som  existerar hos ledaren själv, hos personalen, och i 
organisationens kultur och struktur. Detta för att bygga en kultur som är 
bättre rustad att hantera förändringar i samhället och omvärlden. Att gå 
utanför sin egen organisation, att aktivt arbeta med kontinuerlig utveckling i 
små steg, att ifrågasätta befintliga rutiner och sätt att bedriva arbetet och 
eliminera det som inte fyller någon funktion är exempel på  beteenden som 
behandlats under detta moment. Som fjärde utmaning kommer att frigöra den 
handlingskraft som finns inneboende hos individer och grupper, men som på 
grund av hinder i organisationens kultur och struktur, i ledarskapet, i 
gruppens processer, samt i bristande motivation och självförtroende inte 
tillåts släppas lös. Inom ramen för denna utmaning identifieras  olika hinder 
samt lösningar och förebyggande åtgärder som ledaren kan tillämpa. Den 
sista utmaningen, uppmuntra och synliggöra, handlar om det som vi alla mår 
så gott av, men som vi ändå ger alldeles för lite av, uppmuntran och beröm. 
Under detta block så behandlas vikten av att man ger beröm och uppmuntran 
för rätt saker, det vill säga att följa värderingarna, ta steg mot visionen, 
utmana sitt tänkande, och ansvarstagande för sin egen och gruppens 
utveckling. Olika former av uppmuntran, och att individanpassa uppmuntran 
behandlas också. 

 
 Företaget arbetar med uppdrag från bland annat Polisens Nationella Insatsstyrka (NI) 
och ombesörjer deras chefsutbildningar. LSC använder sig i nuläget av en svensk 
version av LPI omfattande 30 items, som tjänar som ett 360 graders feedbackverktyg 
vid deras utbildningar. Detta instrument används vid såväl före- som eftermätningar, 
för att utröna och säkerställa  utbildningsinsatsernas resultat avseende  utveckling av 
ledarskap och medarbetares nöjdhet med sina chefer. 

Hos LSC har i likhet med tidigare nämnda problem, avseende översättning och 
brister i att fånga de olika aspekter som är relevanta för just deras utbildningskoncept 
uppdagats. Utöver detta täcker LPI inte upp alla de centrala beteenden som 
utbildningen erbjuder deltagare att tränas i, varför väsentliga delar i före- och 
eftermätningar av deltagares beteenden går förlorade. Utbildning i Ledarskapets 5 
utmaningar har, för att bara nämna en skillnad, bland annat ett betydligt större 
gruppsykologiskt innehåll än vad Kouzes och Posners bok och enkät har. Inom 
företaget efterfrågas därför ett nytt mätinstrument med syfte att matcha de behov som 
deras utbildningskoncept kräver. 
 
Syftet med denna studie är således att framarbeta ett nytt svenskt 360 graders 
mätinstrument för transformerande ledarskap med specifik inriktning mot 
ledarskapets 5 utmaningar. 
Omfånget för denna studie inbegriper en första ansats till: 
   

• Item-analys 
• utveckling av 5 skalor/beteendekategorier: 

1. förebild för gemensamma värderingar 
2. inspirera till gemensamma framtidsvisioner 
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3. utmana befintliga processer 
4. frigöra handlingskraft 
5. uppmuntra och stödja 

 
Huruvida dessa 5 utmaningar distinkt utgör 5 differentierade beteendekategorier 
statistiskt mätt återstår att se. Att distinkt fastställa detta är antagligen ett mer 
långsiktigt arbete som sträcker sig utöver denna studie.  
 

Metod 
 
Procedur 
Som en första ansats till att utveckla skalor avseende transformerade ledarskap med 
specifik inriktning på ledarskapets 5 respektive utmaningar så konstruerades en enkät 
med avsikt att testa huruvida skalorna tillförlitligt och adekvat värderar avsedd 
ledarskapsstil. Instrumentet som testats utvecklades i linje med en kombination av 
steg och principer gällande vetenskaplig item-analys, skalutveckling och 
psykometrisk testning som föreslagits av Spector (1992), DeVellis (2003) och Kline 
(2000), enligt följande: 
 

• Definiera begrepp 
• Generera en pool av items 
• Fastställande av mätformat  
• Expertgranskning av den ursprungliga item poolen 
• Administration av instrument till testdeltagare 
• Utvärdera items, samt 
• Optimera skallängd 

 
 
Definiera begrepp 
Att klargöra exakt vad en skala avser att mäta kan till synes vara en enkel uppgift 
(Spector,1992) men detta åtagande är uppenbart bedrägligt då det är här som många 
försök till att utveckla tillförlitliga skalor och mätinstrument går i stöpet (DeVellis, 
2003). Skalrelaterade begrepp bör således definieras med utgångspunkt i väl 
underbyggda teorier och med tydlig specificering (Graziano & Raulin, 2004).  

Kouzes och Posner´s (2003) men även Bass (1990) och Avolio´s (1999) forskning 
utgör den huvudsakliga teoretiska grunden avseende ledarskapets 5 utmaningar och 
har således utgjort stöd och underlag för den aktuella definitions- och 
specificeringsprocessen. Specificering bidrar i detta fall till föresatsen att 
domänbegränsa begrepp avseende ledarens beteenden och kommunikationssätt, det 
vill säga att skilja ut beteenden explicit associerade med ledarskapets 5 utmaningar 
men även att distinkt försöka särskilja beteenden mellan de olika kategorierna som de 
5 utmaningarna antas utgöra. 
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Generera en pool av items 
Syftet med att generera en omfattande pool av items är först och främst att erhålla ett   
större underlag av påståenden eller frågeställningar att utgå ifrån, för att därur 
möjliggöra en  urvalsprocess gällande vilka items som eventuellt skall komma att 
ingå och inkluderas i ett instruments testskalor (DeVellis, 2003).  Förhoppningsvis 
leder detta fram till en uppsättning av items som tydligt representerar det eller de 
begrepp som står i intressefokus och banar på så vis väg för att i ett senare skede 
under data-reduktionsteknisk bearbetning frambringa stabila set av underliggande 
faktorer, som  tillförlitligt reflekterar avsett begrepp.  

Generering av items skedde i denna studie i form av ett par fysiska möten 
bestående av två akademiskt utbildade ledarskapskonsulter från LSC och studiens 
författare. Initialt tilläts idéer att alstras fritt utan specifika restriktioner, dock med 
grundfokus på de teoretiska aspekterna av transformerande ledarskap och de 5 
utmaningarnas basbeteendeområden. Allt eftersom nedtecknades uppslag avseende 
beteenden som uppfattades sammanstämma med respektive utmaning. Därtill listades 
sådana beteenden som uppfattades som direkta motsatsbeteenden till transformerande 
ledarskap och ledarskapets 5 utmaningar. Vid ett senare tillfälle granskades de items 
som producerats och en gallring utfördes.  

I enlighet med föreslagna riktlinjer avseende enkäters itemkaraktär så strävades det 
mot att samtliga items skulle framstå som koncisa, enkla att förstå och att läsa, att vart 
och ett av dessa skulle representera specifika istället för generella beteenden, 
innehålla endast ett påstående samt ett undvikande av att ange frekvenser och/eller 
känslouttryck (Kline, 2000). 

Detta resulterade i 130 items totalt; 47 items för att vara en förebild för 
gemensamma värderingar, 14 items för att inspirera till gemensamma 
framtidsvisioner, 20 items för att utmana befintliga processer, 21 items för att frigöra 
handlingskraft samt 20 items för att uppmuntra och synliggöra. Resterande 8 items 
föll utanför den initiala kategoriseringen men inkluderades i formuläret då dessa 
påståenden generellt sett ansågs möjligen relevanta för ledarskap med 
transformerande inriktning. 

Gällande den övervägande majoritet av items avseende att vara en förebild, så 
motiverades detta i den aktuella initiala fasen utifrån ett antagande om att flera av 
dessa beteenden eventuellt kan komma att istället överensstämma och korrelera med 
någon av de övriga beteendekategorierna vid senare itemanalys och statistisk 
databearbetning. Detta då ledaren i princip kan vara en förebild även för de resterande 
fyra utmaningarna. Denna utmaning har således ett slags meta-karaktär.  
 
Fastställande av mätformat 
I syfte att uppnå konsistent reliabla responssvar och för att undvika potentiella 
problem med tvetydlighet och oregelbundenhet, så användes i pilotstudien en enhetlig 
responsskala 1-10 i instrumentet, där 1 benämndes ”nästan aldrig” och 10 ”nästan 
alltid”. Denna skala används bland annat i LPI.  Skalan frångicks vid den andra vågen 
av datainsamling till förmån för en skala mellan 1 och 9 i stället eftersom detta 
generellt är mer rekommenderat (Kline, 2000). 
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I studien strävades det efter  förutom ovan nämda riktlinjer att samtliga items 
skulle formuleras i form av beteenden (istället för till exempel attributioner) såsom 
att; han/hon säger, frågar, stödjer, underlättar och så vidare. Ett begränsat antal items 
bestående av 16 stycken vändes på som ett led i att undvika subjektbias. Vid händelse 
av en hög skattningssiffra vid dessa vända items så antogs detta visa på en låg grad av 
transformerande ledarskapsbeteende, detta till skillnad mot höga skattningssiffror vid 
övriga items. Ett exempel på ett omvänt item i enkäten är; ”Han/hon ger sig själv 
fördelar som han/hon inte ger andra.”  

Reliabilitet tycks öka i relation till testets längd men även ett test med så få som 10 
homogena items kan detta till trots vara tillräckligt tillförlitligt (Kline, 2000). Det 
ultimata utifrån reliabilitetsaspekt vore således att finna och formulera alla de möjliga 
items som ingår i det specifika universum som avses att testas. Detta förfaringssätt 
skulle dock alstra tester som skulle komma att ta avsevärd tid i anspråk samt 
hanteringsmässigt framstå som ytterst besvärliga att manövrera. Därför behöver en 
ungefärlig avvägning ske mellan reliabilitet och testlängd, bland annat med hänsyn 
till och mobilisering av testdeltagares motivation avseende att delta i test.  
Den första pilotversionen av denna studies enkät innehöll 130 items. Därefter 
fortskred  en urvals- och exkluderingsprocess av items allt eftersom enligt nedan. 
 
Expertgranskning av den ursprungliga item poolen 
Att få den ursprungliga item poolen granskad av experter kan bidra till ett instruments 
utveckling på ett flertal signifikanta sätt (DeVellis, 2003):  
 

• De kan bekräfta eller ogiltigförklara skalutvecklarens definition av olika 
fenomen/begrepp.  

• Experter kan även bistå forskningsarbetet genom att utvärdera grad av 
tydlighet och koncentration avseende instrumentets items, samt  

• peka på och ge förslag på hur aspekter som forskaren själv missat kan 
inkluderas i instrumentet. 

  
I denna studie utfördes ett första pilottest utifrån tillgänglighetsurval (kontaktnätverk) 
bestående av 8 personer, samtliga med någon form av relevant ledarskapsutbildning. 
Varje tillfrågad person informerades om syftet med studien, frivillighet gällande sitt 
eventuella deltagande och att anonymitet garanterades. Samtliga tillfrågade tackade ja 
till att delta. Enkäten distribuerades därefter ut via e-mail eller per post. Gruppen 
bestod av 4 kvinnor och 4 män.  En person var gymnasielärare, 1 person socionom 
och 2 personer projektledare. Fyra personer var chefer, 2 kvinnlig och 2 manliga, 
varav  1 man och 1 kvinna verksam inom offentlig sektor och 1 man och 1 kvinna 
verksam inom privat näring. Dessa chefer arbetar alla med ledarskapsutvecklande 
verksamhet. Två av cheferna skattade sig själva i en enkät med samma items  som 
ursprungsenkäten men med den skillnaden att de omformulerats till första person 
singularis. Detta möjliggjorde även feedback avseende självskattningsformuläret som 
senare avses används vid 360 graders feedbackförfaranden. Resterande 2 chefer 
gjorde 2 skattningar, genom att de skattade en nuvarande eller före detta chef som de 
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är eller varit nöjda med såväl som en chef de är eller varit mindre nöjda med. Tre av 
de övriga fyra personerna i expertgruppen skattade på samma sätt 2 olika chefer. 
Resterande person skattade endast en valfri chef, sin nuvarande alternativt en tidigare 
chef.  

Pilotgruppen delgavs en tidsram om ca 2 veckor för att återrapportera sina 
skattningar. Samtliga respondenter delgav sina skattningar inom angiven tidsram. 
Respondenterna ombads vid enkätdistribueringstillfället att kommentera och delge 
feedback i enkäten vid items som de uppfattade som till exempel otydliga eller svåra 
att förstå och/eller att skatta. De ombads även att delge synpunkter på sådant de ansåg 
saknades i enkäten utifrån instrumentets avsedda syfte.  

Korrigering av instrumentet genomfördes utifrån ett urval av de erhållna 
kommentarerna. Kommentarerna innehöll feedback av sådant slag som till exempel 
att vissa items var tvetydiga då de rymde fler än ett påstående att ta ställning till eller 
att items innefattade negationer som gjorde det svårt att tyda påståendets egentliga 
mening. 

Utöver detta genomfördes en medelvärdesanalys bestående av ett t-test gällande de 
5 skattningarna av  de ”bra” och  de ”dåliga” cheferna. I de fall där ingen eller endast 
en marginell skillnad i skattningsvärde uppdagades mellan de bra och de dåliga 
cheferna uteslöts item för fortsatt testning. Motivet till att skatta bra och dåliga chefer 
var således att kunna spåra de påståenden som inte särskiljer ett gott ledarskap från ett 
sämre sådant. 

Omarbetning av enkäten skedde därutöver i enlighet med ytterligare förslag från 
testgruppen samt författarens egna överväganden. Sammantaget resulterade den första 
pilotstudien i justeringar och omformuleringar samt en nedbantad version av 
itembatteriet från 130 items till 105 st; 27 items för att vara en förebild för 
gemensamma värderingar, 19 items för att inspirera till gemensamma 
framtidsvisioner , 20 items för att utmana befintliga processer, 24 items för frigöra 
handlingskraft samt 15 items för att uppmuntra och synliggöra. Observera att all 
kategorisering i detta skede är av hypotetisk art( för enkätöversikt, se appendix1 och 
appendix 2).  

Skattningsskalan ändrades från 1-10 till 1-9 i linje med rekommendationer från 
Kline (2000). Ju fler steg en skattningsskala (eng. ratingscale) består av desto mer 
reliabel är den. Detta gäller dock endast upp till 9 kategorier eftersom detta är det 
maximala antal som majoriteten personer kan hålla i minnet. Den nya responsskalans 
1 representerade ”stämmer aldrig” och 9 representerade ”stämmer alltid.” 

Två skattningsskalor tillfördes i den nya versionen av enkäten, där respondenten 
ombeds att; ”Skatta ditt förtroende/ misstroende för denna ledare i allmänhet” och; 
”Skatta din tillfredställelse/ otillfredsställelse med denna ledare i allmänhet”. Dessa 
skattningar utgår från  skalan 1-9, där 1 motsvarar ”väldigt lågt förtroende” och 9 
motsvarar ”väldigt stort förtroende”, respektive 1 motsvarar ”väldigt missnöjd” och 9 
motsvarar ”väldigt nöjd”. Dessa skalor inkluderades för att vid ett senare skede kunna 
validera enkätfrågornas betydelse gällande förtroende och tillfredsställelse gentemot 
ledaren. 
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Administration av instrument till testdeltagare 
Avsikten med att administrera och distribuera ut enkäten i detta skede var i första 
hand en evaluering av enkätens items. Därför prioriterades av förklarliga skäl ej den 
egentliga utvärderingen av de chefer som skattades i formuläret.  

För att värna om extern validitet påpekar Spector (1992) att sample för samtliga 
enkätstudier bör vara så representativt som möjligt, avseende den totala populationen 
för vilken instrumentet är avsett att generalisera till. Samplets representativitet 
säkrades i denna studie genom ett urval av chefer från offentlig såväl som privat 
verksamhet, från olika chefsnivåer, bestående av respektive kön och i ett brett 
åldersspann. 

Detta instrument är avsett att användas i utbildningssammanhang varvid chefer 
från differentierade verksamheter delges möjlighet att skattas avseende sitt eget 
personliga ledarskap i form av 360 graders feedback. De chefer som i studien 
skattades bestod av 63% (70 stycken) män och 37% (41 stycken) kvinnor, 
sammantaget 111 skattningar. Chefernas respektive ålder var dock bitvis 
svårdefinierad då alla testdeltagare ej  uppgett variabeln ifråga exakt, alternativt 
uteslutit att ange detta. Gissningsvis har vetskap om chefens ålder varit för oprecis för 
respondenten och därför ej kunnat återges korrekt.  

Det förekom testdeltagare som ej angav exakt ålder men som dock angav 
ungefärlig ålder, till exempel 30+ och 50+. I dessa fall har variabeln konsekvent 
angetts som 33 år respektive 53 år. Utifrån dessa data var den totala medelåldern för 
de i enkäten skattade cheferna uppskattningsvis 47 år. De chefer som skattades i 
studien representerade verksamhetsområden inom såväl privat- som offentlig sektor 
och från olika befattningsnivåer, så som  enhetschefer och verksamhetschefer samt 
från olika geografiska regioner i Sverige. 

Samplestorlek är något som diskuterats flitigt bland skalutvecklingsteoretiker och 
samsyn råder gällande att ett sample bör vara tillräckligt stort för att på så vis 
eliminera subjektvarians som i annat fall utgör ett markant problem vid statistisk 
analys (DeVellis, 2003; Nunnanly, 1978; Spector, 1992). Däremot går åsikterna 
delvis isär avseende vad som är ett tillräckligt stort sample. Kline (2000) menar dock 
att 100-200 subjekt är ett tillräckligt omfattande sample för itemanalys och 
skalutveckling avseende den variant som denna studie utgör exempel för. Det finns 
även forskare som lyfter fram andra mätkvaliteter än samplestorlek som riktmärke för 
god validitet gällande item-, komponent- och faktoranalys (Guadagnoli & 
Velicer,1998; Mac Callum, wegener, Uchino & fabrigar, 1993).  
 
Testdeltagare 
Uppskattningsvis  tillfrågades 210 personer om att delta i denna enkätstudie. I enstaka 
fall ombads chef eller utbildningsledare att låta sin personal eller sina kursdeltagare 
att genomföra skattningar. Därav uppstod svårighet med att i efterhand beräkna exakt 
antal tillfrågade personer i förhållande till de responssvar som returnerades. 

Urvalskriteriet baserades på ett tillgänglighetsurval utifrån befintliga kontakt- och 
arbetsnätverk. Samtliga tillfrågade testdeltagare informerades om syftet med studien, 
frivillighet gällande deras eventuella deltagande och att anonymitet garanterades, 
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avseende såväl deras personliga identitet som den chef de avsåg att skatta. I de fall 
där chefer eller utbildningsledare agerade testledare, ombads de att förmedla denna 
information vidare till sin personal alternativt kursdeltagare. Testdeltagarna 
tillfrågades antingen personligen eller via e-mail. Av de personer som tillfrågats men 
som uteblivit med skattningsrespons angav några skäl såsom tidsbrist eller att det var 
länge sedan de haft en nära chef. Resterande andel har helt enkelt uteblivit med svar 
samt förklaring till varför de valt bort att  delta, detta gäller främst de personer som 
kontaktats via e-mail.  

Responsfrekvensen utifrån det uppskattade antalet tillfrågade testdeltagare uppgick 
till 53% (111 personer). Av respondenderna så utgjorde 39 %  kvinnor (43 stycken) 
och 40% män (44 stycken), samt från 21% (24 stycken) av respondenter saknades 
uppgifter om deras respektive kön.  

Av totalt 111 respondenter så skattade tolv av dessa samma chef inom Röda 
Korset. Några få respondenter skattade en och samma chef inom Polisen. I övrigt 
antogs att resterande respondenter skattade helt olika chefer.  
 
Utvärdering av items 
Spector (1992) menar att syftet med analys av items är att identifiera de items som 
formar en intern konsistent skala och att eliminera de items som ej uppvisar 
detsamma. Reliabilitetstestning av ett instrument fastställer till vilken grad data som 
insamlats är reproducerbart. Såväl Nunnaly (1978) som Cronbach (1976) anser att 
Cronbach`s alpha koefficient är det mest grundläggande  index avseende 
testreliabilitet. Denna koefficient mäter direkt i vilken utsträckning items 
överensstämmer med sin interna skala. 

Faktoranalys i sin tur är en teknik och ett verktyg för kritisk undersökning av items 
och som bistår forskaren med att identifiera och/eller fastställa ett mindre antal 
faktorer eller latenta begrepp utifrån ett större antal observerade variabler. Metoden är 
det mest vanligen förekommande tillvägagångssättet gällande att utröna validitet hos 
nyligen utvecklade skalor och därigenom fastställa vilken grupp av items, om någon, 
som utgör ett endimensionellt set (DeVellis, 2003; Kahn, 2006). Därtill kan man vid 
multidimensionella skalor med hjälp av faktoranalys bekräfta att items empiriskt 
formar avsedda subskalor (Spector, 1992). 
 
Optimera skallängd 
Sammantaget avsåg det undersökande arbetet i denna studie till explorativa ansatser 
att optimera avsedd enkäts skallängd, det vill säga att finna det optimala måttet för 
varje extraherad skala, så att enkäten ej skulle komma att innehålla för få eller för 
många items utifrån instrumentets syfte. Denna optimering fortlöpte successivt under 
den statistiska analysprocess som beskrivs nedan. Det bör noteras att tillägg av nya 
alternativt ändringar av items under denna pågående process skall undvikas 
(Worthington & Whittaker, 2006). 
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Explorativ & konfirmerande faktoranalys 
Det finns två huvudkategorier av statistisk faktoranalys, nämligen explorativ (EFA) 
och konfirmerande (eng. confirmatory factor analysis, CFA) sådan. Genom EFA 
undersöks de underliggande dimensionerna inom specifika set av items och  bidrar till 
att fastställa begreppsvaliditeten under det initiala utvecklingsskedet av ett 
instrument. En kartläggning av de mest centrala variablerna sker och items kan 
komma att klassificeras inom ändamålsenliga undergrupper som utgör olika så 
kallade komponenter. Inom EFA benämns således dessa undergrupper av items 
komponenter men ofta används faktorer som benämning simultant med CFA.  

Huvudskälet till att nyttja EFA är att metoden tillåter samtliga items att testas mot 
alla de faktorer som uppkommer och påvisas i undersökningen. Som ett resultat av 
detta möjliggörs identifiering av items som ej mäter en specifik faktor eller som 
simultant mäter flera faktorer, vilket kan antyda att dessa items utgör knappa 
indikatorer avseende det begrepp som önskas att testas. Dessa items kan således 
elimineras och uteslutas gällande fortsatt testning. Testning via EFA är företrädesvis 
en dynamisk process som leder fram till tentativa förklaringar istället för definitiva 
resultat (Kline, 2000).  

Avseende CFA och till skillnad mot EFA så behöver dataanalysen föregås av en 
indikering gällande hur många faktorer som är representerade i instrumentet , vilka 
items som är relaterade till vilken specifik faktor samt huruvida faktorerna är 
korrelerade till varandra eller ej. CFA används företrädesvis i syfte att fastställa 
huruvida och till vilken grad modellen som utgör fokus för mätningen är replikerbar 
utifrån sample-data. Därför är det kritiskt att förkunskap existerar angående det 
förväntade relationsmönstret mellan items och faktorer innan CFA anlitas – därav 
termen konfirmatorisk (Kline; 2000).  

Faktorer kan definieras i termer av linjära kombinationer av variabler, med andra 
ord så utgör varje linjär kombination av variabler i en datamatris en faktor eller 
komponent inom den specifika matrisen.  

Inom såväl EFA som CFA undersöks de faktorladdningar som genereras, det vill 
säga korrelationer mellan varje variabel och de specifika komponenterna eller 
faktorerna. Dessa ladningar kan vara såväl positiva som negativa. Laddningar 
understigande .3 anses i regel som undermåliga. Med ett sample om åtminstone 100 
subjekt, baserat på alfanivå .01(two-tailed) uppfattas laddningar > .5 som definitivt 
signifikanta (Kline, 2000) men även laddningar överstigande .4 kan ses som 
acceptabla (Field, 2005). Om en faktor har fyra eller fler laddningar > .6 så ses detta 
som en reliabel faktor oavsett sample-storlek (Guadagnoli & Velicer, 1988). En 
allmän rekommendation är att inleda faktoranalysprocessen med EFA för att därefter 
testa instrumentets skalor med hjälp av CFA (Kline, 2000; Worthington & Whittaker, 
2006).  

Som ett led i att förklara och öka förståelse för de olika aspekter som bidrar till 
meningsfull uttolkning av EFA så beskrivs nedan de väsentligaste beståndsdelarna 
som denna studie utgått ifrån vid dataanalys. Dessa beskrivningar delges med 
huvudsaklig utgångspunkt i Kline (2000), Field (2005) samt Worthington och 
Whittaker ( 2006).  
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Komponenter & Faktorer 
Det råder en distinkt skillnad mellan komponenter och faktorer (eng. common 
factors) varvid komponenter utgör reella faktorer då dessa direkt härleds från 
studiens data. Faktorer  däremot är hypotetiska  då dessa är uppskattade från data, till 
skillnad mot komponenter. Ytterligare en skillnad är att avseende komponentanalys 
så erbjuds endast ett begränsat antal tillgängliga lösningar, till skillnad mot 
faktoranalys som innefattar ett oändligt antal lösningar. Dock anses det att vid stora 
matriser av variabler så är skillnaden mellan dessa två ytterst marginell. 
 
Rotation 
Vanligtvis laddar de flesta variabler högst på den mest signifikanta faktorn och lågt 
på de övriga faktorerna och detta i sig försvårar datauttolkning. Faktorrotation bidrar i 
sin tur till att diskriminera mellan faktorer genom att maximera laddningen för varje 
variabel gällande en av de extraherade faktorerna medan en samtidig minimering av 
laddning avseende alla de övriga faktorerna ombesörjes. Detta underlättar att utröna 
vilka variabler som relaterar till vilka faktorer och kan kort definieras som linjära 
kombinationer av de linjära kombinationerna. 

Faktorrotation erbjuder två huvudgrupper av metoder, orthogonal (varimax, 
quartimax och equamax) och oblique (direct oblimin och promax). 
Orthogonal används när ett set av faktorer som underligger ett set av givna items ej 
antas eller är kända för att ej korrelera. Oblique rotation däremot lämpar sig för de 
studier där faktorer antas korrelera. Detta gäller antagligen majoriteten av 
psykologiska begrepp, då det framstår som föga troligt att skalor inom dessa ej skulle 
korrelera med varandra på något sätt. Därav rekommenderas oblique rotation att ingå 
vid psykologiska studiers dataanalys (Field, 2005; Kline, 2000). 
 
Principal-components analysis  
Syftet med principal-components analysis (PCA) är att reducera antalet items 
samtidigt som metoden strävar efter att bibehålla så stor andel som möjligt av den 
ursprungliga item-variansen. PCA är i egentlig mening ej faktoranalys men metoden 
bidrar till att uppdaga hur en specifik variabel eventuellt bidrar till en given 
component. Grovt sett kan man säga att PCA lämpar sig bättre för item-reduktion 
medan faktoranalys (CFA) utgör lämplig metod för skalutveckling. 
 
The Kaiser-Mayer-Olkin 
The Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) indikerar och visar på i vilken utsträckning en 
korrelationsmatris verkligen innehåller faktorer eller om den helt enkelt består av 
slumpartade korrelationer mellan ett antal mindre uppsättningar av variabler. KMO 
bör som absolut minimigräns uppnå .5 för att indikera att korrelationsmönster är 
relativt kompakta. Ett KMO-värde mellan 5-7 ses i regel som relativt skapligt, 7-8 
som bra, 8-9 som mycket bra och 9-1 som ett excellent värde. 
 



 16

Communality  
Inom faktor- och komponentanalys utgör intresset för gemensam varians huvudfokus 
och communality anger en variabels proportion av gemensam varians. En variabel 
som saknar specifik eller slumpmässig varians har communality-värde 1. En variabel 
som ej delar sin varians med någon av de övriga variablerna skulle således inneha 
communality-värdet 0. Avseende relativt små sample (runt 100 och mindre) så anses 
variabler med communality-värden > .6 vara helt adekvata. Vid samplestorlek 100-
200 kan communality .5 ses som ett acceptabelt värde.  

Inom PCA uppgår samtliga initiala communalities till 1 (detta indikerar att all 
varians är förklarad). Efter faktor- eller komponent extraktion beräknas variablernas 
enskilda extraherade communality-värden baserat på de extraherade faktorerna/ 
komponenterna. 
 
Egenvärden 
Egenvärden (eng. eigenvalues) representerar mängd varians förklarad av en faktor 
och vanligtvis anses att ett eigen-värde av 1 representera väsentlig mängd variation 
avseende en faktor. Därav rekommenderas det att endast behålla komponenter eller 
faktorer med minimi egenvärde 1. Dock anges andra rekommendationer om lägre 
gränsvärde vid  betydligt större samplestorlek än denna studies (DeVellis, 2003). 
 
Extraktion 
Extraktion är en term som används vid processer gällande att besluta huruvida 
faktorer inom faktoranalys är tillräckligt statistiskt betydande eller ej, avseende att 
extraheras från data och tolkas. Beslutet vilar på magnituden av egenvärden 
associerade med faktorn. 
 
Statistisk analys och metoder  
Instrumentet som avsågs att testas i denna studie utgjordes av en enkät bestående av 
107 items varav 16 stycken vända items. Initialt genomfördes en korrelationsanalys 
(Pearson, two-tailed) för att urskilja och exkludera de items som ej korrelerade 
signifikant med de två förtroende- och tillfredsställelseskalorna, vilket utgjorde ett 
grundkriterium för de items som avsågs att ingå i testning av instrumentet. 
Förtroende- och tillfredställelseskalorna ingick ej i fortsatt testning.  

Nästa steg innebar en övergripande analys av huruvida övriga items korrelerade 
med varandra eller ej, där korrelationer understigande .1 och över .9 (Field, 2005) 
avsågs att uteslutas. Därefter, inom ramen för PCA genomfördes en rad uppsättningar 
av item-analyser. Detta utifrån induktiva överväganden med utgångspunkt i:  

 
• R-matriser (korrelationsmatriser) i kombination med analys av  
• generella KMO-värden (inkl Bartlett´s test of sphericity, där signifikansnivå 

bör vara >.05)  
• anti-image korrelationsmatriser (dessa mäter varje enskild variabels KMO-

värde)   
• communality-värden   
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• reproducerade korrelationsmatriser (avser analys av residualer, de flesta av 
dessa värden bör understiga .05 och den sammantagande skattningen av 
icke redundanta residualer (eng. non redundant residuals) med absolut 
värde >.05, bör understiga 50%, se Field, 2005)  

 
Dessa analyser syftade till att avgöra huruvida items skulle komma att kvarstå 
alternativt uteslutas ur item-batteriet. De items som visade undermåliga värden i anti-
imagekorrelationsmatrisens diagonal avsågs att uteslutas (<.6). Korrelations-
koefficienter vid sidan om diagonalerna analyserades likväl. Även items med 
communality-värden understigande .5 avsågs att uteslutas. Efter varje exkludering av 
items planerades att genomföra ny omgång av PCA. Inledningsvis utfördes PCA utan 
rotation för att sedan inkludera rotation i testningarna.  

Påföljande extraherande metod och analys utgjordes av såväl orthogonal (varimax) 
som oblique (direct oblimin) rotation. Varimax analys utfördes endast vid ett 
testtillfälle (då denna metod utgår från att skalor ej korrelerar med varandra) i syfte 
att erhålla en initial översiktlig jämförelse med den första av direct oblimin 
analyserna. Även fortsättningsvis avsågs att utesluta items som uppvisade låga eller ej 
signifikanta värden enligt ovan.  

När samtliga item-värden framstod som signifikanta utfördes slutgiltig två stycken 
direct oblimin-analyser. I den första av dessa två direct oblimin-analyser markerades 
5 faktorer som förval för extraktion i SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
medan  den andra extraktionsanalysen utgick från eigenvalues över 1.  

Av de signifikanta komponenter som framkom utfördes granskning och analys av 
item-innehåll. Med hänsyftning på de 5 utmaningarna ombesörjdes en  
sammanslagning till ett färre antal komponenter (5 stycken).  

Därefter genomfördes reliabilitetstest i form av att Cronbachs alpha värden 
undersöktes, dels utifrån analys av samtliga items tillsammans, exklusive de som 
uteslutits under föregående analysprocess, dels alphavärde för respektive 
sammanslagning av komponenter enligt ovan. Samtlig statistisk bearbetning 
genomfördes i SPSS. 

I linje med rekommendationer från American Psychological Association (APA) 
bör den stegvisa processen avseende item-analys och skalutveckling via EFA 
redovisas allt eftersom, då EFA kräver av forskaren ett induktivt resonerande 
förhållningssätt med tålamod och flertalet justeringar under analysprocessens gång 
för att producera det mest meningsfulla resultatet (Worthington & Whittaker, 2006). 
Det har visat sig att en ansenlig andel av publicerade studier brister i detta 
förfaringssätt (ibid). Därav innefattar denna studies presentation av erhållna resultat 
en kanske till synes något omfattande men dock övergripande beskrivning av 
samtliga dataanalys steg. 
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Resultat 
 
Nedan skildras den stegvisa undersökningsprocessen i form av item- och 
komponentanalys av instrumentet utifrån sampledata (n = 111). För beskrivning av 
instrumentet med samtliga 107 variabler inkluderade, se appendix. 
 
Nedan skildras den stegvisa undersökningsprocessen i form av item- och 
komponentanalys av instrumentet utifrån sampledata (n= 111). För beskrivning av 
instrumentet med samtliga 107 variabler inkluderade, se appendix. 
 
Steg 1 
Genom en inledande korrelationsstudie (Pearson, two-tailed) framkom att 7 variabler 
ej korrelerade signifikant med förtroende- och tillfredsställelseskalorna. Dessa 
variabler utgjordes av item 4, 24, 30, 50, 63, 66, och 93 och uteslöts således. 
Resterande 98 items (exklusive förtroende- och tillfredsställelseskalorna) ingick i 
fortsatt testning. 
 
Steg 2 
Därefter undersöktes övergripande huruvida de övriga 98 items korrelerade med 
varandra. De items som överlag korrelerade under .1 och över .9 (Field, 2005) avsågs 
att beaktas gällande eventuell uteslutning. Det uppdagades dock ej några sådana 
korrelationsvärden utöver de som uteslöts vid den första testningen (se ovan). 
 
Steg 3 
 I syfte att analysera items vidare så genomfördes PCA inkluderandes resterande 98 
items. PCA analyserna upprepades konsekvent vart efter att items uteslöts. 
Uteslutning av items avgjordes på grundbasis av de kriterier som angetts för 
signifikanta värden avseende KMO, anti-image korrelationer (diagonal och vid sidan 
om diagonal), communalities och residualer (se studiens metoddel för dessa 
gränsvärden). Bartlett´s test of sphericity  indikerade vid samtliga tester om hög 
signifikans (p <.001) och har således ej redovisats vidare nedan. 
Den första av PCA analyserna utfördes utan rotation. 
Utifrån denna analys uteslöts item 6, 9, 10, 22, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 51, 55, 
56, 77, 79, 86, 90, 99. 
Detta motsvarade  20 stycken items och renderade i att 78 items kvarstod för fortsatt 
testning.  
 
Steg 4 
Framgent genomfördes PCA med rotation vid samtliga analystillfällen. 
 
4:1 PCA orthogonal (varimax) rotation inkluderande 78 items 
Denna analys uppvisade ett  gemensamt KMO värde av .855. 
Samtliga anti-image korrelationsvärden var acceptabla. 
Värden vid sidan om diagonalen bestod av fler värden nära noll än tidigare. 
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Avseende communality-värden så uppgick samtliga till över .7. 
Gällande residualer (reproducerad korrelationsmatris) angavs att matrisen innehöll 
237 stycken (7%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
Då variabler ej antas korrelera med varandra vid orthogonal analys fortgick testning 
med oblique rotation enligt steg 4:2 nedan. 
  
4:2 PCA oblique (direct oblimin) rotation, med förval eigenvalues över 1, 78 items 
Det generella KMO-värdet uppgick till .801. 
Anti-image korrelationsmatrisens diagonala såväl som de värden vid sidan om 
diagonalen visade sig vara något sämre än de i varimax-analysen ovan. 
Samtliga communalities innefattade acceptabla värden då alla items värden överskred 
.6 och flertalet även över .7 och några .8. 
Gällande residualer (reproducerad korrelationsmatris)  angavs att matrisen innehöll 
285 stycken (9%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
Däremot misslyckades direct oblimin rotation utifrån extraktion med förval 
eigenvalues 1. 
 
Steg 5 
PCA direct oblimin-analys, extraktion med förval 5 faktorer, 78 items 
Det generella KMO-värdet uppgick som ovan till .801. 
Anti-image korrelationsmatrisens diagonala värden såväl som de vid sidan om 
diagonalen uppvisade acceptabla värden utifrån givna kriterier. 
Två items uppvisade låga communality-värden (<.5), närmare bestämt item 44 och 
105. 
Avseende residualer (reproducerad korrelationsmatris) angavs att matrisen innehöll 
793 stycken (27%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
Rotation lyckades men utifrån två låga communality-värden fortgick testning genom 
att ett av dessa items (105) uteslöts. 
 
Steg 6 
PCA direct oblimin-analys, extraktion med förval 5 faktorer, 77 items 
KMO uppgick till .828. 
Anti-image korrelations matrisen angav genomgående skapliga värden.  
Samtliga communality-värden översteg .5 förutom item 44. 
Avseende residualer (reproducerad korrelationsmatris) rapporterades att matrisen 
innehöll 771 stycken (27%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
Rotation misslyckades. 
I detta skede uteslöts item 44 enligt det låga communality-värdet ovan. 
 
Steg 7 
PCA direct oblimin-analys, extraktion med förval 5 faktorer, 76 items  
KMO angavs till .879 och anti-image korrelationerna framstod samtliga som skäliga. 
Även fler värden avseende de vid sidan om diagonalen uppgavs vara nära noll.  
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Gällande residualer (reproducerad korrelationsmatris) rapporterades att matrisen 
innehöll 659 stycken (24%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
Däremot uppgick några communality-värden endast till <.5. Detta gällde item 64, 28 
och 97. Därav uteslöts dessa items för fortsatt testning.  
Rotation misslyckades.  
 
Steg 8 
PCA direct oblimin-analys, extraktion med förval 5 faktorer, 73 items  
Det allmänna KMO-värdet uppgick till .892. 
Anti-image korrelation visade genomgående helt acceptabla värden. 
Däremot framkom att item 5 uppgick till ett communality-värde <.5. 
Gällande residualer (reproducerad korrelationsmatris) rapporterades att matrisen 
innehöll 589 stycken (23%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
Rotation misslyckades avseende direct oblimin-analys. 
Item 5 uteslöts för fortsatt testning. 
 
Steg 9 
PCA direct oblimin-analys, extraktion med förval 5 faktorer, 72 items  
KMO angavs till .896 och anti-image korrelation visade genomgående goda värden 
med hyfsat låga värden vid sidan om diagonalen. 
Item 69 och 87 underskred communality-värde .5. 
Gällande residualer (reproducerad korrelationsmatris) rapporterades att matrisen 
innehöll 570 stycken (22%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
Rotation misslyckades. 
Item 69 och 87 uteslöts för fortsatt analys. 
 
Steg 10 
PCA direct oblimin-analys, extraktion med förval 5 faktorer, 70 items  
KMO angavs till .901 och anti-image korrelations diagonalen visade genomgående 
goda värden inklusive låga värden vid sidan om diagonalen. 
Samtliga communalities översteg .5 med en spännvidd från .548 (item 1) till .827 
(item 83). 
För residualer (reproducerad korrelationsmatris) rapporterades att matrisen innehöll 
527 stycken (22%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
Rotation misslyckades dock. 
 
 
Steg 11 
PCA direct oblimin-analys, extraktion med förval eigenvalues över 1, 70 items  
KMO uppgick som ovan till .901 och anti-image korrelation visade genomgående 
goda värden med låga perifera diagonala värden. 
Samtliga items communalities uppvisade goda värden i likhet med ovan (steg 10) 
men med något högre värden.  
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För residualer (reproducerad korrelationsmatris) rapporterades att matrisen innehöll 
224 stycken (9%) icke redundanta residualer med absolut värde >.05.  
I denna analys framkom att 11 komponenter extraherades som tillsammans bidrog 
med 76.5 % förklarad varians.  
Variansen fördelades proportionerligt mellan komponenterna efter rotation med 
spännvidd från lägst vardera  7,8% (komponent 7) och 8,8% (komponent 5) upp till  
17, 1% (komponent 6) och 17,3% (komponent 1). 
45 items laddade av de ursprungliga 70 items som ingick i denna delanalys. 
 
Steg 12 
Komponentanalys 
I detta skede genomfördes en analys av de 11 komponenter som extraherats under 
steg 11. De laddningsvärden som anges nedan härrör ur direct oblimin-analysens så 
kallade pattern matrix. Pattern matrix anger information om varje variabels unika 
bidrag till den specifika komponenten.  
Nedan (se tabell 1) presenteras vardera komponent där innefattande items med 
respektive laddningsvärde anges. Samtliga 45 items laddningar översteg .4. 
 
 
Tabell 1. Extraherade komponenter med tillhörande items samt respektive item´s   
komponentladdning inom parantes. 
 
komp 1 Komp 2 Komp 3 Komp 4 Komp 5 Komp 6 Komp 7 Komp 8 Komp 9 Komp 10 Komp 11

Item 83 
(.407)

Item 29 
(.667)

Item 1 
(.843)

Item 70     
(-.973)

Item 40     
(-.566)

Item 11 
(.585)

Item 74   
(.548)

Item 100 
(.642)

Item 18     
(-.649)

Item 59 
(.487)

Item 54 
(.463)

Item 91 
(.516)

Item 32 
(.760)

Item 2 
(.591)

Item 73     
(-.671)

Item 48     
(-.601)

Item 12 
(.782)

Item 75     
(-.637)

Item 101 
(.596)

Item 19     
(-.861)

Item 60 
(.570)

Item 57 
(.571)

Item 92 
(.461)

Item 33 
(.630)

Item 3 
(.577)

Item 52   
(.455)

Item 13 
(.778)

Item 76     
(-.707)

Item 104 
(.565)

Item 49     
(-.441)

Item 61 
(.573)

Item 58 
(.505)

Item 94 
(.405)

Item 35 
(.576)

Item 14  
(.608)

Item 53     
(-.507)

Item 62 
(.600)

Item 67 
(.411 )

Item 96 
(.488)

Item 39 
(.765)

Item 72 
(.487)

Item 98 
(.698)

Item 88 
(.768)

Item 82 
(.455)

Item 89 
(.687)  
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Steg 13 
Analys av items och innehållsvaliditet inom respektive komponent 
Item-innehåll analyserades inom respektive komponent och gemensam nämnare för 
vardera komponent eftersöktes. Resultat enligt nedan. 
 

• Komponent 1: Stödja och uppmuntra 
• Komponent 2: Motsats till förebild 
• Komponent 3: Ord och handling är sammanlänkade 
• Komponent 4: Motivation  
• Komponent 5: Visioner 
• Komponent 6: Värderingar 
• Komponent 7: Frigöra resurser och handlingskraft 
• Komponent 8: Rättvis vid utdelande av kritik och beröm samt att delegera 

                prestigefyllda arbetsuppgifter 
• Komponent 9: Reflektion och meningsfullhet 
• Komponent 10: Förebild avseende att utmana arbetsprocesser  
• Komponent 11: Inspirera och motivera 

 
 
Steg 14 
Sammanslagning av komponenter  
En sammanslagning av komponenter genomfördes på basis av gemensamma drag 
avseende vardera item´s innehåll i respektive komponent. Detta resulterade enligt 
nedan i 5 kluster: 
 

• Kluster 1: Förebild för gemensamma värderingar  
            Komponent 3+6  (7 items) 
  

• Kluster 2: Inspirera till gemensamma framtidsvisioner  
            Komponent 4+5+9+11 (13 items)  
  

• Kluster 3: Utmana befintliga processer  
            Komponent 10  (6 items)  
 

• Kluster 4: Frigöra handlingskraft  
            Komponent 2+7 (10 items)  
  

• Kluster 5: Stödja och uppmuntra  
            Komponent 1+8 (9 items)  
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Steg 15 
Reliabilitetstest 
Reliabilitetstest genomfördes i form av att Cronbach´s alpha värden undersöktes, dels 
utifrån analys av samtliga 45 items tillsammans, det vill säga exklusive de items som 
uteslutits under föregående analysprocess, dels alphavärde för respektive 
sammanslagning av komponenter enligt ovan.  
 
Kluster 1: 
Detta kluster innefattade 13 items och erhöll alpha .920. I fall item 70 uteslöts ur 
klustret angavs alphavärde uppgå till .926. 
 
Kluster 2: 
Innefattade 7 items med alpha .907. Om item 89 uteslöts angavs att alpha skulle 
uppgå till 1. 
 
Kluster 3: 
Nio items ingick, alpha .923 där samtliga items skulle bidra med ett lägre alpha om 
någon av dessa uteslöts. 
 
Kluster 4: 
I detta kluster ingick 10 items där alpha uppgick till .760. Vid uteslutande av item 74 
skulle alpha uppgått till .801. 
 
Kluster 5: 
Alpha angavs till .925  utifrån detta kluster om 6 items. Vid uteslutande av item 82 
skulle alpha uppgå till 1. I övrigt rapporterades betydligt lägre värden vid uteslutning 
av items (lägst rapporterades .565 för item 62). 
 
Övergripande alpha avseende samtliga 45 items: 
Alpha uppgick till .935 där samtliga items rapporterades att ge ungefärligt likvärdigt 
alpha i fall om att något av dessa  skulle komma att uteslutas. De item som angavs ge 
högre alpha vid uteslutning var item 88 och 89 (a = .940 för båda variablerna) samt 
item 35 (a = .939).  
 
 
 

Diskussion 
 
Denna studie avsåg att framarbeta av ett nytt svenskt 360 graders mätinstrument för 
transformerande ledarskap med specifik inriktning mot ledarskapets 5 utmaningar. 
Omfattningen för studien utgjordes av initiala ansatser till skalutveckling via item-
analys samt utveckling av fem skalor med hänseende på ledarskapets 5 respektive 
utmaningar. 
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Undersökningen gick i linje med det vanligast förekommande tillvägagångssättet 
avseende vetenskaplig testning av transformerande ledarskap (Lowe, Kroeck & 
Sivasubramanian, 1996; Bass & Riggio, 2006). Vanligtvis undersöks transformerande 
ledarskap med hjälp av instrumentet MLQ men även LPI förekommer. MLQ och LPI 
är i likhet med denna studies enkät instrument som ombesörjer 
medarbetarskattningar. Denna studie skiljer sig dock åt från de flesta studier som 
avser att mäta transformerande ledarskap i det hänseendet att syftet varit att 
framarbeta ett nytt mätinstrument. Därav har fokus i huvudsak vilat på item-analys 
och initiala ansatser till skalutveckling, medan de egentliga medarbetarskattningarna 
av respektive chef varit sekundära.  

Testsamplet uppgick till 111 personer (43 kvinnor, 44 män samt 24 personer där 
kön var okänt). I enkäten ingick 105 items vid analysens startskede. Därtill 
inkluderades två skalor som avsåg att mäta tillfredsställelse med och förtroende för 
chef i syfte att validera instrumentets items. I slutändan kvarstod 45 items exklusive 
de två ovan nämnda skalorna. 

Avseende databearbetning genomfördes PCA och främst oblique rotation (direct 
oblimin). Dessa analyser upprepades konsekvent vartefter som items uteslöts. Under 
dataanalysens gång framkom att flertalet items utgjorde fokus för eliminering. 
Slutligen erhölls signifikanta värden för kvarvarande 70 items, detta utifrån givna 
itemanalys- och skalutvecklings kriterier (Kline, 2000; Field, 2005; Worthington & 
Whittaker, 2006). Vid dataanalysens slutskede framkom att av dessa 70 items efter 
stegvis exkludering enligt ovan, så laddade 45 items (samtliga <.4). Tillsammans 
bildade dessa items 11 extraherade komponenter (eigenvalue <1). Genom 
innehållsanalys av dessa items, inom och mellan komponenterna, ombesörjdes en 
sammanslagning av komponenter som föreföll att mäta liknande begrepp. Detta 
resulterade i 5 kluster sammantaget bestående av samtliga 11 komponenters totala 
mängd items. Uppenbart framstår detta som ett kritiskt skede då det är frestande som 
forskare att tolka och manipulera data så som det passar avsedda antaganden och 
hypoteser (Worthington & Whittaker, 2006). Avsikten i detta skede var att bedriva 
explicit kritisk granskning av dessa kvarvarande 45 items för att försöka utröna 
eventuella gemensamma drag gällande begreppsinnehåll. Så som ofta betonas av 
skalutvecklingsteoretiker (Kline, 200) och statistiker (Field, 2005) så framstår det 
som ytterst väsentligt att inte överlåta dataanalysprocessen allena på det statistiska 
instrument som bearbetar data (jmf SPSS). EFA utgör sannerligen ett explorativt 
utforskande och är en metod som kräver så väl tid som tålamod för att generera 
meningsfulla om än endast tentativa förslag och förklaringar.  Således är resultaten i 
denna studie preliminära. De 45 items som bestod var dock väl spridda över 
instrumentet med avseende på samtliga 5 utmaningar utifrån den innebörd som 
respektive item erhöll vid itemgenerering.  

Utifrån de initiala antaganden som gjordes om enkätens items och deras inbördes 
begrepp och grupperingar gällande de respektive 5 utmaningarna, så påvisar resultatet 
av de 5 sammanslagningarna i kluster att: 
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• Kluster 1 antogs mäta Förebild för gemensamma värderingar. Av klustrets 7 
items stämde samtliga överens med den initiala tolkningen.  

 
• Kluster 2 (13 items) antogs belysa inspirera till gemensamma 

framtidsvisioner och av dessa 13 items så utgjorde 7 items sådana som initialt 
antogs mäta just denna utmaning. 

 
• Kluster 3 omfattade 6 items  som företrädde Utmana befintliga processer och 

därav 5 items som stämde överens med initiala antaganden. 
 

• Kluster 4 innefattade 10 items och representerade frigöra handlingskraft. 
Inom detta kluster överensstämde 5 items med ursprunglig kategorisering.  

 
• Kluster 5 bestod av 9 items och antogs mäta stödja och uppmuntra där 6 av 

dessa items överensstämde med inledande antaganden. 
 
Reliabilitets testerna (Cronbach´s alpha) visade på hög intern konsistens, såväl inom 
vardera kluster men även vid alpha testning av samtliga 45 items tillsammans. Det 
uppvisades ett högre övergripande alpha än för samtliga enskilda klusters alpha 
värden. Detta antyder att samtliga skalor inom instrumentet statistiskt sett relaterar 
avsevärt till varandra.  Samtidigt behöver detta dock ej ses som ett problem då det 
framstår som relativt uppenbart att de 5 utmaningarna tenderar att korrelera till 
varandra. Det är explicit fullt möjligt att vara en förebild för gemensamma 
värderingar på samma gång som ledaren företrädesvis ”lever” dessa, till exempel 
genom att ge stöd och uppmuntran eller genom att vara mån om att inspirera och 
motivera sin personal, alternativt att när en chef utmanar arbetsprocesserna och 
stimulerar kreativt tänkande så upplevs det som inspirerande och motiverande. Dessa 
skalor tangerar således helt naturligt att angränsa till varandra.  

Rent generellt brukar det rekommenderas att utgå från befintliga skalor där god 
såväl validitet som reliabilitet vid flertalet föregående studier rapporterats, istället för 
att skapa och utveckla nya skalor och mätinstrument (Kline, 2000). Detta är förstås ett 
förträffligt tillvägagångssätt när det gäller väl undersökta och validerade begrepp, för 
att på så vis förskonas från en monumental vetenskaplig undersöknings- och 
utredningsprocess. Däremot som i detta unika fall, då det finns ett uttalat tydligt 
behov av ett mätinstrument för ett specifikt syfte där inget erkänt instrument täcker 
upp och mäter det som avses att mätas, kan det lämpa sig att ge sig i kast med den 
utmaning detta innebär. 
 
Studiens begränsningar 
Angående vad som utgör passande storlek på testsample så går åsikterna stundvis isär 
skalteoretiker emellan (Kline, 2000). Samtidigt som ett sample bestående av 100 
subjekt kan anses vara adekvat vid EFA så anges ofta rekommendation att åtminstone 
200 personer bör ingå vid faktoranalys, även vid explorativ sådan (Kline, 2000).  
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Antalet subjekt kan företrädesvis gärna uppgå till ännu fler, så som 600 stycken eller 
fler (DeVellis, 2003; Field, 2005).  

Ett annat förhållningssätt som eftersträvas är att för varje item så bör det i 
faktoranalysstudier ingå mellan 5 till 10 subjekt upp till sample bestående av minst 
300 subjekt (Nunnaly,1978). Ytterligare ett sätt att se på och hantera samplestorlek 
vid faktoranalys är att dela upp större skalor i undergrupper, som till exempel 
förebildsskalan i detta instrument och på så vis med befintligt sample erhålla en större 
mängd subjekt per skala (DeVellis, 2003). 

 Då studiens sample varit förhållandevis litet utifrån EFA perspektiv, så har en 
genomgående nitisk och kritisk bedömning förelegat gällande statistisk bearbetning 
och analys för att inte erhålla signifikans utan skäligt underlag för detta. Detta 
förhållningssätt utgör här ett potentiellt rättfärdigande skäl till att det slutligen endast 
återstod 45 items av 105 möjliga. Det bör även anmärkas att studiens resultat 
avseende slutlig mängd items inte sticker ut nämnvärt då det är ett vanligt 
förekommande fenomen att forskare involverar betydligt fler items än vad som avses 
ingå i den slutgiltiga versionen av ett instrument (DeVellis, 2003). Studiens resultat 
bör dock endast ses som preliminära och i linje med dess syfte, det vill säga att utgöra 
en första ansats avseende tillförlitlig enkätkonstruktion. 

Gällande representativitet skulle det företrädesvis varit på sin plats att tydligare ha 
kontrollerat för testdeltagarnas kön och ålder samt till exempel tid med chef.  Även en 
noggrannare analys och kontroll gällande spridning av branscher som företräddes i 
studien skulle bidragit till ökad representativitet. Samtidigt anger Kline (2000) dock 
att en noggrann representativitet ej är oviktig i sig, men att detta i ett dylikt initialt 
skalutvecklingsskede ej framstår som kritiskt.  
 
Fortsatt testning av instrumentet 
Enkäten som undersökts i denna studie skulle främjas av att utgöra fokus för fortsatt 
testning och replikering. Utveckling av instrumentet skulle förslagsvis kunna 
innefatta: 
 

• Att ange anställningstid med/som chef,  
• Ålder, kön och etnisk bakgrund gällande såväl chef som medarbetare 
• ange/definiera ledarposition 
• verksamhetsområde/bransch  
• fysiska träffar med chef angett i tid/timmar per vecka 

 
Det vore intressant att erhålla ett betydligt större sample (> 600) för att på så vis även 
möjliggöra konfirmatorisk faktoranalys. Eventuellt skulle en ny pilotstudie bestående 
av expertgranskning vara på sin plats innan ny datainsamling utföres på bredare front. 
Testning skulle företrädesvis inledas med en ny undersökning av samtliga 107 
variabler med en jämn könsfördelning men däremot med spridning gällande ålder, 
bransch och etnisk bakgrund avseende testpersoner men även chefer. Utifrån det 
etniska perspektivet skulle det vara intressant med tanke på representativitet och 
dagens mångkulturella samhälle. Det vore även önskvärt att genomföra longitudinell 
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design för att på så vis undersöka förutsägande validitet av instrumentet gällande 
utkomst variabler. 

Även om det förekommit ett ansenligt antal studier som visar på det transformella 
ledarskapets universella karaktär så har de flesta studier avseende ledarskap utförts av 
manliga forskare och övervägande för män och därav har det dragits slutsatser från 
dessa resultat att de är applicerbara på människor generellt sett (Alban- Metcalfe & 
Alimo-Metcalfe, 2007). Eagly och Karau (2002) argumenterar för att kvinnor och 
andra ”outsiders” som traditionellt sett ej haft tillgång till specifika ledarskapsroller, 
kan finna det svårt att erhålla relationsmässig tillförlitlighet och därigenom möta 
svårigheter gällande till exempel att framstå som förebilder för gemensamma 
värderingar. Detta utifrån att de  traditionsenligt ej varit beviljad samma nivå av 
legitimitet i sin roll som ledare. De sammantagande interaktiva effekterna av 
könsroller och härskande ledarrolls anspråk kan ses som bidragande orsaker som 
förklarar varför detta fenomen uppstår. Eagly ser dock med ljus förhoppning på 
framtiden emedan tendenser går mot att i ökad utsträckning implementera 
transformerande ledarskap inom organisationer, vilket i sig producerar förändringar 
gällande krav på ledarskapet och som faktiskt i sig kan leda till att det blir enklare för 
kvinnor att till exempel erhålla status som förebild för gemensamma värderingar. Det 
har närmare bestämt visat sig att kvinnor tenderar att utöva transformerande ledarskap 
i högre utsträckning än vad män förefaller att göra (Eagly, Diekman, Johannesen-
Schmidt & Koenig, 2003). 
 
Instrumentets nuvarande status  
Som redan tangerats så avsåg denna studie ej att producera en slutgiltig produkt utan 
snarare att bistå med initiala ansatser till att utveckla ett nytt ledarskapsinstrument. 
EFA ses i regel som ett avstamp där nästa steg företrädesvis utgörs av ett nytt dataset 
som testas via CFA (Cattel, 1981; Kline, 1998). Instrumentet bör således ej tas i bruk 
i sin nuvarande form fastän en bedömning gjorts av att det inom de kvarvarande 45 
items finns en relativt jämn spridning över de 5 utmaningarna och de olika aspekterna 
som LSC:s utbildningar avser att täcka upp.  
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Appendix 1 
 
Appendix 1 innefattar testenkät, inklusive instruktioner till testdeltagare. De 45 items 
som kvarstod efter statistisk analys är markerade med fetstil. 
 
 
INSTRUKTIONER 
Skriv ledarens namn på raden högst upp på nästa sida. Under namnet så finner du flera 
påståenden som beskriver olika ledarskapsbeteenden. Var vänlig och läs varje påstående 
noga, använd skattningsskalan som du finner nedan, och ställ dig själv frågan: 
 
”Hur ofta utför ledaren det beteende som beskrivs?” 
 
• Gör en realistisk bedömning av den omfattning som personen faktiskt utför beteendet 

ifråga. 
• Var så ärlig och noggrann som du kan. 
• SVARA INTE utifrån hur du tror att ledaren skulle vilja agera eller utifrån hur du tror att 

han/hon borde agera. 
• SVARA utifrån hur han/hon beter sig vanligtvis, de flesta dagar, i de flesta situationer, 

och mot flest människor. 
• Tänk noga igenom dina svar. Att svara 9:or på samtliga frågor kommer knappast att ge en 

träffsäker beskrivning av personens beteende. På samma sätt så är det inte troligt att idel 
1:or eller idel 5:or kommer att ge en tillförlitlig beskrivning heller. De flesta människor 
gör vissa saker mer eller mindre än andra saker.  

• Om du känner att något påstående inte alls stämmer på personen så beror det troligtvis på 
att han/hon sällan utför detta beteende. Skatta i såna fall 3 eller lägre. 

 
För varje påstående, välj ett svar och fyll i det i rutan till höger om påståendet. Efter att du har 
skattat samtliga påståenden, gå igenom dom en gång till för att säkerställa att du har skattat 
samtliga. Samtliga frågor måste ha besvarats. 
 
 
 
 
SKATTNINGSSKALAN löper från 1 till 9. Välj den siffra som bäst stämmer för varje 
påstående. 
 
1 = Stämmer aldrig 
2  
3  
4 
5  
6  
7  
8  
9 = Stämmer alltid 
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Namn på personen som skattas……………………………………….Datum………… 
 
Personens kön:    kvinna  man        Ålder………   
 
Personen jobbar inom denna verksamhet/bransch: ………………………………… 
 

1.  Han/hon genomför det som han/hon sagt att han/hon ska göra. 
 

 

2.  Han/hon beter sig i enlighet med det som vi kommit överens om.      
  

 

3.  Han/hon står vid sitt ord. 
 

 

4.  Han/hon säger sin mening även då den avviker från andras. 
 

 

5.  Han/hon delger öppet viktig information till sina medarbetare. 
 

 

6.  Hans/hennes värderingar återspeglas i hans/hennes handlande. 
 

 

7.  Han/hon visar att det ligger i hans/hennes intresse att sätta arbetsgruppens 
bästa främst. 

 

8.  Så som han/hon vill att andra ska behandla honom/henne behandlar 
han/hon andra. 

 

9.  Han/hon ger sig själv fördelar som han/hon inte ger andra. 
 

 

10.  Han/hon fullföljer överenskommelser. 
 

 

11.  Han/hon reflekterar tillsammans med andra över hur hans/hennes 
värderingar påverkar och avspeglas i hans/hennes agerande. 

 

12.  Han/hon berättar öppet om sina värderingar och bakgrunden till dessa. 
 

 

13.  Ledaren låter människor få veta att han/hon är intresserad av vilka deras 
värderingar är. 

 

14.  Han/hon verkar för att förstå sina medarbetares värderingar. 
 

 

15.  Han/hon verkar för att samtliga medarbetares behov ska bli mötta. 
 

 

16.  Han/hon avsätter tid för att arbeta fram en gemensam värdegrund på 
arbetsplatsen. 

 

17.  Han/hon ser till att vi tillsammans formulerar konkreta beteendenormer 
om hur vi bör och inte bör bete oss. 

 

18.  Han/hon uppmuntrar sina medarbetare att systematiskt avsätta tid för egen 
reflektion. 

 

19.  Han/hon tydliggör för andra att han/hon avsätter arbetstid för egen 
reflektion. 

 

20.  För honom/henne är alla medarbetare lika mycket värda och  
han/hon beter sig i enlighet med denna ståndpunkt. 

 

21.  Han/hon tar ansvar för sina fel och misstag.  
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22.  Han/hon hänger ut sina medarbetare offentligt. 

 
 

23.  Han/hon visar att han/hon finns till för sina medarbetare i svåra tider. 
 

 

24.  Han/hon visar andra att han/hon som chef/ledare är beredd att gå före och 
ta första steget. 

 

25.  Han/hon ber om ursäkt till sina medarbetare när han/hon gjort något 
olämpligt. 

 

26.  Han/hon tar tag i problem allt eftersom de uppstår. 
 

 

27.  Han/hon lyssnar aktivt på mig. 
 

 

28.  Han/hon tenderar att vända kappan efter vinden och agera så som det 
passar honom/henne bäst för stunden. 

 

29.  Det händer att han/hon pratar illa om medarbetare som inte är närvarande. 
 

 

30.  Han/hon ifrågasätter medarbetare som pratar illa bakom ryggen på någon 
annan. 

 

31.  Han/hon uppvisar irritation och ilska gentemot medarbetare vid 
stressfyllda situationer. 

 

32.  Han/hon klandrar medarbetare vid mindre lyckade insatser. 
 

 

33.  Han/hon behandlar människor olika beroende på hur viktiga han/hon 
tycker att de är för verksamheten. 

 

34.  Han/hon undviker konflikter. 
 

 

35.  Han/hon delegerar över tråkiga arbetsuppgifter på andra. 
 

 

36.  Han/hon deltar i sina medarbetares arbetsvardag. 
 

 

37.  Han/hon bjuder in sina medarbetare till sitt kontor. 
 

 

38.  Han/hon ser till att det framgår att det är han/hon som är chefen. 
 

 

39.  Han/hon tar plats på bekostnad av andra människor. 
 

 

40.  Han/hon förmedlar en positiv framtidstro. 
 

 

41.  Han/hon försvarar sig då han/hon får kritik. 
 

 

42.  Han/hon talar om tilltalande visioner avseende företagets/organisationens 
framtid. 

 

43.  Han/hon verkar för att skapa gemensamma uppfattningar om hur vi vill ha 
det på arbetet.  

 

44.  Han/hon talar om trender och förändringar i omvärlden som kan komma 
att påverka vad vi kommer att syssla med och hur vi kommer att bedriva 
vårt arbete i framtiden.  
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45.  Han/hon hjälper sina medarbetare att uppnå deras personliga ambitioner 

och visioner. 
 

 

46.  Ledaren engagerar sig helhjärtat i sin personal. 
 

 

47.  Han/hon arbetar med att formulera mätbara mål och konkreta 
handlingsplaner. 

 

48.  Han/hon fortsätter även i motgång att generera framtidstro och attraktiva 
framtidsbilder. 

 

49.  Han/hon pratar om arbetets inneboende mening. 
 

 

50.  Han/hon använder sig av ett byråkratiskt språk som kan vara svårt att 
förstå. 

 

51.  Människor i hans/hennes närhet hör nog honom/henne säga saker som 
”Det går inte”, ”Ja, men…”, och ”Så här har vi alltid gjort”. 

 

52.  Han/hon talar om inspirerande framtidsvisioner med ett målande språk. 
 

 

53.  Han/hon frågar sina medarbetare om vad de anser arbetets inneboende 
mening vara. 

 

54.  Han/hon uppmuntrar sina medarbetare till att själva vara kreativa och 
finna nya vägar. 

 

55.  Han/hon deltar med förslag på hur arbetet kan utvecklas. 
 

 

56.  Han/hon försöker ha ett helikopterperspektiv och förutse problem innan de 
uppstår. 

 

57.  Han/hon försöker skapa ett klimat av möjlighetstänkande genom att 
välkomna tankar, idéer och synpunkter som öppnar för nya och alternativa 
vägar. 

 

58.  Han/hon sporrar och supportar medarbetarna till att prova nya arbetssätt 
och att ta sig an utmaningar. 

 

59.  Han/hon har självdistans på så vis att han/hon kan vara öppen och berätta 
om egna fel och brister.  

 

60.  Han/hon visar tydligt att han/hon rannsakar sig själv och sina egna 
metoder innan han/hon ifrågasätter andras sätt att göra saker på. 

 

61.  Han/hon ber om feedback från sina medarbetare. 
 

 

62.  Han/hon granskar och ifrågasätter öppet egna arbetsmetoder. 
 

 

63.  Han/hon granskar och ifrågasätter personalens arbetsmetoder. 
 

 

64.  Han/hon låter människor få veta att misstag innebär möjligheter till 
lärande och utveckling. 

 

65.  Han/hon ser till att vi avsätter tid till generering av nya idéer och 
utveckling av befintlig verksamhet. 

 

66.  Han/hon möjliggör utbildning och kompetensutveckling för sina 
medarbetare. 

 

67.  Han/hon avsätter tid till problemlösning.  
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68.  Han/hon uppmuntrar till gränsöverskridande erfarenhetsutbyte och 

samverkan. 
 

 

69.  Han/hon låter sin personal testa sig fram och eventuellt göra misstag 
istället för att han/hon går in och gör arbetsuppgifterna åt dem. 

 

70.  Han/hon utformar tillsammans med varje medarbetare en individuell 
utvecklingsplan. 

 

71.  Han/hon ger andra feedback som de upplever har ett utvecklande och 
stärkande syfte. 

 

72.  Han/hon visar att han/hon tar till sig feedback som han/hon får. 
 

 

73.  Han/hon verkar för att samtliga medarbetare formulerar individuella 
målsättningar som är motiverande för individen. 

 

74.  Han/hon frigör resurser för personalutveckling. 
 

 

75.  Han/hon undanröjer hinder som står i vägen för att individer ska kunna 
göra sitt arbete. 

 

76.  Han/hon förser människor med de resurser som de behöver för att kunna 
genomföra sitt arbete på bästa sätt. 

 

77.  Han/hon ger människor frihet att själva välja hur de ska bedriva sitt arbete. 
 

 

78.  Han/hon stödjer, peppar och supportar sina medarbetare i motgångar. 
 

 

79.  Han/hon uppmuntrar sina medarbetare att använda sig av och dela med sig 
av tidigare erfarenheter och kompetens i sitt nuvarande  arbete. 

 

80.  Han/hon uppmuntrar till användandet av feedback. 
 

 

81.  Han/hon vägleder medarbetare i konfliktsituationer. 
 

 

82.  Han/hon tar genast tag i och försöker lösa de samarbetsproblem och 
konflikter som uppstår människor emellan. 

 

83.  Han/hon peppar och stöttar sina medarbetare. 
 

 

84.  Han/hon låter människor få veta att han/hon tror på dem och deras 
förmåga. 

 

85.  När människor gör fel och misstag så uppmuntrar han/hon dem att försöka 
på nytt. 

 

86.  Han/hon låter människor få arbeta med sådant som de finner meningsfullt. 
 

 

87.  Han/hon avsätter tid till utveckling av samarbetet mellan människor. 
 

 

88.  Han/hon skäller ut den som gör misstag. 
 

 

89.  Han/hon söker efter fel och tillkortakommanden hos sina medarbetare. 
 

 

90.  Han/hon kritiserar i större utsträckning än vad han/hon berömmer. 
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91.  Han/hon ger människor beröm och uppskattning för sina insatser.  
92.  Han/hon låter människor få veta att han/hon uppskattar dem för de dem är, 

och inte bara för deras arbetsprestationer. 
 

93.  Han/hon ser till att vi firar tillsammans vid väl utfört arbete och uppnådda 
mål. 

 

94.  Han/hon kopplar uppmuntran och beröm till gemensamma värderingar. 
 

 

95.  Han/hon skapar ett klimat där det är naturligt att ta emot uppskattning och 
beröm. 

 

96.  Han/hon anpassar belöningar, uppmuntran och beröm till det som 
uppskattas av varje individ. 

 

97.  Han/hon varierar sätten som vi firar tillsammans på. 
 

 

98.  Han/hon ger offentligt beröm och uppskattning till medarbetare. 
 

 

99.  Han/hon berättar historier om tidigare och nuvarande medarbetare som 
gjort goda insatser. 

 

100. Han/hon är rättvis vid utdelande av beröm och belöningar. 
 

 

101. Han/hon är rättvis vid utdelande av kritik och tillrättavisningar. 
 

 

102. Han/hon visar empati och förståelse för människors känslor och behov. 
 

 

103. Han/hon bidrar till att hans/hennes medarbetare är stolta över att arbeta 
inom vår organisation.  

 

104. Han/hon delegerar ansvar och åtråvärda/prestigefyllda arbetsuppgifter. 
 

 

105. Han/hon tar tag i situationer där medarbetare ej utför sina arbetsuppgifter 
tillfredställande. 

 

 
 

Skatta ditt förtroende/misstroende för denna ledare i allmänhet: 
 
Väldigt lågt    1     2     3     4     5     6     7     8     9       Väldigt stort 
förtroende     förtroende 
 
Skatta din tillfredsställelse/otillfredsställelse med denna ledare i allmänhet: 
 
Väldigt missnöjd   1     2     3     4     5     6     7     8     9    Väldigt nöjd 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

 
Appendix 2 

 
Appendix 2 innefattar den initiala kategoriseringen av vardera item med hänseende på 
respektive ledarskapsutmaning. 
 
Förebild för gemensamma värderingar 
 
1. Han/hon genomför det som han/hon sagt att han/hon ska göra. 
 
2. Han/hon beter sig i enlighet med det som vi kommit överens om.  
     
3. Han/hon står vid sitt ord. 
 
4. Han/hon säger sin mening även då den avviker från andras. 
 
5. Han/hon delger öppet viktig information till sina medarbetare. 
 
6. Hans/hennes värderingar återspeglas i hans/hennes handlande. 
 
7. Han/hon visar att det ligger i hans/hennes intresse att sätta arbetsgruppens bästa främst. 
 
8. Så som han/hon vill att andra ska behandla honom/henne behandlar han/hon andra. 
 
9. Han/hon ger sig själv fördelar som han/hon inte ger andra. 
 
10. Han/hon fullföljer överenskommelser. 
 
11. Han/hon reflekterar tillsammans med andra över hur hans/hennes värderingar påverkar och  
avspeglas i hans/hennes agerande. 
 
12. Han/hon berättar öppet om sina värderingar och bakgrunden till dessa. 
 
13. Ledaren låter människor få veta att han/hon är intresserad av vilka deras värderingar är. 
 
14. Han/hon verkar för att förstå sina medarbetares värderingar. 
 
16. Han/hon avsätter tid för att arbeta fram en gemensam värdegrund på arbetsplatsen. 
 
17. Han/hon ser till att vi tillsammans formulerar konkreta beteendenormer om hur vi bör och inte bör 
bete   oss. 
 
20. För honom/henne är alla medarbetare lika mycket värda och han/hon beter sig i enlighet med denna 
ståndpunkt. 
 
21. Han/hon tar ansvar för sina fel och misstag. 
 
22. Han/hon hänger ut sina medarbetare offentligt. 
 
25. Han/hon ber om ursäkt till sina medarbetare när han/hon gjort något olämpligt. 
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28. Han/hon tenderar att vända kappan efter vinden och agera så som det passar honom/henne bäst för 
stunden. 
 
29. Det händer att han/hon pratar illa om medarbetare som inte är närvarande. 
 
30. Han/hon ifrågasätter medarbetare som pratar illa bakom ryggen på någon annan. 
 
33. Han/hon behandlar människor olika beroende på hur viktiga han/hon tycker att de är för 
verksamheten. 
 
35. Han/hon delegerar över tråkiga arbetsuppgifter på andra. 
 
39. Han/hon tar plats på bekostnad av andra människor. 
 
103. Han/hon bidrar till att hans/hennes medarbetare är stolta över att arbeta inom vår organisation. 
 
 
Inspirera till gemensamma framtidsvisioner 
 
15. Han/hon verkar för att samtliga medarbetares behov ska bli mötta. 
 
18. Han/hon uppmuntrar sina medarbetare att systematiskt avsätta tid för egen reflektion. 
 
19. Han/hon tydliggör för andra att han/hon avsätter arbetstid för egen reflektion. 
 
23. Han/hon visar att han/hon finns till för sina medarbetare i svåra tider. 
 
24. Han/hon visar andra att han/hon som chef/ledare är beredd att gå före och ta första steget. 
 
26. Han/hon tar tag i problem allt eftersom de uppstår. 
 
37. Han/hon bjuder in sina medarbetare till sitt kontor. 
 
40. Han/hon förmedlar en positiv framtidstro. 
 
42. Han/hon talar om tilltalande visioner avseende företagets/organisationens framtid. 
 
43. Han/hon verkar för att skapa gemensamma uppfattningar om hur vi vill ha det på arbetet. 
 
44. Han/hon talar om trender och förändringar i omvärlden som kan komma att påverka vad vi 
kommer att syssla med och hur vi kommer att bedriva vårt arbete i framtiden.  
 
45. Han/hon hjälper sina medarbetare att uppnå deras personliga ambitioner och visioner. 
 
46. Ledaren engagerar sig helhjärtat i sin personal. 
 
47. Han/hon arbetar med att formulera mätbara mål och konkreta handlingsplaner. 
 
48. Han/hon fortsätter även i motgång att generera framtidstro och attraktiva framtidsbilder. 
 
49. Han/hon pratar om arbetets inneboende mening. 
 
50. Han/hon använder sig av ett byråkratiskt språk som kan vara svårt att förstå. 
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51. Människor i hans/hennes närhet hör nog honom/henne säga saker som ”Det går inte”, ”Ja, men…”, 
och ”Så här har vi alltid gjort”. 
 
52. Han/hon talar om inspirerande framtidsvisioner med ett målande språk. 
 
53. Han/hon frågar sina medarbetare om vad de anser arbetets inneboende mening vara. 
 
 
Utmana befintliga processer 
 
41. Han/hon försvarar sig då han/hon får kritik. 
 
54. Han/hon uppmuntrar sina medarbetare till att själva vara kreativa och finna nya vägar. 
 
55. Han/hon deltar med förslag på hur arbetet kan utvecklas. 
 
56. Han/hon försöker ha ett helikopterperspektiv och förutse problem innan de uppstår. 
 
57. Han/hon försöker skapa ett klimat av möjlighetstänkande genom att välkomna tankar, idéer och 
synpunkter som öppnar för nya och alternativa vägar. 
 
58. Han/hon sporrar och supportar medarbetarna till att prova nya arbetssätt och att ta sig an 
utmaningar. 
 
59. Han/hon har självdistans på så vis att han/hon kan vara öppen och berätta om egna fel och brister. 
 
60. Han/hon visar tydligt att han/hon rannsakar sig själv och sina egna metoder innan han/hon 
ifrågasätter andras sätt att göra saker på. 
 
61. Han/hon ber om feedback från sina medarbetare. 
 
62. Han/hon granskar och ifrågasätter öppet egna arbetsmetoder. 
 
63. Han/hon granskar och ifrågasätter personalens arbetsmetoder. 
 
64. Han/hon låter människor få veta att misstag innebär möjligheter till lärande och utveckling. 
 
65. Han/hon ser till att vi avsätter tid till generering av nya idéer och utveckling av befintlig 
verksamhet. 
 
66. Han/hon möjliggör utbildning och kompetensutveckling för sina medarbetare. 
 
67. Han/hon avsätter tid till problemlösning. 
 
68. Han/hon uppmuntrar till gränsöverskridande erfarenhetsutbyte och samverkan. 
 
69. Han/hon låter sin personal testa sig fram och eventuellt göra misstag istället för att han/hon går in 
och gör arbetsuppgifterna åt dem. 
 
70. Han/hon utformar tillsammans med varje medarbetare en individuell utvecklingsplan. 
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71. Han/hon ger andra feedback som de upplever har ett utvecklande och stärkande syfte. 
 
72. Han/hon visar att han/hon tar till sig feedback som han/hon får. 
 
 
Frigöra handlingskraft 
 
26. Han/hon tar tag i problem allt eftersom de uppstår. 
 
31. Han/hon uppvisar irritation och ilska gentemot medarbetare vid stressfyllda situationer. 
 
32. Han/hon klandrar medarbetare vid mindre lyckade insatser. 
 
34. Han/hon undviker konflikter. 
 
36. Han/hon deltar i sina medarbetares arbetsvardag. 
 
38. Han/hon ser till att det framgår att det är han/hon som är chefen. 
 
73. Han/hon verkar för att samtliga medarbetare formulerar individuella målsättningar som är 
motiverande för individen. 
 
74. Han/hon frigör resurser för personalutveckling. 
 
75. Han/hon undanröjer hinder som står i vägen för att individer ska kunna göra sitt arbete. 
 
76. Han/hon förser människor med de resurser som de behöver för att kunna genomföra sitt arbete på 
bästa sätt. 
 
77. Han/hon ger människor frihet att själva välja hur de ska bedriva sitt arbete. 
 
78. Han/hon stödjer, peppar och supportar sina medarbetare i motgångar. 
 
79. Han/hon uppmuntrar sina medarbetare att använda sig av och dela med sig av tidigare erfarenheter 
och kompetens i sitt nuvarande  arbete. 
 
80. Han/hon uppmuntrar till användandet av feedback. 
 
81. Han/hon vägleder medarbetare i konfliktsituationer. 
 
82. Han/hon tar genast tag i och försöker lösa de samarbetsproblem och konflikter som uppstår 
människor emellan. 
 
83. Han/hon peppar och stöttar sina medarbetare. 
 
84. Han/hon låter människor få veta att han/hon tror på dem och deras förmåga. 
 
85. När människor gör fel och misstag så uppmuntrar han/hon dem att försöka på nytt. 
 
86. Han/hon låter människor få arbeta med sådant som de finner meningsfullt. 
 
87. Han/hon avsätter tid till utveckling av samarbetet mellan människor. 
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88. Han/hon skäller ut den som gör misstag. 
 
104. Han/hon delegerar ansvar och åtråvärda/prestigefyllda arbetsuppgifter. 
 
105. Han/hon tar tag i situationer där medarbetare ej utför sina arbetsuppgifter tillfredställande. 
 
 
Uppmuntra och stödja 
 
27. Han/hon lyssnar aktivt på mig. 
 
89. Han/hon söker efter fel och tillkortakommanden hos sina medarbetare. 
 
90. Han/hon kritiserar i större utsträckning än vad han/hon berömmer. 
 
91. Han/hon ger människor beröm och uppskattning för sina insatser. 
 
92. Han/hon låter människor få veta att han/hon uppskattar dem för de dem är, och inte bara för deras 
arbetsprestationer. 
 
93. Han/hon ser till att vi firar tillsammans vid väl utfört arbete och uppnådda mål. 
 
94. Han/hon kopplar uppmuntran och beröm till gemensamma värderingar. 
 
95. Han/hon skapar ett klimat där det är naturligt att ta emot uppskattning och beröm. 
 
96. Han/hon anpassar belöningar, uppmuntran och beröm till det som uppskattas av varje individ. 
 
97. Han/hon varierar sätten som vi firar tillsammans på. 
 
98. Han/hon ger offentligt beröm och uppskattning till medarbetare. 
 
99. Han/hon berättar historier om tidigare och nuvarande medarbetare som gjort goda insatser. 
 
100. Han/hon är rättvis vid utdelande av beröm och belöningar. 
 
101. Han/hon är rättvis vid utdelande av kritik och tillrättavisningar. 
 
102. Han/hon visar empati och förståelse för människors känslor och behov. 
 



 



 


