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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att undersöka och skapa en djupare förståelse för vad det 

innebär att vara ett föredöme i rollen som utvecklande ledare. Studien kommer att 

fokusera på att skapa en förståelse för hur en utvecklande ledare praktiskt relaterar till 

att vara ett föredöme. Detta för att förstå varför och hur Utvecklande ledarskap är 

effektivt och vilka typer av beteenden som träder fram och är effektiva vid 

Utvecklande ledarskap, kopplat till föredöme. Urvalet bestod av 12 slumpvis 

selekterade chefer som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och som har 

genomfört utbildningen utvecklande ledarskap. Studien är kvalitativ och utgår ifrån en 

induktiv ansats där semistrukturerade intervjuer har genomförts för att fånga upp 

chefernas uppfattningar, åsikter och ageranden kopplat till att leda föredömligt. Efter 

genomförd analys skapades teman av återkommande mönster kopplat till att leda 

föredömligt. Resultatet indikerar att chefernas föredömliga ledarskap både i 

förhållningssätt och agerande till stor del stämmer överens med hur modellen 

utvecklande ledarskap förklarar att en föredömlig ledare ska förhålla sig och agera 

praktiskt. Studiens resultat ger en bättre förståelse och översikt över hur 

ledarskapsprocessen hos chefer som utbildats i utvecklande ledarskap ser ut kopplat 

till att leda föredömligt. Resultatet bidrar med en bättre förståelse för hur chefer som är 

utvecklande ledare agerar som föredömen i praktiken genom att presentera mönster i 

agerandet som är återkommande bland cheferna. Dessa mönster representerar goda 

exempel som ska kunna bidra till en kartläggning av en best practice gällande 

föredömligt agerande. Dessa mönster är (a) reflekterar och agerar medvetet kring sitt 

ledarskap; (b) låter värderingar vara styrande; (c) spiller över den egna drivkraften till 

uppgifter och medarbetare; (d) coachar medarbetare; och (e) engagerar sig för 

jämlikhet och jämställdhet. 
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1. INTRODUKTION  

1.1 Bakgrund  

“Leadership is one of the most observed and least understood phenomena on Earth” 

- James MacGregor Burns  

Ledarskap är ett brett område som är ett intressant samt aktuellt ämne för vetenskaplig 

forskning. Även om det har forskats på ämnet i över hundra år, anses ledarskap vara 

ett svårdefinierat begrepp då det finns många olika sätt att förstå och studera vad bra 

och effektivt ledarskap faktiskt är (Lundqvist, 2013; Tafvelin, 2013). Varför ledarskap 

som koncept kan vara svårt att studera är för att resultat och utfall ofta är bortom en 

ledares kontroll (Tafvelin, 2013). De senaste tjugo åren av empirisk forskning visar att 

ledarskap är av stor betydelse och essentiellt för en organisations framgång 

(Lundqvist, 2013; Ljungblom, 2012). Även om definitionerna är många så är det en 

genomgående röd tråd att ledarskapsprocessen handlar om avsikten att influera 

människor (Tafvelin, 2013; Ljungblom, 2012). Gary Yukl (2012, s. 5) har kommit till 

slutsatsen att de flesta av definitionerna ser ledarskap som: ”… en process i vilken en 

eller flera personer avsiktligt påverkar andra, i syfte att leda, strukturera och 

underlätta aktiviteter och relationer i en grupp eller en organisation” (Tafvelin, 2013; 

Ljungblom, 2012). Rationella processer och ledarbeteenden, det vill säga traditionellt 

ledarskap, har dominerat forskningen, men under 1980-talet gick fokus över på 

känslor, värderingar och symboliska ledarbeteenden (Yukl, 1999; Tafvelin, 2013). 

Inom den ramen är Transformativt ledarskap (eng. Transformational Leadership) den 

teori som har dominerat och influerat utvecklingen av ledarskapsforskningen de 

senaste åren (Tafvelin, 2013; Lundqvist, 2013). Som ett resultat av detta så 

presenterade Försvarsmakten år 2002 den teoretiska ledarskapsmodellen ”Utvecklande 

Ledarskap”. Modellen bygger på Försvarshögskolans gedigna ledarskapsforskning 

som visade att Transformativt ledarskap (Bass, 1998) har mest vetenskapligt stöd för 

positiva effekter på både individ- och organisationsnivå (Larsson et al., 2002; 

Ljungblom, 2012). Det som är speciellt med modellen är att den främst bygger på 

forskning av det Transformativa ledarskapet samt att den tar hänsyn till och har 
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anpassats till svenska förhållanden (Larsson et al., 2002). Den här typen av ledarskap 

karakteriseras av beteenden som förmåga att artikulera en vision, agera som ett 

karismatiskt föredöme, främja acceptans för gemensamma mål, förmedla 

förväntningar och förse med individuellt stöd och intellektuell stimulans (Bass, 1999; 

Podsakoff et al., 1990; Walter och Bruch, 2010; Wright et al., 2011).  Enligt forskning 

ska höga nivåer av dessa beteenden leda till att de som leds känner förtroende och 

tillit, beundran, lojalitet och respekt för ledaren samt att de blir motiverade att utföra 

mer än vad som är förväntat av dem (Yukl, 1999). Anledningen till att det har skett ett 

skifte från rationella processer och ledarbeteenden till känslor, värderingar och 

symboliska ledarbeteenden beror på att marknaden samt arbetskraften har utvecklats 

till att bli mer flexibla, organisationer har blivit alltmer platta, arbetskraften utbildade 

samt att chefer och anställda ser varandra mer som kollegor. Detta har resulterat i att 

chefer och personer i ledande roller måste tillämpa en ledarstil som är utvecklande för 

att faktiskt kunna vara effektiva i den här nya miljön (Bass, 1999).  

1.2 Problemdiskussion 

Utvecklande ledarskap bygger som nämnts tidigare på Försvarshögskolans egen 

kartläggning av den redan existerande vetenskapliga ledarskapsforskningen, ett 

uppdrag de fick av Försvarsmakten i slutet 1990-talet. Anledningen var att det tidigare 

systemet för att hantera ledarskapet var hierarkiskt präglat, inte teoretiskt uppbackad 

samt att den inte tog hänsyn till ett bredare perspektiv inom organisationen, såsom 

civila anställda inom organisationen (Larsson et al., 2002). Utvecklande ledarskap 

utgår ifrån person och situation perspektivet och kännetecknas av beteenden eller 

mentala förhållningssätt såsom föredömligt handlande, personlig omtanke och 

förmåga att inspirera och motivera (Ljungblom, 2012). När det talas om mentalt 

förhållningssätt anses föredöme vara den faktor som är av störst betydelse i 

ledarskapet (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012), vilket även är uppsatsens fokus. 

Att agera föredömligt innebär att handla utifrån värderingar som ställer krav på 

lojalitet, etik och moral hos de anställda. En chef måste stå bakom sina och 

organisationens värderingar samt visa sig rakryggad vid beslut och vara tillfreds med 

sitt beslut. Föredömligt handlande innebär även att agera som förebild vilket innebär 
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att det måste vara konsensus mellan ord och handling. Detta är viktigt för att kunna 

upprätthålla en god relation till de som leds, samt för att bygga förtroende. 

Föredömligt handlande innebär även att ta ansvar för inte bara sig själv utan för både 

organisation och medarbetare. Detta innebär att som ledare se till att ha både 

organisationens och de anställdas bästa i åtanke samt att de uppgifter som ska göras 

faktiskt fullföljs. Med ansvar innebär det även som ledare att kunna ta på sig och 

erkänna misstag utan att komma med bortförklaringar. Ledare som handlar på det här 

viset anses ha en bättre relation till sina anställda samt ha bättre organisatoriska 

resultat.  

Som förklarat tidigare ligger Transformativt ledarskap till grund för den svenska 

ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap. Därför är det intressant att titta på vad 

tidigare forskning kommit fram till gällande Transformativt ledarskap. En studie gjord 

av Barling et al., (1996), som även bekräftar studier gjorda på ämnet av Kirkpatrick 

och Locke (1996) samt Howell och Frost (1989), visade genom sina experimentella 

resultat att det är effektivt att utbilda chefer i Transformativt ledarskap. Studien visade 

att anställda vars chefer gått en sådan utbildning uppfattade dessa chefers intellektuella 

stimulans, karisma och personliga omtanke som mycket högre än de chefer som inte 

hade gått utbildningen (Barling et al., 1996; Brown och May, 2010). Studien visade 

även att utbildning i Transformativt ledarskap kan skifta chefers beteenden i önskad 

riktning samt ha goda effekter på anställdas engagemang samt organisationens 

finansiella resultat (Barling et al., 1996; Brown och May, 2010). Däremot påstår 

Bommer et al (2004) samt Walter och Bruch (2010) att även om utbildning av chefer i 

Transformativt ledarskap anses vara fördelaktigt och något som förespråkas så måste 

kontexten för vilken det Transformativa ledarskapet ska ta plats stötta denna 

ledarskapsstil. De menar att en organisation måste anpassa sin struktur för att förse en 

miljö där Transformativt ledarskap kan växa fram.  Enligt Wright et al (2012) är 

Transformativt ledarskap speciellt användbart inom offentlig sektor och icke-

vinstdrivande företag då dessa organisationer har starka service- och 

communityorienterade mål, vilket är något som Transformativt ledarskap lägger 

tonvikt vid.  
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Som nämnt visar studier att utbildning av chefer i den här typen av ledarskap har en 

positiv effekt både på anställda och organisationen (Brown och May, 2010). Det 

efterfrågas av bland annat Brown och May (2010) och Vandenberghe (1999) mer 

longitudinell empirisk forskning på ämnet för att säkerställa effekterna samt även 

andra ledarskapsutbildningars effekter. Enligt Barling et al. (1996) så är det möjligt att 

utveckla den här sortens ledarskapsbeteenden. Avolio (1999) menar att 

livserfarenheter har en stor påverkan. Dessa är enligt Bono och Judge (2004) områden 

som framtida forskning bör fokusera på. Det efterfrågas även forskning på hur den här 

typen av ledarbeteenden utvecklas hos individer, detta för att skapa en förståelse för 

personlighetens roll och därmed lättare kunna välja ut de individer inom en 

organisation som vinner mer på att gå utbildningen (Bono och Judge, 2004).  

Utmaningar som den snabba teknologiska utvecklingen, marknadens behov som 

ständigt förändras samt att konkurrensen ökar har skapat nytt fokus inom ledarskap. 

Fokus och vikt ligger på att återställa självförtroenden, hopp och optimism, snabbt 

kunna växa ur svåra situationer genom flexibilitet, hjälpa personer i deras sökande 

efter mening och tillhörighet genom att främja självkännedom samt på ett genuint sätt 

kunna relatera till alla intressenter (Avolio et al., 2004; Avolio och Gardner, 2005). 

Avolio et al (2004) spekulerar att inflytandet av en ledare som är föredömlig tros 

sträcka sig bortom affärsfokus eller det som kallas en organisations ”bottom-line”, där 

den här typen av ledare anses vara nyckelspelare i det större samhället som kan ta sig 

an politiska frågor genom att adressera samhälls- och organisationsfrågor. Viss 

forskning menar att det råder bristande forskning på genom vilka tankar, känslor och 

upplevelser utvecklande ledare föredömligt influerar sina följare (Avolio et al., 2009; 

Tafvelin, 2013). Vid en undersökning av den litteratur som finns tillgänglig, relevant 

för denna uppsats, så verkar det råda bristfällig forskning på den svenska 

ledarskapsstilen utvecklande ledarskap och dess effekter på exempelvis ledare, följare 

och organisation. Det verkar även råda bristfällig forskning eller studier gjorda på just 

svenska organisationer som har investerat och utbildat sina chefer i Utvecklande 

ledarskap samt vad för effekt satsningen har visat sig ha, specifikt kopplat till det 

föredömliga ledarskapet. Med detta som anledning har sökningen därmed inte kunnat 

identifiera forskning specifikt kopplat till hur chefer som utbildats i Utvecklande 
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ledarskap i praktiken agerar föredömligt vilket uppenbart lämnar ett gap att undersöka. 

Fler studier och bättre kunskap om utvecklande ledares föredömliga tankeprocesser är 

viktigt för att möjliggöra kartläggning av effektiva beteenden och därmed förstå varför 

Utvecklande ledarskap är effektivt. (Avolio et al., 2009; Tafvelin, 2013).  

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Mot ovan givna bakgrund är syftet med denna kvalitativa studie att skapa större 

förståelse för hur ledare som har tränats i Utvecklande ledarskap relaterar till ”att vara 

ett föredöme.” Syftet adresseras genom tre forskningsfrågor: 

1. Hur uppfattar ledare som har tränats i Utvecklande ledarskap begreppet 
föredöme? 

2. Hur agerar ledare som har tränats i Utvecklande ledarskap för att vara 
föredömen? 

3. Vilka hinder upplever ledare att det finns till att de inte kan vara de föredömen 
de idealt skulle vilja vara? 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Transformativt ledarskap 

För att öka förståelse för bakgrunden till ledarskapsmodellen utvecklande ledarskap 

kommer följande kapitel att förklara teorin bakom Transformativt ledarskap. Bernard 

Bass var den första att presentera teorin om Transformativt ledarskap och är den mest 

forskade ledarskapsmodellen idag (Bass, 1999; Bass och Riggio, 2006; Tafvelin et al., 

2014). Transformativt ledarskap är en del av en komplett ledarskapsmodell bestående 

av Transaktionellt och Låt-gå ledarskap, där det Transformativa ledarskapet är en 

expansion av det Transaktionella ledarskapet men förekommer även i kombination 

med de andra stilarna. Tafvelin et al (2014) menar att Transformativt ledarskap kort 

sagt innebär att ledarskapet baseras på den starka identifiering som följarna har med 

deras ledare samt den sociala helheten som ledarskapet tar plats. Teorin om 

Transformativt ledarskap betonar känslor, värderingar och ledarskap som uppmuntrar 

kreativitet bland de som leds, där ledaren ser dessa som värdefulla resurser vars 

utveckling ledaren ansvarar för (Bass, 1999; Bass and Avolio, 2000; García Morales et 

al., 2008a, b; Garcia-Morales et al., 2011). Ledarskapsstilen präglas av att ledaren 

försöker skapa en mer emotionell koppling till de som leds genom att inspirera till en 

känsla av ett gemensamt mål samt inge känsla av syfte, riktning och mening i det 

arbete som de som leds utför (Bass, 1999; Garcia-Morales et al., 2011).  

2.2 Det Transformativa ledarskapets fyra dimensioner  

Transformativt ledarskap kännetecknas av att en ledare har förmågan att få de som 

leds att se bortom sina egna intressen genom att agera som en karismatisk förebild, ha 

förmågan att inspirera, stimulera intellektuellt samt ha individuell omtanke (Bass, 

1999; Garcia-Morales et al., 2011). Dessa fyra beteenderelaterade dimensioner 

förklaras mer ingående i nedan stycken.  

Bass et al. (2003) skriver i sin artikel att dessa fyra komponenter har identifierats med 

hjälp av faktoranalyser, observationer, intervjuer och den ideala ledaren beskrivet av 

de som leds. Avolio et al (1999) och Antonakis (2001)  var de som först identifierade 

det Transformativa ledarskapets distinkta dimensioner genom att använda en 
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”Multifactor Leadership Questionnaire” som idag är det mest använda verktyget för att 

mäta Transformativt ledarskap (Tafvelin, 2013).  

Inspirerande motivation 

Transformativa ledare inspirerar och motiverar sina följare genom att använda ett klart 

och övertygande språk för att måla upp en attraktiv vision av organisationens tänkta 

mål och framtid (Judge och Piccolo, 2004; Wright et al., 2012). Syftet med detta är att 

de som leds ska kunna måla upp samma vision för sig själva och känna att det finns en 

utmaning och mening i det arbete som de utför (Bass, 1999; Wright et al., 2012; 

Tafvelin et al., 2014). Transformativa ledare förmedlar sitt visionära budskap med stor 

entusiasm och optimism samt förser och stöttar följarna med de rätta verktygen i 

förhoppning om att de kan möta de höga förväntningar som finns (Bass, 1999; Judge 

och Piccolo, 2004; Wright et al., 2012; Tafvelin et al., 2014). 

Idealiserat ledarskap 

Transformativa ledare kännetecknas även av deras förmåga att göra sig själva till 

förebilder för den grupp som de leder, där de agerar med ett gott föredöme som är 

konsekvent med den vision som de målat upp (Bass, 1999; Wright et al, 2010). Detta i 

sin tur skapar lojalitet, förtroende och en stolthet för ledaren och organisationen bland 

följarna (Bono och Judge, 2004; Wright et al, 2012). Ledaren är transparent med 

följarna kring risker och är konsekvent när det kommer till grundliggande värderingar, 

etiskt förhållningssätt och principer (Bass et al, 2003). Följarna beundrar, respekterar 

och litar på ledaren då denne sätter deras behov före sina egna. Detta refererar till ett 

ledarskap som följarna vill och kan identifiera sig med (Bass, 1999; Bass et al; 2003; 

Judge och Piccolo, 2004).  

Intellektuell stimulering 

Ledaren utmanar antaganden, tar risker, stimulerar och uppmuntrar kreativt tänkande 

samt samlar på sig följarnas idéer (Judge och Piccolo, 2004). Ledaren har förmågan att 

utmana organisatoriska normer och uppmanar till nytänk som kan leda till innovativa 

strategier (Bono och Judge, 2004). Transformativa ledare gör inte bort eller kritiserar 
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sina följares misstag inför gruppen, utan uppmuntrar följarna att istället ta risker och 

anta utmaningar då denne ser detta som ett tillfälle att utvecklas (Tafvelin et al., 2011). 

Individuell omtanke 

Den fjärde dimensionen refererar till ledare som har förmågan att förstå följarnas 

individuella utvecklingsbehov samt coachar och lyssnar på deras angelägenheter och 

behov (Bass et al., 2003; Bono och Judge, 2004; Judge och Piccolo, 2004). Ledaren 

utvecklar följarna till att successivt nå högre nivå av potential då denne skapar ett 

utvecklande och lärande klimat för sina följare att växa i (Bass et al., 2003). Detta gör 

de genom att delegera uppgifter som innehåller nog med utmaning för att följarna ska 

utvecklas, vilket i sin tur ska öka innovationsnivån inom organisationen (Bass, 1999; 

Tafvelin et al., 2011).  

2.3 Modellen Utvecklande ledarskap 

Utvecklande ledarskap är en teoretisk ledarskapsmodell som är framtagen av 

Försvarshögskolan och bygger på deras egen kartläggning av den redan existerande 

vetenskapliga ledarskapsforskningen, vilket är det uppdrag de fick av Försvarsmakten 

i slutet 1990-talet. Anledningen var att det tidigare systemet för att hantera ledarskapet 

inte var teoretiskt uppbackat, präglades av hierarkiskt beteende samt att den inte tog 

hänsyn till det bredare organisationsperspektivet, såsom de civila anställda (Larsson et 

al., 2002). Forskningen visade att Transformativt ledarskap är den ledarskapsmodell 

som har mest vetenskapligt stöd för positiva effekter på både individ- och 

organisationsnivå (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Forskningsarbetet ledde till 

att den egna ledarskapsmodellen utvecklande ledarskap togs fram, anpassad efter 

svenska förhållanden (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Transformativt 

ledarskap och utvecklande ledarskap skiljer sig i modellernas komponenter där 

Transformativt har fyra komponenter och Utvecklande ledarskap har tre: (1) föredöme, 

(2) inspiration och motivation; och (3) personlig omtanke. Det som skiljer modellerna 

åt är att det som benämns Idealiserat ledarskap (eng. idealized [charistmatic] 

influence) i Transformativt ledarskap har döpts om till att heta Föredöme i den svenska 

modellen. Detta beror på att det engelska ordet ”charisma” förknippades med elitism 
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och glorifiering av ledaren och ansågs därför inte passande för den skandinaviska 

miljön som präglas av demokratiskt ledarskap. Även faktorn intellektuell stimulans i 

den amerikanska modellen har blivit integrerad med inspiration och motivation då det 

ansågs mer eller mindre samma sak (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Som 

Transformativt ledarskap, är även utvecklande ledarskap en del av en komplett 

ledarskapsmodell bestående av Konventionellt (Transaktionellt) och Låt-gå ledarskap. 

Modellen (se Figur 1) placerar olika ledarstilar i relation till dimensionerna 

organisatoriskt resultat (x-axeln) och individuell utveckling (y-axeln) (Ljungblom, 

2012).  

 

Figur 1. Egen anpassning av modellen Utvecklande ledarskap (Larsson et al., 2002) 

Enligt modellen kan förståelse för ett ledarskap uppnås genom att veta bakgrunden till 

interagerande faktorer (Larsson et al., 2002). Det är samspelet mellan ledarens och 

omgivningens karakteristika som formar det faktiska ledarskapet, enligt Larsson et al., 

(2002). Modellen utgår således ifrån ett perspektiv som omfattar Person x Situation 

och består av de tre grundläggande delarna: ledarkarakteristika, 

omgivningskarakteristika och ledarstilar (se Figur 2). Larsson et al (2002) och 

Ljungblom (2012) menar att ledarkarakteristika delas in i grundläggande 
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förutsättningar och önskvärda kompetenser, där de grundläggande förutsättningarna är 

de som påverkar utvecklingen av de önskvärda kompetenserna. De menar att ju bättre 

förutsättningar en ledare har desto större är chansen att denne utvecklar de önskvärda 

kompetenserna som sedan leder till framgångsrikt ledarskap. Däremot menar man att 

även om en ledare har de önskvärda förutsättningarna och kompetenserna så leder inte 

det automatiskt till gott ledarskap då omgivningen anses vara en påverkande faktor 

(Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012).   

 

Figur 2. Egen anpassning av figuren Ledarstilar och interagerande faktorer (Larsson 

et al., 2002) 

 

2.4 Det Utvecklande ledarskapets tre dimensioner  

Det utvecklande ledarskapet kan vara klassat som ett mentalt förhållningssätt men 

även som en samling beteenden (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Ledarstilen 

kännetecknas av tre huvuddimensioner: föredömligt handlande, personlig omtanke 
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samt inspiration och motivation. Dessa har även subdimensioner som kommer 

förklaras mer ingående under respektive dimension.  

Föredöme 

Att Utvecklande ledarskap är en kombination av mentalt förhållningssätt och 

beteenden blir tydligt under komponenten föredöme vars subkomponenter är: 

värdegrund, förebild och ansvar. Värdegrund, innefattar beteenden där en ledare visar 

och uttrycker humanistiska värderingar samt har en hög moralisk och etisk 

standard(Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Ledaren visar även att denne 

förväntar sig likvärdigt beteende från sina följare i form av lojalitet samt etiskt och 

moraliskt handlande (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Den andra 

subkomponenten förebild innebär att en ledare är konsekvent mellan åsikt och 

handling (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Detta innefattar även att kunna vara 

prestigelös och erkänna egna misstag och behandla alla med respekt (Larsson, 2002). 

Att vara en förebild innebär även att vara modig nog att leda sina följare även om det 

är svåra tider (Ljungblom, 2012). Sista subkomponenten, ansvar, innebär att kunna 

lösa de arbetsuppgifter relaterade till organisationen och tar fullt ansvar när det är ett 

misstag som har begåtts. Detta innebär även att ansvara för följarnas hälsa och 

välmående samt att se till att dela med sig av framgångar. Genom att agera som ett 

föredöme så vinner en ledare följarnas tillit, förtroende och respekt (Larsson et al., 

2002; Ljungblom, 2012).   

Personlig omtanke 

Stöd är den första subkomponenten som innebär att en ledare ska vara både ett 

emotionellt och praktiskt stöd för sina följare, med betoning på det emotionella 

(Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Komponenten personlig omtanke omfattar 

även en ledares förmåga att kunna konfrontera följare på ett optimalt och konstruktivt 

sätt (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Detta gäller situationer då följare anses 

ha exempelvis underpresterat, där det är extra viktigt att kommunicera ut det på bästa 

möjliga sätt för att inte riskera produktivitet. Personlig omtanke i det här syftet innebär 

att en ledare har sina följares bästa i åtanke och handlar efter det (Larsson et al., 2002). 
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Inspiration och motivation 

Den sista komponenten har två subkomponenter. Den första innebär att uppmuntra 

delaktighet vilket innebär att ledaren har förmågan att kunna delegera arbetsuppgifter 

och ansvar (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Detta menar man skapar 

delaktighet och en känsla för framtiden hos följarna. Den andra subkomponenten 

innebär att uppmuntra kreativitet hos följarna. Detta innebär att ledaren uppmuntrar till 

nya idéer och innovativt tänkande som ska generera nya sätt att ta sig an saker och ting 

(Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012).  

2.5 Användning av litteraturöversikt  

Då studien är induktiv kommer inte teorin i litteraturöversikten att testas, utan 

användas som ett komplement och stöd för förståelse för ämnesområdets teoretiska 

bakgrund. Den teoretiska bakgrunden ligger även som grund för intervjuguiden och 

kommer att användas till att relatera det resultat studien presenterar.   

 

 

 

 

 

  



 

13 

3. METOD 

3.1 Kvalitativ forskningsansats 

Studien har utgått ifrån en kvalitativ forskningsansats då syftet är att skapa en djupare 

förståelse för hur chefer som har utbildats i Utvecklande ledarskap agerar som 

föredömen. För att samla data och svara på uppsatsen syfte och frågeställningar har 12 

semi-strukturerade intervjuer utförts. Studien är empiristyrd vilket innebär att en 

induktiv ansats har tillämpats för att analysera data (Thomas, 2006). Vid analys av 

studiens insamlade data har en tematisk analysmetod använts för att skapa teman av 

fundamentala koncept som karaktäriserar informanternas upplevelser kopplat till 

föredömligt agerande (Ryan och Bernard, 2003; Bradley et al. 2007).  

En kvalitativ forskningsansats har valts då det anses vara det mest optimala 

tillvägagångssättet när verkligheten studeras för att skapa förståelse för ett visst 

fenomen som är till synes outforskat (Conger, 1998), vilket just chefers föredömliga 

agerande är. Att använda intervjuer är ett effektivt sätt att samla omfattande data för att 

skapa en djupare förståelse för ett fenomen (Eisenhardt och Graebner, 2007), som i 

den här studiens fall.  

Fallstudie 

Den här uppsatsen utgår ifrån en forskningsmetod i form av en fallstudie, då det är en 

fördelaktig metod för att svara på just den här uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Att använda en fallstudie gör det möjligt att undersöka ett fenomen i sin naturliga 

miljö genom att samla data från en eller flera enheter, exempelvis personer (Benbasat 

et al. 1987). Genom att undersöka ett specifikt fall blir det möjligt att svara på frågor 

som börjar med formuleringen ”hur” och ”varför” som ska leda till en djupare och mer 

komplex förståelse för ett visst fenomen (Benbasat et al. 1987). En fallstudie är även 

en metod som brukar användas vid studier av ämnesområden som saknar bred 

utsträckning av tidigare forskning (Benbasat et al. 1987).   

För att kunna förstå hur chefer som har utbildats i Utvecklande ledarskap agerar som 

föredömen har fallstudien gjorts på Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska 
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Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus som även är världsledande 

inom sjukvård. På Karolinska Universitetssjukhuset värdesätts forskning, utbildning 

och utveckling till vården. De strävar efter att ge kvalitativ och säker vård med de 

bästa metoderna som finns. På Karolinska är patienten i fokus och de värderingar som 

genomsyrar organisationen är ansvar, medmänsklighet och helhetssyn. Värdegrunden 

har arbetats fram de senaste åren med hjälp av centrala HR-avdelningen och anställda 

för att få ett mer enhetligt tänk inom organisationen. Karolinska är en stor organisation 

med en personalstyrka på ca 15 000 anställda, bestående av olika yrkesgrupper. I och 

med organisationens storlek, komplexitet och övergripande syfte och den nya 

värdegrunden är det strategiska arbetet av yttersta vikt och stort fokus har riktats mot 

organisationens ledarskap. Sjukhuset har även omarbetat chefsuppdraget vilket har lett 

till en satsning på ledarskapsutvecklingen inom organisationen. Det föregående 

chefsuppdraget handlade om chefens ansvar men har omformulerats till att beskriva 

vad det är chefens ska göra och hur denne ska göra detta. För att kunna utveckla 

organisationens ledarskap har Karolinska sedan våren 2014 utbildat sina chefer i 

utvecklande ledarskap.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Fallstudiens data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer genererar djupare svar än vad strukturerade intervjuer gör då det finns 

utrymme för att ställa följdfrågor till informanterna. Intervjuer är som nämnt tidigare 

ett effektivt sätt för att samla in rik, empirisk data (Eisenhardt och Graebner, 2007), 

vilket är av vikt för denna studie. Denna metod anses vara optimal att använda när 

syftet är att undersöka individers subjektiva erfarenheter kopplat till ett specifikt 

fenomen (Suddaby, 2006), vilket denna studie syftar till att göra. Informanterna har 

fått möjlighet att förklara deras syn på och associationer med det fenomen som 

studeras, vilket är av stort värde för uppsatsen.  

Intervjuprotokoll 

Intervjuguiden består av två delar. Den första delen och dess frågor ämnar ge 

bakgrundsinformation om informanten såsom hur länge de har arbetat i nuvarande 
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tjänst samt varför de har åtagit sig en roll som chef. Den andra delen består av tre 

huvudfrågor som fokuserar på just begreppet föredöme och föredömligt agerande. Det 

är dessa frågor som ska leda till att syfte och frågeställningar ska kunna besvaras. I 

intervjuguiden ingår även sex subfrågor som syftar till att ge informanten en möjlighet 

att med exempel beskriva hur de agerar föredömligt kopplat till värdegrund, förebild 

och ansvar.  

Urval  

Den här studien består av 12 informanter. I kvalitativa forskningsstudier anses mellan 

12-20 informanter nödvändigt för att kunna fånga upplevelsernas essens 

(Onwuegbuzie och Leech, 2007), och i detta fall anses 12 informanter vara rimligt då 

uppsatsens genomförande har en begränsad tid om 20 veckor.  

För att kunna välja ut dessa informanter till studien har en ”opportunity sampling” 

använts. Detta innebär att urvalet görs utifrån en grupp personer som finns tillgängliga 

(Hayes, 2000), i det här fallet chefer på Karolinska Universitetssjukhuset som har gått 

utbildningen Utvecklande ledarskap. Vid opportunity sampling baseras urvalet även på 

potentiella informanters vilja att delta i studien (Hayes, 2000). Urvalsantalet har 

fördelats jämnt mellan män och kvinnor. Urvalspersonerna har slumpmässigt valts ut 

från en lista som uppdragsgivaren har delat. De utvalda personerna har sedan 

kontaktats personligen där forskaren och studien har presenterats, samt möjligheten att 

antingen neka eller tacka ja till ett deltagande har erbjudits. De som tackade nej 

ersattes med en ny utvald potentiell informant från listan. Denna procedur fortsatte tills 

kvoten av sex män och sex kvinnor var fylld. Anledningen till jämn fördelning är för 

att resultatet ska bli representativt från både män och kvinnor.  

Datadokumentation 

Intervjuerna av informanter som tackat ja bokades in i mån av tid, på informanternas 

respektive arbetsplats och under deras arbetstid. Intervjuerna hölls på svenska och 

dokumenterades genom att använda röstinspelningsfunktionen i en mobiltelefon. Detta 

gjorde det möjligt att lagra filen digitalt, vilket underlättar vid transkribering. 

Noteringar har förts under intervjuernas gång samt efterhand som komplettering av 
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egna tankar och reflektioner. Reflektion och transkribering skedde löpande för att 

garantera resultatets kvalitet.  

3.3 Analysmetod  

En process av induktiv analys har använts för att koda intervjudata och följer 

processen av en tematisk analysmetod. Den induktiva analysen påbörjades med den 

första planerade intervjun och avslutades när alla intervjuer var gjorda. En induktiv 

analys möjliggör det för forskaren att kunna upprepande gånger generera och förfina 

kategorier för att kunna utveckla en teori som förklarar ett visst fenomen (Katz, 1983), 

vilket är syftet med den här studien. Det är dock viktigt att understryka att den här 

metoden inte ger en fullständig förklaring av ett fenomen utan används som en 

startpunkt för forskarens utvecklande av forskningsfrågornas hypoteser (Carsten et al., 

2010). Tematisk analysmetod är en metod som används för att hantera och bearbeta 

kvalitativt undersökningsmaterial som intervjudata. Det är en metod som identifierar, 

analyserar och rapporterar mönster eller teman i insamlad data (Braun & Clarke, 

2006). 

Processen inleddes med att forskaren bekantar sig med data som samlats in, detta för 

att hitta mening och mönster genom datan samt understryka vad som specifikt är 

intressant med dessa. Detta har sedan använts som grund när processen går över till 

kodning av datan. Processen gick över till att producera initiala koder av insamlad data 

(Braun och Clarke, 2006). Koderna motsvarar det som anses vara intressant och mest 

grundläggande och som bedöms vara meningsfullt för det fenomen som studeras 

(Braun och Clarke, 2006; Boyatzis, 1998). Kodningen har genomförts manuellt och 

systematiskt genom att markera de delar som utgör återkommande mönster och som är 

av relevans för det fenomen som studeras. Kodningen i första stadiet har mynnat ut i 

subkoder som sedan har grupperats för att forma de huvudteman som presenteras i 

studiens resultat. Resultatets huvudteman är representativt för de mest dominerande 

och återkommande mönster i informanternas kodade data.  
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3.4 Kvalitetshöjande åtgärder 

Kvalitativa studier bör utvärderas mot kriterierna trovärdighet och äkthet (Bryman och 

Bell, 2003). Genom att följa metodens regler noggrant samt genomförandet av en noga 

urvals- och samplingstrategi är det tänkt att studiens trovärdighet och äkthet ska öka.  

För att få en rättvis och nyanserad bild av fenomenet har intervjuerna utförts 

personligen och spelats in för att viktig information inte ska gås miste om. Studiens 

och intervjuernas pålitlighet lutar mot den intervjuguide som tagits fram innan 

intervjuperioden påbörjades. Detta är tänkt att bidra till ett mer konsekvent agerande 

under insamling av information. En annan åtgärd är att informanterna fick information 

gällande deras deltagande i studien före intervjuerna samt en närmare genomgång 

innan intervjun påbörjades för att försäkra att de var införstådda med studiens syfte 

deras roll.  
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4. RESULTAT 

Avsnittet syftar till att presentera resultatet av den analys som har gjorts och är 

strukturerad enligt uppsatsens forskningsfrågor. Därför kommer avsnittet att först 

presentera informanternas uppfattning om begreppet föredöme. Den andra delen 

kommer att presentera resultatet kopplat till informanternas svar gällande deras 

föredömliga agerande. Den tredje delen presenterar de hinder som informanterna 

upplever att de har för att kunna vara det föredöme som de idealt skulle vilja vara.  

4.1 Uppfattning om begreppet föredöme 

Avsnittet ämnar presentera de teman som har identifierats relaterat till hur 

informanterna uppfattar begreppet föredöme. Sammanlagt har fem teman (A-E) 

identifierats kopplat till informanternas ideala bild av föredömliga beteenden och 

egenskaper en chef bör ha, vilka presenteras i Tabell 1.  

Beskrivningarna av teman representerar återkommande och dominerande mönster i 

resultatet. Teman och beskrivningar har kompletterats ytterligare med illustrativa citat 

som representerar svar från hela gruppen. Studien visar att informanterna anser att 

föredömligt ledarskap är kopplat till hög självmedvetenhet (tema A), stark moralisk 

och etisk kompass (tema B), stark inre drivkraft (tema C), hög social kompetens (tema 

D) samt ett objektivt och etisk förhållningssätt (tema E). Med hög självmedvetenhet 

menar informanterna att en chef bör ha en god självkännedom där denne är medveten 

om sina brister och utvecklingsområden samt har förmågan att ta tillvara på egna 

tillgångar och styrkor för att skapa gott. Informanterna menar att en chef som agerar 

föredömligt reflekterar regelbundet över sig själv och sitt ledarskap för att kunna 

utvecklas samt är ärlig, genuin och tydlig i sitt ledarskap. Vidare anses det viktigt att 

en chef har stark moralisk och etisk kompass vilket innebär att en chef har förmågan 

att sätta standard för beteenden och förhållningssätt på arbetsplatsen samt är 

konsekvent i sitt handlande, med andra ord själv följer de regler som är överenskomna. 

De menar att chef- och ledarskap är en roll som förutsätter att man lever i den samt att 

om man har förväntningar och krav på andra så måste man själv leva efter dessa.  
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En föredömlig chef ska även ha en stark inre drivkraft vilket innebär att denne ska ha 

viljan och förmågan att driva både verksamhet och medarbetarna mot utveckling och 

framgång. Denne ska vara visionär och kunna måla upp verksamhetens vision visuellt 

för att få med sig medarbetarna och på så vis skapa förståelse och delaktighet för 

verksamhetens syfte, mål och förväntningar. Informanterna menar att en föredömlig 

chef vill alltid allt och alla väl och ser potential i både sitt arbete samt medarbetarna, 

som faktiskt är nyckelspelarna i verksamheten. En föredömlig chef ska även ha hög 

social kompetens vilket innebär att vara bra med människor samt ha förmågan att 

skapa goda relationer. Denne ska vara medmänsklig vilket innebär ha god förståelse 

för medarbetarnas verklighet och känslor, vilket förutsätter att chefen är synlig på 

arbetsplatsen, tillgänglig, aktivt lyssnar samt agerar som ett stöd när det gäller. 

Avslutningsvis visar resultatet att en föredömlig chef ska ha förmågan att behandla 

alla jämlikt, rättvist och med respekt samt kunna identifiera och förstå att guppens 

individer har varierande behov och därmed tillämpa ett ledarskap som är anpassat efter 

de olika behoven.  

4.2 Föredömligt agerande  

Föregående avsnitt presenterade hur informanterna uppfattar begreppet föredöme som 

en slags representation av den ideala bilden av hur en chef agerar föredömligt. 

Föreliggande avsnitt syftar till att presentera hur informanterna praktiskt agerar som 

föredömen. Data har genererat fem övergripande teman som förklarar hur 

informanterna anser sig praktiskt agera föredömligt. Ytterligare subkategorier har 

formats under respektive tema för att bättre kunna återspegla agerandets olika nyanser 

och dimensioner. Återkommande mönster var att cheferna reflekterar och agerar 

medvetet kring sitt ledarskap (tema A), låter värderingar vara styrande (tema B), att de 

spiller över den egna drivkraften till uppgifter och medarbetare (tema C), coachar 

medarbetare (tema D) samt engagerar sig för jämlikhet och jämställdhet (tema E).  
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4.2.1 Tema A: Reflekterar och agerar medvetet kring sitt ledarskap  

A1: Reflekterar över sin personliga utveckling 

Studien visar att informanterna är väl medvetna om egna styrkor och svagheter och 

menar att de kontinuerligt och systematiskt arbetar för att identifiera de områden som 

de själva behöver utvecklas inom. Detta menar de är viktigt för att deras ledarskap ska 

bli så framgångsrikt som möjligt och för att de ska kunna vara en så bra chef som 

möjligt. Även om det verkar ske på lite olika nivå samt frekvens så var det 

återkommande att cheferna aktivt söker feedback från deras omgivning, och speciellt 

från medarbetarna, för att kunna utvecklas. De menar att medarbetarna granskar dem 

dagligen och att bättre facit kan man inte få tillgång till. De är däremot noggranna med 

att se till att de tar emot och reflekterar över rätt typ av feedback som ska hjälpa 

cheferna att utvecklas. De menar att en del feedback emellanåt kan vara obefogad, då 

den kanske inte grundar sig i chefernas specifika beteenden eller ageranden utan 

sträcker sig längre än så. Den feedback de får tar de omsorgsfullt emot och bearbetar i 

sin egen kammare där de reflekterar över just det egna beteendet och ageranden. 

Informanterna menar att reflektionstiden är obeskrivbart viktig då det verkligen öppnar 

upp för utveckling. Informanterna menar att om man inte får tid till reflektion är det 

stor chans att man brister i sitt ledarskap som i längden skapar missnöje inom 

verksamheten.  

A2: Är transparenta  

Informanternas svar genererade mönstret att deras ledarskap är transparent och präglas 

av ärlighet, genuinitet och tydlighet. De menar att för att skapa en bra relation till 

medarbetarna måste de ha ett ärligt och genuint sätt att tänka och vilja både 

verksamheten och medarbetarna väl. Vidare menar informanterna att de är noga med 

att vara tydliga och bestämda när de exempelvis har fattat ett beslut som ska 

kommuniceras ut till gruppen. Transparensen är extra viktig då det sätter ramar för hur 

relationerna ska se ut inom gruppen, med andra ord att de ska vara öppna i sin 

kommunikation med varandra. Genom att cheferna agerar på det här sättet visar de 

medarbetarna att det är ett önskvärt beteende som leder till bättre relationer på 
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arbetsplatsen. Informanterna menar att chefer som de tidigare haft som inte varit 

transparenta skapat ett arbetsklimat som till slut varit ohållbart.  

4.2.2 Tema B: Låter värderingar vara styrande 

B1: Agerar enligt starka grundvärderingar  

Studien visar att samtliga informanter har och anser att starka grundvärderingar är en 

förutsättning för att kunna agera som ett föredöme för sina medarbetare. De personliga 

grundvärderingarna menar de skiner igenom oavsett om man förespråkar och 

representerar organisationens värdegrund utåt. De menar att allt grundar sig i ens 

personliga grundvärderingar och att det på något sätt är mallen för hur man är och 

agerar som individ. Informanterna menar att det är deras grundvärderingar som styr 

deras handlingar samt representerar en slags kompass vid beslut eller när de måste ta 

ställning i olika frågor. Däremot menar man att starka grundvärderingar ska man ha 

oavsett om man är chef eller inte. Återkommande mönster vid dataanalysen som 

representerar grundvärderingar var att cheferna har en etisk människosyn det vill säga 

att alla har lika värde, värdesätter prestigelöshet, transparens, engagemang, personlig 

omtanke, välmående och utveckling samt att de tror på sitt eget värde och har 

självrespekt. Det var även tydligt att de är noga med att vara konsekventa i sitt 

handlande där åsikt och handling går hand i hand. 

B2: Förankrar organisationens värdegrund 

Informanterna upplever att organisationens värdegrund är ett värdefullt verktyg i deras 

ledarskap och anser det viktigt att förhålla sig till den. Det råder genomgående 

samtycke med den värdegrund som finns idag då orden upplevs representativa. 

Informanterna menar att de lutar sig ofta mot organisationens värdegrund, speciellt vid 

svåra situationer eller exempelvis om det råder missnöje bland medarbetarna. 

Informanterna förklarar att en viktig aktivitet är att gemensamt med gruppen diskutera 

fram ett samtycke kring organisationens värdegrund så att alla förstår innebörden, 

syftet och hur de ska förhålla sig till den. Informanterna menar att beslut är alltid något 

som kan vara svårt att motivera men att de gör det genom att koppla samman de beslut 

som tas med organisationens värdegrund, när det förmedlas till gruppen. Om det finns 

samtycke i gruppen kring värdegrunden menar informanterna att det blir enklare att 
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skapa genomgående förståelse vid svåra beslut. Informanterna menar att beslut som 

rör verksamheten är alltid något som är svårt att få samtycke kring men att man löser 

detta genom att tillsammans med gruppen diskutera nyttan. Informanterna förklarar att 

vid dessa diskussioner kopplas beslut samman med organisationens värdegrund som 

återigen gör det lättare att nå ett slags samtycke kring de beslut som tas. Informanterna 

lägger stor tyngd på att lyssna in, resonera och diskutera tillsammans med 

medarbetarna och menar att det gör det möjligt att komma till beslut som är bäst för 

verksamheten eftersom närmre än så kan man inte komma verksamhetens kärna. 

Informanterna påstår att de på det här sättet skapar ett diskussionsforum där 

medarbetarna får en möjlighet att ventilera tankar och idéer.  

B3: Förankrar förhållningsregler 

Som chef är man granskad hela tiden menar informanterna och därför är en viktig 

uppgift i deras uppdrag att faktisk visa sina medarbetare hur man ska agera genom att 

föregå med ett gott exempel. Detta gör de genom att respektera och följa de regler och 

policys som finns inom organisationen. Dessa regler och policys förankras i gruppen 

genom att man diskuterar kring dessa för att återigen uppnå en slags förståelse för hur 

man ska förhålla sig till saker och ting när man är på jobbet. Möten är ett viktigt forum 

där det diskuteras, resoneras och utvecklas förhållningsregler gemensamt inom 

gruppen för att det ska vara samtycke och samsyn över önskade och oönskade 

beteenden. Detta sätter en standard som sedan är lätt för alla att följa vilket också gör 

det lättare att identifiera om någon faktiskt inte förhåller sig till de gemensamt 

överenskomna reglerna. Informanterna menar att det är till stor hjälp att bryta ner 

dessa förhållningsregler bit för bit för att nå en djupare förståelse för vad dessa innebär 

för var och en och vad dessa sedan ska innebära för hela gruppen. 

Förhållningsreglerna förankras även ytterligare via individuella samtal med 

medarbetarna där man talar om hur spelplanen ser ut och hur viktigt det är att agera 

enligt de regler som finns. Ytterligare menar informanterna att de verkligen ser till att 

markera och agera när det är medarbetare i gruppen som bryter mot dessa 

förhållningsregler. Vid den typen av situationer planerar cheferna in ett individuellt 

möte där det klargörs att ett oönskat beteende har identifierats och att det inte går i 

hand med de övergripande förhållningsregler som gemensamt har tagits fram i 
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gruppen. Informanterna menar att det är viktigt att vara bestämd i den här typen av 

situationer och verkligen stå upp för sig själva och de reglerramar som är uppsatta. 

 

B4: Tillämpar ett flexibelt ledarskap  

Informanterna förklarar däremot att även om förhållningsreglerna är något som de 

förespråkar så anser de att de anammar ett flexibelt ledarskap.  Informanterna menar 

att det är självfallet viktigt att respektera de förhållningsregler och policys som är 

överenskomna men att man som chef måste acceptera att man måste gå utanför 

gränsen ibland. I vissa situationer kan det krävas att man måste vara flexibel för att 

kunna lösa en viss problematik. De menar att de ser varje situation som originell och 

bemöter den på det viset också. Ibland kräver det att man rundar hörnen för att kunna 

komma till bästa möjliga resultat. En informant förklarar att dennes medarbetare 

arbetar i skift och att det kan vara svårt ibland för vissa att ta del av förmåner som de 

har rätt till. Informanten har identifierat problemet och kommit med en flexibel lösning 

som gör så att alla kan ta del av samma typ av förmån. En annan informant menar att 

tider är alltid en fråga som är svår att hantera men att denne litar så pass på 

medarbetarnas förmåga att ta ansvar att denne har tillämpat ett mer flexibelt 

flextidssystem som alla medarbetare är väldigt nöjda över.  

Ett gott exempel: Förankring av värdegrund och förhållningsregler 

En informant förklarar att det är viktigt att diskutera och resonera kring värdegrunden och 
förhållningsreglerna och nå ett samtycke inom gruppen kring dessa. Informanten menar att det 
verkligen hjälper gruppen att ta sitt professionella ansvar samtidigt som de behandlar varandra väl.  
De förhållningsregler som är framtagna är upphängda på väggen i ett rum där gruppen vistas, det 
menar informanten ”påminner oss” dagligen om vad det är vi ska förhålla oss till. Informanten 
berättar att de har kultur och trivselmätningar för att ta tempen på hur medarbetarna beter sig mot 
varandra och hur de mår. Informanten förklarar att dessa verktyg skapar en dialog mellan 
medarbetarna och chef. Ur dessa mätningar kommer vissa nyckelord som är kopplade till 
förhållningsregler och dessa går gruppen sedan igenom en för en för att sedan komma fram till vad 
dessa ord betyder. Exempelvis vad betyder ord som respekt, ärlighet och högt i tak? Informanten 
förklarar att om det är så att respekt betyder att hälsa på morgonen när man kommer och sedan säga 
hej då när dagen är slut, då är det så gruppen inklusive informanten ska bete sig mot varandra utan 
undantag. Informanten förklarar att det givetvis inte är alltid som alla mår bra och kanske känner 
sig på bra humör men då har denne skapat ett system där medarbetare meddelar om de exempelvis 
har haft en tuff vecka hemma så att alla vet om det och kan vara ett stöd så att den personen kan ta 
sig igenom dagen samtidigt som gruppen slipper oroa sig eller undra vad som är fel.  
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4.2.3 Tema C: Spiller över den egna drivkraften till uppgifter och medarbetare    

C1: Engagerar sig i systematiskt förbättringsarbete  

Återkommande var att informanterna ansåg det vara viktigt att ha god kunskap om den 

verksamhet som man är chef på. Det är viktigt för att kunna ha en uppfattning om de 

arbetsuppgifter som ingår och hur de utgörs. Det är viktigt att kunna associera till 

arbetsuppgifterna, speciellt medarbetarnas, för att kunna förstå deras vardag och 

därmed kunna ta bättre beslut eller agera som ett stöd när det behövs och känns tufft 

inom gruppen. Som chef är det viktigt att ha en helhetsbild och se saker ur ett större 

perspektiv för att kunna leda verksamheten och nå de mål och resultat som är 

överenskomna. Att engagera sig i verksamheten och det operativa arbetet gör det 

möjligt att vara delaktig i projekt som kräver att man har en viss kunskap om just det 

vardagliga operativa arbetet. Det ansåg även viktigt att kunna ”hoppa in” med en 

hjälpande hand om det behövs vid tillfällen då det är kris. Att ta ansvar för 

verksamheten och medarbetarnas arbetsförhållanden gör informanterna genom att 

aktivt arbeta med att identifiera förbättringsområden inom verksamheten för att det 

dagliga arbetet ska gå så smidigt som möjligt. De ser över rutiner och processer och 

hur de kan förbättras. Detta gör man i grupp, där medarbetarna får en chans att 

diskutera och ge sina synpunkter på vad de tycker kan förbättras inom verksamheten. 

De flesta använder en förbättringstavla där man tydligt kan se de områden som de 

jobbar med att utveckla.  Förbättringstavlan anses även vara ett värdefullt verktyg för 

att visualisera mål och resultat för gruppen. Informanterna menar att en synlig 

förbättringstavla på något vis påminner gruppen om vad det är som pågår inom 

verksamheten för tillfället, så att det inte glöms bort och skjuts undan.  

C2: Litar på sina medarbetare och delegerar ansvar  

Studien visar att cheferna är medvetna om att de har väldigt kompetenta medarbetare 

och att de är noga med att visa sina medarbetare att de litar på deras kompetens genom 

att ge frihet under ansvar. De ser till att ha en dialog med gruppen och de uppgifter 

som delegeras och ser till att följa upp så att inget faller mellan stolarna. De menar att 

det här skapar förtroende och tillit i relationen, vilket är bra. De ser även till att 
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delegera ansvarsområden till gruppen så att medarbetarna känner sig delaktiga och 

även känner att de får en utmaning.  

 

 

 

 

  

 

 

 

4.2.4 Tema D: Coachar medarbetare 

Det mönster som visade sig var att informanterna tillämpar ett coachande ledarskap 

genom då det ansågs viktigt för informanterna att ha en god relation till 

gruppmedlemmarna. De förklarar att de försöker att bygga den här goda relationen 

genom att förespråka givandet och tagandet av feedback på områden som kräver 

förbättringar eller utveckling. Informanterna menar att de aktivt lyssnar på sina 

medarbetare, har motiverande samtal samt ser till att vara synliga på arbetsplatsen och 

tillgängliga i form av stöd. Informanterna menar även att det är viktigt att tillämpa ett 

situationsanpassat ledarskap baserat på de individer de möter i gruppen samt tryckte på 

hur viktigt det är att vara prestigelös i sitt ledarskap.  

D1: Ger och tar feedback  

Feedback även om det anses som en svår uppgift så är den ytterst viktig och något som 

cheferna arbetar med aktivt. Att vara öppen och ta emot input utan att ta åt sig var 

väldigt viktigt då det färgar av sig på medarbetarna. Informanterna förklarar att de 

jobbar aktivt med att medarbetarna själva ska bli bättre på att ge och ta feedback då de 

anser detta vara viktigt för att själva verksamheten ska kunna utvecklas och gå framåt. 

Ett gott exempel: Systematiskt förbättringsarbete och ansvarsdelegering  

En informant förklarar att de systematiskt ägnar sig åt förbättringsarbete och att det är en viktig del 
av verksamhetens framgång och utveckling. Informanten har en förbättringstavla som består av 
fack där ärenden kommer in och successivt bearbetas. Dessa ärenden behandlar den dagliga driften 
och styrningen. Det finns en Inkorg som behandlar förslag till förbättringar och ett fack där 
avvikelser i den dagliga driften och styrningen läggs in. Informanten förklarar att det sedan görs en 
prioritering över vilka förslag till förbättringar som ska gå vidare och till test. Ärendet testats och 
mäts under en tid och utvärderas till att antingen bli en ny rutin eller förkastas. 
Förbättringsgrupperna har en timma per vecka som de arbetar med sina förbättringar där 
informanten menar att denne går parallellt med detta arbete och att det är förbättringsgrupperna 
som styr hela processen. Informanten menar att gruppen i sin helhet är självgående och bjuder in 
informanten till möten när gruppen behöver extra stöd. Exempelvis när de göra feedback- och 
kommunikationsövningar i förbättringsgrupperna blir informanten inbjuden att sitta med. 
Informanten berättar att denne går runt och sitter i varje grupp, lyssnar, övar tillsammans för att se 
till att gruppen utvecklas. Överlag så låter informanten grupperna arbeta vidare självständigt men 
att denne under hela processen tar del av förbättringsarbetet.  
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Detta gör de genom att tillhandahålla med bra feedbackverktyg. Informanterna berättar 

att HR har bra resurser i form av feedback och kommunikationsövningar som de kan 

använda för att utbilda medarbetarna men även sätta en standard för hur man ger och 

tar feedback. Även att visa uppskattning och uppmuntra medarbetarna är något som de 

aktivt ägnar sig åt. Informanterna berättar att de ger beröm och tackar för insatser 

genom att utrycka sin uppskattning vid gemensamma möten, spontana möten men 

även genom att skriva veckobrev som alla får skickat till sig via mejl samt vid 

utvärderingar.  

D2: Lyssnar aktivt på medarbetarna  

Informanterna menar att det är stor skillnad på att lyssna och att aktivt lyssna. 

Informanterna berättar att vad de gör är att sätta medarbetarnas behov i centrum och 

förklarar att det är en process som innebär att man som chef tar emot, tolkar, 

analyserar och sedan går till handling. Informanterna menar att de undviker att utgå 

ifrån sig själva utan låter medarbetarna berätta sin historia och försöker i samband med 

det hitta nyckelord i det som sägs för att sedan kunna lösa eventuella knutar som 

medarbetaren brottas med. Informanterna berättar att de ställer öppna frågor och 

försöker ge medarbetarna hjälp att se sakfrågan från olika perspektiv. Informanterna 

menar att de undviker att ge sina medarbetare svar och lösningar serverat utan vill att 

de ska tänka och komma på lösningar på egen hand. Informanterna berättar att de har 

observerat att belöningen blir mycket större på det viset. 

 

Ett gott exempel: Feedback och kommunikationsövningar  

En informant berättar att det kommit fram under möten att medarbetarna inte var helt nöjda med 
arbetsklimatet i gruppen där det börjat yttra sig osäkerhet och en del prat bakom ryggar. 
Informanten förklarar att denne då tagit fram dialogverktyg och börjat ta upp ämnet ”öppet klimat” 
tillsammans med dialogövningarna. Medarbetarna fick även utföra vattentrappan, ett verktyg som 
skapar ett forum där deltagare fritt får uttrycka åsikter samt lära sig att aktivt lyssna på varandra. 
Informanten berättar att nästa steg var att prata om feedback tillsammans med övningsexempel där 
medarbetarna får öva mot varandra i att ge och ta feedback. Informanten berättar att denne är nöjd 
över initiativet och har fått positiv feedback från sina medarbetare. Informantens förhoppning med 
dessa aktiviteter är att det ska mynna ut i spelregler för hur de beter sig mot varandra, och även 
verksamhetens patienter.  
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D3: Har motiverande samtal  

Informanterna berättar att det ibland kan råda viss obalans i beteenden inom gruppen 

och att det här ibland kan kräva att man som chef måste ta till vissa verktyg för att 

kunna lösa problematiken. Det kan även omfatta personer i gruppen som kanske inte 

mår bra av olika orsaker. Informanterna menar att oönskade beteenden eller andra 

beteenderelaterade frågor tas itu genom att ett möte bokas in mellan chef och 

medarbetare. Vid ett sådant möte tydliggör chefen problematiken och öppnar upp för 

dialog där man frågar hur de ska gå vidare med det här.  

  

 

 

 

 

 

 

D4: Är synlig på arbetsplatsen 

Informanterna förklarar att vara synlig på arbetsplatsen är något som de aktiv ägnar sig 

åt även om tiden ibland inte tillåter. De menar att det är viktigt att medarbetarna ser 

chefen så att de inte blir en slags frånvarande gestalt som förmedlar förändringar och 

beslut vilket de anser vara en viktig del av det föredömliga agerandet. En del av 

studiens informanter sitter på samma avdelning som deras medarbetare vilket 

underlättar just att gå runt och snabbt stämma av. Vissa av informanterna har sina 

medarbetare geografiskt utspridda vilket innebär att de är noga med att schemalägga 

sina besök, för att det inte ska falla mellan stolarna. Informanterna berättar att de 

cirkulerar runt på arbetsplatsen och försöker skapa sociala relationer till sina 

medarbetare genom att exempelvis sitta med och konversera vid fikaraster och 

luncher. De menar att den här typen av cirkulation gör det även möjligt för dem att 

Ett gott exempel: Motiverande samtal  

En informant nämner en samtalsteknik som kallas Motiverande samtal och att den är effektiv vid 
exempelvis beteenderelaterade frågor men även vid andra situationer. Resterande informanter 
nämner inte vid namn att de använder sig av tekniken Motiverande samtal men vid noga analys så 
dras slutsatsen att det är vad de gör. Motiverande samtal syftar till att hjälpa personer att komma 
vidare i en förändringsprocess. Informanterna menar att de är noga med att visa förståelse och 
hjälpa till att göra medarbetarna medvetna om skillnaden om hur det är just nu och hur det skulle 
kunna vara. Informanterna menar att de undviker att argumentera med sina medarbetare oavsett om 
det är ett individuellt eller gruppmöte, utan lyssnar, tar emot och behandlar informationen och ser 
till att visa stöd och tilltro till deras förmåga att klara av en förändring. Informanterna menar att det 
är viktigt att medarbetarna känner att de som chefer har den här tron på dem då det genererar 
ömsesidig tillit.  
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fånga upp hur klimatet är inom gruppen, oavsett om det är bra eller dåligt eller om det 

är någon annan problematik inom verksamheten som skapar bekymmer. Informanterna 

menar att den typen av problematik inte alltid kommer fram vid personliga och 

gruppmöten vilket gör just den här aktiviteten viktig. Informanterna menar att om det 

är något som exempelvis inte står rätt till så ger det här dem tillfället att agera mot en 

lösning på problemet. Informanterna berättar även att utöver det att de cirkulerar på 

arbetsplatsen så ser de till att vara tillgängliga för sina medarbetare så gott det bara 

går. Det gör de genom att förankra en ”öppen dörr”-policy på arbetsplatsen, vilket 

innebär att man endast stänger dörren om sig vid möten eller tillfällen då arbetet 

verkligen kräver lugn och ro. En informant berättar att det var en period då många 

stängde sina dörrar men att denne fick agera och förklara att det inte är något som de 

ska ägna sig åt inom deras grupp och såg då även till att själv följa den regeln.  

D5: Tillämpar situationsanpassat ledarskap 

Återkommande var även att cheferna ser till att känna in de olika personligheterna 

inom gruppen. Detta menar de är viktigt för att förstå vad deras drivkrafter är och vad 

de behöver för att må bra samt vad som är deras katalysator i arbetet. Detta underlättar 

även sedan vid andra ledarskapsfrågor som när det kommer till uppföljning. 

Informanterna förklarar att vissa individer är mer självgående medan andra behöver 

mer frekvent uppföljning för att känna sig trygga med sina uppgifter därför ser de till 

att ha så bra kommunikation som möjligt med sina medarbetare för att just kunna 

fånga upp dessa olika behov av stöd i arbetet. Informanterna menar att de skräddarsyr 

sitt ledarskap efter de individer som finns i gruppen och menar att det är något som har 

visat sig vara väldigt effektivt för just dem.  

D6: Är prestigelösa och erkänner misstag  

Informanterna svarar genomgående att de agerar prestigelöst i sitt ledarskap och menar 

att de är ödmjuka och lyhörda. Informanterna trycker speciellt på punkten att de inte 

har något som helst problem med att erkänna när de har fel eller när de själva behöver 

stöd i någon fråga. De menar att den här typen av agerande visar medarbetarna att det 

är ok att begå misstag och att det alltid finns en lösning till allt. En informant uttryckte 
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det så att även om det inte finns någon lösning, så ordnar det sig ändå och att det är 

viktigt att förankra det tankesättet hos medarbetarna. Informanterna känner att den här 

typen av beteende påverkar medarbetarna gott och att det är mindre press på 

individerna att vara perfekta. En annan informant förklarade att denne hade diskuterat 

en fråga där parterna var oense om saken, där det senare visade sig vara så att 

informanten var den som hade haft fel. Informanten förklarar att i en sådan situation är 

det viktigt att gå tillbaka, erkänna misstaget, be om ursäkt och gå vidare, och att det 

ska komma helt naturligt. Det uppskattas av omgivningen menar informanterna att 

man har den inställningen då det tyder på ett ödmjukt beteende.  

4.2.5 Tema E: Engagerar sig för jämlikhet och jämställdhet  

Informanterna menar att de är noga med att behandla alla medarbetare lika och med 

respekt oavsett. De menar att det är viktigt att inte favorisera någon på något vis inom 

gruppen då den typen av beteende absolut inte anses vara föredömligt. De menar att 

det är något som medarbetarna känner av omedelbart som kan leda till att det blir 

oense i gruppen. Informanterna menar att det här beteendet gäller även när de i 

vardagen möter patienter. Det spelar inte någon som helst roll, alla patienter ska 

behandlas lika och har rätt till samma vård. Jämlikhet och jämställdhet är frågor som 

de diskuterar aktivt med sina medarbetare och ser till att förankra policys som 

organisationen har stipulerat. Informanterna förklarar att de gör mätningar inom 

gruppen för att avgöra om det råder obalans i jämlikhet och jämställdhetsfrågor, och 

om det visar sig att det gör det så blir det till att agera på det. En informant berättar att 

det hade visat sig vara lite problem med jämlikheten på arbetsplatsen under en period 

där denne hade tagit tag i detta och hittat kärnan till det hela genom att prata med 

djupgående med medarbetarna samt genom observationer i det dagliga arbetet. I 

slutändan kunde informanten lokalisera problemet och såg till att skapa en plan för hur 

denne ville att medarbetarna skulle bete sig mot varandra. Det visade sig ha mycket 

goda effekter på gruppen och stämningen blev genast bättre. Informanterna menar att 

det är upp till dem som chefer att se till så att det råder balans i dessa frågor, vilket de 

gör genom att regelbundet ta upp frågan under gemensamma möten men även vid 

individuella möten de har med medarbetarna. Överlag upplever de inte att det råder 
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någon obalans i frågan men informanterna berättar att det har uppstått situationer där 

det har varit kränkningar inom gruppen på olika sätt. Det är nolltolerans mot sådant 

menar informanterna och det kräver därför drastiska åtgärder som anmälan. 

Informanterna förklarar att det är viktigt att markera tidigt vilka beteenden som inte 

accepteras.  

4.3 Sammanfattande beskrivning av föredömligt agerande  

Informanterna menar att de är medvetna om och aktivt arbetar för att identifiera 

styrkor och områden som de behöver utvecklas inom genom att aktivt söka feedback. 

Informanterna värderar den tid de får till att reflektera då de är övertygande om att det 

är ett tillfälle att själva utvecklas. Vidare visar resultatet att informanterna tillämpar ett 

transparent ledarskap som representerar ärlighet, genuinitet och tydlighet, som är 

viktigt för relationsbyggande. De personliga grundvärderingarna fungerar som en 

kompass vid beslut och situationer där det behövs ställningstagande.  

Informanterna menar att värdegrunden är ett kraftfullt verktyg vid svåra situationer. 

Därför diskuteras och resoneras värdegrunden gemensamt på arbetsplatsen för att 

uppnå samtycke för dess betydelse och hur alla ska förhålla sig till den. Likaså gör de 

med förhållningsreglerna på arbetsplatsen. Informanterna menar att genom att göra 

detta sätter de en standard för önskat beteende som medarbetarna sedan efterföljer. 

Samtidigt som det är viktigt att hålla sig till regler och ramar visar resultatet att 

informanterna värdesätter flexibelt ledarskap för att lösa vissa situationer på bästa 

möjliga sätt.  

 

Ytterligare aktiviteter är engagemanget i systematiskt förbättringsarbete som innebär 

att se över rutiner och processer tillsammans med gruppen och ta till vara förslag till 

förbättringar. Genom att inkludera medarbetarna i förbättringsarbetet visar de att de 

litar på och har förtroende för sina medarbetare och deras kompetens. Gruppen känner 

då att de får en utmaning och blir stimulerade som i längden har en positiv verkan på 

verksamhetens framgång. 
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Coacha samt att aktivt arbeta med feedback är viktiga aktiviteter. De är noga med att 

lyssna aktivt på medarbetarna genom att ta emot, analysera och gå till handling genom 

att uppmana till att de kommer med en egen lösning. Informanterna värdesätter att 

vara synliga på arbetsplatsen vilket ger tillfälle att känna av stämningen och fånga upp 

avvikelser. Informanterna menar att de känner in gruppens olika personligheter och 

därmed förstår olika drivkrafter och behov. I och med den förståelsen kan de vara det 

stöd som medarbetarna behöver. Genom att inte utöva något slags maktspel samt utan 

några problem kunna erkänna fel och misstag förklarar informanterna att de är ett gott 

föredöme för sina medarbetare med ett budskap att det är mänskligt att fela och att det 

finns en lösning på allt.  

 

Informanterna är även noga med att behandla alla lika då det är bra för 

gruppdynamiken. Informanterna tar aktivt avstånd från all kränkning och förtal och ser 

till att agera om det förekommer inom gruppen. Genom att förespråka, förankra och 

sedan leva efter dessa regler och ramar menar de att de föregår med ett gott exempel 

och är ett föredöme för gruppen.  

4.4 Hinder till föredömligt agerande  

Avsnittet presenterar de mönster som har identifierats relaterat till de hinder 

informanterna anser sig ha för att kunna vara det föredöme de idealt skulle vilja vara. 

Data har genererat sex teman kopplat till vad informanterna anser är deras största 

hinder för att kunna vara det föredöme som de idealt skulle vilja vara, vilka 

presenteras i Tabell 2.  

4.5 Sammanfattande beskrivning av upplevda hinder 

Informanterna menar att tiden är en bristvara vilket leder till att de inte får den tid de 

behöver till att reflektera över sitt ledarskap samt jobba på de utvecklingsområden som 

har identifierats. Detta menar det även leder till att det upplevs svårt att prioritera 

arbetsuppgifter eftersom allt är viktigt. Resultatet visar att resursbrister och 

besparingsbeting gör det svårt att både förverkliga visioner gällande den egna 

verksamheten samt motivera anställda men även att bibehålla ett arbetsklimat som inte 
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präglas av oro och stress över vad som hända skall. Informanterna förklarar att 

arbetsbelastningen ökar vilket innebär att de har mycket att göra men som ett resultat 

av besparingskravet är för få, och befarar att det är en trend som kommer hålla i sig. 

Det här menar informanterna är något som påverkar relationen till gruppen samt det 

föredömliga ledarskapet eftersom medarbetarna tappar förtroendet.  

Resultatet visar även att informanterna anser sig tidvis ha för hög arbetsbelastning som 

ett resultat av att deras uppdrag och ansvar är för stort för att kunna mäkta med. De 

menar även att den ökade mängden administrativt arbete tar bort fokus från 

ledarskapet och leder till att informanterna upplever sig inte kunna vara tillgänglig för 

sina medarbetare. Det är något som informanterna känner sig frustrerade över eftersom 

att specifikt leda gruppen och verksamheten framåt ligger i deras främsta intresse.  
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Även förmågan att systematiskt ge och ta feedback anses vara en utmaning och ett 

hinder eftersom informanterna är medvetna om vikten av feedback. Informanterna 

menar att det är svårt att ge utvecklande feedback då vissa individer är känsliga. Det 

handlar även om att ta sig tiden att ge och ta feedback till och från sin omgivning, och 

att det är något som lätt faller mellan stolarna för att det blir bortprioriterat på grund av 

andra uppgifter som måste göras. 

Resultatet visar även att informanterna känner att ett hinder för att de ska kunna vara 

det ideala föredömet för sin grupp är att de geografiskt utspridda grupperna. Detta gör 

att de inte alltid kan vara närvarande och ett stöd för medarbetarna när de behöver. 

Informanterna menar att de ändå gör sitt bästa att cirkulera runt på de olika 

arbetsplatserna men att det givetvis är ett pussel som tidvis är krävande samt att det 

inte blir någon riktig teamkänsla. Informanterna förklarar även att för stora 

arbetsgrupper är något som anses vara ett hinder för det föredömliga ledarskapet då de 

känner att de inte riktigt räcker till för alla. Avslutningsvis så menar informanterna att 

även om de är extremt noga med att tillämpa ett objektivt förhållningssätt så är det 

ibland svårt då de är mänskliga och att de som chefer skapar olika typer av relationer 

till individerna i gruppen. Det är en utmaning som de är medvetna om och aktivt 

försöker undvika att behandla medarbetare olika eller att favorisera men menar att det 

ibland kan vara svårt.   

Något som var återkommande men som inte formade ett tema men som kan vara 

intressant att nämna är att informanterna ansåg sig själva vara ett hinder för att kunna 

vara det föredöme de idealt skulle vilja vara. Informanterna förklarar att som chef är 

man ofta väldigt självkritiska och sätter hög press på sig själv, vilket anses vara ett 

hinder. Samtidigt menar informanterna att man är mänsklig och alla har vi motgångar 

oavsett vem man är.  

 

En informant svarar att: 

Min grundvärdering är att det är bara jag som kan sätta stopp för mig själv. Och då 
gäller det att verkligen vara flexibel i tänket och reflektera om sig själv. I vissa fall 
kommer det utmaningar, jag är också mänsklig, även om jag är chef får jag också 
motgångar i privat livet, det händer saker som gör att jag är trött ibland 
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Informanterna menar även att om man som chef känner osäkerhet så projiceras den 

ofta ut till gruppen man leder, vilket inte alltid är lätt att undvika då det är mänskligt 

att känna osäkerhet. En informant berättar att ”… jag upplevde mig själv som ett 

hinder för att jag inte kunde komma ur mitt skal, att det här kan jag och jag tror på det 

här. Tro på mig själv lite mer”. Informanterna förklarar även att det ibland kan vara 

svårt att komma ur sitt skal och verkligen tro på sig själv och sitt ledarskap. 

Informanterna menar att det är något som lätt kan bli tydligt på arbetsplatsen och som 

kan påverka medarbetarnas förtroende för chefens kompetens samt bilden av dem som 

föredömliga ledare.   
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

Denna studie har haft som övergripande syfte att skapa större förståelse för hur ledare 

som har tränats i Utvecklande ledarskap relaterar till ”att vara föredöme”, vilket har 

adresserats genom tre delforskningsfrågor. För att angripa frågeställningarna har en 

explorativ kvalitativ studie genomförts av ledare som har utbildats i Utvecklande 

ledarskap. Data har samlats in genom intervjuer och resultaten har generats med hjälp 

av tematisk metod. När det gäller första forskningsfrågan om vad som kännetecknar ett 

föredöme, träder dessa kännetecken fram: (a) hög självmedvetenhet; (b) stark moralisk 

och etisk kompass; (c) stark inre drivkraft; (d) hög social kompetens; och (e) ett 

objektivt och etiskt förhållningssätt. Andra forskningsfrågan berör hur dessa ledare 

själva agerar för att vara föredömen, och resultaten vilket har en tydlig koppling till 

ovanstående teman om idealbilden av föredömen, visar på följande ageranden: (a) 

reflekterar och agerar medvetet kring sitt ledarskap; (b) låter värderingar vara 

styrande; (c) spiller över den egna drivkraften till uppgifter och medarbetare; (d) 

coachar medarbetare; och (e) engagerar sig för jämlikhet och jämställdhet. Slutligen 

visar resultaten att de hinder som finns för att kunna agera som det ideala föredömet är 

följande: tidsbrist, resursbrist, hög arbetsbelastning, hantering av feedback, utspridda 

grupper, och svårigheten att faktiskt behandla alla på samma sätt. 

5.1 Teoretiska implikationer 

Ledarskap är ett ämne som har studerats och forskats på i över hundra år. Under årens 

lopp har det utvecklas många teorier och modeller som syftar till att både definiera 

ledarskap samt vad som anses vara effektivt ledarskap. Forskare är eniga om att 

ledarskapsprocessen handlar om avsikten att influera individer. Frågan som många 

forskare undrar över är hur chefers tankeprocesser, det vill säga tankar, känslor och 

värderingar, tar form och mynnar ut i det som anses vara ”effektivt ledarskap” (Avolio 

et al., 2009; Tafvelin, 2013). Denna studie bidrar till ledarskapsforskningen på så sätt 

att den visar vilka tankeprocesser som tar form hos chefer som har utbildats i 

utvecklande ledarskap, relaterat till att vara ett föredöme. Studien ger insikt i chefernas 

tankeprocesser gällande hur de uppfattar den ideala bilden av ett föredöme, 

exempelvis att de anser att det är någon som har hög självmedvetenhet, stark moralisk 
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och etisk kompass, stark inre drivkraft, hög social kompetens samt har förmågan att ha 

ett objektivt och etiskt förhållningssätt. Studien ger även insikt i de tankar, känslor och 

värderingar som tar form praktiskt hos cheferna i just denna studie, relaterat till att 

vara ett föredöme. Exempelvis visar studien att cheferna reflekterar och agerar 

medvetet kring sitt ledarskap, har styrande värderingar och hög drivkraft, coachar 

medarbetare samt engagerar sig för jämlikhet och jämställdhet. Dessa identifierade 

mönster bidrar på så sätt att de möjliggör en förståelse samt en kartläggning av 

beteenden som yttrar sig i praktiken som kan användas som grund för ett framtida 

”best practice” relaterat till föredömligt ledande.  Cheferna i studien har även uttryckt 

att det finns en del hinder för att de ska kunna vara det ideala föredömet de vill vara. 

Studien visar att den organisatoriska kontexten och miljön till viss del inte stödjer 

ledarskapet vilket hämmar utvecklandet av starka föredömen. Detta konstaterande 

bekräftar Bommer et al. (2004) och Walter och Bruch (2010) påståendet att även om 

utbildning av chefer i utvecklande ledarskap anses vara fördelaktigt så måste 

kontexten stötta ledarskapet. Avslutningsvis, då det råder bristande forskning specifikt 

kopplat till hur chefer som utbildats i Utvecklande ledarskap i praktiken agerar 

föredömligt så bidrar den här studien med insikt i just det.   

5.2 Rekommendationer till ledare 

Studiens resultat bidrar med insikter till ledare som har avsikt att utveckla sina 

tankeprocesser och sitt sätt att leda föredömligt.  

Studien har identifierat mönster som är kopplade till hur chefer som har gått en 

utbildning i Utvecklande ledarskap relaterar till att vara föredömen. Eftersom det är 

påvisat att Utvecklande ledarskap har positiva effekter på både individ- och 

organisationsnivå samt att det föredömliga ledarskapet är av stor vikt (Larsson et al., 

2002; Ljungblom, 2012) kan ledare som vill utveckla sitt föredömliga ledarskap 

överväga nedan rekommendationer: 

 Reflektera och agera medvetet kring det egna ledarskapet genom att jobba med 

ömsesidig feedback. 
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 Vara transparent och öppen gällande vad som pågår inom verksamheten. Ledare 

som är öppna skapar bättre tillit och förtroende till sina medarbetare,  

 Ha starka grundvärderingar, förespråka organisationens värdegrund samt 

förhållningsregler och förankra dessa inom verksamheten och bland medarbetarna. 

 Inkludera medarbetarna och delegera ansvar. Engagera sig i systematiskt 

förbättringsarbete, se över rutiner och processer samt identifiera avvikelser 

tillsammans med medarbetarna och ta till vara förslag till förbättringar. 

 Tänka på att aktivt coacha medarbetare och nyttja den maximala potentialen genom 

att kommunicera, vara tillgänglig och aktivt lyssna. Tillämpa situationsanpassat 

ledarskap. Vara prestigelös och erkänna misstag. 

 Aktivt se över etiska ställningstaganden och engagera sig för jämlikhet och 

jämställdhet för att skapa en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat. 

Genom att överväga ovan rekommendationer kan ledare som vill utvecklas inom sitt 

ledarskap agera som bättre föredömen för sina medarbetare och därmed uppnå bättre 

resultat både inom verksamheten men även bidra till organisationens framgång i en 

helhet.  

5.3 Rekommendationer till organisationer  

Studiens resultat bidrar med insikter för organisationer som har för avsikt att utveckla 

det interna ledarskapet samt utveckla deras ledares tankeprocesser och beteenden till 

att bli mer föredömliga.  

Genom att jämföra den egna organisationens ledarskap idag mot studiens resultat kan 

organisationer identifiera eventuella utvecklingsområden och då även komma till ett 

övervägande att investera i att utbilda sina ledare i utvecklande ledarskap.  

Studiens resultat kan användas för att utveckla en översikt med riktlinjer och 

förväntningar av ledare som förväntas agera som föredömen. Detta skulle göra 

fenomenet mer konkret och därmed underlätta för ledare att vara föredömen både i 

deras tankeprocess samt i praktiken. Organisationer bör i samband med att dessa 
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riktlinjer utvecklas öppet diskutera vad det innebär att vara ett föredöme som ledare, 

det ideala föredömet och dess inverkan på medarbetare och organisationen i sin helhet. 

Genom kommunicera detta så kan ledare bättre förstå vad som förväntas av dem men 

även börja utvärdera det egna förhållningssättet och därmed kunna göra en bedömning 

om vilka delar kopplat till att vara ett föredöme som kräver en utveckling.  

Som resultatet indikerar finns det en del utmaningar med att vara en ledare och hur en 

ledare relaterar till att vara ett föredöme. Organisationer måste inse och erkänna att det 

är en utmaning att vara ett föredöme som ledare. Detta innebär att även om det är så att 

ledare får utbildning i utvecklande ledarskap och anpassade riktlinjer så kan det vara 

värt för organisationer att ge chefer specifik utbildning och träning i hur man är ett 

föredöme. Utbildning skulle vara gynnsamt eftersom Larsson et al. (2002) och 

Ljungblom (2012) påstår att föredöme anses vara den faktor som väger tyngst i en 

chefs ledarskap vilket då innebär att detta är ett område inom en chefs ledarskap som 

fokus måste ligga på. Larsson et al. (2002) och Ljungblom (2012) påstår även att 

ledare som fokuserar på att vara föredömen anses ha en bättre relation till sina 

anställda samt ha bättre organisatoriska resultat vilket även det tyder på att 

organisationer bör investera tid och resurser på detta.  

Utifrån resultatet kan en bedömning göras att organisationer även bör se över den 

kontext och miljö som deras ledare är verksamma inom. Om miljön inte stödjer att 

ledare ska kunna agera föredömligt så finns en risk att effektiva beteenden inte kan ta 

form. Detta kan i ett långt lopp ha negativa effekter på organisatoriska resultat och 

framgång.  

5.4 Begränsningar 

En begränsning är att studien har gjorts på en och samma organisation inom den 

offentliga sektorn vilket innebär att resultatet ger en begränsad bild av det föredömliga 

ledarskapet. En ytterligare begränsning är att studien är subjektiv och endast tar upp 

chefernas syn på sitt egna föredömliga ledarskap. Studien hade med största 

sannolikhet gynnats av att ta med medarbetarperspektivet för att både kunna göra en 

jämförelse och se om chefernas verklighet och uppfattning stämmer med 
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medarbetarnas. I och med en sådan studie hade det varit intressant och lärorikt för 

både informanterna men även forskaren att se vad differensen är. Studien hade även 

gynnats av detta då det hade gett en rättvis bild av chefernas föredömliga ledarskap.  

5.5 Framtida forskning 

Ledarskap är ett intressant område att studera och speciellt är det nyttigt att få en 

inblick i vad som gör att en chef anses vara föredömlig. En slutsats som dragits under 

studiens gång är att personer som har arbetat som chef en längre tid har utvecklats med 

rollen och anses sig själva ha blivit bättre och mer stabila i sitt chef- och ledarskap 

med åren. Just inom den här studiens omfattning hade det varit extra intressant att följa 

nya chefer över en tidsperiod på cirka 5-10 år och se hur de utvecklas i relation till att 

vara föredömen. Ämnesområdet skulle gynnas av en sådan longitudinell studie för att 

verkligen kunna kartlägga hur en chef utvecklas i sin roll samt i ledarskapet. Vidare 

skulle det även ge en omfattande kartläggning av det föredömliga ledarskapets 

praktiska karaktär. Som ett komplement så bör även medarbetarperspektivet 

inkluderas för att kunna kartlägga vad som är effektivt och inte i det föredömliga 

ledarskapet samt hur medarbetarna svarar på chefernas ledarskap. Att en sådan studie 

är av stor omfattning är införstått men kanske av stor vikt för att verkligen få en rättvis 

bild av fenomenet.   

5.6 Slutsats  

Denna studie har bidragit med en djupare förståelse för hur ledare som har utbildats i 

utvecklande ledarskap relaterar till att vara ett föredöme. En slutsats är att det är nära 

koppling mellan hur informanterna uppfattar begreppet föredöme och hur de faktiskt 

agerar i praktiken. Studien tydliggör att chefer som har utbildats i utvecklande 

ledarskap relaterar starkt till att vara föredömen då de är medvetna om de positiva 

organisatoriska effekterna detta kan ha. Avslutningsvis så visar studien även att även 

vid hinder så är cheferna hängivna sitt uppdrag och gör allt de kan för att fortsätta 

agera som ett föredöme för sina medarbetare.  
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BILAGA 1: Intervjuguide  

Denna studie går ut på att undersöka hur chefers ledarprocess ser ut kopplat till 

grundprincipen föredöme, som är en del av ledarskapsmodellen Utvecklande 

ledarskap.  

Bakgrundsinformation 

Namn:  

Ålder:  

Hur länge har informanten varit chef: 

Hur kommer det sig att informanten blivit chef: 

Frågor kopplat till grundprincipen/komponenten ”Föredöme” i ledarskaps-
modellen Utvecklande ledarskap  

1) Vad innebär det att som chef vara ett föredöme? 

2) Hur agerar Du för att vara ett föredöme? 

Låt intervjupersonen prata på. Följ upp alla relevanta trådar och försök att få ut så 
mycket information som möjligt.  

Följdfrågor 

Kopplat till ”Värdegrund” 

2A. Inför viktiga beslut, hur/på vilket sätt diskuterar du vilka värden som är viktiga?  

2B. Hur/på vilket sätt uppvisar du som chef ett etiskt och moraliskt förhållningssätt?  

Kopplat till ”Förebild” 

2C. Hur/på vilket sätt handlar du i överensstämmelse med dina uttryckta åsikter?  

2D. Hur/på vilket sätt erkänner du dina egna misstag utan att komma med 
bortförklaringar?  

Kopplat till ”Ansvar”  

2E. Hur/på vilket sätt tar du ansvar för verksamheten – även i motgång? 

2F. Hur/på vilket sätt tar du ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs? 

3) Vilka hinder upplever Du att det finns till att du inte kan vara det föredöme du idealt 

skulle vilja vara? 
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BILAGA 2: Förteckning över informanter  

- K anger kvinna, M man; talet anger informanternas ålder 

Intervjuer gjorda med chefer som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och har 

gått utbildningen utvecklande ledarskap. Intervjuer gjorda i Stockholm mellan 16 mars 

och 28 april, 2015. 

K47, chef, biomedicinsk analytiker, LNP 

K55, chef, Administration och service 

M63, chef, läkare, Akutdivision 

K36, chef, jurist, Administration och Service 

M50, chef, civilekonom, Administration och service  

K62, chef, kurator, Kuratorskliniken 

K38, chef, sjuksköterska, Division för Medicin Kirurgi  

M57, chef, läkare, Kvalitet och patientsäkerhet  

M56, chef, ingenjör, Administration och service 

M53, chef, sjuksköterska, Neurologiska kliniken 

K46, chef, biomedicinsk analytiker, LNP 

M50, chef, ekonom, Ekonomiavdelning 


