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Sammanfattning 
En ledningsfilosofi med potential för tillämpning i dynamiska organisationer, som 
kännetecknas av egenmakt och decentraliserad struktur, är självledarskap. Självledarskap är 
ett relativt nytt koncept och kännetecknas av att medarbetare i hög utsträckning kan leda sig 
själva och skapa den motivation och det självförtroende som är nödvändigt för att uppnå sin 
ultimata prestation. I detta examensarbete undersöks hur anställda, på Arbetsförmedlingen i 
Luleå kommun, upplever införandet av självledarskap i deras myndighet. Genom intervjuer 
med åtta arbetsförmedlare undersöks självledarskapets påverkan på arbetet, möjligheter och 
hinder med självledarskap och användandet av självledarskapsstrategier. Resultatet visar att 
tillämpning av självledarskap ökar kreativiteten och effektiviteten hos de anställda. Genom att 
de anställda får frihet under ansvar, istället för att bli detaljstyrda, skapas meningsfullhet och 
motivation i arbetet. Självledarskap påverkar de anställdas inflytande och kontroll över arbetet 
och mycket tyder på att ledningsfilosofin möjliggör empowerment, arbetstillfredsställelse och 
ett mer produktivt arbete. Intervjupersonerna upplever att det största hindret för självledarskap 
utgörs av bristfällig information. De upplever heller inte att de fått utbildning i strategier för 
självledarskap, men resultatet tyder på att de omedvetet använder det som beskrivs som 
beteendefokuserade strategier, naturliga belöningsstrategier samt tankebaserade strategier.  
 
 

Nyckelord: självledarskap, självledarskapsstrategier, employee empowerment, 
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Abstract 
A management philosophy with potential for application in today’s dynamic organizations, 
characterized by empowerment and decentralized structure, is self-leadership. Self-leadership 
is a relatively new concept and is characterized by the fact that employees can lead 
themselves to a great extent and therefore create the motivation and self-confidence necessary 
to achieve their ultimate achievement. This thesis analyzes how employees, at 
Arbetsförmedlingen in Luleå municipality, experience the introduction of self-leadership in 
their organization. Through interviews with eight employment officers self-leadership's 
impact on work, opportunities and barriers with self-leadership and the use of self-leadership 
strategies, are investigated. The result shows that the application of self-leadership generates 
creativity and efficiency for the employees. Giving the employees freedom and responsibility, 
instead of being micromanaged, creates meaningfulness and motivation towards work. Self-
leadership affects employees' influence and control over their work and a lot suggests that the 
management philosophy allows for empowerment, work satisfaction and a more productive 
work. Respondents find that the biggest obstacle to self-leadership is insufficient information. 
Respondents also describe that they did not receive training in self-leadership strategies. 
However, the results indicate that they unconsciously use what describes as behavior-focused 
strategies, natural reward strategies and thought-oriented strategies.  
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Inledning 
Flera organisationer i dagens arbetsliv står inför nya utmaningar i och med dagens snabba, 
högteknologiska, informationsbaserade och konkurrenskraftiga miljöer (Neck & Houghton, 
2006). Eftersom fler och fler organisationer förändras mot en allt mer decentraliserad 
organisationsstruktur, där det sker en förskjutning av både beslutanderätt, makt och ansvar, så 
uppmuntras medarbetare på alla nivåer i organisationer att ta allt mer ansvar över sina egna 
arbeten (Mintzberg, 1979). Det anses väsentligt för alla arbetstagare att ha förmåga att leda 
sig själva i arbetet (Neck & Houghton, 2006). Utvecklingen av det nya arbetslivet medför 
uppmärksamhet på flera olika empowerment- och managementbegrepp och flera 
organisationer implementerar olika strategier för att hantera de förändrade arbetsvillkoren. 
Neck och Houghton (2006) menar att en ledningsfilosofi som visar potential för tillämpning i 
dessa dynamiska organisationer, som kännetecknas av egenmakt och decentraliserade 
strukturer, är självledarskap.  
 
Begreppet självledarskap introducerades av Manz 1986, som en vidareutveckling av den 
existerande self-management teorin. Självledarskap kännetecknas av att medarbetare i hög 
utsträckning kan leda sig själva och beskrivs ofta som en process där medarbetarna influerar 
sig själva till att skapa motivation och självförtroende i syfte att öka prestationen (Houghton 
& Yoho, 2005). Självledarskap leder till att den personliga effektiviteten hos individen ökar 
genom att denne blir mer ansvarstagande och utvecklar sitt eget arbetssätt, och på så sätt leder 
sig själv till att lyckas med de uppgifter och mål individen har, vilket också påverkar 
organisationens resultat positivt (Manz, 1986). Genom att uppmuntra ett självledarskap hos 
medarbetare frigörs mer tid för organisationens chefer och ledning att exempelvis fokusera på 
ett strategiskt arbete istället för att detaljstyra sina anställda (Markham & Markham, 1995).	
	

Strategier för självledarskap 
Manz (1986) presenterade de grundläggande strategierna för självledarskap. 
Självledarskapsstrategier kan användas för att identifiera och förändra beteenden och 
tankemönster för att öka den inre motivationen. Manz (1986) delade upp strategierna för 
självledarskap i tre huvudgrupper, med ett antal strategier inom varje grupp. Huvudgrupperna 
är beteendefokuserade strategier, strategier med fokus på naturliga belöningar samt strategier 
med syfte att skapa konstruktiva tankemönster (Manz, 1986). 
 
Beteendefokuserade strategier 
De beteendefokuserade strategierna bygger på teorier om självmedvetenhet samt hur 
individen ökar sin självmedvetenhet genom att leda sig själv och styra sitt eget beteende 
(Manz & Sims, 1987). Beteendefokuserade strategier inkluderar självobservation, 
självmålsättning, självbelöning, självbestraffning och självpåminnelse. Genom 
självobservation kan individen öka medvetenheten om var, varför och i vilka situationer som 
en individ använder olika beteenden och hur han/hon agerar, vilket är grunden för en effektiv 
målsättning. Den här typen av självmedvetenhet är nödvändig för individen för att förstå när 
icke produktiva eller ineffektiva beteenden behöver förändras eller elimineras. 
Självobservation är effektivt sätt för individen att upptäcka styrkor och svagheter vilket 
underlättar självledarskap (Manz & Sims, 1987). Genom att påverka sitt eget beteende på ett 
konstruktivt sätt kan individer vägleda sig till att uppnå mål och därmed känna 
tillfredställelse.  
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Enligt Manz (1986) är även belöningar ett sätt att påverka sin självmedvetenhet. Med både 
fysiska och psykiska belöningar kan individen påverka sina beteenden och handlingar. För att 
påverka sitt beteende kan individen först identifiera de saker som den finner belönande, vilket 
Manz (1986) anser leder till ökad inre motivation. Likaså kan individen anses behöva 
identifiera de beteenden som skapar skuldkänslor och självkritik, och vad som leder till så 
kallad ”självbestraffning”, för att kunna uppnå ett önskvärt beteende (Manz, 1986). Den sista 
strategin är självpåminnelse, vilket beskriver vikten av att påminna sig själv om hur 
meningsfulla olika arbetsuppgifter är (Manz, 1986). 
 
Naturliga belöningsstrategier 
Genom naturliga belöningsstrategier kan situationer skapas i vilka en individ är motiverad. 
Naturliga belöningar brukar delas in i två typer; externa och inre belöningar (Neck & Manz, 
2010). De externa belöningarna syftar på belöningar som organisationen kan bidra med. Inre 
belöningar kan vara att individen utför en aktivitet eller uppgift som den finner glädje i att 
utföra eftersom glädjen i sig är en belöning. De externa och inre belöningarna leder till en 
känsla av kompetens, mening och självkontroll vilket i sin tur skapar en inre motivation (Neck 
& Manz, 2010). Genom externa belöningar som komplimanger, uppmuntras personer ofta att 
fortsätta med de aktiviteter de presenterar bra inom (Neck & Manz, 2010). 
 
Självkontroll beskrivs som kontroll över sitt eget beteende. Neck och Manz (2010) menar att 
människor har en naturlig tendens att vilja styra och kontrollera sin situation istället för att låta 
någon annan människa göra detta. Kompetens och självkontroll resulterar ofta i 
beteendemönster där individen söker efter utmaningar. Att överkomma en utmaning ses som 
en naturlig belöning då det också leder till känslan av kompetens och självkontroll (Neck & 
Manz, 2010). Individer som känner sig kompetenta och självkontrollerande, kan dock ha svårt 
med att naturligt ”njuta” av en uppgift och känna sig motiverade av den om de inte tror på att 
det finns en mening med uppgiften. Individen vill gärna känna ett syfte eller ett värde. 
 
Tankemönsterbaserade strategier 
Den tredje huvudstrategin är tankemönster. Med detta menas att människor genom strategier 
kan förändra sina tankemönster och därmed förändra beteende. Genom att kontrollera sitt 
tankemönster, bland annat genom att byta ut negativa mot positiva tankar, eller se möjligheter 
istället för hinder, kan individer lättare hantera sitt arbete och uppnå bättre prestationer (Neck 
& Manz, 1992). Att öva på ett konstruktivt tankemönster kan bidra till att individer utvecklar 
sina sätt att tänka om sina erfarenheter och på så sätt leda till en större arbetstillfredsställelse 
(Neck & Manz, 1992). Neck och Manz (1992) menar att individers fantasi och synsätt är 
betydande faktor till ett förbättrat tankemönster. Genom mentala bilder, visualisera framgång i 
förväg och genom att ”föra en inre dialog” kan individen lättare uppnå utmaningar. Det anses 
betydelsefullt att använda ”självprat” till något bra som att förbereda sig inför en prestation, 
belöna sig eller för att klara av svårigheter (Neck & Manz, 1992). Att byta ut negativa tankar 
till positiva tankar, bidrar till motivation för individen. 
 

Effekter av självledarskap 
Självledarskapsförespråkare föreslår relationer mellan självledarskap och kreativitet samt 
självledarskap och innovation (Houghton & Yoho, 2006). Vid en kvantitativ undersökning om 
självledarskapets effekter på arbetstagares innovativa arbetsbeteende visar Kör (2016) i en 
studie av 404 anställda i banksektorn att självledarskap förbättrar innovativt arbetsbeteende. 
Resultatet visar även att personer som har ett starkt självledarskap är mer benägna att ha ett 
högt innovativt beteende än individer som har svagt självledarskap. Självledarskap bidrar till 
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att individer utvecklar innovativt beteende genom att ge personer självstyre, motivation och 
självinflytande över egna tankar och beteenden (Kör, 2016). Utvecklingen av innovativa 
beteenden i organisationer blir därför lättare genom färdigheter inom självledarskap, som 
inkluderar processer av självinflytande och självhanterande. Organisationer som strävar efter 
ett innovativt beteende behöver inse betydelsen av individers användande av självledarskaps-
tekniker (Kör, 2016). 
 
Empowerment är ett management begrepp som ofta används i samband med självledarskap 
och brukar användas som en övergripande term som innebär mer makt till individen, ansvar, 
delaktighet, förtroende och befogenheter. Självledarskap framställs som en mekanism som 
underlättar empowerment och självledarskaps-tekniker beskrivs ofta som en central del av 
empowerment-insatser inom organisationer. Flera studier och forskning har under de senaste 
decennierna visat att självledarskapskonceptet är applicerbart på empowerment (Houghton & 
Yoho, 2005). Baserat på detta menar Houghton och Yoho (2005) att det finns en relation 
mellan självledarskap och psykologisk empowerment och att självledarskap och 
empowerment påverkar och påverkas av varandra. Det vill säga en person som upplever 
känslor av självbestämmande, kompetens, mening och inflytande är mer benägen att engagera 
sig i ett självledande beteenden än en person som inte upplever psykologisk empowerment 
(Houghton & Yoho 2005). Wilson (2011) visar i en studie att det finns ett positivt förhållande 
mellan psykologisk empowerment och strategier för självledarskap. Framförallt i de 
beteendefokuserade strategierna och de naturliga belöningsstrategierna. Förändringar likt 
självledarskap, där medarbetarna får mer frihet och kontroll i sitt arbete, kommer därför öka 
de anställdas psykologiska empowerment menar Wilson (2011). Dessa fynd är betydelsefulla 
för chefer som beaktar ledarstilar som gör det möjligt för medarbetare att få mer frihet och 
autonomi i sitt arbete, eftersom sådana förändringar antas öka anställdas psykologiska 
empowerment. Studiens fynd ger empiriskt stöd för att individer med ökad frihet och 
autonomi engagerar sig i strategier för självledande beteenden (Wilson, 2011). 
  
Organisationer implementerar empowerment-program i syfte	att öka anställdas motivation och 
produktivitet (Huges, Ginnett & Curphy, 2012). Det kan också enligt Huges et al. (2012) leda 
till att anställda upplever högre kontroll över deras arbete. För att ledare ska framkalla 
empowerment hos sina anställda måste de delegera ledarskap och beslutsfattande till en lägre 
nivå. De anställda behöver även få de resurser, kunskaper och färdigheter som behövs för att 
fatta goda beslut (Huges et al., 2012). När organisationer implementerar empowerment-
program och delegerar beslutsfattande till de anställdas nivå utan att de anställda har någon 
erfarenhet leder det ofta till att resultatet blir dåligt (Huges el al., 2012). Detta sker även om 
de anställda får fler ansvarsområden utan träning eller stöd. Huges et al. (2012) menar att 
ledare som önskar empowerment hos sina anställda måste utvärdera vad de anställda är 
kapabla till, förbättra och bredda dessa egenskaper och slutligen låta de anställda få 
befogenheter och ansvar i proportion till detta. Enligt Huges et al. (2012) kan organisationer 
misslyckas om de inte överväger tiden, ansträngningen och förändringarna som behövs för att 
verkligen ha ett arbetssätt med empowerment. Introduceras arbetssättet utan att de anställda 
får guidning, träning eller stöd så blir implementeringen inte bra.  
 
Kanters modell Structural Theory of Organizational Empowerment understryker 
organisationens uppbyggnad för att möjliggöra empowerment. Enligt Kanter (1977) ska 
ledningen skapa förutsättningar för de anställda att erhålla empowerment. Kanter (1977) anser 
att anställdas beteende är en reaktion på den situation de befinner sig i och att maktlösa 
individer saknar kontroll över sitt eget öde och är mindre benägna att nå organisationens mål. 
Individer som har makt och känner empowerment är mer produktiva på arbetet vilket kan 
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avgöra effektiviteten i en organisation. Genom att uppfylla olika kriterier uppnår man en 
högre grad av empowerment. Dessa kriterier är: möjlighet till utveckling, tillgång till 
information, stöd, resurser samt formell och informell makt (Kanter (1977). 
 
För att avgöra om en arbetstagare upplever empowerment eller inte utgår Huges et al. (2012) 
från fyra komponenter. Anställda med empowerment har ett högt självbestämmande; de kan 
fatta beslut om vad de gör, hur de gör det och vad som behövs för att få det gjort. De har 
också en hög känsla av mening; de tror att vad de gör är viktigt för dem och för företaget. De 
har också en hög kompetens; de vet vad de gör och vad som behövs för att få arbetet gjort. 
Slutligen har personal med empowerment en inverkan på andra och tror att de kan påverka 
deras team eller avdelning och att kollegor och ledare kommer att lyssna på deras idéer. 
Arbetstagare som inte har empowerment är motsatsen till detta. De har ett litet utrymme för 
beslutsfattande, kan känna sig dåligt rustade och att de inte vill fatta beslut, har liten påverkan 
över deras arbetsteam (Huges et al., 2012). 

 
Omständigheter för självledarskap 
Under de senaste åren har självledarskapskonceptet vunnit stor popularitet (Houghton & 
Yoho, 2005) men flera självledarskapsforskare har ifrågasatt i vilken utsträckning 
självledarskap kan uppmuntras i olika typer av situationer (Markham & Markham, 1995). Mer 
specifikt huruvida självledarskap är en teori som passar vid vissa situationer eller om det är en 
allmängiltig teori som kan användas med alla anställda under alla omständigheter (Markham 
& Markham, 1995). Självledarskaps teoretiker har föreslagit att det inte kan vara allmänt 
lämpligt att uppmuntra självledarskap. Manz och Sims (2001) hävdar att det är naivt att förlita 
sig på att självledarskap alltid är lämpligt och att flera viktiga situationers faktorer påverkar 
lämpligheten. Houghton och Yoho (2005) presenterar en modell om ledarskap och 
psykologisk empowerment som ska visa under vilka omständigheter och situationer som 
självledarskap ska uppmuntras. De menar på att det finns fyra olika ledarstilar: styrande, 
transaktionell, transformerande och bemyndigande och att vissa nyckelfaktorer, däribland 
anhängares utveckling, situationens brådska och uppgiftsstrukturen avgör vilken 
ledarskapsstil som bör väljas. Varje särskild vald ledarskapsstrategi leder i sin tur till en 
specifik kombination av förutsägbara resultat, bland annat nivån på anhängares engagemang, 
deras beroende av ledaren, kreativitet och psykologiska egenmakt (Houghton & Yoho, 2005). 
Modellen visar alltså på att olika ledarskapsstilar passar till olika situationer. De menar att en 
bemyndigande ledarskapsstil där självledarskap används är lämplig när arbetstagares 
utveckling är hög eller då en långsiktig utveckling är viktigt. Vidare visar denna modell att en 
ledarskapsstil med självledarskap bör uppmuntras när ledare vill ha medarbetare som är 
engagerade, självständiga och kreativa med en hög känsla av egenmakt. Det ska heller inte 
finnas några omedelbara kriser och arbetsuppgifterna ska inte vara ostrukturerade eller för 
komplexa. Självledarskap ska inte uppmuntras om det inte finns utrymme för arbetstagarna att 
vara kreativa menar Houghton och Yoho (2005). 
 
Självledarskapsforskare har i allmänhet ignorerat personlighets- och individskillnader för 
användandet av självledarskap och sagt att personlighetsdrag inte kan relateras (Neck & 
Houghton, 2006). Exempelvis menar Manz (1986) att självledarskap är ett inlärt beteende 
snarare än en egenskap individer besitter. Manz (1986) menar att självledande beteenden går 
att förändra medan personlighetsdrag är relativt stabila över både tid och situation. Markham 
och Markham (1995) har ifrågasatt detta och menar att bemästrandet av självledarskap skiljer 
sig beroende på vilken personlighetstyp individen har. Även Houghton, Bonham, Neck, och 
Singh (2004) har lämnat empiriskt stöd för denna ståndpunkt. Houghton et al. (2004) 
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rapporterar signifikanta relationer mellan personliga egenskaper och användandet av 
självledarskapsstrategier. Det positiva förhållandet mellan strategier för självledande 
beteenden och personlighetsdrag innebär att vissa personlighetsdrag hos individer antas leda 
till att vissa är mer sannolika att engagera sig i självledande beteenden, medan individer med 
andra egenskaper kan vara ineffektiva självledare (Houghton et al., 2004). 

 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela Sverige med 280 kontor inom 
tio marknadsområden. Arbetsförmedlingens uppdrag, de långsiktiga målen och uppgifterna, 
kommer från Sveriges riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för 
Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, u.å.). Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i 
grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för 
arbetsgivare. De verkar för att underlätta för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra 
och prioriterar stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen,	
u.å.). 
	
I över 100 år har Arbetsförmedlingen varit en del av den svenska arbetsmarknaden, men på 
senare tid har de noterat att det finns en obalans mellan vad deras kunder förväntar sig av dem 
och vad de levererar (Arbetsförmedlingen, u.å.). Därför genomför Arbetsförmedlingen en 
förändring, en så kallad förnyelseresa, där de arbetar för att reformera myndigheten i flera 
steg. Det övergripande målet för förnyelseresan är att bli en mer effektiv och modern 
myndighet som tillför samhällsnytta. När förnyelseresan är klar vill Arbetsförmedlingen 
kunna erbjuda tjänster på ett helt nytt sätt via nya kanaler. De vill vara det självklara valet för 
alla som söker arbete eller medarbetare (Arbetsförmedlingen, u.å.). 
 
Nya insikter och tidigare erfarenheter har bidragit till ett förändrat synsätt på ledarskap. Som 
en del, och ”ledstjärna”, i förnyelseresan har Arbetsförmedlingen år 2014 implementerat en 
ny ledningsfilosofi. Ledningsfilosofin handlar om självledarskap, vilket är ämnet för detta 
examensarbete. Införandet av självledarskap syftar till att utveckla former, för att tillvarata 
medarbetares uppfattningar om utveckling och förbättringar menar Arbetsförmedlingen (u.å.). 
Ett utvecklat ledarskap inom myndigheten avser att bidra till en positiv utvecklingsspiral. 
Eftersom människor idag lever i en värld som blir alltmer komplex och som förändas i snabb 
takt är det viktigt att var och en kan leda sig själv mot myndighetens samlade målbild anser 
Arbetsförmedlingen (u.å.).  
 
På alla nivåer i myndigheten ska självledarskapet utgöra grunden för ledarskap. Detta för att 
uppnå	varje medarbetares fulla potential och ansvar, i samverkan med andra i en gemensam 
riktning, eftersom individer utvecklas genom att ta ansvar för det sammanhang de verkar i. 
Den nya ledningsfilosofin, självledarskap, handlar alltså om att alla medarbetare ska ansvara 
för sina handlingar. Det bygger på att var och en är i stånd att koppla sin egna inre motivation 
till en förståelse för gemensamma värderingar och mål. De menar att om alla känner mening, 
sammanhang och motivation i sitt uppdrag skapas en förutsättning till ett bra arbete. För att 
förtydliga har Arbetsförmedlingen (u.å.) valt att definiera självledarskapet i fem olika 
dimensioner och dessa är: 

• Ansvara för helheten – alla medarbetare ska sätta sig in i helheten och bidra med sin 
egen kompetens, talang och drivkraft. 
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• Samverka med partners - utifrån helheten skapa starka partnerskap med andra delar av 
organisationen och på så sätt bidra till andras framgång och utveckling. 
 

• Utveckla det personliga ledarskapet - genom fördjupad självkännedom ta ansvar för 
den egna utvecklingen, motivationen och värderingar. Skapa förutsättningar för att 
lyckas med sitt eget uppdrag. 
 

• Fånga och påverka händelser i omvärlden - utifrån ett helhetsperspektiv kunna fånga 
och leda händelser i omvärlden. Genom att skapa partnerskap med intressenter vara 
med och påverka utvecklingen, både i och utanför verksamheten. 
 

• Leda genom att uppmuntra andra - vara en attraktiv ledare som utmanar 
medarbetare/kollegor att använda sin drivkraft och kompetens och skapa 
förutsättningar för deras inre och yttre tillväxt. 

 
Problemformulering 
Självledarskap är ett relativt nytt koncept och enbart två årtionden har följts av 
självledarskapsteori och forskning. Den forskning som bedrivits har framförallt varit 
konceptuell och det finns relativt få empiriska studier som undersökt självledarskap i 
organisationssammanhang (Neck & Houghton, 2006). Inom området är det svårt att finna 
forskning, speciellt svensk forskning. Självledarskapsforskningen har framförallt utförts i en 
amerikansk kontext med kvantitativa studier. Få vetenskapliga studier undersöker kvalitativt 
användandet av självledarskap. Detta examensarbetes syfte kommer att vara att undersöka 
detta relativt outforskade område och ta reda på vad de anställda, på den svenska myndigheten 
Arbetsförmedlingen i Luleå kommun, har för upplevelser av ledningsfilosofin självledarskap. 
Detta examensarbete avser att bidra till ny kunskap, och fylla en kunskapslucka, gällande 
självledarskapets påverkan på arbetet, hinder och möjligheter med självledarskap och 
användandet av självledarskapsstrategier. Ämnet är aktuellt i förhållande till hur dagens 
arbetsliv är utformat där allt fler organisationer har en allt mer decentraliserad 
organisationsstruktur och där medarbetare förväntas ta eget ansvar (Mintzberg, 1979). 
Eftersom fler organisationer implementerar olika ledarstilar för att hantera de förändrade 
arbetsvillkoren, är det intressant att studera en myndighet som tidigt införde självledarskap. 
Förhoppningsvis går resultatet att tillämpas som en inspiration för andra organisationer som 
står inför en förändring av ledningsfilosofi eller vill implementera självledarskap. 
Organisationer kan ha praktisk nytta av anställdas upplevelser av självledarskapets påverkan 
på arbetet. Resultatet kan praktiskt användas för att stärka faktorer som intervjupersonerna 
upplever som viktiga, och generera kunskap om möjligheter och hinder som kan finnas i 
självledarskap och de strategier som används.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka anställdas upplevelser av självledarskap i en 
offentlig myndighet. 
 
De frågeställningar som undersökas är: 
 

• Hur anser de anställda att självledarskap påverkar arbetet? 
• Vilka möjligheter och hinder framkommer	med självledarskap enligt de anställda? 
• Hur använder sig de anställda av självledarskapsstrategier?	
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Metod 
 

Val av metod  
Detta examensarbete, om anställdas upplevelser till självledarskap, baseras på en kvalitativ 
studie. Enligt Miles och Huberman (2014) är en kvalitativ ansats ett sätt att genom sitt eget 
material försöka hitta kategorier eller modeller som beskriver fenomen i vår omvärld. Detta 
tillvägagångssätt används eftersom syftet med examensarbetet är att skapa en djupare 
förståelse av de anställdas upplevelser av självledarskap. Som undersökningsmetod används 
intervjuer. Detta eftersom intervjuer har ett djupgående undersökningsvärde när det kommer 
till attityder och bilder av verkligheten (Howitt, 2013). Studien har ett hermeneutiskt 
tillvägagångsätt för att undersöka de anställdas upplevelse. Det hermeneutiska 
tillvägagångssättet avser att ge en förståelse i individers upplevelser och är vanlig när 
forskaren vill tolka hur delar förhåller sig till en helhet (Howitt, 2013). Examensarbetet har 
även en abduktiv ansats, som beskrivs vara ett samspel mellan både en deduktiv- och en 
induktiv ansats (Howitt, 2013). Detta innebär att examensarbetet utgår dels ifrån teoretiska 
begreppsramar och tidigare vetenskapliga artiklar om självledarskap, som kompletteras med 
ytterligare teori utifrån de teman och mönster som identifieras (Howitt, 2013).  

 
Urval av data 
Detta examensarbete handlar om en specifik myndighet som har implementerat 
självledarskap. Urvalet utgjordes av åtta arbetsförmedlare som arbetar på Arbetsförmedlingen. 
Intervjupersonerna var av olika kön och olika åldrar, och de hade arbetat på arbetsplatsen 
under olika lång tid. Miles och Huberman (2014) beskriver att det i kvalitativa studier finns 
risk för ensidighet vid för små urval så detta är något som försökts undvikas. Kontakten med 
intervjupersoner förmedlades via en sektionschef på Arbetsförmedlingen. Urvalet var 
strategiskt då sektionschefen valt ut två personer från varje sektion på arbetsplatsen, att 
medverka i intervjuerna.  

 
Insamlingsmetod 
Utformandet av intervjuguiden inleddes med en tankekarta eftersom Howitt (2013) förklarar 
att intervjuguiden är grunden till ett rättvisande material. Med en egenkomponerad 
intervjuguide formulerades frågor som avsåg att besvara examensarbetets syfte och på så sätt 
säkerhetsställa att samtalsämnena under intervjuerna förblev relevanta. Frågorna formuleras 
med ett enkelt språk och inga dubbla frågor används, det vill säga två frågor i en fråga. För att 
underlätta för intervjupersonerna att förstå frågeställningarna undviks även för svåra termer. 
 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats, det vill säga på 
Arbetsförmedlingen, där samtliga intervjupersoner befann sig dagligen. Intervjuerna 
genomfördes i ett ostört rum, utom syn- eller hörhåll från andra anställda. Detta för att skapa 
ett tryggt klimat där intervjupersonerna kunde prata ostört. Varje intervjuperson intervjuades 
enskilt och en intervju tog cirka en timme. Samtliga intervjuer utfördes inom en veckas tid, 
för att minska sannolikheten för att arbetssituationen skulle förändras. Vid intervjuerna 
användes ljudinspelning via mobiltelefon för att underlätta transkriberingen och för att stärka 
kvalitén på studien samt för att undvika risken för missuppfattningar och felcitering. Även 
kompletterande anteckningar fördes. I början av samtliga intervjuer beskrevs de etiska 
övervägandena och efter intervjupersonernas samtycke, påbörjades ljudinspelningen. 
Intervjupersonerna fick information om att det inte fanns rätt eller fel svar på frågorna och att 
de gärna fick ge uttömmande och beskrivande svar och exempel. Intervjuerna inleddes med 
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några enkla frågor om kön, ålder och arbetsuppgifter, för att därefter gå över till de lite mer 
komplexa frågorna. Samtliga frågeområden inleddes med en öppen fråga som vid behov 
följdes av följdfrågor. För att inte hämma ordflödet avbröts inte intervjupersonerna. Vid 
intervjuernas slut fick även intervjupersonerna möjlighet att tillägga information och därefter 
tackades de för sitt deltagande. 

 
Bearbetning och analys av data 
Ljudinspelningarna från intervjuerna överfördes till skriftlig form genom ortografisk 
transkription (Howitt, 2013), vilket betyder att endast det talade språket skrivs ned till text 
utan hänsyn till hur orden sägs, kroppsspråket eller ansiktsmimiken med mera. Ortografisk 
transkriberingsmetod används eftersom Howitt (2013) beskriver att det inte är nödvändigt 
med en mer detaljerad transkribering för en tematisk analys. Den tematiska analysen 
tillämpades för att analysera de transkriberade intervjuerna eftersom den bidrar till att 
reducera mängden material och ge förståelse av helheten. Miles och Huberman (2014) 
beskriver att i tematisk analys är fokus på vad som sägs, snarare än på hur något är sagt. Den 
är också en flexibel och aktivt skapande process. Genom tematisk analys utförs en detaljerad 
kodning av texten (Miles & Huberman, 2014). Detta genomförs genom att gå igenom 
materialet stycke för stycke, rad för rad och ord för ord flera gånger för att identifiera 
samband, centrala mönster och gemensamma nämnare. Den tematiska analysen utförs genom 
en abduktiv process, det vill säga både genom induktion och deduktion. Den deduktiva, den 
teoristyrda kodningen, grundas på befintliga teorier och forskningsresultat för att analysera 
empirin (Howitt, 2013). Teorin har också skapat stor del av innehållet i frågorna vilket i sin 
tur underlättar den teoristyrda kodningen. Den induktiva datakodningen används för att 
identifiera nya teman (Howitt, 2013).  Det som framträder hos intervjupersonerna gemensamt 
struktureras upp i relativt breda teman (Miles & Huberman, 2014). Varje tema ges en 
sammanfattande benämning och definition. För att ge exempel som illustrerar tema används 
även utdrag från intervjuerna. Utdragen fördelas jämnt bland intervjupersonerna i syfte att 
generera en rättvisande bild av samtliga intervjupersoners upplevelse av självledarskap. 

 
Etiska övervägande 
De forskningsetiska principerna utgjorde riktlinjer och vägledning vid planering av arbetet för 
att förhindra att regler överträds. Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning. Dessa krav 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Informationskravet uppfylldes genom att alla som berördes av examensarbetet blev 
informerade om dess syfte, villkor och användningsområden samt att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan utan att detta skulle medföra negativa påföljder för dem. Samtliga 
personer gav sitt samtyckande till att aktivt delta, vilket uppfyller samtyckeskravet som 
innebär att deltagare har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill 
delta. Beroende på examensarbetets karaktär behövde samtycket enbart ges muntligt. Alla 
intervjupersoner var myndiga så inget samtycke behövde inhämtats från förälder eller 
vårdnadshavare. För att uppfylla konfidentialitetskravet behandlades alla uppgifter och 
material konfidentiellt och materialet förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av 
uppgifterna. Alla deltagare besvarade frågorna anonymt. I examensarbetet används inga namn 
utan personerna benämns som intervjupersoner. I enlighet med nyttjandekravet användes alla 
insamlade uppgifter enbart till forskningsändamål. Inga uppgifter kommer att användas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultat som erhållits från intervjuerna i en löpande text. 
Resultatet har delats upp i sex teman som analyserats. Dessa teman är: introducerande, 
meningsfullhet, frihet, eget ansvar, samverkan och stöd. Varje tema eller kategori beskrivs var 
för sig och utdrag ur intervjuerna kommer att exemplifiera och förtydliga texten.  

 
Introducerande  
Återkommande för intervjupersonernas upplevelse av självledarskap är hur ledningsfilosofin 
introducerades och implementerades i verksamheten. Intervjupersonerna berättar att 
ledningsfilosofin på Arbetsförmedlingen styrs av vem som är generaldirektör. I och med det 
senaste bytet av generaldirektör gick Arbetsförmedlingen från en styrd ledningsfilosofi, där de 
anställda beskriver att ”cheferna styrde med hela handen”, till en ny ledningsfilosofi med en 
annan föreställning om hur en verksamhet leds på bästa sätt, vilket formulerades i 
ledningsfilosofin självledarskap. Intervjupersonerna berättar att alla chefer fick gå olika 
utbildningar om självledarskap. Bland annat beskriver en intervjuperson att cheferna fick lära 
sig något som heter vattentrappan. Det är ett tankesätt som utgår från att information i en 
myndighet går från nivå till nivå och för varje steg så utkristalliseras den. För varje steg blir 
det tydligare och tydligare vad som ska göras och tanken är att information ska kunna komma 
både uppifrån och nedifrån i myndigheten. Detta tankesätt motsäger en traditionellt hierarkisk 
ledarstil där enbart cheferna talar om för de anställda vad som ska göras, utan främjar istället 
ett ledarskap där cheferna frågar de anställda om åsikter och tillvägagångssätt, eftersom den 
kunskapen ofta finns på de lägre nivåerna. 
 
När cheferna fått utbildning i självledarskap fick de anställda information om bytet av 
ledningsfilosofin vid ett möte. Intervjupersonerna kan dock inte minnas om det var under ett 
möte med alla anställda på arbetsplatsen eller om det var ett möte enbart med sektionen. Flera 
intervjupersoner beskriver att det är svårt att ange exakt när de fick den första informationen, 
eftersom självledarskapet endast är en del av förnyelseresan som Arbetsförmedlingen 
genomför, och att informationen om självledarskap har sett olika ut i olika sektioner. En stor 
del av informationen om Arbetsförmedlingens byte av ledningsfilosofi publicerades även på 
Arbetsförmedlingens interna informationssystem, tillgänglig för alla anställda att ta del av. De 
anställda beskriver att utbildningen om självledarskap har varit upplagd på olika sätt i olika 
sektioner. Utbildningen har också varit olika för de anställda, då alla anställda inte arbetade på 
Arbetsförmedlingen vid självledarskapets introducerande. De intervjupersoner som är positiva 
till utbildningen är de som beskriver att de diskuterar självledarskapet mycket i deras sektion 
tillsammans med chefen. Däremot beskriver flera intervjupersonerna att de inte har fått 
specifik utbildning i strategier för att använda självledarskap eller fått utbildning i hur de ska 
anamma självledarskapet. De menar att de genom workshops, gruppvis eller sektionsvis, har 
diskuterat självledarskapets innehåll, definitionen och målet, men att mycket av informationen 
varit otydlig. Information och utbildning till självledarskap beskrivs av en intervjuperson: 
 

Vi har ju jobbat gruppvis med olika delar av förnyelseresan och då har självledarskapet funnits 
med lite som en diskussionspunkt. Vad självledarskapet är och vad det innebär för oss och så har 
man fått fundera lite själv. Vi har inte haft någon extremt riktad utbildning där vi exempelvis pratat 
självledarskap under en förmiddag. Vi har inte pratat så mycket om hur vi ska anamma det. Det är 
inte så att någon satt sig ned och sagt såhär ska ni göra och såhär ska man tänka. 

 
Intervjupersonerna upplever att självledarskapet inte diskuteras som en enskild del, utan 
diskuteras ofta i samband med förnyelseresan som Arbetsförmedlingen genomför. En 
intervjuperson berättar att de också haft andra utbildningar som indirekt kan sammankopplas 
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till självledarskap. Bland annat har vissa anställda fått utbildning i att göra prioriteringar i 
arbetet samt utbildning med fokus på personligheter. Så här beskriver en intervjuperson: 
 

Nu har vi en utbildning där vi ska testa alla medarbetare och titta på personligheter. Själv ser jag 
en koppling till självledarskapet eftersom en bra självkännedom kommer leda till att jag vet vad 
det är jag vill utveckla eller lära mig och hur ska jag kunna bidra, samtidigt som jag vet och känner 
igen mina kollegors personligheter och får förståelse för dem. 

	
Introducerandet av självledarskap upplevs olika av intervjupersonerna. Av vissa 
intervjupersoner beskrivs det som en lyckad process som innehållit tillräckligt med 
information. Andra intervjupersoner ger en mindre sammanhållen bild av introducerandet och 
använder färre positiva ord och beskriver att självledarskapet är dåligt introducerat, otydligt 
och att definitionen, ramarna och rollerna inte var tillräckligt specificerade vid 
introducerandet. När det kommer till definitionen av självledarskap så definierar samtliga 
intervjupersonerna självledarskap på olika sätt, och detta är också något som de är medvetna 
om och uttrycker en viss frustration över. Självledarskap är enligt intervjupersonerna ett 
abstrakt begrepp som innebär olika för olika personer. Intervjupersonerna beskriver att de 
önskar tydligare svar när de frågar cheferna om självledarskapets betydelse. Det gemensamma 
i intervjupersonernas definitioner är dock att de alla beskriver att självledarskap handlar om 
att ta ett eget ansvar, en stor frihet i arbetet där de själva planerar sin tid, även om detta 
uttrycks på olika sätt i intervjuerna. En intervjuperson beskriver otydligheten i definitionen av 
självledarskap så här: 
 

Det krävs en bra grund. Det måste finnas ramar och de måste vara tydliga så du vet att du är på rätt 
väg. För självledarskap är ett så stort och abstrakt begrepp. Måste finnas tydliga ramar för vad 
självledarskapet ska vara hos oss. En tydlig definition, då kan det bli jätteeffektivt. 

	
Det råder delade meningar om hur stor förändring självledarskapet är för individen. Vissa 
intervjupersoner anser att självledarskapet inte är en stor förändring medan andra beskriver att 
det är ett helt nytt arbetssätt. De som menar att självledarskapet har varit en utmaning att 
anamma beskriver att det har varit svårt att applicera arbetssättet på den befintliga 
organisationsstrukturen. Samtliga intervjupersoner är överens om att innebörden av 
självledarskap upplevs tydligare när ledningsfilosofin blivit mer implementerad i 
verksamheten. Dock anser samtliga intervjupersoner att introducerandet påverkar 
inställningen till ledningsfilosofin. Eftersom det funnits många otydligheter i 
självledarskapets innebörd, har det funnits ett visst motstånd till ledningsfilosofin. Flera 
intervjupersoner anser att cheferna skulle varit tydligare vid introducerande och tidigare 
informerat om att självledarskap inte innebär att cheferna kommer abdikera från deras ansvar. 
En intervjuperson beskriver det så här: 
 

När man börjar prata självledarskap och inte går ut och definierar i rätt tid vad det är man menar så 
kan det lätt bli att en del medarbetare tror att nu abdikerar chefen, att nu får jag ingen ledning i vad 
jag ska göra och jag måste göra allt själv, då blir det tokigt. Man skulle vara tidigare med att tala 
om att det inte betyder att cheferna abdikerar från sin ledarroll, utan det är ett annat sätt att leda.  

 
Intervjupersonerna anser att det är väsentligt med uppföljning, så alla anställda har samma 
mål och förväntningar gällande självledarskap. I lönesamtalen och i utvecklingssamtalen 
anser flera intervjupersoner att detta diskuteras, men de anser att det borde finnas något 
ytterligare.	Under intervjuerna framkommer det att de anställda önskar att chefen gav dem fler 
tillfällen att diskutera självledarskap. Eftersom Arbetsförmedlingen arbetar med hela 
förnyelseresan samtidigt ”så går alla delarna i förnyelseresan in i varandra” utrycker 
intervjupersonerna, vilket de upplever frustrerande. De intervjupersoner som gärna önskar fler 
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tillfällen att diskutera självledarskap hänvisar till vikten av att diskutera innebörden av 
dimensionerna, kontinuerligt och få möjlighet att reflektera. Andra intervjupersoner menar 
däremot att det finns tillräckligt med information på det interna nätverket.		

 
Meningsfullhet 
Samtliga intervjupersoner beskriver sitt arbete som meningsfullt. Arbetet är betydelsefullt 
eftersom de hjälper både arbetssökande och arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden när 
de sammanför arbetskraft med arbetsgivare. Eftersom personerna de hjälper ofta står långt 
ifrån arbetsmarknaden, möter de svåra situationer och arbetar med komplexa fall, men det är 
också de situationer som intervjupersonerna tycker ger ett mervärde i deras arbete. Flera av 
intervjupersonerna upplever sina arbeten som en samhällsnytta. Majoriteten av 
intervjupersonerna beskriver att det som framförallt ger en känsla av mening i arbetet är att få 
hjälpa arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Flera beskriver också glädjen i att ge 
arbetssökande verktyg att hjälpa sig själva. De beskriver en glädje över att få göra kunden 
nöjd och få feedback på detta. En av intervjupersonerna uttrycker sig såhär: 
 

Flera av våra sökande har väldigt låg tro på att de ska komma tillbaka i arbete. När de då märker 
att det här funkar, eller att man ser ljuset tänds i deras ögon igen, att de känner att de har en plats 
på arbetsmarknaden och de har ett värde, den känslan är obeskrivlig. Upplevelsen att folk faktiskt 
går härifrån med rakare rygg och lyft blick och känner att det kommer lösa sig, de kanske inte är 
helt framme än men har kommit en bra bit på vägen, det är det som ger mest värde i detta arbete. 
 

Under flera av intervjuerna framkommer det att inställningen till arbetet har påverkats av 
självledarskapet. Intervjupersonerna beskriver att efter självledarskapet infördes är de inte lika 
detaljstyrda, vilket har ger mer kvalitet på arbetet. Med den tidigare ledningsfilosofin, då 
cheferna styrde de anställda, upplevde flera intervjupersoner bristande meningsfullhet. De 
beskriver att de före införandet av självledarskap hade svårt att finna ett syfte och motivation 
med arbetsuppgifter de inte förstod, eller upplevde att de skulle göra bara för ”sakens skull”. 
Flera upplever att det tidigare enbart var fokus på resultat och att resultaten skulle vara av 
kvantitet snarare än av kvalitet på Arbetsförmedlingen. En intervjuperson utrycker sig så här 
gällande självledarskapets påverkan på inställningen till arbetet:  
 

Det var riktigt tufft att tidigare göra saker utan att man riktigt förstod. Vi skulle göra det här och 
det här och kalla till möten och så vidare, oavsett om vi kunde få ut något vettigt av det eller inte. 
Det skulle bara bockas av. Det känns mer meningsfullt nu efter att vi bytt ledningsfilosofi, det är 
stor skillnad verkligen. Min grundinställning till arbetet har alltid varit den samma men samtidigt 
är skillnaden i inställningen nu som natt och dag. Det är mycket roligare att jobba nu. Visst 
måste man visa resultat men det är på ett helt annat sätt en tidigare. Nu är det fokus på kvalitet. 

 
Upplevelsen av att det numera finns ett tydligare syfte med arbetsuppgifterna och uppdraget 
påverkar intervjupersonernas motivation positivt. Även att det är mer fokus på kvalitet har 
medfört att arbetet uppfattas mer värdefullt och viktigt för dem. Intervjupersonerna betonar att 
resultaten fortfarande är viktiga, men att målet nu är att individen ska vara i centrum. 
Intervjupersonerna beskriver att arbetet är mer kundanpassat. Inställningen till arbetet är det 
upplevs roligare. Intervjupersonerna beskriver att självledarskapet medför att de arbetar mer 
tillsammans i grupper och drar nytta och lärdom av varandra. Flera upplever att 
självledarskapet öppnar upp möjligheter till att arbeta tillsammans med kollegor vilket ger 
ökad arbetsglädje. Flera intervjupersoner beskriver att arbetet är mer roligt och att det upplevs 
mer stimulerande. De beskriver att de känner mer lust och engageman. Intervjupersonerna 
utrycker att självledarskapet även påverkat arbetsklimatet och stärkt många anställda. Flera 
beskriver att de fått ett större självförtroende eftersom självledarskapet förutsätter att de 
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förlitar sig på den egna förmågan, En intervjuperson beskriver självledarskapets påverkan på 
inställningen till arbetet så här:  
 

Anställda som får ta mer ansvar växer som individer, då det förutsätter eget tänkande, vilket bidrar 
till motivation och trivsel på arbetet. Det är numera också ett gladare klimat, mycket gladare, det 
känns mer genuint i hjärtat och det är en roligare arbetsplats. Innan var vi mer stressade och 
pressade av resultat och vi hann inte göra det vi skulle göra helt enkelt och att man inte kunde 
bestämma hur man skulle göra det. Man vill känna att det man gör är av kvalitet och det är det nu.  

 
De intervjupersonerna som inte upplever att självledarskapet påverkar deras inställning eller 
motivation till arbetet anser att det beror på att de påbörjade deras anställning i organisationen 
efter att självledarskapet implementerats, och att det därför är svårt att avgöra vad som 
påverkats av ledningsfilosofin. Det finns också de som menar att de trots den tidigare 
ledningsfilosofin även tidigare arbetade på ett likartat arbetssätt som efter självledarskapets 
införande, med samma typ av inställning, Flera intervjupersoner anser att självledarskapets 
påverkan på inställningen till arbetet blir mest påfallande för dem som har trivts med att vara 
detaljstyrda i arbetet tidigare. Detta eftersom självledarskapet blev en kontrast till den förra 
ledningsfilosofin. 

 
Frihet 
Ett återkommande tema i samtliga intervjuer är att intervjupersonerna beskriver en stor frihet i 
arbetet. Med frihet menar de att de själva har stor möjlighet att planera sitt eget arbete. 
Självledarskapet påverkar den egna kontrollen i arbetet positivt och samtliga intervjupersoner 
upplever att självledarskapet förbättrar möjligheten att kunna planera sitt arbete på ett 
effektivt sätt. Intervjupersonerna beskriver att de skapar sina egna scheman. En intervjuperson 
uttrycker sig så här: 
 

Fördelarna med självledarskap är att man inte är lika toppstyrd och att man äger sin tid på ett 
mycket bättre sätt. Vilket gör att man kan arbeta mer effektivt och med mer kvalitet. När jag 
kommer till jobbet vet jag vissa saker som måste göras, men jag äger ändå min tid och kan lägga in 
i min kalender mina timmar hur jag vill. Jag kan planera på ett mer strukturerat sätt. Nu känner jag 
att jag har mer koll och kan lättare hantera oförutsägbara saker. Det blir som att jag är mitt egna 
lilla kontor och har kontroll över vilka som saker som ska göras. 

 
En utmaning med att självledarskapet lett till stor frihet i arbetet är att friheten inte lämpas för 
alla, beskriver intervjupersonerna. De beskriver att personer som behöver ett mer styrande 
ledarskap kan känna sig otrygga när friheten är stor. De upplever också att vissa kollegor har 
blivit för kreativa och haft svårt att hålla sig inom arbetets ramar. Därför anser flera 
intervjupersoner att det är viktigt med gränser för självledarskap och att cheferna ska betona 
att självledarskapet inte bara är en frihet, utan en frihet under ansvar. 
 
Flera intervjupersoner beskriver att det fortfarande finns fasta åtaganden, förpliktelser och 
arbetsuppgifter som måste planeras in i respektive anställds schema, som exempelvis 
obligatoriska möten eller deltagande i Arbetsförmedlingens kundmottagning. Däremot är 
planeringsutrymmet större än tidigare. Intervjupersonerna berättar till exempel att de kan göra 
egna bedömningar av vad de ska prioritera och hur de föredrar att strukturera upp arbetet. 
Enligt intervjupersonerna medför självledarskapet som ledningsfilosofi att de inte upplever 
sig lika övervakade eller kontrollerade av cheferna. De behöver inte utföra arbetsuppgifter 
utifrån ett traditionellt eller konventionellt sätt utan kan utveckla unika, kreativa lösningar på 
svåra problem. En intervjuperson uttrycker sig så här gällande frihet: 
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Det är ingen som jagar efter mig utan det ligger helt på mina egna axlar att jag ska leverera och 
det passar mig betydligt bättre än om man ska bli kontrollerad. Ingen som säger gör si och så. 
Nog får man inte göra precis vad man vill men det finns ändå en helt annan frihet. 

 
Återkommande i samtliga intervjuer är att intervjupersonerna beskriver att de har stora 
möjligheter och befogenheter att fatta beslut. De berättar att de får använda sitt eget omdöme 
vid beslutsfattande så länge de fattar beslut inom verksamhetens ramar, och följer de regler 
och lagar som gäller. De enstaka tillfällen då de anställda behöver förankra sina beslut hos 
chefen är beslut om vissa typer av bidrag, retroaktiva beslut eller vid vissa typer av 
förändringar. Vissa intervjupersoner beskriver dock att det kan vara problematiskt att de 
själva behöver fatta beslut avseende exempelvis ledighet. Detta eftersom de inte har 
befogenhet att bevilja sin egen semester eller besluta att en kollega ska arbeta i deras ställe. 
En intervjuperson beskriver det så här: 
 

Mycket får man besluta om själv, men när man ska man vara ledig och man vill ha beslut då blir 
det jobbigt. Man kan inte besluta om sina egna semestrar och man kan inte gå till kollegan och 
säga att du ska ta det mötet imorgon. Den befogenheten har man inte. 

 
Intervjupersonernas åsikter går isär avseende självledarskapets påverkan på befogenheten. 
Vissa menar att befogenheten att fatta beslut har ökats eftersom de inte är begränsade på 
samma sätt längre medan andra anser att det är tilliten från cheferna som blivit större, så att de 
anställda vågar ta beslut utan att först förankra det med chefen. Samtliga intervjupersoner 
berättar att de känner sig trygga i att fatta beslut och de alla är överens om att det som 
framförallt behövs för att fatta beslut är tillräcklig kompetens, kunskap och information. De 
nämner även tydliga ramar, gränser och rollbeskrivningar som viktiga vid beslutsfattande. 
Flera betonar också vikten av att de känner att de har chefernas tillit. De beskriver att skulle 
fatta fel beslut så går det att rätta till, så länge de kan motivera beslutet de fattat. En 
intervjuperson beskriver det så här: 
 

Jag tänker att folk har lättare att fatta beslut nu, man behöver inte gå ett extra varv. De äger frågan 
själva. De behöver inte fråga chefen hela tiden. Man känner att man har stöd och att det inte 
kommer någon som ifrågasätter det man tänkte eller gjorde, nu kan jag mer lita på min kunskap.  

 
Flera intervjupersoner upplever att det har blivit ett mer tillåtande klimat på arbetsplatsen 
sedan självledarskapet infördes. Alla anställda får komma tilltals och uppmuntras komma med 
egna idéer och åsikter, menar intervjupersonerna. De känner sig mer delaktiga och upplever 
att de har stor möjlighet att påverka, samt att chefer och medarbetare lyssnar på varandras 
idéer. En intervjuperson beskriver sina möjligheter att påverka arbetet så här: 
 

Cheferna lyssnar och de uppmuntrar till att komma med nya idéer hela tiden. Vi har möten för att 
de vill att vi ska lyfta saker att utveckla och förbättra. Alla får komma tilltals. Jag ger förslag och 
jag har fått gott utrymme för det. Jag känner jag att jag har utrymme till att kunna bidra och det är 
miljön som hjälpte mig faktiskt.  

 

Eget ansvar 
Sex av åtta intervjupersoner beskriver att det ställs höga krav på dem som arbetsförmedlare. 
Flera beskriver att kraven är höga eftersom Arbetsförmedlingen är styrd och granskad av 
regering och riksdag. Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de även ställer höga krav 
på sig själva. Intervjupersonerna beskriver att kraven innefattar att följa aktuella lagar och 
regler, följa de checklistor som organisationer har, kunna bearbeta text, vara noggrann och 
strukturerad och att leverera resultat. Det ställs också krav på att säkerhetsställa att besluten är 
rättsligt korrekta. Flera intervjupersoner beskriver kraven som komplexa.  
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Få intervjupersoner anser att självledarskapet påverkar nivån på de krav som ställs i arbetet, 
men att hanterandet av kraven förändrats. Vissa intervjupersonerna beskriver att de själva 
känner ett större ansvar för att klara av kraven och nå målen, och att det i den bemärkelsen 
kan upplevas som högre krav, men att det är enklare, i och med att de nu är mer delaktiga, 
självständiga och har större kontroll över upplägget av arbetet. Flera beskriver därför att deras 
arbete har blivit mer effektivt. De beskriver att självledarskapet förutsätter att de anställda tar 
ansvar för att kraven ska uppnås och att de som arbetsförmedlare är strukturerade i upplägget 
av arbetet. En intervjuperson beskriver självledarskapets påverkan på kraven så här: 
 

Ja det har påverkat till det positiva. Det är höga krav fortfarande på kvalitet och resultat och att det 
ska vara rättssäkert och såhär, men i och med att jag får mer frihet att lägga upp och göra egna 
bedömningar, och att det är en större andningsfrihet så är det lättare att nå kraven. Kraven är 
desamma så jag tycker inte det är besvärande eller jobbigt att behöva ta mer ansvar. 

 
Intervjupersonerna anser att de har tillräckligt med kompetens för kraven som ställs i arbetet 
och att de kan klara av de problem eller arbetsuppgifter de ställs inför. Största hindret för att 
klara av arbetsuppgifterna är tiden. Tidsbristen leder ofta till att de behöver omprioritera eller 
sänka kraven. Flera intervjupersoner tycker dock att självledarskapet är till hjälp när de ska 
göra prioriteringar vid tidsbrist. En intervjuperson uttrycker sig så här: 
 

Man blir aldrig klar med jobbet som man har, man har alltid något på skrivbordet kvar. Det gör 
att man påverkas men det handlar om att prioritera rätt och där kommer också självledarskapet 
in. Att man ska lära sig hur man ska prioritera. Vilka uppgifter som ska tas först och vad som ska 
komma sen för att få resultat. 

 
För att klara av utmaningar i arbetet är det flera intervjupersoner som använder sig av 
strategier som exempelvis att de tänker positiva tankar istället för negativa tankar, väljer att se 
möjligheter istället för hinder och försöker tänka lösningsfokuserat. Samtliga intervjupersoner 
anser att deras egna tankemönster har stor påverkan på deras arbete och flera beskriver att de i 
viss mån utvärderar eller reflekterar över sina tankemönster, men då mestadels i syfte att 
undvika negativa tankemönster. Ingen av intervjupersoner belönar sig själva när de klarar av 
prestationer i arbetet mer än att de känner sig stolta över vad de har åstadkommit. De 
beskriver att de uppskattar när arbetsuppgiften ger mening eller resultat. Däremot är det flera 
intervjupersoner som beskriver att de i viss mån anklagar sig själva när de inte klarar av 
arbetsuppgifter eller mål. När de blir frustrerade och anklagar sig själva, försöker de 
identifiera situationen och koncentrera sig på hur de ska undvika att det inträffar igen. En 
intervjuperson beskriver det så här: 
 

Man straffar sig själv ibland. Tänker att det här borde jag veta. De är bra att kunna möta problem. 
Nästa gång så kommer det att gå bättre. Man lär sig. Kommer det inte problem har man inte gjort 
ett tillräckligt bra jobb, problem leder någonstans. Det handlar om att tänka och ge sig själv 
feedback och ta reda på hur man hamnade i situationen så att man kan förbättra sig. Man märker 
det själv och åtgärdar problemet. 

 
Intervjupersonerna beskriver att de inte medvetna om de har tillräcklig kännedom om 
organisationens övergripande målsättning. Majoriteten av intervjupersonerna anser att de har 
en generell uppfattning. Tillvägagångsätt för att bidra till organisationens gemensamma 
målsättning, eller för att lyckas med det egna uppdraget, skiljer sig åt bland 
intervjupersonerna. De nämner bland annat att de är delaktiga, effektiva och lyhörda. De 
införskaffar tillräcklig information, samverkar, och bidrar efter bästa förmåga. En av 
intervjupersonerna beskriver så här: 
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Jag försöker alltid att bidra efter min bästa förmåga. Att utifrån mitt uppdrag och utifrån min del i 
det hela bidra med de kunskaper som jag har. I självledarskapet ingår delar som handlar om hur 
man ska kunna ska bidra också. 

 
Ett återkommande mönster i samtliga intervjuer är att utvärdering av arbetet är bristfällig. 
Samtliga intervjupersoner anser att de inte utvärderar kontinuerligt när arbetsuppgifter är 
avklarade. Flera beskriver att orsaken till att de inte utvärderar är att de ofta har svårt att 
avgöra när en arbetsuppgift är klar, då de arbetar med flera, långa processer samtidigt. 
Däremot berättar flera intervjupersoner att de reflekterar över arbetet genom att de reflekterar 
i team eller grupper. Flera intervjupersoner önskar att de mer frekvent fick utvärdera sina egna 
och andras styrkor och svagheter i arbetet, för att utvecklas i arbetet. Flera intervjupersoner 
beskriver att de, trots bristfällig utvärdering, är medvetna om sina styrkor om områden de 
behöver förbättra. En intervjuperson beskriver utvärdering i arbetet så här: 
 

Jag är nog väldigt dålig på utvärdering, det är en sak som vi skulle kunna bli bättre på. Det är nog 
en sådan grej som man typiskt lätt prioriterar bort. I slutet av en process blir det att man gör en 
sammanfattning i och för sig och då någonstans gör man en reflektion. Har något gått bra gläds 
man åt det och är jättenöjd, men man skulle nog kunna vara bättre på att sätta sig ned och fundera. 
Samtidigt är det svårt då det kan vara så otroligt långa processer att utvärdera. 

 

Samverkan 
Återkommande i intervjuerna om självledarskap är samverkan. Intervjupersonerna beskriver 
att de samverkar både internt med andra kollegor och externt med andra parter. De samverkar 
exempelvis med försäkringskassa, socialförvaltning olika fackföreningar, kommun och 
landsting. De samverkar även med; sjukvård, arbetslivsresurs, arbetsgivare, kunder och 
specialister. Alla intervjupersoner anser att den externa samverkan fungerar men att de 
upplever att det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för att initiera samverkan. Hur 
samverkan fungerar beror också på vilken myndighet de samverkar med. Tidsaspekten 
uppfattas som ett hinder för samverkan eftersom vissa myndigheter, på grund av tidsbrist, inte 
har möjlighet att träffas för möten förrän flera månader senare. 
 
Intervjupersonerna beskriver att de samverkar internt genom att utbyta erfarenheter och 
arbetsmetoder med arbetskollegor. De har ibland tvärgruppsmöten och lokala projekt där de 
samarbetar inom organisationen. De upplever att samverkan oftast är informell och att den 
fungerar bra. De beskriver att den interna samverkan som viktig eftersom kunderna är i behov 
av olika typer av hjälp. De anställda besitter olika kompetenser och arbetar mot olika 
målgrupper, vilket innebär att det är viktigt att få stöd och hjälp av varandra. En 
intervjuperson beskriver den interna samverkan såhär: 
	

Vi är inga isolerade öar där jag jobbar med mitt och dom med sitt. När man samverkar internt så 
jobbar vi tillsammans, vi kan i grunden ha olika grunduppgifter men vi försöker samverka över 
dessa. Samverkar över sektionsgränserna gör att vi tillsammans kan komma fram med så smarta 
lösningar som möjligt och slippa uppfinna hjulet igen. I de flesta fall fungerar samverkan bra, är 
det så att de gnisslar lite så får man titta på vad det ät som gör att de inte fungerar.  

 
Flera intervjupersoner upplever att den interna samverkan har förbättrats sedan 
Arbetsförmedlingen införde självledarskap. De beskriver att det i självledarskapet ingår att 
alla anställda ska bidra och hjälpas åt. Intervjupersonerna beskriver att de ställer upp för 
varandra och känner ett gemensamt ansvar för arbetet. Flera upplever även att samarbetet med 
cheferna förbättrats sedan självledarskapet infördes. De beskriver att cheferna och de 
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anställda arbetar tillsammans och vill uppnå samma saker. En intervjuperson beskriver den 
interna samverkan så här:  
 

Tidigare var vi mer griniga mot varandra. Det var mer jag har mitt och jag har mycket. Alla var 
inne i sitt. Nu i och med självledarskapet upplever jag att det finns ett mycket större behov av 
samarbete, att man blir mer ett team och det tycker jag underlättar enormt. Även kontakten med 
chefen har blivit helt annan. Cheferna är mer med oss och vi vill uppnå samma saker.  

 
Stöd 
Som tidigare nämnts känner sig samtliga intervjupersoner självständiga i arbetet och upplever 
en stor kontroll och beslutsutrymme över sitt eget arbete. Sex av åtta intervjupersoner nämner 
att de inte är beroende av chefen för att utföra sina arbetsuppgifter i det dagliga arbetet, och 
att cheferna efter självledarskapets införande inte längre detaljstyr. Chefen behövs vid beslut 
om vissa typer av bidrag, vid större förändringar och extern samverkan. Behovet av chefens 
stöd i arbetet har minskat sedan självledarskapet infördes. I flera intervjuer framkommer det 
att de anställda, efter att självledarskapet infördes, försöker att själva finna lösningar på deras 
problem eller alternativt rådfrågar en kollega, innan de går till chefen. Intervjupersonerna 
beskriver att cheferna finns tillgängliga och tar sig tid, när de anställda behöver hjälp, men att 
cheferna oftast uppmanar dem att söka svaren själva. En intervjuperson uttrycker sig så här 
gällande stöd i arbetet: 

 
Om jag någon gång exempelvis går till min chef för att bolla någon fråga så kanske det är mer 
vanligt idag att jag får svaret hur tänker du själv eller har du pratat med dina kollegor? Lite i 
självledarskapets anda. 

 
Samtliga intervjupersoner upplever att cheferna har distanserat sig och lämnat över för 
mycket ansvar till de anställda. Intervjupersonerna använder ord som att cheferna abdikerat 
och deserterat från sina roller sedan självledarskapet infördes. Samtliga intervjupersoner 
uttrycker att de är i behov av ett större stöd av chefen gällande beslut om exempelvis 
arbetsledning. De anser även att cheferna ibland behöver styra mer i arbetet. Flera 
intervjupersoner uttrycker att vissa uppgifter är chefens ansvar att lösa och inte de anställdas, 
såsom exempelvis bemanning. Flera upplever det som frustrerande när de går till chefen i 
behov av vägledning och blir ifrågasatta. En intervjuperson beskriver det så här: 
 

Chefen ledsagar till att jag ska finna svaret själv i högre grad än att de sitter inne på svaret. De blir 
mera rådgörande många gånger. Dock blev vi blev nästan ansvariga för bemanningen och det kan 
vi fortfarande vara i viss mån nu. Där tycker jag att chefer ska leda och fördela arbetet och lösa 
bemanningen. Är någon borta och vi exempelvis har kundmottagning, då tycker jag det är chefen 
som ska hitta en ersättare om någon är sjuk.  

 
Flera intervjupersoner upplever att kompetensnivån har ökat sedan självledarskapet infördes, 
och att cheferna är mer måna om att de anställda har tillräcklig kompetens. Intervjupersonerna 
beskriver att det finns fler utbildningar att tillgå och att det avsätts mer tid till dessa än innan. 
Flera intervjupersoner beskriver därför utvecklingsmöjligheterna som goda i myndigheten. 
Det finns möjligheter för dem som önska att fördjupa sig inom något specifikt område eller 
byta målgrupp som de arbetar med. Det finns även möjligheter att avancera och medverka i 
chefsprogram. Dock menar flera intervjupersoner att brist på tid är ett hinder för att delta vid 
utbildningar, men att cheferna har blivit bättre på att skapa tid och utrymme. En 
intervjuperson beskriver möjligheten till utbildning och kompetens så här: 

 
I självledarskapet så är jag själv skyldig att se till att jag har tillräckligt med kompetens och gå de 
utbildningar som vi är sagda att göra. Nog kan jag försöka få in det men när tiden inte räcker hur 



	 17	

mycket jag än försöker, utan det är tidsbrist, då är det chefens ansvar att se till att det skapas tid  
och utrymme så att jag kan göra det i mitt självledarskap, och de har de blivit bättre på. 
 

Flera intervjupersoner nämner att det är betydelsefullt att de får de resurser som behövs. En 
intervjuperson betonar chefens ansvar att informera om de resurser som finns för att 
tillhandahålla de verktyg som de anställda behöver, såsom utbildning eller information. Flera 
intervjupersoner hänvisar till chefens ansvar att undersöka vilka anställda som är i behov av 
stöd i arbetet. Några intervjupersoner nämner dock att det kan vara svårt för chefen att veta 
när de anställda behöver stöd vilket innebär det är viktigt att de själva signalerar vid behov av 
stöd. En intervjuperson uttrycker sig så här om möjligheten till stöttning i arbetet: 
 

När jag och min kollega kände att vi inte hade tillräckligt med kunskap, då tog vi upp de med 
chefen och sa vad vi saknade och då fick vi gå en utbildning som förbereder oss och ger oss 
kunskap. Det är vi som ska säga till att vi behöver mer kunskap eller vad vi saknar, de kan chefen 
inte alltid veta.  

	
Samtliga intervjupersoner upplever att både chefer och kollegor är bättre på att ge varandra 
uppmuntran i arbetet, eftersom en del i självledarskapet är att de ska lyfta varandra. Flera 
intervjupersoner beskriver att cheferna ofta använder feedback för att belöna prestationer. 
Cheferna uppmärksammar när de anställda presterat och lyfter goda exempel och resultat. 
Eftersom Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet är belöningarna som 
Arbetsförmedlingen använder få, menar intervjupersonerna. De beskriver att det även kan 
vara komplicerat för cheferna att belöna resultat i arbetet eftersom det är svårt att avgöra när 
arbetsuppgifter är klara, då processerna ofta är långa. En belöning som cheferna använder är 
att de bjuder på fika eller mat vid speciella dagar eller högtider. En annan belöning är 
löneförhöjning. Dock anser flera intervjupersoner att möjligheterna att få löneförhöjning är 
begränsade. Flera av intervjupersonerna upplever att de beteenden som belönas eller 
uppmuntras av cheferna ofta är kopplade till självledarskapet, och att användandet av 
självledarskap påverkar lönekriterierna. Intervjupersonerna upplever att de är medvetna om 
vilka beteenden som leder till belöningar. Detta kan exempelvis vara att de tar egna initiativ, 
är delaktiga eller ställer upp för en kollega. En intervjuperson uttrycker sig så här om 
belöningar: 
 

Det är mycket inom självledarskapet faktiskt som belönas. Att vi ser saker och gör saker utan 
någon sagt till, att vi tar ansvar och gör oss delaktiga. Finns problem att man tar tag i det och inte 
går förbi det. Att vi tänker på varandra och hjälps åt. Vi ser till att ta hand om kollegors ärenden 
och kunder om det är så att personen hastigt måste iväg. Vi månar och hjälper varandra. 	  
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Diskussion 
I kapitlet analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i den teori som tidigare 
presenterats, samt mot Arbetsförmedlingens mål och dimensioner för självledarskap. Kapitlet 
är strukturerat efter syftet och frågeställningarna som ligger till grund för examensarbetet. 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att undersöka de anställdas upplevelse av ledningsfilosofin 
självledarskap. Syftet utreddes genom de tre forskningsfrågorna: Hur anser de anställda att 
självledarskap påverkar arbetet? Vilka möjligheter och hinder framkommer med 
självledarskap enligt de anställda? Hur använder sig de anställda av självledarskapsstrategier? 
 

Självledarskapets påverkan på arbetet. 
Intervjupersonerna upplever att självledarskap bidrar till en stor frihet som består i att de 
själva får planera utförandet, och kontrollera upplägget, av arbetet. Införandet av 
självledarskap uppfattas leda till att de anställda blir mer självständiga. Detta resultat stödjer 
Wilson (2011) teori som anger att individer med ökad frihet och autonomi engagerar sig i 
självledande beteenden. Intervjupersonerna beskriver att friheten i arbetet bidrar till ökad 
kreativt när de inte behöver utföra arbetsuppgifter utifrån ett traditionellt eller konventionellt 
sätt, utan kan utveckla unika, kreativa lösningar på uppgifter eller problem. Detta stödjer Körs 
(2016) studie om att självledarskap påverkar anställdas innovativa förmåga, eftersom kreativ 
och innovativ kan vara liktydigt. Genom att de anställda får självstyre, motivation och 
självinflytande på sina egna tankar och beteenden blir de mer innovativa. 
 
Intervjupersonerna beskriver att de är motiverade att skapa kvalitativa kundanpassade 
lösningar och upplever det som positivt att det får vara delaktiga och ha inflytande genom 
självledarskapet. De beskriver att det finns mer utrymme för kreativitet när de inte är 
detaljstyrda, vilket påverkar känslan av mening i arbetet. Intervjupersonerna upplever även 
ökat samarbete vilket möjliggör att dra lärdom av varandra. De samarbetar, uppmuntrar och 
stödjer varandra i högre grad, vilket ger ökad arbetsglädje. Intervjupersonerna beskriver även 
att självledarskapet ger ökat inflytandet över arbetsuppgifterna, vilket innebär en ökad känsla 
av sammanhang, ökad motivation och engagemang. Detta överensstämmer med Houghton 
och Yoho (2005) som anger att individen i självledarskapet skapar den motivation som är 
nödvändig för att uppnå sin ultimata prestation. Examensarbetets resultat överensstämmer 
med Arbetsförmedlingens (u.å.) målsättning om att självledarskap ska leda till att alla 
medarbetare har förmågan att koppla sin egna inre motivation.  
 
I intervjuerna framkommer det att de anställda har fått ett högre självbestämmande efter 
självledarskapet infördes. De har större möjligheter att påverka arbetets upplägg, vilket ökar 
tryggheten i att fatta beslut. De upplever att arbetet är mer effektivt och lättare kan nå målen i 
arbetet. Intervjupersonerna beskriver som nämnt även en hög känsla av mening; de uppfattar 
arbetet som betydelsefullt för dem och framförallt för deras kunder. De nämner också att de 
anser att kompetensnivån är tillräckligt hög för att utföra sina arbetsuppgifter och kan hantera 
problem och uppnå mål. Slutligen upplever de anställda även att de påverkar deras 
arbetskollegor och upplever att chefer och medarbetare lyssnar på varandras idéer, samt att 
det efter självledarskapet infördes, blivit ett mer tillåtande klimat på arbetsplatsen. Baserat på 
detta framkommer att samtliga personer upplever empowerment enligt Huges et al. (2012) 
komponenter: självbestämmande, kompetens, mening och inflytande. Eftersom flera 
intervjupersoner beskriver att dessa komponenter är en effekt av införandet av självledarskap 
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tyder detta resultat, likt Houghton och Yoho (2005) beskriver, att det finns en relation mellan 
självledarskap och empowerment och att självledarskapet ökar de anställdas känsla av 
empowerment i arbetet. 
 
En anledning till att självledarskap leder till ökad känsla av empowerment hos de anställda, 
anses vara för att organisationen skapat förutsättningar för de anställda att nå empowerment. 
Organisationen har likt Huges et al. (2012) betonar ändrat arbetets upplägg så att 
förutsättningarna för psykologisk empowerment skapats. Precis som Houghton och Yoho 
(2005) beskriver kan självledarskap och empowerment påverka varandra i båda riktningar. 
Om självledarskap påverkar de anställdas känsla av empowerment, där de upplever känslor av 
självbestämmande, kompetens, mening och inflytande, är de likt Houghton och Yoho (2005) 
beskriver även mer benägna att engagera sig i självledande beteenden. 
 

Möjligheter och hinder med självledarskap. 
Arbetsförmedlingens målsättning med självledarskap är att nå varje medarbetares fulla 
potential och att alla ska kunna leda sig själva mot myndighetens samlade målbild 
(Arbetsförmedlingen, u.å.). Var och en ska ansvara för sina handlingar och ha förmåga att 
koppla sin egna inre motivation till gemensamma värderingar och mål (Arbetsförmedlingen, 
u.å.). Arbetsförmedlingens mål för självledarskap, är liktydigt med när självledarskap kan 
uppmuntras enligt Houghton och Yohos (2005) modell för ledarskapsstilar. Modellen anger 
att självledarskap kan uppmuntras när ledare vill ha medarbetare som är engagerade, 
självständiga och kreativa med en hög känsla av egenmakt (Houghton & Yoho, 2005). Dock 
kan det, i enlighet med vad Markham och Markhams (1995) beskriver finnas ett 
ifrågasättande om självledarskap ska uppmuntras i olika typer av situationer, eftersom 
intervjupersonerna beskriver att självledarskap inte lämpar sig under alla omständigheter. 
 
Intervjupersonerna beskriver att det upplevs som ett hinder att de själva behöver fatta beslut 
om ledigheter, trots att de inte har befogenhet att beordra en kollega att arbeta i hens ställe. 
Intervjupersonerna anser att vissa uppgifter, exempelvis avseende ledighet, är chefernas 
ansvar, och inte de anställdas. Intervjupersonerna anser att det är chefens ansvar att finna 
ersättare när anställda är lediga. Det framkommer även att intervjupersonerna har olika behov 
av stöd i arbetet vilket enligt intervjupersonerna påverkar deras uppfattning av 
självledarskapet. Houghton och Yohos (2005) modell anger att det finns vissa omständigheter 
då självledarskap inte lämpar sig och då individens behov av styrning ska tas i beaktande. 
Självledarskap beskrivs enligt Houghton och Yohos (2005) modell vara olämpligt vid för 
komplexa arbetsuppgifter, krissituationer eller tidsbrist. Vid tillfällen då de anställda 
exempelvis inte känner sig trygga att styra sig själva i arbetet, när arbetsuppgifter är för 
komplexa eller när de anställda inte känner att de har befogenhet att fatta beslut kan därför 
cheferna tillfälligt behöva tillämpa en annan typ av ledarstil. 
 
Som visades i resultatet upplever flera intervjupersoner att introducerandet av självledarskap 
påverkar inställningen till att arbeta med självledarskap. Ett hinder för självledarskap antas 
vara bristfällig information i samband med introducerandet av ledningsfilosofin. 
Intervjupersonerna beskriver att chefernas information avseende innebörden av 
självledarskap, målsättningen med ledarskapsfilosofin och utbildningar i samband med 
införandet uppfattas otydliga, vilket bidragit till visst motstånd gentemot ledningsfilosofin. En 
anledning till den bristfälliga informationen i samband med införandet av självledarskap 
tolkas vara att cheferna inte insåg att många anställda upplevde detta som en stor förändring 
eftersom den är en kontrast gentemot den förra ledningsfilosofin. De anställda önskade mer 
information för att förstå självledarskapet, och utbildning i exempelvis strategier för att 
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anamma självledarskap. Enligt Huges et al. (2012) kan organisationer misslyckas med 
implementerandet av olika managementprogram, likt självledarskap, om de inte överväger 
tiden, ansträngningen och förändringarna som behövs. Introduceras arbetssättet utan att de 
anställda får guidning, träning eller information i hur de ska använda självledarskap blir 
implementeringen inte bra. De anställdas brist på information kan även minska deras 
upplevda empowerment. Detta eftersom Kanter (1977) anger att information är ett kriterium 
för att skapa empowerment hos anställda. 
 
Dimensionerna som Arbetsförmedlingen (u.å.) valt att beskriva självledarskapet i, kan vara en 
för komplex definition då intervjupersonerna upplever att självledarskapet är ett abstrakt 
begrepp. Intervjupersonerna definierar självledarskap på olika sätt och beskriver en irritation 
över att självledarskap har olika innebörd för olika anställda. Detta uppfattas som ett hinder 
som påverkar införandet och användandet av självledarskap. Det kan exempelvis antas vara 
orättvist om de anställda, som de till viss del beskriver, belönas utifrån hur väl de använder 
självledarskap. Det blir även svårt för de anställda att veta vilka förväntningar 
självledarskapet ställer på deras beteende. Förslagsvis, baserat på att intervjupersonerna 
önskar tydligare svar på vad självledarskap är, kan de på arbetsplatsen komma överens om en 
tydlig gemensam definition för att undvika otydligheter och orättvisor. Arbetsförmedlingen 
behöver även tydligare definiera rollerna för självledarskap. Självledarskap kan göra att det 
frigörs mer tid för organisationens chefer och ledning att fokusera på ett strategiskt arbete 
istället för att detaljstyra de anställda (Markham & Markham, 1995). Dock måste cheferna 
förtydliga att detta inte innebär att de abdikerar från deras ansvar. De anställda behöver tydligt 
veta sina egna roller, men även chefernas roller i självledarskapet, eftersom 
Arbetsförmedlingen (u.å.) beskriver att självledarskap ska utgöra grunden för ledarskap på 
alla nivåer i myndigheten.  
 
Ett annat hinder som framkommer med självledarskap är att de anställda upplever att 
ledningsfilosofin tagits emot på olika sätt av olika personer. Som tidigare nämnt beskriver 
vissa intervjupersoner självledarskap som en stor förändring medan andra inte upplever det så. 
Flera intervjupersoner anser att självledarskapets påverkan på inställningen till arbetet blir 
mest påfallande för dem som har trivts med att vara detaljstyrda i arbetet tidigare. Detta 
eftersom självledarskapet blir en kontrast till den förra ledningsfilosofin. Intervjupersonerna 
beskriver även att anställda, på grund av friheten, kan bli för kreativa och ha svårt att hålla sig 
inom arbetets ramar. Detta resultat motsäger de forskare som menar att personlighet eller 
personliga egenskaper inte spelar någon roll för självledarskap, likt Manz (1986) som anger 
att självledarskap är ett inlärt beteende snarare än en egenskap som individer besitter. 
Däremot stödjs resultatet av forskare likt Markham och Markham (1995) och Houghton et al. 
(2004) som menar att bemästrandet av självledarskap kan skilja sig beroende på individers 
personlighetstyp. Detta resultat stödjer även till viss del Houghton och Yohos (2005) modell 
som anger att följares utveckling spelar roll för vilken ledarstil som följare föredrar eller 
behöver.  
 
Möjligheter med självledarskap är att det påverkar arbetet positivt enligt många 
intervjupersoner. Som nämnt påverkar självledarskap de anställdas upplevelse av frihet, 
inflytande, delaktighet och kontroll över arbetet. De påverkar också deras kreativitet och 
effektivitet samt ökat samarbete med andra anställda. Självledarskap bidrar också som nämnt 
till en större meningsfullhet, sammanhang och motivation. Dessa effekter på arbetet kan vara 
möjligheter i sig, men den största möjligheten är nog vad dessa tillsammans kan innebära. 
Fler av dessa effekter kan som nämnt möjliggöra empowerment. En annan möjlighet med 
självledarskap är att Arbetsförmedlingen kan få anställda som upplever en större 
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arbetstillfredsställelse, eftersom meningsfullhet, sammanhang och motivation, är faktorer som 
kan bidra till detta. När de anställdas ansvar ökar beskriver de att de utvecklats som individer, 
vilket bidragit till självförtroende. Hughes et al., (2012) beskriver att när individer stärks och 
arbetar mer självständigt skapas arbetstillfredsställelse. Intervjupersonerna samarbetar, 
uppmuntrar och stödjer varandra i större grad, vilket även det påverkar arbetsglädjen och 
tillfredställelsen. Självledarskapets påverkan på arbetet har också inneburit att klimatet och 
kulturen förändrats på arbetsplatsen. Nu får de anställda i större omfattning uttrycka åsikter 
och uppmuntras komma med egna idéer. Majoriteten av intervjupersonerna anser att ett mer 
tillåtande klimat påverkar arbetstillfredsställelsen positivt.  
 
Flera intervjupersoner beskriver att självledarskapet bidrar till att de är mer effektiva i arbetet. 
De anställda upplever en större motivation och de känner ett större ansvar för att nå uppsatta 
mål. Genom mer kontroll över sitt eget arbete förbättras förutsättningarna att klara av krav. En 
tolkning av detta är att självledarskap möjliggör att de anställda blir mer produktiva i arbetet. 
Detta resonemang stödjer Manz (1986) som beskriver att självledarskap leder till att den 
personliga effektiviteten hos individen ökar genom att denne blir mer ansvarstagande och 
utvecklar sitt eget arbetssätt, och på så sätt leder sig själv till att lyckas med de uppgifter och 
mål de har. Flera intervjupersoner beskriver ett ökat inflytande över arbetet och att de ”äger 
sin tid”. Individer som har makt och känner empowerment är mer produktiva på arbetet 
(Kanter, 1977), vilket kan förklara varför intervjupersonerna upplever att effektiviteten ökat. 
Likaså kan även den ökade samverkan ha effekter på produktivitet. Intervjupersonerna 
beskriver att de behöver samarbeta eftersom deras kunder är i behov av olika typer av stöd. 
Fortsätter de anställda att samverka internt kan de lättare utbyta erfarenheter på arbetsplatsen. 
Genom att skapa förutsättningar och forum, för att utbyta erfarenheter och arbetsmetoder, kan 
de anställda bidra med kompetenser och lyfta andras. På så sätt kan dem som 
Arbetsförmedlingen (u.å.) eftersträvar: skapa starka partnerskap och samverka med olika 
delar av organisationen och på så sätt bidra till varandras framgång och utveckling.  

 
Användandet av självledarskapsstrategier 
Utifrån intervjupersonernas upplevelse finns en medvetenhet om deras styrkor och svagheter i 
arbetet. Detta kan kopplas till beteendefokuserade strategier som bygger på teorier om 
självmedvetenhet och hur individen ökar sin självmedvetenhet genom att leda sig själv och 
styra sitt eget beteende (Manz & Sims, 1987). Samtliga intervjupersoner upplever att de har 
en hög självkontroll i arbetet vilket kan enligt Neck och Manz (2010) få individen att känna 
kontroll över sitt eget beteende. De anställda vet också vilka beteenden som leder till 
belöningar och identifierar de situationer som leder till skuldkänslor och självkritik, vilket 
Manz (1986) belyser som ett kraftfullt sätt för att påverka självmedvetenheten. För att de 
anställda ska öka deras självobservation, som Manz (1986) menar kan ge individen ökad 
medvetenhet, kan de anställda arbeta med utvärdering efter att de är klara med en 
arbetsuppgift. Trots att intervjupersonerna beskriver att de är medvetna om sina styrkor och 
svagheter, kan de enklare upptäcka effektiva eller ineffektiva beteenden hos sig själva och hos 
andra i arbetet, genom utvärdering, som de beskriver att de arbetar bristfälligt med. På så sätt 
kan självkännedomen öka vilket är nödvändigt för att förstå när icke produktiva eller 
ineffektiva beteenden behöver förändras eller elimineras. På så sätt kan de anställda lättare 
vägleda sig till mål och känna tillfredsställelse.  
 
Arbetsförmedlingen har valt att definiera självledarskapet i fem dimensioner 
(Arbetsförmedlingen u.å.). Dessa dimensioner är jämförbara med beteendefokuserade 
strategier för självledarskap, eftersom innehållet i dimensionerna liknas med hur individen 
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styr sig själv och sitt beteende. Att ta ansvar för helheten gör de anställda genom att bidra 
med deras egen förmåga. De anställda samverkar med partners både internt och externt. De 
utvecklar det personliga ledarskapet delvis genom att ta ansvar för det egna arbetet och 
uppdraget. Intervjupersonerna ser även till att leda genom att uppmuntra andra och beskriver 
att självledarskapet ökat samarbetet och stödet mellan kollegor. Den enda dimensionen de 
anställda inte beskriver att de använder är dimensionen som handlar om att fånga och påverka 
händelser i omvärlden. Genom att öka kunskaperna om hur de anställda kan identifiera och 
förändra beteenden enligt Manz (1986) beteendefokuserade strategier, kommer troligtvis de 
anställda ha lättare att uppfylla Arbetsförmedlingens dimensioner för självledarskap. 
 
Trots att intervjupersonerna inte upplever att de utvärderar deras handlingar och beteenden, 
beskriver de att de ofta reflekterar i arbetet. Flera intervjupersoner beskriver att de reflekterar 
över deras tankemönster och att de upplever att deras egna tankar har en stor påverkan på 
arbetet. Detta kan tolkas som att de anställda använder sig av det som Manz (1986) beskriver 
som tankemönsterbaserade strategier. Flera berättar att de ofta försöker tänka positivt istället 
för negativt, och se möjligheter istället för hinder, vilket Neck och Manz (1992) menar kan få 
individen att lättare hantera sitt arbete och uppnå bättre prestation. Flera intervjupersoner ger 
konkreta exempel på och hur de genom att byta ut negativa tankar till positiva tankar bidrar 
till ökad tillfredställelse och motivation på arbetet. Att öva på ett konstruktivt tankemönster 
kan bidra till att individer utvecklar sina sätt att tänka om sina erfarenheter och på så sätt leda 
till en större arbetstillfredsställelse (Neck & Manz, 1992).  
 
Intervjupersonerna beskriver att de inte brukar belöna sig själva efter att de har utfört en 
arbetsuppgift. De beskriver att de endast uppskattar att arbetsuppgiften gett mening eller 
resultat.  Det vill säga att belöningen är att de utför en aktivitet eller uppgift som de finner 
glädje i att utföra, eftersom glädjen i sig är en belöning, då de finner arbetsuppgifterna som 
meningsfulla. Detta kan tolkas som att de anställda använder det som Neck och Manz (2010) 
beskriver som inre belöningar vid naturliga belöningsstrategier. De externa belöningarna på 
arbetsplatsen är få menar intervjupersonerna. Dessa är framförallt att de anställda får beröm 
eller uppmuntran när de gör något bra, eller att cheferna bjuder på mat eller fika vid speciella 
dagar eller högtider. Även om de anställda beskriver att organisationen har få externa 
belöningar kan belöningar som komplimanger göra att de anställda uppmuntras att fortsätta 
med de aktiviteter de presenterar bra inom (Neck & Manz, 2010). De anställda och cheferna 
kan använda belöningar, trots att de har svårt att avgöra när arbetsuppgifter är klara, eftersom 
naturliga belöningsstrategier för självledarskap skapar situationer i vilka individer är 
motiverade (Neck & Manz, 2010). Eftersom belöningarna kan leda till en känsla av 
kompetens, mening och självkontroll, vilket i sin tur skapar inre motivation (Neck & Manz, 
2010), kan belöningar användas även under processer för att uppmuntra de anställda. 
 
Wilson (2011) anger att det finns ett positivt förhållande mellan strategier för självledarskap 
och psykologisk empowerment. Framförallt beteendefokuserade strategier och naturliga 
belöningsstrategier kan bidra till att anställdas psykologiska empowerment ökar. Baserat på 
detta är det positivt att resultatet tyder på att de anställda redan nu använder strategier som 
Wilson (2011) och Manz (1986) belyser som viktiga. Strategier för självledarskap är dock 
inget som de anställda själva är medvetna om att de använder eller arbetar med. Ingen av 
intervjupersonerna upplever att de fått utbildning eller information i strategier för 
självledarskap. Strategierna är något de anställda omedvetet använder eller inte definierar med 
namn. Genom att göra de anställda medvetna om strategier, som de kan använda i arbetet för 
att identifiera och förändra beteenden och tankemönster hos dem själva, får de bättre 
självkännedom och känslan av empowerment kan öka. Genom att utöka de egna kunskaperna 
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kring de olika strategier som leder till ett bättre självledarskap (Manz, 1986) kan de anställda 
lättare klara av det egna uppdraget. De anställda kan också bli mer innovativa. Organisationer 
som strävar efter ett innovativt beteende behöver inse betydelsen av individers användande av 
självledarskaps-strategier. Detta eftersom personer som har ett starkt självledarskap är mer 
benägna att ha ett högt innovativt beteende än individer som har svagt självledarskap (Kör, 
2016). 

 
Metoddiskussion  
Eftersom det finns få kvalitativa studier om självledarskap i organisationssammanhang kan 
detta examensarbete bidra till att fylla en kunskapslucka. En kvalitativ studie ger ett 
djupgående undersökningsvärde när det kommer till attityder och uppfattningar av 
verkligheten (Howitt, 2013). Eftersom syftet med examensarbetet var att undersöka de 
anställdas upplevelse passar den kvalitativa intervjutekniken bra. Under samtliga intervjuer 
har ljudinspelning använts och kvaliteten på den tekniska utrustningen som använts har varit 
bra. Detta styrker reliabiliten med examensarbetet eftersom ingen information missats från 
intervjuerna. Förmågan att formulera intervjufrågor, förförståelse och intervjuteknik kan 
påverka materialet (Howitt, 2013). Därför, för att kvalitetsvärdera examensarbetet beskrivs 
även dess reflexivitet, det vill säga att kommentera och värdera mitt eget förhållningssätt samt 
möjliga faktorer som påverkat. Ett empiriskt material kan tolkas olika beroende på forskarens 
personlighet, intressen med mera (Howitt, 2013). För att jag omedvetet inte skulle försöka 
hitta mönster som inte finns, vilket Howitt (2013) menar kan vara en risk då människan är 
beroende av struktur och gärna vill se mönster i ting, beskrivs alla de steg som ledde fram till 
teman och hur kodningen gick till. Då den tematiska analysen var abduktiv, det vill säga 
kombinerades av både induktiva och deduktiva förhållningssätt, ger detta examensarbete en 
styrka utifrån ett validitetsperspektiv. Detta eftersom kodningen inte enbart användes för att 
pröva redan existerande teorier. Företeelser och sammanhang har förklarats med hjälp av 
begrepp som tagit form och reviderats under forskningsprocessen. Teorier har under arbetets 
gång lagts till och tagits bort baserat på deras applicerbarhet på självledarskap. Genom 
systematiskt tillvägagångssätt i analysen, ett konsekvenstänkande i den tematiska kodningen 
och noggrannhet kring urval av citat säkerställs att analysen speglar helheten i det empiriska 
materialet. 
 
Att intervjupersonernas upplevelse av att arbetet har förändrats, efter att självledarskapet 
infördes, kan dock bero på fler orsaker än självledarskap. För intervjupersonerna kan det vara 
svårt att skilja självledarskapets påverkan på arbetet, från andra reformeringar 
Arbetsförmedlingen gör i deras förnyelseresa. Intervjupersonernas upplevelse av 
självledarskap påverkas möjligtvis också av att ledningsfilosofin är en kontrast mot den 
tidigare ledningsfilosofin Arbetsförmedlingen hade, innan de bytte generaldirektör. 
Självledarskapets påverkan på arbetet kan därför upplevas som större.  Arbetsförmedlingen i 
Luleå kommun är även uppdelad i fyra sektioner och eftersom intervjupersonerna har fått 
olika information och olika utbildning i självledarskap beroende på vilken sektion de tillhör, 
medför det vissa begränsningar i analysen eftersom det inte råder homogenitet mellan 
sektionerna. Även intervjupersonernas varierade anställningstid på Arbetsförmedling kan 
påverka resultatet. Tiden på arbetsplatsen kan vara en viktig faktor till inställningen till 
självledarskap. Att sektionscheferna på Arbetsförmedlingen, vet vilka av de anställda som jag 
intervjuade, ser jag också som en nackdel eftersom det kan ha påverkat intervjupersonernas 
möjlighet att utrycka sig fritt. Eftersom intervjuerna utfördes på arbetsplatsen blev även 
kollegor medvetna om vilka som intervjuades. Detta medförde svårighet att upprätthålla 
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konfidentialitetskravet och jag valde därför att inte redovisa vilka utdrag som kom från 
samma intervjuperson.  
 
Nackdelen med den kvalitativa intervjutekniken är att intervjupersonernas svar blir det enda 
som jag kan utgå ifrån. Det kan vara av fördel att kombinera olika typer av insamlingsmetoder 
som till exempel både intervjuer och observationer, eftersom olika insamlingsmetoder ger 
olika typer av data (Howitt, 2013). Komplettering med mer dokumentation, eller information 
från cheferna, om hur implementeringen av självledarskapet gått till hade även genererat ett 
mer tillförlitligt material. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att det finns en relevans med examensarbetet. 
Arbetsförmedlingen kan ha praktisk nytta av de anställdas upplevelser av självledarskap. 
Resultatet kan praktiskt användas för att stärka de faktorer som intervjupersonerna upplever 
som viktiga, och på så sätt främja implementeringen av självledarskap. Jag anser att det är 
viktigt med kunskap om vilka möjligheter och hinder som självledarskapet innebär för 
myndigheten. Få kvalitativa studier beskriver upplevelser till självledarskap från ett 
arbetstagarperspektiv, vilket är något jag kände att jag ville tillföra med mitt examensarbete. 
Frågeställningarna är viktiga och aktuella. I förhållande till hur dagens arbetsliv är utformat 
där medarbetare förväntas ta eget ansvar, är det intressant att studera en myndighet som tidigt 
införde denna ledningsfilosofi. Trots att kvalitativa resultat inte kan generaliseras till andra 
grupper eller situationer än de som studeras, eftersom jag har fokuserat på de anställdas unika 
upplevelser på en specifik arbetsplats, går detta examensarbetes resultat tillämpas som en 
inspiration för andra myndigheter som står inför en förändring av ledningsfilosofi eller vill 
implementera självledarskap.  

 
Framtida forskning  
Det vore intressant att genomföra en longitudinell studie för att följa upp intervjupersonerna 
och undersöka om det blivit någon skillnad i deras upplevelser av självledarskap när 
ledningsfilosofin varit implementerat under en längre tidsperiod. Detta eftersom 
intervjupersonernas upplevelse av självledarskaps påverkan på arbetet, möjligheter och hinder 
eller användandet av självledarskapsstrategier kan påverkas av att självledarskapet fortfarande 
är en pågående process. Det hade även varit intressant att analysera införandet av 
självledarskap utifrån teorier om hur organisationer på bästa sätt genomför förändringar 
eftersom bytet av ledningsfilosofi kan anses vara en form av organisationsförändring. 
 
Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att genomföra en jämförande studie mellan 
chefers och anställdas upplevelse av självledarskap och undersöka hur deras upplevelser 
överensstämmer eller skiljer sig åt. En annan fråga som vidare kan behandlas vid framtida 
forskning är att fördjupa sig i personlighetens relation till självledarskap. Detta eftersom 
resultatet av detta examensarbete till viss del antyder att bemästrandet av självledarskap kan 
skilja sig bland anställda och motsäger tidigare forskning som indikerat att personlighetsdrag 
inte kan relateras.  

 
Sammanfattning och slutsatser 
Genom att tillämpa självledarskap, en mindre styrd ledningsfilosofi, får de anställda frihet 
under ansvar, istället för att detaljstyras. Detta skapar ökat inflytande och kontroll över 
arbetet. Att inkludera de anställda i beslutsfattande bidrar till sammanhang, engagemang och 
motivation. Det leder även till att de anställda är mer självständiga i arbetet. Dessa fynd 
stödjer Wilson (2011) som anger att individer med ökad frihet och autonomi sannolikt 
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engagerar sig i självledande beteenden. Intervjupersonerna beskriver att friheten leder till 
ökad kreativitet och medför att medarbetarna utvecklar unika, kreativa lösningar på uppgifter. 
Detta resultat stödjer Körs (2016) studie om att självledarskap bidrar till att individer 
utvecklar ett innovativt beteende, genom att ge personer självstyre, motivation och 
självinflytande på sina egna tankar och beteenden.  
 
Självledarskapets effekter på arbetet är möjligheter i sig, en annan möjlighet är vad dessa 
effekter tillsammans kan innebära. Genom att självledarskapet påverkar de anställdas känslor 
av självbestämmande, kompetens, mening och inflytande, kan självledarskap likt Houghton 
och Yoho (2005) beskriver möjliggöra och bidra till de anställdas empowerment. 
Arbetsförmedlingen behöver aktivt arbeta med metoder för att öka de anställdas känsla av 
empowerment eftersom tidigare forskning, och resultatet av denna studie, tyder på att 
empowerment och självledarskap relaterar till varandra. Om Arbetsförmedlingen genom 
självledarskap påverkar de anställdas känsla av empowerment är de anställda mer benägna att 
engagera sig i självledande beteenden enligt Houghton och Yoho (2005). Detta kan alltså 
anses bli en positiv utvecklingsspiral för Arbetsförmedlingen. En annan möjlighet med 
självledarskap är att de anställda känner större arbetstillfredsställelse. När de anställda får ta 
mer ansvar, beskriver de att de har utvecklats och fått ökat självförtroende. Genom att stärka 
individer till mer makt och att arbeta mer självständigt skapas arbetstillfredsställelse enligt 
Hughes et al. (2012). Flera intervjupersoner beskriver även att självledarskapet bidrar till att 
de är mer effektiva i arbetet. Intervjupersoner upplever en större motivation, ansvar, kontroll 
och att de lättare kan nå mål. En tolkning av detta kan vara att självledarskap möjliggör att de 
anställda blir mer produktiva. Detta resonemang stödjs av Manz (1986) som beskriver att 
självledarskap leder till att den personliga effektiviteten hos individen ökar genom att denne 
blir mer ansvarstagande och utvecklar sitt eget arbetssätt, och på så sätt leder sig själv till att 
lyckas med de uppgifter och mål de har.  
	
Flera intervjupersoner upplever att otydlig information utgör ett hinder, då det påverkar 
inställningen till att arbeta med självledarskap. Detta stödjs av Huges et al. (2012) som menar 
att organisationer ofta misslyckas med implementerandet av olika managementprogram ifall 
de anställda får för lite guidning eller information. Rak och tydlig kommunikation bidrar till 
klara förväntningar och missförstånd undviks. Eftersom det fortfarande finns en osäkerhet om 
självledarskapets innebörd finns en önskan om att självledarskapet ska följas upp. Genom att 
kartlägga definitionen och rollerna, får de anställda ett tydligare mål att arbeta mot och en 
påminnelse om vad som är viktigt. När medarbetare vet vad som förväntas av dem blir de mer 
delaktiga i arbetssituationen enligt Kanter (1977). De anställda får då bättre, som 
Arbetsförmedlingen (u.å.) eftersträvar, insyn i verksamhetens samlade målbild och kan lättare 
koppla sin egna inre motivation till en förståelse för gemensamma värderingar och mål. 
Intervjupersoner upplever även att det är viktigt att det finns stöd från cheferna vid tidsbrist 
eller hög arbetsbelastning, i annat fall utgör detta ett hinder för självledarskap. En viktig roll 
för cheferna är att klargöra de stöd och resurser som finns och inte ifrågasätta de anställda när 
de är i behov av hjälp. Houghton och Yohos (2005) modell anger att det finns situationer då 
självledarskap inte lämpar sig, exempelvis när individer är i behov av styrning. Cheferna 
behöver tillfälligt tillämpa en mer styrande ledarstil likt Houghton och Yohos (2005) modell 
beskriver när situationen kräver det. Intervjupersonerna, belyser även personlighetens 
påverkan och beskriver att anställda har olika behov av stöd i arbetet. Detta motsäger många 
forskare som exempelvis Manz (1986) som anser att självledarskap är ett lärt beteende snarare 
än en personlig egenskap som individer besitter. Resultatet stödjer forskare som Markham och 
Markham (1995) och Huges et al. (2012) som menar att bemästrandet av självledarskap 
skiljer sig åt beroende på vilken personlighetstyp individen har. 
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Eftersom intervjupersonerna har en medvetenhet om deras styrkor och svagheter i arbetet, 
samt de beteenden som leder till belöningar och de situationer som leder till skuldkänslor, 
finns kopplingar till beteendefokuserade strategier som bygger på teorier om 
självmedvetenhet (Manz & Sims, 1987). Flera intervjupersoner beskriver att de ofta 
reflekterar över sina tankemönster och försöker tänka positivt istället för negativt. Detta kan 
tolkas som att de använder sig av det som Manz (1986) beskriver som tankemönsterbaserade 
strategier, vilket är strategier som får individen att lättare hantera sitt arbete och uppnå bättre 
prestation. Det finns även tecken på att de anställda tillämpar naturliga belöningsstrategier. 
Belöningar är bland annat att de utför en aktivitet eller uppgift som de finner glädje i att utföra 
eller att de får beröm eller uppmuntran när de gjort något bra. Belöningarna kan skapa 
situationer i vilka en individ är motiverad (Neck & Manz, 2010). Ingen av intervjupersoner är 
dock medveten om strategier hen använder, eller finns att använda, för att anamma 
självledarskapet, utan detta är något som sker omedvetet. Genom att medvetandegöra de 
anställda om strategier som kan identifiera, och förändra beteenden och tankemönster i arbetet 
ökar förutsättningarna för att de anställda ska kunna utveckla det personliga ledarskapet och 
leda sig mot att klara av det egna uppdraget.  
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Appendix/Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor  

• Namn? 
• Ålder? 
• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 
 
Definitionen självledarskap:  

• Vad innebär självledarskap för dig? 
– Hur introducerades du inför den nya ledningsfilosofin, självledarskap? 
– Har du fått någon utbildning eller information om exempelvis strategier till att använda 

självledarskap? 
 
 
Empowerment och meningsfullhet: 

• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 
• Vad har du för attityd eller inställning till ditt eget arbete? 

– Hur värderar du det du gör på arbetet?  
– Finns det exempelvis en känsla av mening? vad i arbetet ger i så fall en känsla av mening? 
 

• Har din inställning till ditt eget arbete förändrats sedan självledarskapet infördes och i 
så fall hur? 
– Har självledarskapet påverkat din motivation till arbetet? Hur? 

 
 

Empowerment och beteendefokuserade strategier  
• Hur uppfattar du kraven i arbetet? 

– Vilka krav ställs på dig? 
– Vad ställer du för krav/ansvar på dig själv i arbetet? 

 
• Upplever du att kraven/ansvaret påverkas av självledarskap och i så fall hur? 

 
• Hur skulle du beskriva dina möjligheter att hinna med och klara av de krav som ställs 

på dig i arbetet? 
– Hur upplever du din förmåga att hantera problem som uppstår?  
– Har självledarskapet förändrat ditt sätt att hantera dina arbetsuppgifter? Hur? 

 
• Hur insatt är du i organisationens övergripande målsättning?  

– Hur strävar eller bidrar du till att nå organisationens målsättning?  
– Vad gör du mer specifikt för att lyckas med ditt eget uppdrag? 

 
• Hur arbetar du med utvärdering efter att du är klar med ett arbete/arbetsuppgifter? 

– Hur medveten är du om dina styrkor och svagheter i arbetet?  
– Vad gör du för att lokalisera effektiva eller ineffektiva beteenden hos dig själv? 

 
• Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dig i arbetet? 

 
 
 



	

Empowerment och naturliga belöningsstrategier 
• Hur upplever du dina möjligheter att påverka upplägget av ditt eget arbete och hur det 

ska utföras?  
– Hur beroende är du av din chef för att utföra dina arbetsuppgifter?  
– Vilken möjlighet till hjälp och stöd finns från chefen när det behövs? 

 
• Vilka möjligheter har du att fatta egna beslut som rör ditt uppdrag?   

– Vad (t.ex. verktyg såsom information, kunskaper och färdigheter) behövs för du ska känna dig 
trygg i att fatta beslut? 

– Har befogenheterna att fatta beslut förändrats i samband med införandet av självledarskap? I så fall 
hur?  

 
• Hur skulle du beskriva dina möjligheter att påverka ditt arbetsteam/organisationen? 

– I vilken grad tas dina åsikter och förslag tas tillvara på? / Hur väl lyssnar medarbetare och chefer på 
dina idéer? 

– Hur samverkar du med parter i organisationen och utanför? 
 

• Har din egen känsla av kontroll i arbetet förändrats sedan införandet av självledarskap 
och i så fall hur? 
 
 

Naturliga belöningsstrategier 
• Vad använder organisationen sig av för belöningar?  

– Hur tänker du kring deras uppmuntran? 
– Vilka beteenden/handlingar leder till belöningar? 

 
• Hur fungerar samarbetet mellan dig och dina arbetskollegor? 

– Hur stärker eller stöttar ni varandra?  
 

• Belönar du dig själv när du klarar av arbetsuppgifter eller mål? I så fall hur? 
 

• Hur agerar du när du inte klarar av arbetsuppgifter eller mål? 
– Självbestraffning? /Självanklagan? 

 
 
Tankemönsterbaserade strategier 

• På vilket sätt tror du att ditt personliga tankemönster kan påverka arbetet? 
– Utvärderar eller reflekterar du över dina egna tankemönster?  
 

• Vilka strategier använder du för att hantera utmaningar i arbetet mentalt? 
– Mentala bilder? Visualisera framgång i förväg?  
– Tänka positivt/negativt? 
– Prata med dig själv? 

 
 
Summerande avslutning 

• Vilka möjligheter har självledarskap? 
• Vilka hinder har självledarskap?  
• Hur skiljer sig ledarskapet före respektive efter självledarskapet infördes? 

 


