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Abstract 

Leadership is a well-known phenomenon in today’s world and researchers have developed 

multitudes of theories with different assumptions about what leadership is and what 

implications it has. Models of different kinds of leadership have been presented and 

researchers are constantly working on trying to find a definition of great leadership. Our 

thought was however that because every human being is unique it would be naïve to presume 

that all people hold the same perception about what constitutes good leadership. Although we 

believed that every person defines good leadership in his/her own way we also believed that 

there could be similarities to be found between illustrations generated from people with 

comparable organizational positions. With that assumption we decided to make an inquiry of 

how managers and coworkers apprehend good leadership in order to see if there were any 

differences or similarities between their respectively definitions. A potential difference was 

expected since managers and coworkers are supplied with different kinds of responsibilities 

and since the former is in control over the latter.  

The study was made as a quantitative research program and questionnaires were sent to 

people employed by public organizations in the south-east of Sweden. The questions were 

formulated from ten different theories of leadership; eight with positive references and two 

with more negative and deficient allusions (transactional leadership and laissez-

faire/avoidant leadership). The result showed however that managers and coworkers 

generally defines good leadership in a similar way and thus, our initial thought was 

inadequate. Both groups appreciated all the positive forms of leadership but an interesting 

find was that they also valued a transactional leadership which normally is endowed with 

negative connotations. Both managers and coworkers also remained neutral to the statements 

linked to the model laissez faire, which originally was expected to be profoundly rejected by 

both groups.  

Key words: Leadership; Good leadership; Management; Coworkership.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett samhälle där olika typer av organisationer och företag tar allt större plats och är 

del av mer eller mindre allting som vi människor engagerar oss i. Organisationer utgörs inte 

bara av stora vinstinriktade företag utan består av alla olika typer av sammanslutningar som 

skapas mellan människor – och nya organisationer föds varje dag. Till följd av 

organisationernas utbreddning har litteraturområdet inom organisationsteori på senare tid 

vuxit sig väldigt stort och engagerat mängder av forskare.  

För att det ska vara möjligt för oss människor att kunna införskaffa oss allt vad vi önskar är vi 

beroende av upprätthållandet av organisationer och företag som producerar det vi eftersträvar. 

Då det är av avgörande betydelse att ledarskapet fungerar för att organisationer ska kunna 

hållas levande så har idén om ledarskap, som en naturlig följd av detta, blivit en allt viktigare 

fråga som väckt intresse hos många. Litteraturområdet är översvämmat av böcker och artiklar 

som behandlar olika aspekter av ämnet ledarskap och forskare inom området har utvecklat 

mängder av teorier med olika antaganden och slutsatser. Bara under våra tre år i den 

akademiska världen stötte vi på otaliga skrifter som på ett eller annat sätt behandlar området 

ledarskap och vilka effekter olika typer av ledarskap och chefskap har för medarbetare och för 

organisationen eller företaget i helhet.  

Fenomenet ledarskap har under åren gestaltats på mängder av olika sätt men en illustration 

som matchar vår syn på företeelsen presenterades 1986 av Richards och Engle; ”Leadership 

is about articulating visions, embodying values, and creating the environment within which 

things can be accomplished” (citerat av Yukl, 2010: 21). Också Rauch & Behlings definition 

från 1984 illustrerar företeelsen på ett tydligt sätt; ”Leadership may be considered as the 

process (act) of influencing activities of an organized group in its efforts toward goal setting 

and goal achievement” (citerat av Yukl, 2010: 21). Vad vi vill klargöra med dessa 

definitioner är att när vi fortlöpande använder termen ledarskap i denna uppsats är det 

ledarskap som process vi syftar till – inte en företeelse associerad till en viss person, 

exempelvis en individ i chefsposition.  

Utifrån föreställningen om ledarskap har ansatser gjorts till att skapa modeller som 

representerar olika typer av ledarskap, och exempel på modeller som ofta omnämns i 

ledarskapssammanhang är transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap samt laissez-
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faire, även kallat ”låt-gå”-ledarskap. Några av de mest utmärkande författarna på detta 

område är Burns (1978), Bass och Bass (2008) samt Bass och Riggio (2005). Även 

ledarskapsmodellen ”Servant leadership”, också refererad till som betjänande ledarskap och 

utvecklad av Greenleaf (1970), har sedan sin första publicering på 70-talet fått mycket 

uppmärksamhet och utgör idag en viktig del utav litteraturen på ledarskapsområdet. Denna 

typ av modeller uttalar sig inte uttryckligen om vad som utmärker ett gott ledarskap, utan 

innehåller endast underförstådda föreställningar om vad för typ av ledarskap som anses gott 

eller svagt. Med detta som grund valde vi därför att referera till dessa modeller som implicita. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Förutom implicita ledarskapsmodeller, som illustrerar olika typer av ledarskapsbeteenden, så 

finns det också en annan typ av modell, där forskare gjort ansträngningar för att komma upp 

med en definition av vad som karaktäriserar ett typiskt gott ledarskap. Exempel på författare 

är bland andra Boyatzis och McKee (2005) med deras ”Resonant leadership”, Barendsen och 

Gardner (2009) med deras ”Tre ”E” för gott ledarskap”, samt Zohar (2005) och hennes 

”Spiritually intelligent leadership”. Frågor som har behandlats är bland andra vilka 

karaktärsdrag och kunskaper ledaren bör ha, vilka aktiviteter denne bör (eller inte bör) 

engagera sig i, hur ledaren ska ta beslut, hur han eller hon ska behandla sina underordnade, 

samt hur pass mycket ansvar som ledaren bör dela med sig av till medarbetare. Intresset för 

ledarskap har emellertid sträckt sig även till allmänneliga företags- och chefstidningar och ett 

exempel på en artikelserie av denna karaktär är ”Vägledande principer för gott ledarskap” 

publicerad av Winblad (2007). Eftersom denna typ av modeller uttryckligen yttrar sig om hur 

ett ledarskap ska vara för att anses vara gott, valde vi att referera till dem som explicita 

modeller. 

Med illustrationer av ett typiskt gott ledarskap väcks idén om en uttömmande mall för det 

goda ledarskapet. Detta är en behaglig tanke, kanske mest för alla befintliga ledare och för 

dem med potentiella ledarpositioner i framtiden, eftersom det med en fungerande mall för gott 

ledarskap skulle finnas en möjlighet för personer i ledarpositioner att imitera beskaffenheter 

och handlingsperspektiv som utmärker ett gott ledarskap. Även om processen att imitera 

mallen förmodligen inte skulle vara enkel så skulle den åtminstone finnas där som en 

vägvisare och ett ideal att försöka eftersträva. Om ledare i olika organisationer skulle lyckas 

att på ett mer eller mindre fulländat sätt anpassa sig till mallen så skulle också 
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ledarskapsmisslyckanden, otillfredsställda medarbetare och ineffektiva organisationer kunna 

tänkas vara ett betydligt mindre utbrett problem.  

Ett dilemma som man emellertid stöter på i ett tidigt skede vid sökandet efter en mall för det 

goda ledarskapet är att det inte finns någon enighet om vad som utmärker ett gott ledarskap. 

Som nämndes ovan så är idén om en uttömmande mall en behaglig tanke, men just där går 

nog också gränsen – en sådan mall är nämligen föga sannolik att producera. Människor är 

unika individer med olika tycken och smak. Olika personer lägger vikt vid och värderar olika 

saker och därmed kan det också tänkas att det finns lika många preferensstrukturer som det 

finns människor i världen.  

För att belysa dilemmat om olika värderingar och preferenser kan man tänka sig en så simpel 

studie som att man frågar individer vilken typ av transportmedel de tycker bäst om. Svaren 

kommer troligtvis att skilja sig avsevärt åt och styrkas av olika åsikter och argument för varför 

just det transportmedlet skulle vara bäst att använda. Exempelvis kan man tänka sig att en 

person som förespråkar bil lägger högt värde vid att kunna ta sig till punkt B obehindrat eller 

utan att behöva lägga ner någon större mängd tid på att planera. Ett annat argument kan vara 

att personen i fråga bor på en mindre ort där tillgång till tåg och buss är begränsad och 

avstånden är för långa för cykel. I motsats kan man föreställa sig att en person som 

förespråkar tåg kanske lägger större vikt vid miljöfrågor. Ett argument för tåg kan också vara 

så enkelt som att personen i fråga inte har råd med bil, inte vill ha någon bil, eller att han eller 

hon helt enkelt trivs med den sociala aspekten som tågresor för med sig. Andra möjliga 

föredragna transportmedel skulle kunna vara cykel, buss, gång, skateboard, kickbike, moped, 

mopedbil eller den nya typen av fordon kallad segway.  

Detta är bara några alternativ på färdmedel som tillfrågade personer skulle kunna anse vara 

bäst lämpade som transportmedel och syftet med denna metafor är helt enkelt att belysa 

svårigheten åtföljande till att skapa en enhetlig mall av hur något ska vara för att det vara så 

bra som möjligt. Om en sådan problematik uppstår redan vid en sådan liten studie så kan man 

föreställa sig att motsvarande svårigheter, dock i betydligt mer omfattande skala, skulle 

skapas vid studiet av ett så komplicerat och tvetydigt fenomen som ledarskap.  

Vid frågan om vad som utgör ett gott ledarskap skulle olika personer troligtvis lägga vikt vid 

olika aspekter av ledarskapet – en del skulle förmodligen definiera ett gott ledarskap utifrån 

vilket resultat det skapar för organisationen och/eller om uppdraget fullföljs, medan andra 

skulle skapa definitionen utifrån hur motiverade och arbetssamma medarbetarna är, hur bra 
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medarbetarna mår eller hur bra samspelet fungerar mellan medarbetarna och chefen. 

Beroende på vilken aspekt personen i fråga tycker är viktigast för definitionen av ett gott 

ledarskap kan det också tänkas att olika argument för vad som utgör ett gott ledarskap växer 

fram. Men dilemmat stannar inte här. Även om olika personer skulle se organisationens 

resultat som främsta indikator på vad som utgör ett gott ledarskap så betyder inte detta att de 

därmed skulle ha samma åsikter om vad för typ av ledarskap det är som frambringar ett gott 

respektive ett dåligt resultat. Någon kanske skulle argumentera för att ledaren bör vara noga 

med att skapa incitament för att få medarbetare till att jobba hårt. En annan respondent skulle 

kanske lägga fram argument för att ett gott ledarskap handlar om att skapa en bra atmosfär för 

medarbetarna att arbeta i och att samspelet i gruppen ska fungera på ett tillfredsställande sätt 

utifrån medarbetarnas perspektiv. Andra, dock förhoppningsvis få, skulle kanske rent utav 

argumentera för att hot om potentiella straff skulle öka möjligheterna för organisationen att nå 

sina uppsatta mål. 

Redan här kan man se att olika personer kommer att generera oändliga kombinationer av vad 

som utgör ett gott ledarskap. Även om människor är överens i en aspekt så betyder det inte att 

de når överenskommelse i nästa. Man kan anta att de flesta medlemmar i en organisation vill 

att ledarskapet ska fungera bra, men människor är så pass unika och olika i sina värderingar 

att en ledarskapstyp som av en person uppfattas som svag kan uppfattas som ett exempel på 

gott ledarskap av någon annan. Vad vi vill ha sagt är att definitionen av ett gott ledarskap i 

högsta grad är beroende av vem det är som står för forumleringen. Skulle vi be varje individ i 

exempelvis Sverige att göra en formulering av vad de anser karaktäriserar ett gott ledarskap så 

skulle vi troligtvis få lika många skildringar som det finns människor i Sverige. 

Samma problematik som ovan gäller också för forskare och författare på ledarskapsområdet. 

Under årens lopp har olika forskare producerat olika texter om ledarskap i allmänhet och 

kännetecknen på vad som utgör ett gott ledarskap i synnerhet. De tidigare nämnda explicita 

modellerna fokuserar på olika aspekter och attribut av ledarskapet och presenterar också olika 

uppsättningar av egenskaper som avgörande för ett gott ledarskap. Som exempel på detta 

talade Boyatzis och McKee (2005) om att grunden för ett gott ledarskap finns i ledarens 

förmåga att använda sin emotionella intelligens. Zohar (2005) poängterade dock att även om 

den emotionella intelligensen är en viktig del av ledarskapet så är det den spirituella 

intelligensen som avgör om ledarskapet kan klassas som gott eller inte. Även om majoriteten 

av litteraturen på området förespråkar ett så kallat transformativt eller betjänande ledarskap så 

finns det fortfarande väldigt skilda åsikter om vad som utgör ett gott ledarskap.  
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1.2.1 Likheter och jämförelser 

Vad som dock inte bör förglömmas är att det med största sannolikhet också kommer att finnas 

mängder med likheter mellan olika personers definitioner av ett gott ledarskap, även om dessa 

definitioner inte kommer att vara fullständigt överensstämmande. Exempelvis kan det tänkas 

att personer med samma yrke, status, nivå i karriär, etnicitet eller liknande håller relativt lika 

syner på vad som kännetecknar ett gott ledarskap. För att illustrera detta följer här ett 

exempel. Om vi endast jämför alla individers i Sverige definition av ett gott ledarskap så 

kommer vi troligtvis att hitta stora variationer, men om vi däremot jämför definitionerna som 

svenska medborgare producerar med definitioner som produceras av exempelvis invånare i 

Sydafrika så kan det plötsligt tänkas att vi kan hitta stora likheter eller utmärkande drag bland 

skildringarna som kommer från respektive land. Samma synsätt skulle vidare kunna 

appliceras på jämförelsestudier av människor med förslagsvis olika position/status och deras 

syner på ett gott ledarskap för att se om skillnader föreligger grupper emellan, samt om 

likheter går att finna sinsemellan medlemmar av respektive grupp.  

En undring som vi höll var att om det nu inte går att producera en enhetlig mall för ett gott 

ledarskap som representerar samtliga människors åsikter och värderingar – vems värderingar 

och argument är det då som stått bakom framväxten av den explicita litteratur som skrivits om 

vad som karaktäriserar ett gott ledarskap? Är det enbart författarens åsikter som genererat 

texterna eller har forskning bedrivits bland specifika grupper för att se hur just de ser på 

företeelsen? Och om så, vilka grupper är det då som har studerats?  

Den typ av jämförelse som vi fastnade för och som vi fann vara av störst intresse för just vår 

studie var den som är relaterad till position – närmare bestämt en jämförelse mellan chefer 

och medarbetare. Då dessa grupper av människor innehar skilda ställningar i organisationer – 

där chefen innehar kontroll över medarbetarna – och då de har olika typer av ansvar och 

uppgifter, så finns det skäl att anta att en potentiell variation i deras syn på ett gott ledarskap 

också kan föreligga. En fråga som automatiskt väcks är då också om litteraturen på området 

speglar ett medarbetar- eller ett chefsperspektiv på vad som utmärker ett gott ledarskap, eller 

om båda typer av organisationsmedlemmar håller en likartad syn på den aktuella företeelsen.  

Vid en första anblick kan det tänkas att chefer ser ett gott ledarskap som relaterat till 

organisationens mål och resultat, med fokus på uppdraget och på att nå effektivitet. I motsats 

kan det tänkas att medarbetare håller ett annorlunda perspektiv och relaterar ett gott ledarskap 

till saker så som välmående bland anställda på arbetsplatsen och personlig utveckling. Med 
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detta som grund fokuserades vårt intresse till att undersöka och jämföra hur chefer respektive 

medarbetare ser på ett gott ledarskap för att se om det finns några skillnader eller likheter i 

deras definitioner och skildringar. För att få en bild av fenomenet valde vi att använda oss av 

frågor formulerade dels utifrån de implicita ledarskapsmodellerna om transformativt, 

transaktionellt, laissez-faire och betjänande ledarskap, samt dels utifrån sex explicita modeller 

om gott ledarskap publicerade av Zohar (2005), Barendsen & Gardner (2009), Boyatzis & 

McKee (2005), Collins (2005), Avolio & Gardner (2005) samt Winblad (2007). Detta för att 

se vilka attribut från respektive modell som medarbetare och chefer tycker är viktiga för ett 

gott ledarskap. Anledningen till varför vi valde att inte enbart utgå ifrån teorier om gott 

ledarskap utan att också inkorporera implicita ledarskapsmodeller som grund till 

undersökningen var, som vi tidigare nämnde, för att en modell som någon värderar som god 

kan uppfattas som bristfällig av någon annan.  

 

1.2.2 Motiv 

En anledning till att vi fann just denna jämförelse särskilt intressant var för att det finns 

väldigt lite litteratur publicerad på området som behandlar om eventuella skillnader föreligger 

mellan hur chefer och medarbetare upplever ett gott ledarskap i allmänhet – och vi ansåg det 

därför vara viktigt att åskådliggöra problemet. Flertalet undersökningar har gjorts där man 

studerat om det föreligger några skillnader i hur medarbetare respektive chefer upplever 

chefens ledarskapsstil, men detta har sedan satts i relation till något annat, som till exempel 

medarbetarnas tillfredsställelse eller organisationsklimatet på arbetsplatsen. Ett utmärkande 

exempel på en sådan undersökning är den omfattande forskningsansatsen ”Attitudinal 

Congruence and Similarity as Related to Interpersonal Evaluations in Manager-Subordinate 

Dyads” publicerad av Wexley, Alexander, Greenawalt och Couch (1980). Även om denna typ 

av undersökning erbjuder en intressant vinkel och i viss grad också är relaterad till vår studie 

så behandlar den emellertid inte gott ledarskap i almänhet, utan snarare chefen/chefernas 

ledarskap i synnerhet.  

En tanke vi höll var dock att om medarbetare och chefer har olika syn på vad som i allmänhet 

utgör ett gott ledarskap så är sannolikheten stor för att de också kommer att uppfatta chefens 

ledarskap på olika sätt. Om medarbetare och chefer håller olika antaganden om vad som 

karaktäriserar ett gott ledarskap så kan det tänkas att dessa antaganden på ett omedvetet plan 

påverkar vilka förväntningar som hålls på chefen, och vidare påverkas också den 
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övergripande tolkningen av chefens ledarskap. Resultatet av detta resonemang blir att studier 

av hur medarbetare respektive chefer upplever chefens ledarskapsstil i synnerhet endast ytligt 

behandlar företeelsen i fråga. För att komma närmare problemet och skapa en förståelse för 

vad det är som gör att eventuella skiljaktigheter eller överenskommelser i uppfattning uppstår 

så krävs att man gör en undersökning av det underliggande fenomenet, där fokus istället bör 

ligga på att studera hur chefer och medarbetare uppfattar ett gott ledarskap i allmänhet.  

 

1.3 Problemformulering 

Den frågeställning som vår problemdiskussion förde oss fram till var; 

● Vilka skillnader och likheter finns det i hur chefer respektive medarbetare definierar ett gott 

ledarskap? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte var att öka förståelsen för vilka skillnader och likheter det finns i hur chefer 

respektive medarbetare ser på ett gott ledarskap. 

 

1.5 Avgränsning 

För att förhindra att undersökningen blev allt för omfattande valde vi att avgränsa vår studie 

till den offentliga sektorn. Denna avgränsning var emellertid inte grundad i en tanke om att 

studien av hur chefer respektive medarbetare definierar ett gott ledarskap, samt vilka 

skillnader och likheter det finns dem emellan, skulle vara beroende av om personerna i fråga 

är medlemmar i privata eller offentliga organisationer. Då forskningsansatsen var en del av ett 

ämnesfördjupande arbete inom vår utbildning var våra resurser i form av både tid och kapital 

begränsade, och det var därför av praktiska skäl som vi valde att avgränsa oss till den 

offentliga sektorn. Även en geografisk avgränsning gjordes till fördel för sydöstra Sverige.  
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2. Metodkapitel 

De epistemologiska och ontologiska ståndpunkter som vi höll, och som låg till grund för vår 

studie, hör till de övergripande perspektiven positivism och objektivism, där sociala entiteter 

anses utgöra objektiva enheter och det finns en yttre verklighet som fokus bör riktas mot 

(Bryman & Bell, 2005). Med utgångspunkt i ovanstående antaganden utformades vår 

undersökning som en kvantitativ forskningsansats med ett deduktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och praktik. Vårt ändamål var därmedelst inte att generera någon ny teori, utan 

istället att pröva den befintliga teorin på området för att se vilka uppfattningar medarbetare 

respektive chefer har om vad som utgör ett karaktäristiskt gott ledarskap. Teorierna som låg 

till grund för vår studie var framför allt implicita ledarskapsmodeller om tranformativt, 

transaktionellt, laissez-faire samt betjänande ledarskap, men också sex explicita modeller om 

gott ledarskap publicerade av Barendsen & Gardner (2009), Zohar (2005), Boyatzis & McKee 

(2005), Winblad (2007), Collins (2005), samt Avolio & Gardner (2005) användes som 

utgångspunkt för undersökningen. 

Då vi var studenter som fick i uppgift att skriva ett ämnesfördjupande arbete inom ramarna för 

vår managementutbildning hade vi extremt begränsad tillgång till grundläggande och 

betydelsefulla resurser så som kapital och tid, och på grund av detta blev vi också tvungna att 

anpassa valet av undersökningsmetoder utifrån vad som var praktiskt genomförbart med de 

resurser vi hade till förfogande. Detta var ytterligare en anledning till varför vi ansåg att en 

kvantitativ undersökning av deduktiv karaktär var mest lämpligt, eftersom en kvalitativ 

forskningsansats med ett induktivt synsätt skulle ta betydligt mer tid och kapital i anspråk. 

 

2.1 Litteraturinsamling 

Forskningsrapporter och artiklar som användes för att bygga upp teoriavsnittet i vår uppsats 

samlades in via databasen OneSearch och via Google Scholar. Genom dessa sidor fick vi även 

tips om böcker av relevans för vår undersökning. Utöver detta använde vi oss också av 

artikelserien ”Vägledande principer för gott ledarskap” publicerad i nättidningen 

Företagande.se. Artikelseriens trovärdighet kan ifrågasättas eftersom den inte fått någon 

officiell publicering utan bara använts i tidningssammanhang, men för att framhålla att temat 

om gott ledarskap idag är ett högst vanligt diskussionsämne, inte bara bland forskare på 

organisations- och ledarskapsområdet utan också i vanliga företags- och chefstidningar, så 

valde vi att ändå inkorporera den i vår undersökning. Då artiklarna tillhörande artikelserien 
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inte var alltför avvikande från annan publicerad litteratur på området, och då artiklarna var 

skapade utifrån boken ”Salomos Principer” av samma författare, så ansåg vi dem vara 

tillräckligt trovärdiga som en del i vår studie. 

 

2.2 Empiriskt material 

Då studiens huvudsakliga fokus låg på att utforska vilka eventuella skillnader och likheter 

som föreligger mellan hur chefer respektive medarbetare definierar ett typiskt gott ledarskap 

så ansåg vi det också vara av grundläggande vikt att hålla individerna i fokus. Eftersom det 

var individernas personliga åsikter och föreställningar som vi ville få en uppfattning om så 

krävdes det också att det var just dessa som stod i centrum för vår undersökning.  

Generellt sett brukar kvantitativa studier motiveras av en vilja att skapa generaliserbara 

resultat, och för att generera detta krävs ett slumpmässigt urval som är representativt för 

populationen i fråga (Bryman & Bell, 2005). Vår initiala avsikt var att utgå från Länsstyrelsen 

i Kronobergs län och göra ett slumpmässigt urval som skulle tillåta oss att dra slutsatser för 

organisationen som helhet. Då godkännande från Länsstyrelsen dessvärre drog ut på tiden 

bestämde vi oss för att i viss utsträckning frångå de traditionella villkoren för kvantitativ 

forskning och istället utföra ett snöbollsurval, där vi genom våra egna och vår handledares 

personliga kontakter lyckades få ihop ett antal medarbetare och chefer från olika kommuner 

och offentliga organisationer i sydöstra Sverige som var villiga att ställa upp på vår 

undersökning. Dessa individer utgjorde våra första undersökningspersoner och de hjälpte oss 

vidare att få kontakt med ytterligare personer som var intresserade av att delta i vår studie. 

Vad som emellertid är viktigt att hålla i åtanke som konsekvens av ett sådant beslut är att 

resultatet för undersökningen inte är representativt för någon större population och därför ej 

heller går att generalisera (Bryman & Bell, 2005).  

 

2.3 Tillvägagångssätt för materialinsamling 

Som undersökningsmetod för insamling av data valde vi att använda oss utav enkäter; en 

längre enkät där respondenterna fick möjlighet att uttrycka sina åsikter om gott ledarskap i 

allmänhet, samt en kortare uppföljande enkät med tre mer specifika frågor om gott ledarskap. 

Anledningen till valet av enkäter var framför allt vår begränsade tillgång på resurser, eftersom 

insamlingsmetoder som exempelvis strukturerade intervjuer och observationer skulle tagit 
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betydligt mer tid i anspråk. Samtliga frågor var av sluten karaktär, det vill säga att de var 

utformade med fasta svarsalternativ (Bryman & Bell, 2005), och detta för att göra 

svarsprocessen enklare och mindre tidskrävande för respondenterna i syfte att minska risken 

för bortfall. Ytterligare argument för användning av slutna frågor var att de underlättade 

bearbetningsprocessen för oss som undersökare samt att jämförbarheten i svaren ökade 

avsevärt (Bryman & Bell, 2005). I högsta möjliga mån undveks frågor av ledande art eftersom 

risken annars hade varit hög för att respondenternas svar skulle ha påverkats av utformningen 

av frågorna, och för att undvika uppkomsten av ett allt för stort bortfall hölls frågorna också 

så korta och koncisa som möjligt (Bryman & Bell, 2005). Enkätfrågorna utformades direkt 

utifrån ledarskapsmodeller på området för att göra det möjligt att på bästa sätt pröva de 

existerande teorierna, med syfte att få en bild av hur medarbetare respektive chefer värderar 

olika attribut från respektive modell. 

I jämförelse med en observationsstudie ansåg vi enkäter vara en bättre metod eftersom vi i en 

strukturerad observation skulle haft betydligt svårare att se vilka personliga värderingar och 

åsikter som individer i en viss situation håller. Bara för att en individ beter sig på ett visst sätt 

betyder det inte att beteendet speglar hans eller hennes verkliga åsikter. En ytterligare 

anledning till varför en observation inte var optimal för vår studie var för att vårt fokus låg på 

att undersöka hur medarbetare och chefer upplever ett gott ledarskap i allmänhet, inte i 

synnerhet. Om vi enbart skulle ha observerat en grupp så skulle vi endast ha fått information 

om hur medlemmarna av gruppen reagerar och agerar som svar på den typ av ledarskap som 

utövas av chefen i en viss situation, utan att få någon vidare upplysning om vad individerna i 

gruppen anser vara ett gott ledarskap i allmänhet. För att få svar på denna typ av 

svårobserverade fråga, det vill säga vilka uppfattningar och åsikter som individer håller om ett 

karaktäristiskt gott ledarskap, så krävs att man ställer direkta frågor till personerna för 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005), exempelvis via enkäter. Detta hade även kunnat 

göras via strukturerade intervjuer, men då denna typ av metod både är mer tidskrävande och 

har mindre täckning än enkäter ansåg vi den vara mindre passande för vår studie.  

Valet av enkät som metod för insamling av data motiverades också av att vi ville studera 

eventuella skillnader och likheter mellan hur chefer respektive medarbetare upplever ett gott 

ledarskap. Om vi hade använt oss av en kvalitativt inriktad studie med exempelvis 

ostrukturerade intervjuer så skulle vi troligtvis fått lika många olika svar som antalet individer 

vi intervjuat. Följden skulle bli att vi skulle fått ägna otaliga timmar till att försöka hitta 

övergripande drag bland svaren, för att i sin tur kunna besvara vår problemfråga. För att göra 
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vårt problem mer lättillgängligt ansåg vi istället att en kvantitativ studie med enkäter var att 

föredra. Genom att presentera samma slutna frågor till samtliga respondenter kunde vi mer 

påtagligt få en bild av i vilka aspekter medarbetare och chefer skiljer sig åt, samt i vilka 

aspekter de tenderar att tycka lika. Enkäter med slutna frågor minskade också risken för 

eventuella kodningsfel. 

Ytterligare ett motiv för valet av enkäter var att denna metod gör det enklare att utveckla 

forskningsansatsen i framtiden. Med ett standardiserat frågeformulär färdigt att skickas ut till 

utvalda personer i skilda populationer skulle vi kunna se hur överförbara resultaten är från en 

kontext till en annan. (Bryman & Bell, 2005) 

En nackdel med att använda enkäter med fasta svarsalternativ som datainsamlingsmetod är att 

de inte ger respondenterna möjlighet att fritt formulera sina svar efter personliga åsikter och 

värderingar (Bryman & Bell, 2005). Eftersom frågorna innehåller redan i förväg uppställda 

svarsalternativ tvingas respondenterna anpassa sina svar till de alternativ som finns 

tillgängliga. Konsekvensen av detta blir att respondenternas svar kanske inte stämmer 

fullständigt överens med deras verkliga åsikter i alla avseenden, samt att respondenterna kan 

uppleva att ”deras” svar saknas, vilket kan skapa en känsla av irritation. Vi ansåg dock att 

denna metod var fullt adekvat för vår undersökning då vi, som vi tidigare nämnde, ville 

undersöka potentiella skillnader och/eller likheter mellan hur chefer respektive medarbetare 

ser på ett gott ledarskap. En ytterligare anledning till varför vi ansåg att enkäter med slutna 

frågor lämpade sig för vår studie var för att vi genomförde en deduktiv forskningsansats och 

behövde kunna härleda frågorna och svaren till övergripande teoretiska ledarskapsmodeller på 

området. För att undvika att respondenterna skulle tvingas välja ett svarsalternativ som de 

egentligen inte höll med om valde vi vidare att använda en 5-gradig likertskala, vilket gav 

respondenterna möjlighet att vara neutrala genom att välja det mittersta av svarsalternativen.  

Det slutliga antalet personer som våra enkäter skickades ut till var 62 stycken för den första 

och 50 stycken för den andra. Antalet besvarade enkäter var något mindre, 50 stycken för den 

första enkäten (varav 35 var medarbetare och 15 chefer) och 47 stycken för den andra (varav 

33 var medarbetare och 14 chefer). Bortfallet var följaktligen lågt på endast 19, respektive 6 

procent. En anledning till detta kan vara att personerna och/eller organisationerna för 

undersökningen självmant hörde av sig till oss för att meddela sitt intresse, före vi skickade ut 

någon enkät. Detta kan sättas i motsats till ett representativt urval där individer slumpas fram 

och enkäter sedan skickas till dessa med hopp om att de ska vilja delta i undersökningen. 
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2.4 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

Så fort vi fick tillgång till de besvarade enkäterna förde vi in samtliga svar i programmet 

SPSS för att skapa en struktur och tydlig översikt av resultaten, med syfte att lättare kunna 

studera och analysera dem. Univariata analyser i form av frekvenstabeller, där endast en 

variabel testas åt gången, genomfördes sedan för att få information om den övergripande 

fördelningen av utfall på de olika svarsalternativen, samt för att få upplysning om medel- och 

typvärden samt standardavvikelser för medarbetare respektive chefer. Också bivariata 

analyser i form av T-test, där två variabler testas samtidigt, genomfördes med syfte att pröva 

om samband förelåg mellan variablerna. Fördelen med den bivariata analysmetoden var att 

den visade om det förelåg några skillnader eller likheter i hur medarbetare och chefer hade 

besvarat enkätfrågorna genom att visa om signifikans förekom eller inte. Utöver detta gjordes 

också reliabilitetstester med Cronbach’s Alpha för att få information om huruvida de implicita 

och explicita modellerna var enhetliga. Ett sådant test mäter nämligen den interna 

konsistensen i frågor som man i förväg tror är sammanhängande. (Bryman & Bell, 2005) 

 

2.5 Kvalitetsmått 

Då undersökningsmetoden för insamling av data utgjordes av enkäter med slutna frågor så 

finns en möjlighet att vid ett framtida tillfälle och i exempelvis större omfattning upprepa 

undersökningen. Denna replikerbarhet är av stor betydelse för studien då den är central för 

uppnåendet av en hög grad av reliabilitet. Genom replikation är det möjligt att se om resultatet 

från undersökningen blir desamma om studien genomförs igen, och om så är fallet är 

reliabiliteten hög. Tack vare de slutna frågorna finns skäl därmed för att anta att reliabiliteten 

för vår forskningsansats är fullt acceptabel, vilket i sin tur är avgörande för validiteten. Då 

enkätfrågorna formulerades direkt utifrån ledarskapslitteraturen på området och medarbetare 

och chefer sedan fick möjlighet att besvara vilka attribut från respektive modell som de ansåg 

tillhörde ett typiskt gott ledarskap, så är chanserna också stora för att frågorna verkligen 

utgjorde indikatorer på vad vår undersökning avsåg att mäta. Med denna förmodan antas 

också validiteten vara tillfredsställande hög. (Bryman & Bell, 2005)  
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3. Teoretisk Referensram 

 

3.1 Ledarskap – Vem är en ledare? 

”Leadership may be considered as the process (act) of influencing activities of an organized 

group in its efforts toward goal setting and goal achievement” (Raunch & Behling, 1984 – 

citerat av Yukl, 2010: 21) 

”Ledarskap betraktas som ett slags universalbotemedel som kan användas för att få bukt med 

nästan alla sorters samhälleliga problem” (Bolman & Deal, 2005: 400). Vad begreppet 

ledarskap faktiskt betyder finns det inte något konkret svar på. Uppfattningen om ledarskap 

finns endast i relationen mellan individerna som är inblandade i situationen och i deras 

fantasivärld. Oftast förknippas begreppet med individer som har något slags inflytande, som 

får saker gjorda, och som motiverar och guidar andra individer. Vi förväntar oss att en ledare 

ska ha klara och tydliga mål samt inspirera och övertyga oss att agera för organisationens 

bästa, istället för att bara ge order och dela ut straff om uppgiften i fråga inte skulle utföras 

ordentligt. (Bolman & Deal, 2005) 

Det finns en tydlig tendens att relatera ledarskap till makt och högre positioner i den 

organisatoriska hierarkin, men ledare behöver i själva verket varken ha någon officiell 

position eller makt för att kunna inneha en motiverande och ledande roll. Yukl (2010) fann en 

åtskillnad mellan ledarskap med och utan makt som är beroende av ledarens position i 

hierarkin – något han refererade till som ”position power” och ”personal power”. I det första 

fallet har ledaren en högre position som ger honom/henne legitimitet att lämna order till 

medarbetare för att de ska kunna utföra en viss uppgift, och medarbetarna blir då tvungna att 

lyda även om de inte accepterar uppdraget. I det senare fallet har ledaren automatiskt fått sin 

ledande roll genom en stark personlighet och en stor påverkan på andra individer i 

organisationen. Denna typ av ledare har en förmåga att motivera medarbetare och dessa är då 

helt övertygade om att vad ledaren gör bidrar till organisationens bästa. 

Bolman & Deal (2005) argumenterade för att det inom ledarskap inte handlar om hur en enda 

individ är eller vad han/hon gör – istället är det samspelet mellan individerna som står i fokus 

och som ledarskap egentligen handlar om. Ledaren själv kan inte få en hel organisation att 

fungera och vara effektiv utan hjälp från andra medarbetare i organisationen. ”Ledare är inte 

självständiga och oberoende aktörer; de både formar och formas av de intressenter de 
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företräder” (Bolman & Deal, 2005: 402). Ledarskap handlar därför om ett ömsesidigt 

förhållande mellan ledare och medarbetare med syfte att skapa en frisk atmosfär i 

organisationen, vilket i sin tur kan få människor att samarbeta för att nå de mål som 

organisationen står för och de värden den vill leverera. 

 

3.2 Chefskap – Vem är en chef? 

”En person med (högsta) ledande funktion och i sista hand avgörande bestämmanderätt, över 

någon verksamhet som utövas av en grupp.” (Nationalencyklopedin, 2013) 

Det kan ibland skapas förvirring när man pratar om chefskap eftersom denna term ofta 

blandas ihop med termen ledarskap. Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare? Vad gör 

en chef som en ledare inte gör? Kan man vara både chef och ledare samtidigt? Yukl (2010) 

konstaterade att man kan vara ledare utan att därmed behöva vara chef, och vice versa. Den 

mest utmärkande skillnaden mellan en chef och en ledare är relaterad till vilken position de 

har i organisationen. En individ kan vara ledare utan att behöva ha en viss position – 

exempelvis informella ledare – medan en person endast kan klassas som chef efter att ha fått 

en officiellt bekräftad chefsposition i organisationen. På detta vis är det alltså möjligt för en 

chef att utöva ett ledarskap, men en ledare kan inte utan vidare utöva ett chefskap.  

Yukl (2010) definierade en chef som en stabil individ som fokuserar på order, kortsiktiga mål 

och på att nå effektivitet i sina arbeten. Han/hon planerar, organiserar, kontrollerar om 

uppdraget utförs på ett bra och effektivt sätt, samt motiverar medarbetare till att prestera mer 

för att uppnå målen. Enligt Yukl (2010) definierade Rost (1991) chefskap som en relation som 

uppstår mellan chef och medarbetare för att tillverka och sälja varor och tjänster. Vidare 

menade Kotter (1990) att behovet av chefskap ökar i en organisation beroende på 

situationsrelaterade omständigheter som till exempel när organisationen växer sig större och 

följaktligen blir mer komplicerad. I en sådan situation behövs det en chef som kan guida och 

förklara för medarbetare vad som behöver göras, och som sedan kontrollerar att uppgifter 

utförs på ett korrekt sätt. ”Managers are people who do things right, and leaders are people 

who do the right thing” (Bennis & Nanus, 1985 – citerat av Yukl, 2010: 21). 
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3.3 Medarbetarskap – Vem är en medarbetare? 

”Person som samarbetar med andra i visst arbete.” (Nationalencyklopedin, 2013) 

Enligt Blanchard, Welbourne, Gilmore och Bullock (2009) talas det idag mycket om 

ledarskap och vad ledare gör, och om detta har det också skrivits mycket litteratur, men när 

det kommer till medarbetare och medarbetarskap är utbudet av litteratur betydligt mindre. 

Kelly (1992) förklarade innebörden av ”followers” och ”followership” och gav en klar och 

positiv bild av vilka medarbetarna är och vilken roll de har i en organisation. Han menade att 

medarbetare är starka individer som är modiga och ärliga, och som strävar efter att visa sina 

personligheter genom att klara sina arbetsuppgifter. Medarbetare är nöjda med den roll de har 

i organisationen och är inte ute efter makt eller chefspositioner. Det viktigaste enligt dem är 

istället att stödja ledarna i deras strävan att skapa en effektiv arbetsmiljö och att uppnå målen. 

Bra anhängare är pålitliga, erbjuder hjälp och samarbetar gärna med sina kollegor för att klara 

sina arbetsuppgifter och uppdrag. På detta vis hjälper medarbetarna också ledarna att förmedla 

en hög nivå av tillfredsställelse bland organisationsmedlemmar, samt att kommunicera en bra 

syn i organisationen. 

 

3.4 Explicita modeller om gott ledarskap 

Flertalet forskare och författare har gjort försök att definiera vad som karaktäriserar ett gott 

ledarskap, men då olika forskare lägger vikt vid och värderar olika aspekter och attribut av 

ledarskapet så finns det dessvärre ingen övergripande enhetlighet eller överensstämmelse på 

området. För att visualisera detta dilemma valde vi här att redogöra för sex olika explicita 

modeller av ett gott ledarskap, så som de har presenterats av olika forskare på området. 

Anledningen till att vi refererar till modellerna som explicita är för att de uttryckligen uttalar 

sig om hur ett ledarskap ska vara för att det ska anses vara gott.  

 

3.4.1 Barendsen och Gardner (2009) – Tre ”E” för gott ledarskap 

Dagens samhälle präglas av en extremt snabbväxande och ohämmad utveckling av olika typer 

av teknologier som på olika sätt förändrar förutsättningarna för företag och organisationer på 

marknaden, och därmed också reformerar utgångspunkterna för ledare och chefer. Om det var 

svårt att vara en god ledare förr i tiden så är det en betydligt mer utmanande roll i dagens 
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krävande och snabbföränderliga omgivningar, där marknader har fått en allt högre makt. För 

att organisationer ska ha möjlighet att nå sina uppsatta mål eller över huvud taget överleva 

krävs att chefer eller motsvarande individer i ledarspositioner tar beslut som är lämpliga för 

de situationer som organisationerna står inför, och följaktligen blir rollen som ledare betydligt 

mer ansträngande i besvärliga tider där förutsättningarna ständigt förändras. (Barendsen & 

Gardner, 2009) 

Med dessa antaganden som utgångspunkt gjordes undersökningar där man intervjuade mer än 

1200 personer från diverse olika yrken och vid olika fas i karriärsstegen för att studera vad 

som utmärker en god ledare i dagens bångstyriga organisationsklimat. Forskningens resultat 

visade att definitionen av en god ledare kan delas in i tre olika kriterier, även kallade tre ”E” 

för gott ledarskap. Det första kriteriet anger att ledaren bör ha utomordentliga tekniska och 

professionella kvaliteter och kunskaper (excellence), medan kriterium två poängterar vikten 

av att ledaren agerar på ett etiskt försvarbart sätt (ethics). Slutligen fastslår det tredje kriteriet 

att ledaren bör ha en entusiastisk och fängslande känsla av meningsfullhet och ett sinne för 

fullföljande (engagement). Dessa tre kriterier i kombination med varandra är vad som präglar 

ett gott ledarskap och motsvarande egenskaper förväntas finnas i generna för de bästa ledarna 

i vår tid. (Barendsen & Gardner, 2009) 

 

3.4.2 Zohar (2005) – Spirituellt intelligent ledarskap 

Grunden för ett gott ledarskap ligger enligt Zohar (2005) i förmågan att förmedla en vision. 

Genom att som ledare skapa en vision så ger man medarbetare något att sikta och sträva mot 

och på detta sätt blir visionen också en primär källa till livskraft och energi inom 

organisationen. En vision ger en ledare möjlighet att påverka medarbetarnas djupast grundade 

värderingar och åsikter, och skapar en känsla av ett övergripande syfte och mening för 

företaget och dess anställda.  Visionen är den drivande kraften i dagens företag och utgör 

därmed också basen för ett gott ledarskap. 

Det är emellertid inte alla visioner som har potentialen att driva en organisation framåt. Den 

typ av vision som utmärker ett gott ledarskap är en som vi som människor kan värdesätta både 

på ett intellektuellt, känslomässigt och spirituellt plan. I dagens komplexa samhälle läggs stor 

vikt vid materiellt kapital och företag värderas ofta efter hur mycket kapital de har och hur 

mycket pengar de tjänar. Som resultat av detta triggas ledare och chefer till att hålla 

kortsiktiga perspektiv med syfte att generera så stora materiella vinster som möjligt. För att 
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skapa en långsiktigt hållbar organisation krävs emellertid mer än pengar – det kräver ett 

ledarskap som utöver materiellt kapital också strävar efter socialt och spirituellt kapital. 

Utmärkande för en god ledare är att de drar nytta inte bara av rationellt tänkande härlett från 

IQ, utan också har en hög nivå av emotionell intelligens (EQ) och framför allt spirituell 

intelligens (SQ), vilket refererar till förmågan att nå värderingar, meningar och energier 

härledda från något högre och djupare än det egna egot, samt förmågan att inspirera andra och 

ge dem något att sträva mot. (Zohar, 2005) 

Enligt Zohar (2005) föds alla människor med förmågan att använda alla tre olika typer av 

intelligens i viss utsträckning, men hon menar också att spirituellt intelligent ledarskap kan 

främjas genom att ledaren praktiserar tolv specifika principer. Principerna är; 

självmedvetenhet, spontanitet, medlidande/empati, prisande av mångfald, holism, 

självständighet på området, ödmjukhet, positivt utnyttjande av bakslag, känsla av kallelse 

eller livsuppgift, förmåga att se problem från ett bredare perspektiv, benägenhet att ställa 

varför-frågor för att förstå olika företeelser, samt att ledas av visioner och värderingar. Lyckas 

ledaren utveckla dessa principer leder det till ett spirituellt och gott ledarskap supportat av 

vision, övertygelser och mening, vilket i sin tur kan öka motivationen hos de som leds. 

 

3.4.3 Boyatzis och McKee (2005) – ”Resonant” ledarskap 

Ett resonansrikt ledarskap uppstår då ledaren harmonierar med människorna som han eller 

hon leder. Ledaren står i samklang med sig själv, sin grupp och med omvärlden, och resultatet 

blir att alla arbetar ihop på ett synkroniserat sätt och i harmoni med tankar och känslor om vad 

man ska göra och varför man ska göra det. Ett resonansrikt ledarskap är ett gott ledarskap och 

grunden utgörs av emotionell intelligens hos ledaren, vilket refererar till en hög grad av 

självkännedom och förmåga att motivera sig själv. En ytterligare aspekt av emotionell 

intelligens är en social medvetenhet och kunskap om hur man hanterar andra människors 

känslor, för att i sin tur kunna skapa och förvalta stabila och förtroendefulla relationer. 

Ledaren har en insikt om att hans eller hennes eget humör har en tendens att smitta av sig på 

andra, vilket i sin tur påverkar medarbetarnas prestationsförmåga. (Boyatzis & McKee, 2005)  

Vad som utmärker resonansrika och goda ledare är att de visar empati och medkänsla för dem 

de leder – eller snarare betjänar. De håller en hög grad av omtanke för människor och 

inspirerar dem genom engagemang, vision, passion, samt genom att ge av sig själva. Istället 

för att tvinga en grupp framåt bygger ledaren en grund för att övertyga människor och få dem 
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att vilja prestera, och därmed också driva en organisation mot en fängslande och bättre 

framtid. Ledaren ser potentialen i varje individ och uppmuntrar och hjälper till vid 

utvecklandet av denna potential för att varje person ska kunna bli sitt bästa jag. Dessa goda 

ledare tillhandahåller sina medmänniskor med hopp för att möta dagens osäkra omgivning 

och övertygar dem om att de tillsammans kan förverkliga visioner och drömmar. Insikten om 

att ledarskapet utgör en utbytesrelation får den resonansrika ledaren att lyssna på och anpassa 

sig efter gruppen som leds – ledaren både leder och leds via ett antagande om att alla är i en 

viss situation tillsammans. Sammanfattningsvis poängteras tre drag som typiska för en 

resonansrik ledare; medvetenhet om omgivningen, samt förmåga att visa medkänsla och att 

förmedla människor med hopp om en bättre framtid. (Boyatzis & McKee, 2005) 

En resonansrik ledare är emellertid inte bara uppskattad av de som leds – han eller hon har 

också förmågan att skapa goda resultat för organisationen i fråga. Genom att skapa en avvägd 

och harmonisk blandning av mänskligt, intellektuellt, finansiellt, socialt och miljöbetingat 

kapital, samt genom att utnyttja kapaciteten och kraften hos alla människor i och utanför 

organisationen, lägger ledaren grunden för effektiva prestationer och verkställanden.  

(Boyatzis & McKee, 2005) 

 

3.4.4 Winblad (2007) – Vägledande principer för gott ledarskap 

Enligt Winblad (2007) finns det en uppsättning universella levnadsregler och principer som 

utgör basen för mänskliga interaktioner och effektivitet. Dessa så kallade lagar bildar 

tillsammans beständiga sanningar som under tusentals år har väglett människor till skapandet 

av goda resultat, framgång och progression. Genom att forma våra liv utefter dessa tio 

levnadsregler tillåter vi oss själva att bli mer klarsynta och omdömesgilla som individider, och 

med detta antagande formar reglerna också grundpelarna för ett gott ledarskap. 

Under de senaste åren har vårt samhälle utvecklats något enormt. Vi lever inte längre i en 

värld fokuserad till platsen vi befinner oss på – globalisering, expansiv utveckling av 

teknologi och oupphörliga informationsflöden har förändrat förutsättningarna för människor 

och organisationer. I en värld där nya produkter når sin väg fram till marknaden varje dag har 

företag blivit mer konkurrensutsatta och fokus har följaktligen riktats mot uppnåendet av 

snabba resultat och kortsiktiga mål. För att företag och organisationer ska överleva och 

blomstra krävs emellertid ett ledarskap som balanserar kortsiktiga resultat och framgångar 
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med utveckling och välgång på lång sikt. Med ett gott ledarskap medverkar ledaren till att 

staka vägen för en bättre framtid för både människor och organisationer. (Winblad, 2007)  

Det första och mest utmärkande fundamentet för ett gott ledarskap är att ständigt söka vishet. 

Med vishet menas en förmåga att använda kunskap och förstånd på ett moraliskt och etiskt 

försvarbart sätt, samt att låta insikten om vad som är rätt och fel guida vägen genom beslut 

och handlingstaganden. En god ledare bör forma vägledande värderingar för gruppen de leder 

och för sig själva – värderingar som bekräftar vad som är viktigt och värdefullt samt vad som 

i högsta mån bör undvikas. Ledaren bör presentera en inspirerande vision som vägleder 

organisationen, och genom att jämföra visionen med organisationens rådande läge kan 

meningsfulla gemensamma och individuella mål sättas upp som i sin tur leder till att visionen 

kan förverkligas. Ett gott ledarskap karaktäriseras av möjlighetstänkande där framtiden ses 

som en tillgång som skapas av agerande istället för av omständigheter, och misslyckanden ses 

som tillfällen att lära och utvecklas. Vidare kännetecknas goda ledare av en förmåga att 

utnyttja tiden på ett balanserat sätt, leva som de lär, utveckla goda och värdefulla relationer, 

samt att ständigt söka självkännedom. Det är därför viktigt att ledaren lyssnar på andra för att 

bilda en förståelse om sina egna svagheter och styrkor. Ett gott ledarskap karaktäriseras av ett 

tjänande beteende där medarbetarna och deras intressen står i fokus. (Winblad, 2007) 

 

3.4.5 Avolio och Gardner (2005) – Autentiskt ledarskap 

En autentisk ledare definieras som en person som är djupt medveten om både sig själv och 

sina medmänniskor. Ledaren har en hög grad av självkännedom och självmedvetenhet, och är 

införstådd med sina egna personliga värderingar och övertygelser, hur han/hon tänker och 

beter sig, samt vilka styrkor och svagheter han/hon har. Ledaren är också starkt medveten om 

sina och andras personliga behov, känslor och preferenser, samt vilka moraliska och etiska 

perspektiv som hålls av en grupp och av ledaren själv. Utöver detta har den autentiska ledaren 

en hög självreglerande förmåga, det vill säga en förmåga att leda, kontrollera och utveckla sig 

själv. (Avolio & Gardner, 2005) 

Shamir och Eilam (2005) gav upphov till en definition som var mer fokuserad på specifika 

drag hos autentiska ledare. De konstaterade att en autentisk ledare; 1) Är ärlig mot sig själv, 

istället för att låta sig styras av andras förväntningar, 2) motiveras av personliga värderingar 

och övertygelser, istället för hopp om att nå heder och status, 3) är originell och står för vad 

han/hon tycker och tänker, samt 4) agerar i enighet med sin tro. Från detta kan tydas att vad 
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som utmärker den autentiska ledaren är att han/hon är sann till sitt rätta jag, tror på sig själv, 

och alltid agerar i linje med sina värderingar. Vidare gör detta att medarbetare upplever att det 

finns en överensstämmelse mellan vad ledaren säger och vad han/hon gör. Enligt Avolio och 

Gardner (2005) utgör det autentiska ledarskapet grunden för alla andra positiva former av 

ledarskap, så som exempelvis transformativt, betjänande och spirituellt intelligent ledarskap. 

Anledningen till detta är för att andra typer av ledarskapsbeteenden troligtvis kommer att 

utvecklas till det bättre om ledaren är genuin och agerar på ett ärligt och moraliskt sätt.  

Avolio och Gardner (2005) hävdade att utvecklandet av det autentiska ledarskapet är en 

mycket komplicerad process, eftersom det krävs att ledaren och medarbetarna skapar en 

öppen, transparent, äkta och pålitlig relation med varandra för att kunna utveckla båda parters 

självmedvetande. Denna typ av utveckling är svår att nå i praktiken och processen sträcker sig 

ofta över längre perioder – ibland genom hela livet. För att utveckla det autentiska ledarskapet 

finns det emellertid en rad komponenter som bör uppfyllas. Den autentiska ledaren måste ha 

ett positivt psykologiskt kapital med förmågor så som flexibilitet, självförtroende och 

optimism. Ledaren måste också vara moralisk, självmedveten och självreglerande, samt kunna 

leda genom exempel. Utöver detta ska ledaren arbeta aktivt för att utveckla medarbetarnas 

självmedvetande och förmåga till självreglering, vilket kan leda till att medarbetarna känner 

sig mer tillhörande organisationen. Utvecklandet av det autentiska ledarskapet förenklas av en 

positiv organisatorisk kontext som får organisationsmedlemmar att vilja prestera bättre än vad 

som förväntas av dem, för att i sin tur få organisationen att bli så effektiv som möjligt.  

 

3.4.6 Collins (2005) – ”Level-5”-ledarskap 

Till skillnad från de flesta explicita modeller om gott ledarskap, som är genererade utifrån 

ideologiska antaganden, så är ledarskapstypen level-5 utvecklad utifrån empiriska upptäckter. 

Efter att ha gjort en jämförande studie mellan organisationer som gått från att fungera bra till 

att bli verkligt framstående, och organisationer som aldrig genomgått denna typ av 

omvandling, så fann Collins (2005) två egenskaper som tydligt utmärkte ledarna av de 

framgångsrika organisationerna. Även om det krävs fler faktorer än ett gott ledarskap för att 

lyckas fullborda en transformering av denna rang så visar undersökningen ändå att ett 

ledarskap av typen level-5 är fullständigt avgörande för att en organisation ska bli verkligt 

framstående. (Collins, 2005) 
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Egenskaperna som utmärker en level-5-ledare är en blandning av exceptionell personlig 

ödmjukhet och extrem professionell vilja att skapa en organisation med extraordinära och 

varaktiga resultat. Ledaren är blygsam och tar gärna inte själv åt sig äran för goda resultat. 

Istället ser han/hon till andra medarbetare, externa faktorer eller helt enkelt tur som källan 

bakom en viss framgång. Om däremot dåliga resultat skulle uppvisas är ledaren snabb med att 

ta på sig ansvaret, utan att skylla på andra personer eller övriga omständigheter. Ledaren ser 

organisationen och dess resultat som viktigare än sin egen välgång, och för att organisationen 

ska kunna fortsätta vara framgångsrik även den dag han/hon bestämmer sig för att avgå, är 

ledaren noga med att välja en lämplig efterträdare. (Collins, 2005) 

För att nå level-5 i ledarskapet krävs emellertid att de fyra nivåerna därunder också är 

uppfyllda. Ledaren måste först och främst vara en skicklig individ med goda kunskaper och 

förmågor, samt en bidragande gruppmedlem. Utöver detta måste han/hon vara en kompetent 

chef/manager som organiserar resurser gentemot de uppsatta målen, samt en god och effektiv 

ledare som leder genom vision och inspirerar sin grupp till att prestera. Collins (2005) 

hävdade vidare att det finns två typer av människor – de som har potentialen att nå level-5, 

och de som inte har det. Personer av den första typen har ett inneboende frö som under de 

rätta omständigheterna kan börja växa och därmed få personen i fråga att utvecklas till en 

level-5-ledare. Den andra typen av människor har inte detta inneboende frö och motiveras 

istället till arbete för att nå personlig framgång. Ett problem är att de personliga egenskaperna 

och ambitionen som tar en person till den fjärde nivån i ledarskapet ofta är desamma som 

hindrar honom/henne från att utveckla ödmjukheten som är en nödvändig ingrediens för att nå 

level-5. (Collins, 2005) 

 

3.5 Implicita ledarskapsmodeller 

Ledarskap är en process som är allmänt förekommande i dagens samhälle, men däremot är det 

svårt att påstå att alla ledare hanterar ledarskapet på samma vis. Mångtalet modeller har 

utvecklats av olika forskare för att kartlägga olika typer av ledarskapsbeteenden, men tyvärr 

finns här inte nog med utrymme för att redovisa dem alla. Istället valde vi att fokusera på och 

presentera de tre vanligaste ledarskapsmodellerna på området, nämligen transformativt 

ledarskap, transaktionellt ledarskap och laissez-faire-ledarskap, samt den omtalade och 

framväxande ledarskapstypen betjänande ledarskap. Anledningen till att vi refererar till dessa 

modeller som implicita är för att de inte uttryckligen yttrar sig om hur ledarskapet ska vara för 
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att det ska anses vara gott. Trots detta finns det ändå en underförstådd föreställning i 

modellerna som gör att man som läsare kan få en bild av vilka modeller som bedöms vara 

goda respektive svaga. 

 

3.5.1 Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap handlar enligt Burns (1978) om utbytesrelationer mellan ledare och 

medarbetare, vilka ämnar till att skapa värde. Dessa relationer har i syfte att tillfredsställa alla 

parters behov och personliga intressen genom att ledaren ger medarbetarna något som de vill 

ha för att i utbyte få någonting tillbaka. En viktig detalj är här att ledarens huvudsakliga 

intresse är att få arbetsuppgifterna utförda, inte att utveckla medarbetarna i organisationen. 

Gör medarbetare någonting bristfälligt kan de följaktligen också bli bestraffade. Kellerman 

(1984) menade att ledaren engagerar medarbetarna i ett förhållande där båda parter blir 

beroende av varandra. Enligt honom har en ledare av denna typ ett viss inflytande över sina 

medarbetare, och dessa vill då göra vad ledaren ber dem om. För att bli en effektiv ledare och 

behålla medarbetarnas tillit är det emellertid viktigt att den transaktionella ledaren 

kontinuerligt lever upp till medarbetarnas förväntningar. 

Smither (1998) identifierade tre egenskaper som karakteriserar den transaktionella ledaren; 1) 

ledaren är medveten om vad som måste göras i organisationen och följaktligen blir det 

han/hon som bestämmer arbetsuppgifterna, 2) ledaren tydliggör för medarbetarna vad som 

måste göras och vad som krävs av dem, och 3) ledaren är noga med att fastställa 

medarbetarnas behov för att genom belöning kunna tillgodose dessa när medarbetarna gjort 

sig förtjänta av det.  

Utbytesrelationerna inom det transaktionella ledarskapet är inte alltid likvärdiga och 

följaktligen kan de delas in i två kategorier/nivåer; den första med hög kvalitet och den andra 

med låg. Beroende av vilken nivå relationen i fråga befinner sig på påverkar den också 

medarbetarnas beteende på olika sätt. Högkvalitets-relationerna avser ledare som har nära 

sociala relationer med sina kollegor och medarbetare, vilket får medarbetarna att vilja stanna i 

organisationen. Tvärt om syftar lågkvalitets-relationerna till ledare som enbart har 

kontraktbaserade relationer med sina medarbetare och som inte visar dem något stöd, vilket 

gör att medarbetarna inte känner sig lika tillhörande organisationen. (Kuhnert & Lewis, 1987)   
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I vad som kallas ”The Full Range of Leadership Model” omnämns två viktiga komponenter 

som ingår i den transaktionella modellen, nämligen kontinuerligt belönande (contingency 

reward) samt styrande genom undantag (management by exception) (Bass & Riggio, 2005). 

Kontinuerligt belönande är enligt Bass, B. och Bass, R. (2008) konstruktivt och uppstår då 

ledaren utmanar medarbetare att utföra en viss uppgift samt erbjuder en belöning i utbyte mot 

att uppgiften utförs på ett tillfredsställande sätt. Belöningen kan innefatta alltifrån positiv 

feedback till presenter eller löneökning. Bass och Riggio (2005) föreslog att en belöning kan 

betraktas tillhöra den transaktionella modellen om medarbetarna blir utlovade materiella 

ersättningar såsom exempelvis bonus. Däremot kan en belöning i form av positiv feedback 

eller beröm också betraktas ingå i den transformativa modellen eftersom denna typ av 

transaktiva beteende kan ha en produktiv effekt på medarbetarna, då det syftar till att 

uppmuntra dem till att prestera på en högre nivå än vad som förväntas av dem.  

Styrande genom undantag är en komponent av det transaktionella ledarskapet som syftar till 

att ledaren kontrollerar medarbetarnas bristfälliga prestationer för att sedan förse dem med 

instruktioner och råd om hur eventuella problem kan rättas till (Bass, B. & Bass, R., 2008). 

Ett sådant rättande beteende tenderar att vara betydligt mindre effektivt än kontinuerligt 

belönande, samt svagt i jämförelse med den transformativa modellen av ledarskapet (Bass & 

Riggio, 2005). Howell och Avolio (1993) poängterade att styrande genom undantag kan vara 

antingen aktivt eller passivt. I den aktiva versionen håller ledaren koll på medarbetarnas 

utförande av uppgifter och kommer i kontakt med dem innan de begår några misstag. Ledaren 

sätter upp ramar för arbetet som gör att problem kan undvikas och ger medarbetare råd om 

hur prestationsnivån kan förbättras. I den passiva versionen väntar ledaren med att ingripa tills 

problem och misstag redan har uppstått.  

 

3.5.2 Transformativt ledarskap 

Howell & Avolio (1993) menade att ledaren i ett transformativt ledarskap har en tendens att 

komma medarbetarna nära och motivera dem till arbete utan att behöva använda någon form 

av makt eller tvång. Ledaren använder sig här av sina starka relationer för att få medarbetare 

att prestera på bästa sätt, för att i sin tur uppnå de mål som anses vara bäst för organisationen 

och samhället i stort. Burns (1978) och Bass (1990) konstaterade att en ledare som använder 

sig av det transformativa synsättet kännetecknas av att han/hon motiverar sina medarbetare till 

att väva in egenintressen i de övergripande målen för att på så sätt kunna betrakta 
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organisationens mål som sina egna. Ledaren arbetar sedan aktivt för att öka medarbetarnas 

medvetande om de gemensamma organisatoriska målen, samt för att ge klara och värdefulla 

instruktioner om hur målen kan uppnås. 

Enligt Yukl (2010) kan det transformativa ledarskapsbeteendet definieras i form av 

underkategorier. Bass (1985) presenterade först tre av dessa kategorier, nämligen idealiserat 

inflytande (idealized influence), intellektuell stimulans (intellectual stimulation), samt 

individuellt hänsynstagande (individualized consideration). Idealiserat inflytande förklaras 

som ledarens förmåga att väcka medarbetarnas känslor och medvetande. Medarbetare ser 

ledaren som en förebild vilken de vill identifiera sig med, vilket motiverar dem att prestera 

högre än vad som förväntas av dem. Ledaren tvekar inte att agera för organisationens och 

medarbetarnas bästa och gör tillfredsställelsen av sina personliga behov underordnad 

organisationens. Intellektuell stimulans syftar till ledarens försök att förstärka medarbetarnas 

medvetande om problem, samt hur de kan tänka på lösningar till dessa problem ur olika 

perspektiv, och medarbetarna uppmuntras här till kreativt och innovativt tänkande. 

Individuellt hänsynstagande är ledarens förmåga att stödja medarbetarna när det behövs, samt 

att guida dem till rätta för att kunna klara olika typer av uppdrag. Varje individ och dennes 

enskilda behov uppmärksammas, och ledaren ser till så att medarbetarna känner sig behövda, 

betydelsefulla och uppskattade av organisationen.  

Bass och Avolio (1994) utvecklade dock ytterligare en kategori, nämligen inspirerande 

motivation, vilken också till viss del kan förklara den transformativa ledarens beteende. En 

ledare som handlar enligt den inspirerande motivationen använder sig av olika symboler för 

att hjälpa medarbetare att fokusera på sina uppgifter. Han/hon skapar visioner och 

gemensamma mål för att på så sätt få medarbetarna inspirerade och motiverade till arbete, 

vilket i sin tur också gör det enklare för ledaren att kommunicera en tilltalande syn i 

organisationen.  

Enligt Bass och Riggio (2005) strävar en transformativ ledare alltid efter att förstärka 

medarbetarnas engagemang i den organisatoriska processen, och var och en av de fyra 

ovanstående kategorierna bidrar på något sätt till denna strävan. Det idealiserade inflytandet 

får medarbetare att utgå från ledarens värden, intressen och mål, eftersom ledaren ses som en 

stor inspirerande förebild. Medarbetarna påverkas lätt av allt som ledaren säger och gör, vilket 

gör det enklare för ledaren att få medarbetare engagerade till att agera och arbeta mot 

gemensamma mål och syften. Inspirerande motivation används av ledaren för att engagera 
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medarbetarna känslomässigt i organisationen. En transformativ ledare har ofta en stark 

personlighet som inspirerar medarbetare och får dem att känna sig delaktiga, viktiga och 

uppskattade i organisationen. Vidare kan ledaren använda sig av medarbetarnas olika 

erfarenheter och utbildningar för att söka effektiva lösningar till olika slags problem. 

Förmågan att intellektuellt stimulera sina medarbetare till problemlösning kan öka 

medarbetarnas känsla av engagemang och vidare involveras medarbetare också vid 

beslutsfattande. Även individualiserad behandling på olika nivåer kan få medarbetarna mer 

engagerade i organisationen. Detta eftersom de alltid finner det stöd de behöver hos ledaren 

och att ledaren alltid ser till att möta deras förväntningar. Vidare fann Barling, Weber och 

Kelloway (1996) i sin experimentella undersökning att ett transformativt ledarskap går att 

utveckla genom träning, och att en sådan ledarskapsträning faktiskt får positiva effekter för 

organisationen i fråga genom att medarbetarna känner ett större åtagande gentemot 

organisationen. Även organisationsens försäljningsresultat tenderar att öka. 

Transformativt ledarskap förknippas ofta med det karismatiska ledarskapet. Vissa författare 

ser dessa två ledarskapsstilar som väldigt lika i sin art, medan andra anser att de inte alls kan 

kopplas till varandra. Bass (1985) menade att karisma är en väldigt viktig personlig egenskap 

inom den transformativa modellen, men att en ledare kan vara karismatisk utan att tvunget 

tillhöra det transformativa ledarskapet. Enligt Yukl (2010) finns det vissa egenskaper som 

skiljer det transformativa och det karismatiska ledarskapet åt. Transformativa ledare är 

intresserade av att stödja och motivera medarbetare till att bli mer självständiga och 

oberoende av sina ledare. De gör detta genom att tilldela medarbetarna vissa befogenheter 

som syftar till att stärka deras självkänsla och kreativitet. Karismatiska ledare är å andra sidan 

noga med att påpeka den extraordinära bilden av ledaren och hans/hennes personliga 

risktagande. Enligt Bass (1985) kan det transformativa ledarskapet finnas i alla organisationer 

och tillämpas i mångtalet olika situationer, medan den karismatiska modellen är betydligt mer 

sällsynt.  

Det är viktigt att nämna att vad som skiljer ett transaktionellt ledarskap från ett transformativt 

ledarskap i mångt och mycket beror på individuella skillnader, så som differenser i 

personlighet och sociala och emotionella kompetenser. Det har också bevisats att utbildning, 

ålder och erfarenhet är relaterat till vad som gör en ledare transaktionell eller transformativ. 

Ledarens personliga egenskaper utgör vidare en viktig faktor i hur medarbetarna uppfattar 

honom/henne, vilket gör att de förknippar ledaren med olika typer av ledarskap. (Bass, B. & 

Bass, R., 2008) 
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3.5.3 Laissez-faire, ”låt-gå”-ledarskap 

Laissez-faire, också kallat för inaktivt ledarskap eller ”låt-gå”, är en modell som domineras av 

svaga och bristfälliga ledarskapsbeteenden. Ledaren är likgiltig över det som händer i 

organisationen, bryr sig inte om medarbetarna eller deras intressen, och tar inte på sig 

uppgiften att förklara för medarbetarna vad organisationen har för mål eller hur de kan 

samarbeta för att uppnå dem. Ledare av denna typ tenderar att vara osociala och stänger ofta 

in sig på sina kontor för att hålla sig borta från kollegor och medarbetare, vilket uppenbart 

försvagar förhållandena dem emellan. Ledaren är väldigt inaktiv och lämnar allt ansvar åt 

andra och han/hon är ofta väldigt osäker på sin förmåga att leda och vägleda sina 

medarbetare. Genom undersökningar har det visats att ledare av den inaktiva typen ofta även 

är undvikande, oroliga, risk-averta och rädda för att göra misstag. (Bass, B. & Bass, R., 2008)  

En viktig punkt som Niebuhr, Bedeian och Armenakis (1980) lyfte fram i sin undersökning 

om just laissez-faire-modellen är hur medarbetarna uppfattar en sådan ledare. Individer som är 

väldigt aktiva, motiverade att jobba för att bidra med något nytt till organisationen, samt har 

klara mål för sig, betraktar ofta en sådan inaktiv ledare som passiv och anser att han/hon inte 

uppfyller sin roll och sina uppgifter. Medarbetare som å andra sidan föredrar att inte delta i 

beslutsfattande, som inte tycker om att jobba självständigt, samt har ett stort behov av att 

tillhöra en grupp, betraktar ofta sådana ledare som aktiva. 

Mångtalet undersökningar har gjorts för att försöka finna orsakerna bakom denna bristfälliga 

form av ledarskap, och fokus har här lagts på personliga egenskaper och situationsrelaterade 

omständigheter. Alla ledare som kategoriseras i modellen laissez-faire behöver inte vara 

inaktiva från början, utan istället kan det finnas utomliggande orsaker som leder till 

utvecklandet av ett inaktivt beteende. Anledningar kan exempelvis vara att organisationens 

struktur är formad på ett sätt som inte tillåter ledare och medarbetare att ha nära kontakter och 

relationer mellan olika avdelningar, eller att ledaren jobbat på en och samma plats under en så 

pass lång period att han/hon börjat tappa intresset för sitt arbete och därmed slutat bry sig. Ett 

inaktivt beteende kan också vara relaterat till att ledaren fått besked om att han/hon ska börja 

jobba i ett dotterbolag och därmed måste flytta. Följaktligen kan ledaren känna sig likgiltig till 

det som händer i organisationen där han/hon befinner sig just nu. (Bass, B. & Bass, R., 2008).  

Att vara ledare av typen laissez-faire har många nackdelar för medarbetarnas välmående och 

för hur de upplever att jobbet tillfredsställer deras behov. Lewin, Lippitt och White (1939) var 

bland de första som undersökte vilka nackdelar modellen har för medarbetares beteenden och 



31 
 

det de kunde bevisa var att laissez-faire är negativt kopplat till medarbetarnas prestationsnivå 

och effektivitet. Detta resultat är inte konstigt eller förvånande med tanke på hur isolerade 

dessa ledare är och hur inaktivt de arbetar i sina organisationer. Medarbetarna blir lätt 

omotiverade till att jobba och prestera, och risken finns att de till och med börjar arbeta för att 

tillfredsställa sina personliga behov, istället för att jobba mot gemensamma mål och för 

organisationens bästa.  

 

3.5.4 Betjänande ledarskap 

Greenleaf (1970) konstaterade att en ledare som tillhör det betjänande ledarskapet 

uttryckligen är tjänare först. Han/hon är naturligt benägen att betjäna och hjälpa medarbetare, 

människor inom och utom organisationen, samt samhället i stort, före han/hon medvetet gör 

valet att uppfylla sin roll som ledare. Ledaren ser potentialen i varje människa och strävar 

efter att uppfylla andra människors behov före sina egna. Han/hon arbetar kontinuerligt för att 

få sina medmänniskor friskare, klokare, friare, mer självständiga, och mer villiga att själva ta 

på sig uppgiften att tjäna andra. Den betjänande ledaren är mycket medveten om sin 

omgivning och målet med ledarskapet är att även de minst privilegierade i samhället ska 

kunna gagnas. Förmågan att tjäna sina medmänniskor ligger i den betjänande ledarens natur, 

och är vidare inget som ledaren kan träna på för att utveckla med tiden. Däremot finns 

potentialen till att bli en betjänande ledare hos i princip varje ung individ. 

Greenleaf och Spears (2002) differentierade mellan två typer av ledare inom denna modell, 

nämligen ledare-tjänare och tjänare-ledare. En individ som är ledare först strävar efter att nå 

makt, materiella belöningar och högre positioner i organisationer. För denna person är önskan 

om att leda överordnad viljan att tjäna andra, och enligt Greenleaf och Spears (2002) är denna 

typ av ledare därför inte ett exempel på ett betjänande ledarskap. En person som är tjänare 

först tenderar å andra sidan att tänka på och jobba för att uppnå andra människors behov, samt 

att prioritera dem framför sina egna. Den betjänande ledaren strävar efter att inspirera och 

motivera medarbetare för att på så vis få dem att bli kreativa och vilja arbeta. Han/hon arbetar 

dessutom aktivt för att få medarbetare att utvecklas och trivas.  

Två faktorer som är mycket viktiga inom ett betjänande ledarskap, och som kan hjälpa ledaren 

att utveckla medarbetarnas förmåga att prestera, är bemyndigande (empowerment) och 

inspiration. Genom att öka medarbetarnas inflytande i organisationen ökar också deras vilja 

att frivilligt utföra arbetsuppgifter och visa sin kreativitet, och följaktligen blir medarbetarna 
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mer lojala gentemot organisationen. Inspiration är en viktig ingrediens i det betjänade 

ledarskapet på det vis att ledaren tar initiativ, presenterar nya idéer med tydliga instruktioner 

för genomförande, samt visar en benägenhet att ta risker utan att vara rädd för förluster. 

Ledaren är mottaglig för kritik för att på så vis kunna lära, utvecklas och förbättras, och 

han/hon ser därför till att alltid lyssna på medarbetarnas åsikter. En ytterligare viktig aspekt av 

det betjänande ledarskapet är att ledaren har en stark vision som han/hon är noga med att 

kommunicera till sina medarbetare. (Greenleaf & Spears, 2002) 

Greenleaf & Spears (1998) sammanfattade tio egenskaper som karakteriserar det betjänande 

ledarskapet och som kan bidra till att utveckla det vidare.   

1. Lyssnande. Genom att lyssna på vad som sägs i organisationen kan ledaren komma 

närmare medarbetarna. Den betjänande ledaren ansvarar för att identifiera andra 

individers behov samt att hjälpa dem att tillfredsställa dessa, och genom att göra detta 

kan han/hon också få medarbetarnas tillit. 

2. Empati. Den betjänande ledaren är noga med att visa empati för sina kollegor och 

medarbetare. Genom att lyssna på andra människor får ledaren en förståelse för deras 

känslor och tankar, och därmed kan han/hon också lättare hjälpa dem att överkomma 

eventuella svårigheter eller lidanden. 

3. Healing. En betjänande ledare har en stark förmåga att läka sig själv och sina 

relationer med medarbetare eller andra personer inom och utom organisationen. 

Han/hon är också mycket villig att erbjuda hjälp till dem som upplever problem. 

4. Medvetenhet. Det är viktigt för den betjänande ledaren att vara självmedveten om vad 

han/hon vill åstadkomma, samt att också vara allmänt medveten om vad som pågår i 

och utanför organisationen. På detta vis kan ledaren bättre förstå olika situationer samt 

hur de är relaterade till etiska frågor och värdet i organisationen.     

5. Övertygelse. Ledaren använder sig av övertygelseförmåga för att få medarbetare att 

acceptera ett visst beslut, istället för att använda sig av makt för att på så vis tvinga 

medarbetare till något som de inte vill göra.  

6. Konceptualisering. Vad som skiljer en ordinär ledare från en betjänande ledare är att 

den första koncentrerar sig på att uppnå vardagliga mål medan den senare strävar efter 

att se situationer ur olika perspektiv, med ett övergripande syfte att nå långsiktiga mål.  

7.  Förutseende. Den betjänande ledaren har en förmåga att lära av gamla misstag och att 

vara realistisk när det gäller nutiden. På detta vis förstår ledaren bättre de framtida 

konsekvenserna av sina beslut. 
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8. Förvaltarskap. Vikten läggs här på det ansvar som den betjänande ledaren tar på sig i 

sina försök att betjäna och hjälpa medarbetare, istället för att kontrollera dem.  

9. Engagemang för tillväxt av människor. Den betjänande ledaren strävar efter att 

utveckla medarbetare både personligt och i relation till sitt arbete. I praktiken kan detta 

innebära att ledaren förser medarbetarna med kapital för att genomföra vissa projekt, 

engagerar dem i beslutsfattande, eller motiverar dem till att vara kreativa och att 

komma med egna idéer.  

10. Uppbyggnad av gemenskap. Ledaren är noga med att alltid betona hur viktigt det är att 

arbeta för gemensamma mål. Han/hon poängterar också att det endast är genom 

skapandet av gemensamhet som organisationen kan bli långsiktigt hållbar. 

 

3.6 Kommentarer på den teoretiska referensramen 

3.6.1 Likheter och skillnader bland explicita modeller om gott ledarskap 

Vid en första anblick kan det tyckas att de sex ovan presenterade modellerna om gott 

ledarskap är ganska snarlika. Nästan samtliga av dem nämner på ett eller annat sätt hur det 

samhälle vi lever i idag skiljer sig kraftigt från den värld som var bekant för människor och 

organisationer för bara några decennier sen, och vad samtliga författare verkar vara överens 

om är att det idag krävs en ny typ av ledarskap som klarar av att hantera vår tids komplexa 

omgivning. För att göra innehållet i de explicita modellerna mer överskådligt presenteras här 

en sammanfattning av de mest påfallande dragen för ett gott ledarskap för respektive modell: 

 

Modell/Författare Egenskaper 

Barendsen & Gardner (2009) 

Tre ”E” för gott ledarskap  

 Agerar på etiskt försvarbart sätt 

 Utomordentliga tekniska och professionella kunskaper och 

kvaliteter 

 Känsla för meningsfullhet och fullföljande 

Zohar (2005) 

Spirituellt intelligent ledarskap 

 Spirituell intelligens (förmåga att förmedla en känsla av 

livsuppgift eller kallelse) 

 Förmåga att förmedla en inspirerande vision 

 Självkännedom 

 Ödmjukhet 
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 Positivt utnyttjande av bakslag 

 Medlidande/Empati 

 Spontanitet 

 Prisande av mångfald 

 Holism 

 Förmåga att se problem från ett bredare perspektiv 

 Benägenhet att ställa varför-frågor 

Boyatzis & McKee (2005) 

”Resonant” ledarskap 

 Emotionell intelligens (förmåga att förstå både sina egna 

och andra människors känslor) 

 Medvetenhet om omgivningen 

 Empati/Medkänsla 

 Förmåga att förse medmänniskor med hopp 

 Självkännedom 

 Övertygelseförmåga 

 Förmåga att förmedla en inspirerande vision 

 Arbetar aktivt för att utveckla medarbetare 

 Förmåga att motivera sig själv 

 Betjänande handlingssätt 

Winblad (2007) 

”Vägledande principer för gott 

ledarskap” 

 Vishet (förmåga att använda kunskap på ett etiskt 

försvarbart sätt) 

 Utformande av vägledande värderingar 

 Förmåga att förmedla en inspirerande vision 

 Möjlighetstänkande 

 Misslyckanden ses som tillfällen att lära 

 Självkännedom 

 Förmåga att skapa meningsfulla mål 

 Positiva relationer 

 Betjänande beteende 

Avolio & Gardner (2005) 

Autentiskt ledarskap 

 Självkännedom 

 Ärlighet/Äkthet - ärlig mot sig själv och andra 

 Motiveras av personliga värderingar 

 Självreglering & förmåga att leda sig själv 

 Moralisk/Etisk 

 Arbetar aktivt för att utveckla medarbetares självkännedom 

 Står för sina övertygelser 
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 Optimism 

 Självsäkerhet 

Collins (2005) 

Level-5-ledarskap 

 Exceptionell personlig ödmjukhet 

 Extrem professionell vilja att skapa en organisation med 

extraordinära och varaktiga resultat 

 Förmåga att se organisationen och dess resultat som 

viktigare än sin egen framgång 

 Förmåga att leda genom vision 

 Förmåga att organisera resurser gentemot mål 

 Goda kunskaper och förmågor  

Tabell 3.1 Sammanfattning av egenskaper som enligt de explicita modellerna kännetecknar 

ett gott ledarskap (kursiverade egenskaper mest utmärkande för respektive modell). 

 

I fyra av sex modeller omnämns förmågan att förmedla en inspirerande vision vara ett viktigt 

attribut av ett gott ledarskap och både Winblad (2007), Avolio och Gardner (2005), samt 

Barendsen och Gardner (2009) poängterade vikten av att ledaren agerar på ett etiskt 

försvarbart sätt. En annan utmärkande egenskap som framhävdes av såväl Zohar (2005) som 

av Boyatzis och McKee (2005), Winblad (2007) och Avolio och Gardner (2005) är ledarens 

personliga självkännedom. Enligt samtliga fyra modeller är det av grundläggande betydelse 

att ledaren är medveten om sina styrkor och svagheter, samt har en förståelse för sina 

personliga värderingar och för vad han/hon själv vill uppnå genom ledarskapet. Andra 

egenskaper som omnämns som viktiga i sammantaget två av sex modeller är ödmjukhet, 

empati/medkänsla, samt ledarens förmåga att utnyttja misslyckanden och bakslag på ett 

positivt sätt. Värt att belysa är att inte en enda egenskap lyfts fram som grundläggande för ett 

gott ledarskap enligt samtliga av de sex modellerna.  

Även om vissa generella karaktärsdrag omnämns som viktiga i två eller fler fall så skiljer sig 

de mest utmärkande egenskaperna åt från modell till modell. Exempel på detta är att även då 

både Boyatzis och McKee (2005) samt Zohar (2005) poängterade empati och medkänsla som 

viktiga egenskaper för ett gott ledarskap, så fäste de sitt huvudskaliga fokus vid olika attribut 

av ledarskapet. Medan Boyatzis och McKee (2005) talade om att basen för ett gott ledarskap 

finns i ledarens förmåga att använda sin emotionella intelligens, så gick Zohar (2005) steget 

längre och framhöll att det är användandet av den spirituella intelligensen som utmärker en 

god ledare. Winblad (2007) framhävde visheten (förmågan att använda kunskap på ett etiskt 
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försvarbart sätt) och förmågan att skapa vägledande värderingar för sin grupp och sig själv 

som några av de viktigaste ingredienserna i ett gott ledarskap, medan Avolio och Gardner 

(2005) poängterade att grunden för allt positivt ledarskap är en hög grad av självkännedom 

och äkthet, samt en förmåga att agera utifrån personliga övertygelser. Barendsen och Gardner 

(2009) påpekade att utöver ledarens förmåga att agera på ett etiskt försvarbart sätt och att leda 

genom engagemang, så är det ledarens tekniska och professionella kvaliteter och kunskaper 

som är avgörande för om ett ledarskap kan anses vara gott. Collins (2005) menade dock att 

förutom en utomordentlig vilja att göra en organisation framgångsrik och hållbar så måste 

ledaren också inneha en hög nivå av personlig ödmjukhet och fromhet. Utifrån detta kan tydas 

att den enda utmärkande egenskapen som är återkommande bland de explicita modellerna är 

förmågan att agera på ett etiskt försvarbart sätt – något som anses avgörande för ett gott 

ledarskap enligt både Winblad (2007) och Barendsen och Gardner (2009). 

En annan påtaglig skillnad modellerna emellan märks i hur de förhåller sig till möjligheten att 

utveckla ett gott ledarskap. Barendsen och Gardner (2009) var noga med att understryka att 

nödvändiga egenskaper förväntas finnas i ledarnas DNA. Tolkningen av detta blir att de 

beskaffenheter som krävs för ett gott ledarskap är något man föds med, och följden av ett 

sådant antagande blir att alla människor inte har potentialen att bli goda ledare. En liknande 

förmodan hålls också av Collins (2005) som delade in personer i två kategorier; de som har 

potentialen att utvecklas till ledare av typen level-5, och de som inte har det. Tvärt om talade 

Zohar (2005) om att alla människor i vår värld har försetts med tre olika typer av intelligens 

och att vi genom att praktisera tolv nämnda principer kan fostra vår spirituella intelligens, 

vilket i sin tur utgör grunden för ett gott ledarskap. Vidare blir tolkningen att alla människor 

har potentialen att utveckla ett gott ledarskap. Samma synsätt som hålls av Zohar (2005) hålls 

också av Boyatzis och McKee (2005) som visade hur man genom att förbättra sin förmåga att 

vara medveten, visa medkänsla och förmedla hopp kan utvecklas till en resonansrik och god 

ledare. Vidare var Avolio och Gardner (2005) tydliga med att definiera att ett gott ledarskap 

av den autentiska sorten är något som alla har potentialen att utveckla med tiden, även om 

denna process kan vara väldigt svår och utdragen. Detta syns klart genom deras förslag på tio 

övergripande komponenter som är avgörande för utvecklandet av ett autentiskt ledarskap. 

Också Winblad (2007) menade att man genom att tillämpa de tio universella levnadsreglerna 

kan lägga grunden för ett gott ledarskap. 
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En ytterligare skillnad mellan modellerna är att de matchar den mer implicita 

ledarskapslitteraturen på olika sätt. Boyatzis och McKee (2005) samt Winblad (2007) 

poängterade att ett gott ledarskap kännetecknas av ett betjänande handlingssätt gentemot 

medarbetare, vilket i hög grad överensstämmer med Greenleafs (1970) betjänande ledarskap. 

Modellen producerad av Boyatzis och McKee (2005) är dock betydligt mer likvärdig ett 

betjänande ledarskap eftersom flera av dess drag på ett utmärkande sätt påminner om 

egenskaperna för det betjänande ledarskapet. Några av dessa är; förmågan att lyssna, 

förmågan att visa empati och förståelse för andra människors känslor, förmågan att övertyga 

medarbetare om ett visst beslut, samt förmågan att se potentialen i varje människa och att 

arbeta aktivt för att utveckla medarbetare. Även principerna framhållna av Zohar (2005) 

stämmer delvis överens med idén om ett betjänande ledarskap, även då modellen inte uttalat 

använder sig av ordet tjänare. Barendsen och Gardner (2009) talade istället om att ett gott 

ledarskap är viktigt för att organisationer ska överleva och vara långsiktigt hållbara. Fokus 

riktas här direkt mot organisationen i fråga, och i kombination med kriterierna etik och 

skapande av meningsfullhet verkar modellen därför vara mer förenlig med teorier om 

transformativt ledarskap. Till skillnad från dessa modeller så stämmer Collins (2005) och 

Avolio och Gardners (2005) teorier om gott ledarskap inte överens med någon av de implicita 

ledarskapsmodellerna på området. Orsaken till detta är i Avolio och Gardners (2005) fall att 

deras modell om autentiskt ledarskap istället anses utgöra grunden och utgångspunkten för allt 

positivt ledarskap, inklusive både transformativt och betjänande ledarskap. Anledningen till 

varför Collins (2005) modell om level-5-ledarskap inte matchar den mer implicita 

ledarskapslitteraturen på området är för att denna modell är utvecklad utifrån empiriska 

upptäcker och inte ideologiska antaganden. Värt att nämna är att även då det går att finna 

övergripande drag som kan härledas till antingen ett transformativt eller ett betjänande 

ledarskap så stämmer ingen av de explicita modellerna om gott ledarskap fullständigt överens 

med de implicita ledarskapsmodellerna på området.  

Sammanfattningsvis kan sägas att samtidigt som det finns en del likheter att finna modellerna 

emellan så skiljer de sig överlag och fokuserar på olika attribut av ledarskapet. Bara genom att 

presentera sex skilda modeller så illustreras dilemmat om att det inte finns någon 

övergripande enhetlighet och överensstämmelse på området om vad som utmärker ett gott 

ledarskap. Detta ansåg vi vara en stor brist med den explicita ledarskapsteorin eftersom det på 

detta vis inte går att påstå hur ett ledarskap ska vara för att det ska anses vara gott, när alla 

modeller är olika och härledda ur olika åsikter och värderingar.   
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3.6.2 Kommentarer på implicita ledarskapsmodeller 

För att göra innehållet i de fyra implicita ledarskapsmodellerna mer överskådligt presenteras 

här en sammanfattning av modellerna och deras respektive egenskaper: 

 

Modell Egenskaper 

Transaktionellt ledarskap  Utbytesrelationer 

 Kontinuerligt belönande 

 Styrande genom undantag 

 Korrekt utförande av uppgifter det yttersta syftet med 

ledarskapet 

 Ledaren fattar och godkänner alla beslut 

 Gruppen och inte individen i fokus 

Transformativt ledarskap  Goda relationer med medarbetare 

 Arbetar aktivt för att utveckla medarbetare 

 Idealiserat inflytande 

 Intellektuell stimulans 

 Individuellt hänsynstagande 

 Inspirerande motivation 

 Medarbetare delaktiga vid beslutsfattande 

Laissez-faire, ”låt-gå”-ledarskap  Frånvaro av ledarskap och ansvarstagande 

 Dålig kommunikation med medarbetare 

 Medarbetare ej delaktiga vid beslut 

 Ledaren låter medarbetare lösa krävande situationer på 

egen hand istället för att ingripa 

Betjänande ledarskap  Ledaren är uttryckligen tjänare först 

 Goda och trovärdiga relationer med medarbetare 

 Empati 

 Övertygelseförmåga 

 Arbetar aktivt för att utveckla medarbetare 

 Medvetenhet om omgivningen 

 Etisk 

 Lyssnande – förståelse för andra människors känslor 

Tabell 3.2 Sammanfattning av de mest utmärkande egenskaperna för de implicita modellerna. 
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Över lag brukar forskare och författare på ledarskapsområdet presentera transformativa och 

betjänande ledarskapsmodeller som ”bra”, och som mest överensstämmande med en bild av 

ett gott ledarskap. Anledningen till varför dessa typer av ledarskap anses positiva är troligen 

för att ledaren här håller individerna i fokus och utvecklar goda och tillförlitliga relationer 

med alla sina medarbetare. Det är sedan genom dessa relationer (transformativt) och genom 

övertygelseförmåga (betjänande) som ledaren motiverar sina medarbetare till att utföra arbete, 

utan att behöva ta till drastiska eller negativa åtgärder som exempelvis tvång. I båda fallen 

arbetar ledaren aktivt för att utveckla sina medarbetare och medarbetarna är också välkomna 

att medverka vid beslutsfattande. Enligt Stone, Russel och Patterson (2004) är den 

huvudsakliga skillnaden mellan modellerna att den transformativa ledaren håller 

organisationen och dess mål i fokus medan den betjänande ledaren fokuserar på 

medarbetarna. Båda typer av ledare visar ett stort intresse för sina medarbetare men skillnaden 

är att den transformativa ledaren gör det med syfte att få medarbetarna att engagera sig i 

arbetet och att prestera, medan den betjänande ledaren uttryckligen är tjänare först och 

placerar andra människors behov före sina egna. Preferensen för transformativa och 

betjänande ledarskapsmodeller åskådliggjordes redan ovan vid jämförelsen av sex olika 

explicita teorier om gott ledarskap, där det för fyra av modellerna fanns övergripande drag 

som gick att härleda till antingen ett betjänande eller ett transformativt ledarskap.  

Ett intressant fynd gjordes av Barling, Weber och Kelloway (1996) när de genomförde en 

experimentell studie av effekterna av transformativ ledarskapsträning, där en 

experimentgrupp med managers som genomgick ledarskapsträning jämfördes med en 

kontrollgrupp som inte genomgick någon träning. Vad de fann var att medarbetarna till 

managers som tog del av träningen uppfattade en förändring i sina chefers 

ledarskapsbeteenden och att medarbetarna utifrån denna förändring utvecklade ett högre 

åtagande gentemot organisationen. Även försäljningen tenderade att öka för organisationerna 

med managers som genomgick träningen. Med detta resultat som referenspunkt blir det än 

mer påtagligt varför det transformativa ledarskapet ofta klassas som positivt och som 

överensstämmande med en bild av ett gott ledarskap bland forskare på området.  

Genom Barling, Weber och Kelloways (1996) undersökning skapas också ett antagande om 

att potentialen till att utveckla ett transformativt ledarskap finns inneboende hos alla 

människor. Även det betjänande ledarskapet går till viss del att utveckla. Potentialen att vara 

tjänare först finns hos i princip varje ung individ och en del av den betjänande ledarens 

uppgifter är att utveckla andra människors förmåga att tjäna. Om däremot personen i fråga 
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inledningsvis blir ledare av andra orsaker än att tjäna sina medmänniskor så kan inte det 

betjänande beteendet skolas fram med tiden. Avolio och Gardner (2005) argumenterade dock 

för att deras modell om ett autentiskt ledarskap i själva verket utgör grunden för alla former 

av positivt ledarskap, inklusive både ett transformativt och ett betjänande ledarskap. Och om 

så är fallet, är då det autentiska ledarskapet strängt taget den viktigaste ledarskapsmodellen av 

dem alla, och därmedelst basen för ett gott ledarskap? Borde i så fall inte utvecklandet av 

positiva former av ledarskap egentligen fokuseras till att nå en så hög grad av självkännedom 

och äkthet som möjligt, istället för att försöka komma upp med metoder för att direkt utveckla 

exempelvis ett betjänande eller ett transformativt ledarskap? 

I kontrast till ovan presenterade positiva modeller så bär ledarskapstyperna transaktionellt 

ledarskap och laissez-faire huvudsakligen med sig negativa konnotationer, och klassas i 

allmänhet som ”dåliga” exempel på ledarskap. En avgörande anledning till detta kan tänkas 

vara att ledaren i dessa typer av ledarskap inte bryr sig om att utveckla personliga relationer 

med sina medarbetare. Ledaren antingen ignorerar sitt ledarskap och sina medarbetare eller 

motiverar medarbetarna till arbete genom att erbjuda dem något i utbyte. Tendensen att 

förknippa dessa modeller som bristfälliga syns genom att det på området finns en avsaknad av 

explicita teorier om gott ledarskap som stämmer överens med teorier om laissez-faire och 

transaktionellt ledarskap, vilket också åskådliggjordes i vår jämförelse av sex olika modeller.  

Utifrån detta kan det ifrågasättas varför vi valde att innefatta modeller om transaktionellt 

ledarskap och laissez-faire som grund vid en undersökning av gott ledarskap, och motivet för 

detta var helt enkelt att vi ville tillåta alla respondenter att förmedla sin personliga åsikt om 

vad som karaktäriserar ett gott ledarskap. Detta är också den huvudsakliga anledningen till 

varför vi valde att basera vår studie inte enbart på explicita modeller om gott ledarskap, utan 

också på mer implicita ledarskapsmodeller. Bara för att vissa typer av ledarskap förknippas 

som bra av forskare och författare på ledarskapsområdet så betyder inte det att medarbetare 

och chefer håller en liknande uppfattning. En modell som är bra i teorin måste inte 

nödvändigtvis upplevas som bra i praktiken.  

Exempelvis kan det tänkas att det finns medarbetare som faktiskt uppskattar ett ledarskap av 

typen laissez-faire. En mycket självständig medarbetare som föredrar att ta egna beslut och 

arbeta på egen hand kan till exempel tänkas föredra om ledaren håller sig undan och inte 

lägger sig i medarbetarnas uppgifter och utförande av uppdrag. Enligt en undersökning gjord 

av Niebuhr, Bedeian och Armenakis (1980) kunde det också påvisas att medarbetare som 
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själva inte vill delta i beslutsfattande eller jobba självständigt faktiskt kan uppleva en ledare 

av typen laissez-faire som aktiv. Ett motiv för innefattandet av transaktionellt ledarskap i vår 

studie var att denna form av ledarskap enligt oss utgör en viktig ingrediens i både ett 

transformativt och ett betjänande ledarskap. Utan någon form av ersättning för 

arbetsprestationer vore det ganska naivt att anta att människor skulle gå med på att arbeta.  

 

3.6.3 Slutliga kommentarer på den teoretiska referensramen 

Trots att det inte finns någon övergripande enighet på området om vad som karaktäriserar ett 

gott ledarskap så kan det, precis som vi nämnde i problemdiskussionen, tänkas att det 

sinsemellan människor i liknande positioner går att finna likheter bland skildringar om vad 

som karaktäriserar ett gott ledarskap. Men om detta är fallet, vems perspektiv håller då de 

explicita modellerna på området? Då vi inte har möjlighet att se hur undersökningarna som 

lett fram till dessa modeller har gjorts (förutom för den empiriska ledarskapsmodellen level-5) 

så kan vi heller inte veta vems ståndpunkter det är som står i fokus. Detta markerar enligt oss 

ytterligare en tydlig brist förankrad till den explicita litteraturen på området.  

Det är inte troligt att anta att alla människor håller en liknande preferens för ett transformativt 

eller betjänande ledarskap, utan forskare borde istället vara tydliga med att presentera vilken 

grupp av människor det är som håller ett visst synsätt. Vi vet exempelvis inte om det finns 

någon skillnad i hur chefer respektive medarbetare ser på ett gott ledarskap i allmänhet, eller 

om de explicita modellerna utgör en mall för ett gott ledarskap utifrån ett medarbetar- eller ett 

chefsperspektiv. Med detta som grund ansåg vi det vara av stor vikt att med utgångspunkt i 

både implicita och explicita ledarskapsmodeller undersöka hur chefer och medarbetare 

karaktäriserar ett gott ledarskap. Detta eftersom eventuella skillnader dem emellan skulle 

kunna få konsekvenser för utformandet av explicita modeller om gott ledarskap i framtiden. 

Vi ansåg att de implicita modellerna om betjänande, transformativt, laissez-faire samt 

transaktionellt ledarskap var lämpliga för vår undersökning eftersom de illustrerar fyra skilda 

typer av ledarskap. De fungerade bra som utgångspunkt för utformandet av våra enkätfrågor 

därför att de tillät respondenterna att uttrycka sina personliga åsikter om vad som utmärker ett 

gott ledarskap utifrån ett spektrum av alternativa beteenden. De explicita modellerna om gott 

ledarskap var intressanta som grund för vår undersökning eftersom vi genom att formulera 

frågor utifrån respektive modell kunde få en bild av huruvida chefer och medarbetare 

instämde med respektive forskares åsikter om vad som karaktäriserar ett gott ledarskap.   
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4. Resultat och analys 

Då ett test får ett signifikansvärde på fem procent eller lägre säger man att testet är signifikant 

och att samband kan antas föreligga. Vidare innebär detta att det finns statistiskt signifikanta 

skillnader mellan svaren producerade av chefer respektive medarbetare. Ett signifikansvärde 

på högre än över fem procent påvisar å andra sidan att testet inte är signifikant och att något 

samband därmed inte kan antas förekomma. Tolkningen av ett sådant resultat är att skillnaden 

mellan svaren producerade av chefer respektive medarbetare inte är statistiskt signifikant. 

(Bryman & Bell, 2005) 

En respondent som angett svarsalternativ tre på likertskalan förhåller sig neutral till 

påståendet i fråga. Vi valde därför att tolka alla medelvärden överstigande värdet tre som 

tecken på att respondenterna, om än i olika omfattning, höll med om ett visst påstående, 

medan alla medelvärden understigande tre tolkades som tecken på att de tog avstånd från 

påståendet. Eftersom det fanns fem svarsalternativ till alla de resultatbaserande frågorna ansåg 

vi att en standardavvikelse på 0,8 eller lägre kunde klassas som låg. Om nivån för 

standardavvikelsen däremot var högre än 0,8 rankade vi den som hög.  

På grund av brister som upptäcktes efter det att enkäten hade skickats ut tvingades vi i 

efterhand ta bort frågan ”För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det 

viktigt att: Chefen tar sitt ansvar”, som var länkad till ledarskapsmodellen laissez-faire. Denna 

fråga finns därmed inte med som underlag i vår resultatpresentation. 

 

4.1 Utifrån vad definieras ett gott ledarskap? 

På frågan där respondenterna fick möjlighet att rangordna utifrån vad de definierar ett gott 

ledarskap var svaren producerade från chefer respektive medarbetare lika, vilket syns genom 

att signifikansnivån för alla alternativ låg på högt över fem procent; nämligen 60,1; 78,6; 

78,2; 87,5 och 46,7 procent.  Svarsalternativen som var till förfogande var; A) Hur bra resultat 

som uppnås, B) Hur motiverade medarbetarna är, C) Hur bra samspelet är mellan 

medarbetarna och chefen, D) Hur bra medarbetarna mår, samt E) Annat. Rangordningen 

skedde från ett till fem, där en femma representerade det viktigaste alternativet. För alternativ 

A uppgav chefer två typvärden; 2 och 4. Typvärdet för medarbetare var 2. Typvärdet för 

alternativ B var för chefer 4 och motsvarande för medarbetare var 3. För fråga C relaterad till 

samspelet mellan medarbetarna och chefen gav chefer ett typvärde på 4 medan medarbetare 
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producerade ett högt typvärde på 5. Även alternativ D fick från chefer två typvärden; 2 och 5, 

medan medarbetare igen genererade ett högt typvärde på 5. För kategorin ”Annat” gavs från 

både chefer och medarbetare typvärde 1, men eftersom denna kategori innehöll mängder av 

olika svar gav oss typvärdet därför väldigt lite information.  

Vad som kan tydas är att medarbetare värderade välmående bland medarbetare och samspelet 

mellan medarbetare och chef som betydligt viktigare för definitionen av ett gott ledarskap, än 

hur bra resultat som uppvisas. Detta syns genom att typvärdena för de två första alternativen 

var 5 medan typvärdet relaterat till resultat endast var 2. Vidare tyder detta på att medarbetare 

över lag definierar ett gott ledarskap utifrån faktorer tillhörande positiva former av ledarskap 

så som exempelvis ett transformativt och betjänande ledarskap, där stort fokus ligger vid att 

chefen skapar bra och trovärdiga relationer med sina medarbetare. Enligt Howell och Avolio 

(1993) tenderar den transformativa ledaren att komma sina medarbetare nära och Greenleaf 

(1970) framhävde att den betjänande ledaren skapar bra relationer med sina medarbetare 

genom att alltid sätta sina medmänniskors behov före sina egna. Också Zohar (2005), 

Winblad (2007), Boyatzis och McKee (2005) samt Avolio och Gardner (2005) poängterade på 

ett mer eller mindre implicit sätt att goda relationer är avgörande för ett gott ledarskap. 

Chefernas svar var något svårare att tolka eftersom flera alternativ hade dubbla typvärden.  

Till både svarsalternativ B och C producerade de emellertid typvärden på 4 och därför kan det 

tänkas att chefer över lag ansåg att motivationen hos medarbetarna samt samspelet mellan 

dem och chefen är av avgörande betydelse vid definitionen av ett gott ledarskap. Hur bra 

resultat som uppnås fick både ett högt typvärde på 4 samt ett lägre på 2, och detsamma gällde 

för alternativet om hur bra medarbetarna mår som fick typvärden på 5 respektive 2. 

Tolkningen av detta blir att både organisationens resultat samt välmående bland medarbetare 

är viktigt vid chefers definition av ett gott ledarskap, vilket vidare kan länkas till både 

ovannämnda positiva former av ledarskap samt till modellen level-5, där Collins (2005) 

argumenterade för att ledaren bör ha en vilja att skapa en organisation med extraordinära och 

varaktiga resultat.   

Vad som märks genom kommentarerna i fältet ”Annat” är att många, både chefer och 

medarbetare, ansåg att de fyra övriga alternativen i mångt och mycket hänger ihop. Ett bra 

resultat kan inte nås om inte medarbetarna mår bra och är motiverade, eller om samspelet 

mellan medarbetarna och chefen är bristfälligt. De olika faktorerna påverkar varandra och är 

därmed lika viktiga vid definitionen av ett gott ledarskap. Andra faktorer som omnämndes 
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som viktiga för ett gott ledarskap var bland andra; Hur bra förtroendet är mellan chef och 

medarbetare; hur hög tydlighet det finns arbetet; hur hög sak-kompetens chefen har; om 

arbetet leder till personlig utveckling hos medarbetarna; hur delaktiga medarbetarna är i 

arbetet; samt hur ödmjuk och förstående chefen är gentemot sina medarbetare.   

Även för frågorna om vad som är viktigast i ett ledarskap fanns det stora likheter i svaren 

producerade av chefer respektive medarbetare. Båda grupper av organisationsmedlemmar 

ansåg att det är av stor vikt att både uppgifterna i fråga blir korrekt utförda, samt att 

medarbetarna ska få tillgång till uppgifter som leder till personlig utveckling. I frågan 

relaterad till utförande av uppgifter producerade chefer och medarbetare medelvärden på 4,13 

respektive 4,40. Variansen kring medelvärdet var för chefer relativt hög med en 

standardavvikelse på 0,834, medan motsvarande för medarbetare var låg på 0,553. 

Signifikansnivån var 18,8 procent, vilket betyder att skillnaden mellan svaren producerade av 

chefer respektive medarbetare inte var statiskt signifikant. Detsamma gäller för frågan 

relaterad till personlig utveckling hos medarbetare där signifikansnivån var 12,3 procent. 

Medelvärdena var igen höga på 4,40 för chefer och 4,66 för medarbetare, medan 

standardavvikelsen var låg på 0,632 respektive 0,482. Ett korrekt utförande av uppgifter 

framhölls av Burns (1978) som ett utmärkande attribut av den ifrågasatta modellen 

transaktionellt ledarskap. Utvecklande av medarbetare framhävs å andra sidan som viktigt för 

ett gott ledarskap enligt positiva ledarskapsmodeller så som transformativt ledarskap (Bass, 

1985), betjänande ledarskap (Greenleaf & Spears, 1998), resonant ledarskap (Boyatzis & 

McKee, 2005) samt autentiskt ledarskap (Avolio & Gardner, 2005). 

 

4.2 Resultatgrundande frågor 

4.2.1 Ledarens egenskaper 

1. Både chefer och medarbetare anser att det är viktigt att chefen har en förståelse för andra 

människors känslor, samt visar empati för sina medarbetare, för att ledarskapet ska anses 

vara gott. 

Signifikansnivån på frågan om det för att ledarskapet ska anses vara gott är viktigt att chefen 

har en förståelse för andra människors känslor var 60,4 procent, vilket innebär att skillnaden 

mellan svaren genererade av chefer respektive medarbetare inte var statistiskt signifikant. De 

producerade medelvärdena var snarlikt höga 4,47 respektive 4,57 – både chefer och 
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medarbetare ansåg alltså att en förståelse för andra människors känslor är av stor betydelse för 

att ledarskapet ska anses vara gott. Standardavvikelsen för chefer och medarbetare var 0,640 

respektive 0,655, vilket tyder på att variansen kring medelvärdena var låg. En förståelse för 

andra människors känslor framhålls som ett viktigt attribut av ledarskapet av såväl den 

implicita ledarskapsmodellen betjänande ledarskap, som av den explicita modellen resonant 

ledarskap. Greenleaf och Spears (1998) hävdade att den betjänande ledaren genom att lyssna 

på sina medmänniskor får en förståelse för deras känslor och tankar. Boyatzis och McKee 

(2005) framhöll att en förståelse för andra människors känslor är en viktig del av den 

emotionella intelligensen, vilken i sin tur utgör grunden för ett gott och resonansrikt 

ledarskap.   

På frågan om det är viktigt att chefen visar empati för sina medarbetare för att ledarskapet 

som han/hon utövar ska anses vara gott var signifikansnivån 20,3 procent, vilket innebär att 

det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan svaren framställda av chefer 

respektive medarbetare. Att båda grupper av organisationsmedlemmar i hög grad ansåg att en 

empatisk attityd hos chefen är viktigt för att ledarskapet ska kunna anses vara gott syns vidare 

genom att både chefer och medarbetare producerade höga medelvärden på 4,40 respektive 

4,63. Eftersom medarbetares medelvärde var något högre tyder det emellertid på att 

medarbetare i högre grad än chefer ansåg att chefen bör visa empati för sina medarbetare. 

Standardavvikelsen var låg på 0,632 respektive 0,547. En förmåga att visa empati framhävs 

som betydelsefull av inte färre än tre ledarskapsmodeller; betjänande ledarskap, resonant 

ledarskap samt spirituellt intelligent ledarskap. Greenleaf och Spears (1998) listade empati 

som en av tio karaktäristiska egenskaper för ett betjänande ledarskap och Boyatzis och 

McKee (2005) argumenterade för att ett gott ledarskap är ett resonansrikt ledarskap och att 

resonansrika ledare utmärker sig genom att de visar empati och medkänsla för personerna de 

leder. Enligt Zohar (2005) utgör medlidande/empati en av de tolv principerna som bör fostras 

för att nå ett spirituellt intelligent ledarskap och därmed är egenskapen också en källa till gott 

ledarskap.  

 

2. För att ledarskapet ska anses vara gott menar både chefer och medarbetare att chefen bör 

vara medveten om sin påverkan på omgivningen, samt hålla en hög grad av ödmjukhet. 

Både chefer och medarbetare ansåg att chefen måste vara medveten om sin påverkan på 

omgivningen, så som sina medarbetare, organisationen, samhället i stort samt miljön, för att 
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ledarskapet ska kunna klassas som gott. Att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan svaren producerade av grupperna syns tydligt genom att signifikansnivån för frågan 

var 100 procent och att medelvärdena producerade av både chefer och medarbetare var 

likvärdiga på höga 4,80. Enligt båda grupper är det alltså av avgörande betydelse att chefen är 

medveten om sin omgivning eftersom medelvärdena inte var långt ifrån det maximala värdet 

fem. Svarsvariansen kring medelvärdena var låg, vilket märks genom att standardavvikelsen 

för chefer var 0,561 och motsvarande för medarbetare var 0,406. Chefer och medarbetare 

menade också att chefen bör ha en hög grad av ödmjukhet, vilket åskådliggörs genom att de 

producerade medelvärdena var höga på 4,00 respektive 4,29. Standardavvikelsen för både 

chefer och medarbetare var låg på 0,378 respektive 0,789. Att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan svaren framställda av de två grupperna syns genom att 

signifikansnivån var 18,9 procent.  

Greenleaf och Spears (1998) gjorde en lista över tio egenskaper som karaktäriserar ett 

betjänande ledarskap och bland dem tio omnämns medvetenhet vara en viktig ingrediens. 

Greenleaf (1970) poängterade vidare att den betjänande ledaren är ytterst medveten om sin 

omgivning med ett mål om att även de minst privilegierade i samhället ska kunna gagnas. 

Även Boyatzis och McKee (2005) argumenterade för att medvetenhet om omgivningen är 

grundläggande för ett gott ledarskap. I deras modell om resonant ledarskap poängteras att en 

god ledare står i samklang med sig själv, sin grupp och med omvärlden, och att alla arbetar 

ihop på ett synkroniserat och harmoniskt sätt. Ödmjukheten framhålls som avgörande för ett 

gott ledarskap främst av Collins (2005) som argumenterade för att en ledare som når level-5 är 

blygsam och inte gärna själv tar på sig äran för organisationens framgång. Istället ser ledaren 

till omgivningen och externa faktorer som exempelvis medarbetare som källan bakom goda 

resultat. Zohar (2005) visade också hur man genom att fostra ödmjukhet kan staka vägen för 

ett spirituellt intelligent ledarskap.  

 

3. Både chefer och medarbetare anser att det, för att ledarskapet ska kunna klassas som gott, 

är av stor vikt att chefen har en stark vilja att skapa en organisation med extraordinära och 

varaktiga resultat, samt ser organisationen och dess resultat som viktigare än sin egen 

framgång.  

Att både chefer och medarbetare lade en liknande hög vikt vid att chefen har en stark vilja att 

skapa en organisation med goda och hållbara resultat märks genom att medelvärdena 
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producerade av chefer och medarbetare var jämförelsevis lika på 4,33 respektive 4,40. 

Signifikansnivån på 79,2 procent intygar också att skillnaden mellan svaren producerade av 

grupperna inte var statistiskt signifikant. Standardavvikelsen för chefer var låg på 0,617 

medan den framställd av medarbetare var något högre på 0,881. Detta innebär vidare att 

variansen kring medelvärdet i det senare fallet var något större. Att både chefer och 

medarbetare på samma sätt besvarade frågan om hur viktigt det är att chefen ser 

organisationen och dess resultat som viktigare än sin egen framgång märks genom att 

medelvärdena var snarlika på 4,53 respektive 4,51. Signifikansnivån på 94,8 procent visar 

vidare att skillnaden mellan svaren inte var statistiskt signifikant. De höga medelvärdena tyder 

på att båda grupper tyckte att det är av stor vikt att chefen sätter organisationens framgång 

före sin egen för att ledarskapet i sin tur ska kunna klassas som gott. Standardavvikelsen på 

0,743 för chefer var låg i jämförelse med standardavvikelsen för medarbetare som hamnade 

på 1,011. Vidare innebär detta att svaren producerade av medarbetare inte var lika 

överensstämmande som svaren producerade av chefer eftersom variansen kring medelvärdet 

för dem var större. 

Båda frågor kan länkas till Collins (2005) ledarskapsmodell level-5 som han skapade utifrån 

empiriska upptäckter. Enligt honom måste en ledare för att kunna nå den högsta nivån i 

ledarskapet inneha en extrem professionell vilja att skapa en organisation med extraordinära 

och varaktiga resultat. Utöver detta är det också av avgörande vikt att ledaren sätter 

organisationen och dess resultat före sin egen personliga framgång, vilket vidare innebär att 

ledaren klarar acceptera att någon annan än han/hon själv får beröm för något som ledaren har 

åstadkommit.  

 

4. Både chefer och medarbetare menar att det kan bidra till att ledarskapet uppfattas som gott 

om chefen agerar utifrån och motiveras av personliga värderingar, istället för att låta sig 

styras av andra människors förväntningar.  

Signifikansnivån för frågan var 48,4 procent, vilket betyder att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan chefers och medarbetares svar. Medelvärdet på 3,80 för chefer var 

något högre än motsvarande 3,57 för medarbetare, vilket vidare innebär att chefer i högre grad 

än medarbetare ansåg att chefen bör motiveras av och agera utifrån personliga värderingar 

istället för att styras av andras förväntningar.  Att medarbetare producerade ett lägre 

medelvärde kan tänkas bero på att de vill att chefen utöver sina egna värderingar också ska ta 
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hänsyn till andra människors tankar och åsikter. Eftersom medelvärdena för båda grupper låg 

på en nivå mellan tre och fyra istället för mellan fyra och fem är det svårt att säga att 

påståendet ansågs vara avgörande för ett gott ledarskap. Det är däremot tydligt åt vilket håll 

svaren lutar och att chefen motiveras av personliga värderingar kan därför tänkas bidra till ett 

gott ledarskap även om det inte tycks vara en grundläggande faktor. Standardavvikelsen var 

hög för både chefer och medarbetare på 1,145 respektive 1,008, vilket vidare innebär att 

variansen kring medelvärdena var stor och att svaren varierade både upp och ned längs 

likerskalan. En förmåga att agera utifrån och motiveras av personliga värderingar 

poängterades av Shamir och Eilam (2005) som ett viktigt attribut av det autentiska 

ledarskapet. Ledaren är här ärlig mot sig själv, står för sina värderingar och agerar i enighet 

med sina övertygelser och sin tro, istället för att låta sig styras av andra människors 

förväntningar. 

 

5. För att ett ledarskap ska kunna klassas som gott anser både chefer och medarbetare att 

chefen bör ha en hög grad av självkännedom samt en förmåga att leda sig själv. 

Både chefer och medarbetare ansåg att det är viktigt för ett gott ledarskap att chefen har en 

hög grad av självkännedom och känner till sina personliga värderingar och övertygelser, samt 

är medveten om egna känslor, styrkor/svagheter och kunskaper. Chefen bör också känna till 

sina moraliska ståndpunkter och förstå sitt eget beteende. Att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan svaren producerade av grupperna syns genom att signifikansnivån 

var 44,9 procent. Chefers och medarbetares medelvärde låg på 4,67 respektive 4,77, vilket 

tyder på att båda grupper värderade självkännedom hos chefen utmärkande högt. 

Standardavvikelserna för både chefer och medarbetare var låg på 0,488 respektive 0,426, 

vilket innebär att variansen kring medelvärdena var låg. Chefer och medarbetare var också 

eniga om att chefen bör ha en förmåga att leda sig själv, vilket syns genom att medelvärdena 

var snarlika på 4,53 för chefer och 4,49 för medarbetare. Signifikansnivån på 83,6 procent 

visar vidare att skillnaden mellan svaren inte var statistiskt signifikant. Standardavvikelsen 

var för chefer låg på 0,516 medan motsvarande för medarbetare var något högre på 0,818.  

Zohar (2005) argumenterade för att fostrandet av självkännedom kan bidra till utvecklandet 

av ett spirituellt intelligent ledarskap. Också Boyatzis & McKee (2005) menade att en hög 

grad av självkännedom är viktigt för ledarskapet eftersom det är av grundläggande vikt för 

den emotionella intelligensen som i sin tur är viktig för ett resonant ledarskap. Winblad 
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(2007) nämnde i sina vägledande principer för gott ledarskap att en god ledare ständigt bör 

söka efter självkännedom och personlig utveckling. Även i det autentiska ledarskapet läggs 

stor vikt vid självkännedom och självmedvetenhet. Avolio & Gardner (2005) poängterade att 

ledaren ska vara införstådd med sina personliga värderingar och mål och att han/hon också 

bör ha en självreglerande förmåga, det vill säga en förmåga att leda och kontrollera sig själv.     

 

4.2.2 Ledarens förmågor 

1. För att ledarskapet ska kunna bedömas som gott anser både chefer och medarbetare att 

chefen måste inneha en förmåga att övertyga sina medarbetare om ett visst beslut, istället för 

att tvinga dem till lydnad. Även en förmåga att förmedla en känsla av kallelse/livsuppgift 

förknippas till viss del med ett gott ledarskap. 

Signifikansnivån var för frågan relaterad till övertygelse 96,6 procent, vilket betyder att det 

inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan svaren producerade av chefer 

respektive medarbetare. Att det fanns stora likheter i deras värderingar åskådliggörs genom att 

de frambringade medelvärdena på 4,33 för chefer och 4,34 för medarbetare endast i minsta 

mån skiljer sig från varandra. Att värdena var högre än fyra tyder vidare på att både chefer 

och medarbetare värderade en övertygelseförmåga hos chefen mycket högt vid definitionen av 

ett gott ledarskap. Standardavvikelsen var förhållandevis låg på 0,617 för chefer och 0,765 för 

medarbetare. En förmåga att övertyga om beslut istället för att använda makt och tvång utgör 

enligt Greenleaf och Spears (1998) ett av tio grundläggande karaktärsdrag för det betjänande 

ledarskapet. Förmågan är emellertid även relaterad till ledarskapsmodellen resonant 

ledarskap, eftersom Boyatzis och McKee (2005) argumenterade för att den resonansrika 

ledaren bygger en grund för att övertyga människor och få dem att vilja prestera, för att i sin 

tur kunna driva organisationen i fråga mot en bättre framtid.  

Eftersom signifikansnivån för frågan relaterad till kallelse/livsuppgift låg på 79,8 procent så är 

det också möjligt att konstatera att skillnaden mellan chefers och medarbetares svar inte var 

statistiskt signifikant. Deras medelvärden var snarlika på 3,67 för chefer och 3,74 för 

medarbetare, men värt att notera är att de inte verkade värdera förmågan att förmedla en 

känsla av kallelse lika högt som en förmåga att övertyga. Detta syns genom att medelvärdena 

här ligger på mellan tre och fyra, istället för mellan fyra och fem, som var fallet för 

ovanstående fråga. Att chefen har en förmåga att förmedla en känsla av livsuppgift verkar 

därför till viss del göra att ledarskapet värderas som godare, men däremot kan det inte anses 
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vara avgörande för om ett ledarskap klassas som gott över lag. Standardavvikelsen var här 

ganska hög; 0,816 för chefer och 1,010 för medarbetare, vilket tyder på att svarsvariansen 

kring medelvärdena var något större än för frågan relaterad till övertygelse. Zohar (2005) 

poängterade att ett gott ledarskap skapas genom spirituell intelligens och att förmågan att 

förmedla en känsla av kallelse/livsuppgift utgör en viktig del av just denna. Förmågan tillhör 

därför ett spirituellt intelligent ledarskap.  

 

2. Chefer och medarbetare lägger liknande vikt vid att chefen har utomordentliga tekniska 

och professionella kunskaper och kvaliteter och menar att detta till viss del kan bidra till att 

ledarskapet uppfattas som gott. 

Att chefer och medarbetare lämnade likartade svar på frågan som var relaterad till chefens 

professionella och tekniska kunskaper märks tydligt genom att medelvärdena var snarlika på 

3,20 för chefer och 3,34 för medarbetare. Signifikansnivån på 67,6 procent visar vidare att 

skillnaden mellan gruppernas svar inte var statistiskt signifikant. Standardavvikelsen för 

chefer var hyfsat låg på 0,775 medan motsvarande för medarbetare låg på 1,211, vilket 

innebär att svarsvariansen kring medelvärdet var något större. Eftersom medelvärdena 

producerade av både chefer och medarbetare var förhållandevis låga och närliggande ett värde 

på tre så är det inte möjligt att påstå att respondenterna tyckte att det är av avgörande vikt att 

chefen har utomordentliga tekniska och professionella kvaliteter för att ledarskapet ska anses 

vara gott. Svaren lutar dock mer mot ett betydelsefullt håll än tvärtom och det kan därför 

tänkas att dessa förmågor hos chefen skulle kunna bidra till att ledarskapet värderas som gott, 

men att det inte är av avgörande betydelse för ledarskapet som helhet. En ledarskapsmodell 

som poängterar att utomordentliga tekniska och professionella kunskaper och kvaliteter hos 

ledaren är av central vikt för ett gott ledarskap är 3 ”E” för gott ledarskap producerad av 

Barendsen och Gardner (2009). 

 

3. Både chefer och medarbetare anser att det för att ledarskapet ska kunna anses vara gott är 

viktigt att chefen har förmågan att se framtiden som en tillgång som skapas genom agerande 

och inte genom tillfälligheter eller omständigheter. Båda grupper är också överens om att 

chefen bör ha förmågan att se bakslag och misslyckanden som något positivt. 

Att både chefer och medarbetare ansåg att det är av stor vikt att chefen ser framtiden som en 

tillgång som skapas genom agerande märks genom att deras medelvärden var höga på 4,53 
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respektive 4,77. Att skillnaden mellan svaren producerade av respektive grupp inte var 

statistiskt signifikanta syns genom att signifikansnivån var 12,8 procent. Enligt både chefer 

och medarbetare är det alltså viktigt att chefen inte ser framtiden som något som produceras 

genom tillfälligheter utan att han/hon i kombination med organisationen faktiskt kan påverka 

hur framtiden utvecklas. Standardavvikelen var låg för både chefer och medarbetare på 0,516 

respektive 0,490, vilket innebär att variansen kring medelvärdena var liten. Chefer och 

medarbetare var också överens om att chefen bör ha förmågan att se bakslag och 

misslyckanden som tillfällen att lära och att utvecklas för att ledarskapet i sin tur ska kunna 

klassas som gott, vilket åskådliggörs genom att medelvärdena var snarlika på 4,47 för chefer 

och 4,49 för medarbetare. Signifikansnivån på 91,7 procent visar att skillnaden mellan 

gruppernas svar inte var statistiskt signifikant. Svarsvariansen kring medelvärdena var för 

båda grupper låg med en standardavvikelse för chefer på 0,516 och 0,612 för medarbetare. 

Winblad (2007) hävdade att en förmåga att se framtiden som en tillgång som skapas genom 

agerande istället för av tillfälligheter utgör en av tio vägledande principer för gott ledarskap. 

Han refererade till förmågan som möjlighetstänkande och menade att ledaren bör vara 

medveten om att han/hon har förmågan att påverka hur framtiden utvecklas. Winblad (2007) 

poängterade vidare att ledaren bör ha en förmåga att se misslyckanden och bakslag som 

tillfällen att lära och utvecklas och också Zohar (2005) framhöll vikten av ett positivt 

utnyttjande av bakslag för att på så vis kunna fostra ett spirituellt intelligent ledarskap.  

 

4. För att ett ledarskap ska anses vara gott menar både chefer och medarbetare att det är av 

avgörande vikt att chefen har förmågan att fungera som en förebild för sina medarbetare. 

För frågan om det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen fungerar som en förebild för sin 

grupp var signifikansnivån 15,6 procent, vilket tyder på att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad i hur chefer respektive medarbetare besvarade frågan. Medelvärdet för 

chefer var 4,47 medan motsvarande för medarbetare var något högre på 4,71 – trots att båda 

grupper ansåg att det är viktigt att chefen fungerar som en förebild för sina medarbetare så 

lade medarbetare över lag större vikt vid påståendet än chefer. Variansen kring medelvärdet 

var i båda fall låg vilket syns genom att standardavvikelsen för chefer och medarbetare var 

0,743 respektive 0,458. Bass (1985) menade att förmågan att fungera som en förebild för sina 

medarbetare är ett viktigt attribut av det transformativa ledarskapet.  Transformativa ledare 

använder sig av idealiserat inflytande vilket gör att medarbetare upplever honom/henne som 



52 
 

en förebild som de vill identifiera sig med. Medarbetarna utgår därmed frivilligt från ledarens 

värden och principer vilket vidare motiverar dem till att prestera mer än vad som förväntas av 

dem. 

 

5. Både chefer och medarbetare tycker att det är viktigt att ledaren har en förmåga att 

förmedla en inspirerande vision till sina medarbetare för att ledarskapet ska kunna klassas 

som gott.  

Signifikansnivån på frågan om att det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen har en 

förmåga att förmedla en inspirerande vision var 18,8 procent, vilket innebär att det inte fanns 

någon statistiskt signifikant skillnad mellan svaren producerade av chefer och medarbetare. 

Medelvärdena var höga på 4,53 för chefer och 4,74 för medarbetare – båda typer av 

organisationsmedlemmar ansåg alltså att det är av avgörande betydelse att chefen förmedlar 

en vision som inspirerar medarbetarna till att prestera. Värt att notera är att medarbetare 

genererade ett något högre medelvärde än chefer vilket tyder på att de i högre grad värderade 

ett visionärt ledarskap. Standardavvikelsen för chefer och medarbetare var 0,516 respektive 

0,505, vilket tyder på att variansen kring medelvärdena var låg.  

Betydelsen av en inspirerande vision lyfts fram i flertalet ledarskapsmodeller på området. 

Greenleaf och Spears (1998) framhävde exempelvis att ett av tio utmärkande kännetecken för 

ett betjänande ledarskap är att ledaren strävar efter att kommunicera en stark vision till 

medarbetarna i organisationen. Bass och Avolio (1994) poängterade att den transformativa 

ledaren använder sig av inspirerande motivation för att hjälpa medarbetarna att fokusera på 

uppgifter. Ledaren använder sig här av olika symboler och skapar visioner för att få 

medarbetarna inspirerade och mer motiverade till arbete. Vidare argumenterade Zohar (2005) 

för att förmågan att förmedla en vision utgör grunden för ett gott spirituellt intelligent 

ledarskap genom att den ger medarbetare något att sikta mot och därmed också är en primär 

källa till livskraft inom organisationer. Utöver detta framhöll både Winblad (2007) med sina 

vägledande principer för gott ledarskap, Boyatzis och McKee (2005) med deras modell 

resonant ledarskap samt Collins (2005) med sitt level-5-ledarskap att visionen är en 

grundläggande del av ett gott ledarskap. 
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4.2.3 Relationer 

1. Chefer och medarbetare är inte eniga om betydelsen av att chefen skapar trovärdiga och 

bra relationer med sina medarbetare för att ledarskapet ska anses vara gott. Vidare värderar 

de också på olika sätt chefens förmåga att använda sina relationer till medarbetarna för att få 

dem att prestera. Båda grupper menar emellertid att båda påståendena är viktiga för ett gott 

ledarskap. 

Signifikansnivån på frågan om det är viktigt att chefen skapar en trovärdig och bra relation 

med sina medarbetare var lägre än 5 procent (p=0,009), vilket innebär att testet var signifikant 

och att det därmed fanns ett samband mellan den specifika variabeln och med variabeln 

position – det fanns alltså en statistiskt signifikant skillnad i hur chefer respektive medarbetare 

besvarade frågan. Chefer producerade ett medelvärde på 4,73 med en standardavvikelse på 

låga 0,458. Medarbetare gick däremot steget lägre och frambringade ett medelvärde på hela 

4,97 vilket tyder på att de i extremt hög grad ansåg att chefen ska skapa bra och trovärdiga 

relationer med sina medarbetare för att ledarskapet i sin tur ska kunna klassas som gott. 

Standardavvikelsen var utmärkande låg på 0,169 – variansen kring medelvärdet var alltså 

minimal, vilket tyder på att de flesta medarbetare var överens om värdet av bra och trovärdiga 

relationer. Trots att det fanns en skillnad i chefers och medarbetares svar så sätt lutar ändå 

svaren åt samma håll – båda typer av organisationsmedlemmar ansåg att det är viktigt att 

chefen skapar bra relationer med medarbetare trots att vikten de lägger vid variabeln skiljer 

sig avsevärt åt. Också forskare på området lägger stort värde vid chefens förmåga att bygga 

trovärdiga relationer. Howell och Avolio (1993) menade att en transformativ ledare har en 

tendens att komma sina medarbetare nära och också Greenleaf (1970) poängterade vikten av 

bra relationer genom att påvisa hur den betjänande ledaren fungerar som en tjänare som sätter 

andra människors behov före sina egna. Winblad (2007) argumenterade för att skapandet av 

positiva relationer utgör en av tio vägledande principer för gott ledarskap och andra författare 

som också, på ett mer eller mindre underförstått sätt, lagt värde vid goda relationer är Avolio 

och Gardner (2005) med deras autentiska ledarskap, Zohar (2005) med hennes spirituellt 

intelligent ledarskap, samt Boyatzis och McKee (2005) med deras modell resonant ledarskap.  

Också frågan om det är viktigt att chefen använder sina relationer till medarbetarna för att få 

dem att prestera fick ett signifikansvärde på under 5 procent (p=0,047), vilket innebär att 

skillnaderna i svaren producerade av chefer respektive medarbetare var statistiskt signifikanta. 

Medelvärdet av svaren lämnade av chefer var förhållandevis högt på 4,00 med en relativt låg 
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standardavvikelse på 0,655. Medarbetare tenderade å andra sidan att värdera påståendet något 

lägre och frambringade istället ett svagare medelvärde på 3,26. Standardavvikelsen var också 

den någorlunda utmärkande och förhållandevis hög på 1,336, vilket tyder på att medarbetare 

över lag tyckte ganska olika om påståendet och att svaren varierade mycket kring 

medelvärdet. Vad som kan utläsas av medelvärdena är att chefer i betydligt högre grad än 

medarbetare ansåg att chefen bör utnyttja sina relationer med medarbetarna för att få dem att 

prestera – däremot lutar både chefers och medarbetares svar över lag åt samma håll. Att 

chefen använder sina relationer till att få medarbetare att prestera framhålls framförallt av det 

transformativa ledarskapet. Howell och Avolio (1993) poängterade att användandet av starka 

relationer i sin tur kan leda till uppfyllandet av övergripande mål för organisationen i stort. 

  

2. Både chefer och medarbetare anser att det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen sätter 

gruppen, och inte individen, i fokus. 

Att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan svaren producerade av chefer 

och medarbetare syns genom att signifikansnivån för frågan var 41,4 procent. Medelvärdena 

låg på en nivå mellan tre och fyra för både chefer och medarbetare; 3,80 respektive 3,54. Det 

är dock tydligt åt vilket håll svaren lutar och följaktligen ansåg båda typer av 

organisationsmedlemmar att chefen bör hålla gruppen istället för individen i fokus. Värt att 

notera är att denna preferens var snäppet högre för chefer. Standardavvikelsen för chefer och 

medarbetare var hög på 1,014 respektive 1,010, vilket innebär att variansen kring 

medelvärdena var stor. Chefens tendens att sätta gruppen i fokus har enligt Burns (1978) sin 

grund i det transaktionella ledarskapet. Ett sådant ledarskap karaktäriseras av 

utbytesrelationer och ledaren bryr sig vidare inte om att utveckla goda och trovärdiga 

förhållanden med sina medarbetare. Den transaktionella ledaren är intresserad av att nå ett 

korrekt utförande av uppgifter och anser att medarbetarna endast finns i organisationen för att 

utföra sina uppgifter så att ett så bra resultat som möjligt kan uppnås.   

 

3. För att ett ledarskap ska kunna klassas som gott anser både chefer och medarbetare att det 

är viktigt att chefen skapar en överensstämmelse mellan medarbetarnas individuella mål och 

med organisationens samt arbetsgruppens mål. Både chefer och medarbetare tycker också att 

det är av stor vikt att chefen får sina medarbetare att känna sig behövda och betydelsefulla 

för organisationen. 



55 
 

Att chefen skapar en överensstämmelse mellan organisationens/arbetsgruppens och 

medarbetarnas mål tyckte både chefer och medarbetare var av stor vikt, vilket märks genom 

att de producerade medelvärdena för chefer respektive medarbetare var höga på 4,40 och 

4,69. Signifikansnivån på 14,9 procent tyder vidare på att skillnaden mellan svaren 

producerade av respektive organisationsgrupp inte var statistiskt signifikant. Det kan dock 

urskiljas att medarbetare över lag värderade överensstämmelsen mellan mål högre än chefer, 

eftersom medelvärdet framställt ur deras svar var snäppet högre än det frambringat av chefer. 

Standardavvikelsen för chefer var 0,910 vilket innebär att svarsvariansen kring medelvärdet 

var förhållandevis hög. Standardavvikelsen för medarbetare var däremot låg på 0,471. En 

överensstämmelse mellan personliga och organisatoriska mål poängterades av Burns (1978) 

och Bass (1990) som viktiga attribut av ett transformativt ledarskap, där ledaren uppmuntrar 

sina medarbetare att väva in egenintressen i de övergripande målen. På detta vis skapas en 

möjlighet för medarbetare att betrakta organisationens och arbetsgruppens mål som sina egna, 

vilket i sin tur kan leda till att målen lättare uppfylls. 

Signifikansnivån för frågan om det är viktigt att chefen får sina medarbetare att känna sig 

betydelsefulla och behövda för organisationen var 61,6 procent, vilket tyder på att det inte 

fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan svaren genererade av chefer och 

medarbetare. Medelvärdet framställt av chefer var högt på 4,87 och närliggande det än högre 

medelvärdet 4,91 som framställdes av medarbetare. Detta tyder också på att båda grupper 

ansåg att det är av stor vikt att chefen ser till så att alla medarbetare känner sig betydelsefulla. 

Standardavvikelsen för chefer och medarbetare var låg på 0,352 respektive 0,284, vilket 

innebär att variansen kring medelvärdena var minimal. Även denna fråga var direkt relaterad 

till ett transformativt ledarskap. Enligt Bass (1985) använder sig ledaren av individuellt 

hänsynstagande för att stödja medarbetarna när det behövs, samt för att se till så att 

medarbetarna känner sig uppskattade, behövda och betydelsefulla för organisationen i stort. 

 

4. Både chefer och medarbetare tycker att det, för att ledarskapet ska anses vara gott, är 

viktigt att chefen tror på att alla människor har potentialen att bli goda medarbetare och 

samhällsmedborgare, samt att chefen arbetar aktivt för att hjälpa medarbetarna att utvecklas. 

Att båda typer av organisationsmedlemmar ansåg att det är av stor vikt att chefen tror på alla 

människors potential för att ledarskapet ska anses vara gott syns genom att medelvärdena för 

både chefer och medarbetare var höga på 4,73 respektive 4,34. Signifikansnivån för den 
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specifika frågan var 12,1 procent vilket vidare intygar att skillnaden mellan gruppernas svar 

inte var statistiskt signifikant. Värt att notera är dock att chefernas medelvärde var något 

högre, vilket tyder på att de i större utsträckning än medarbetare ansåg att chefen bör kunna se 

potentialen i alla människor. Standardavvikelsen var för chefer förhållandevis låg på 0,458 

men högre för medarbetare på 0,906. Både chefer och medarbetare tyckte också att det för att 

ett ledarskap ska anses vara gott är viktigt att chefen konkret och aktivt arbetar för att hjälpa 

medarbetare att utvecklas. Signifikansnivån var för denna fråga 79,9 procent, vilket tyder på 

att skillnaden mellan svaren producerade av respektive organisationsgrupp inte var statistiskt 

signifikant. Att svaren från respektive grupp var snarlika märks genom att medelvärdet på 

4,73 som producerades av chefer endast var snäppet lägre än medelvärdet för medarbetare 

som låg på 4,77. Variansen kring medelvärdena var här låg, vilket syns genom att 

standardavvikelsen för chefer och medarbetare låg på 0,594 respektive 0,426. 

Både Greenleaf (1970) med sitt betjänande ledarskap, samt Boyatzis och McKee (2005) med 

deras resonant ledarskap framhävde chefens förmåga att tro på att alla människor har 

potentialen att bli goda medarbetare och samhällsmedborgare som ett viktigt attribut av 

ledarskapet. Enligt båda modellerna arbetar ledaren också aktivt för att utveckla denna 

potential hos medarbetarna, och enligt Greenleaf och Spears (1998) sker denna utveckling 

både personligt och i relation till arbete. Också det transformativa ledarskapet samt modellen 

om autentiskt ledarskap poängterar vikten av att chefen arbetar för att utveckla sina 

medarbetare. Enligt Bass (1985) använder sig den transformativa ledaren av intellektuell 

stimulans för att förstärka medarbetarnas medvetande om problem, och att uppmuntra dem till 

kreativt och innovativt tänkande. Avolio och Gardner (2005) argumenterade för att en god 

ledare av den autentiska sorten aktivt arbetar för att utveckla sina medarbetares 

självmedvetande och självreglerande förmåga.  

 

4.2.4 Beslutsfattande 

1. Både chefer och medarbetare anser att det, för att ledarskapet ska kunna klassas som gott, 

är viktigt att chefen involverar medarbetarna vid beslutsfattande.  

Signifikansnivån på frågan om det är viktigt för ett gott ledarskap att chefen fattar beslut utan 

medarbetarnas deltagande eller påverkan låg på 35,4 procent, vilket innebär att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan svaren producerade av chefer och medarbetare. Medelvärdet 

för chefer var 2,93 och motsvarande för medarbetare var 2,54. Medarbetare tog alltså i högre 
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grad avstånd från påståendet än chefer, vilka i princip förhöll sig neutrala genom att deras 

medelvärde var nära ett värde på tre. Standardavvikelsen var förhållandevis hög på 1,100 för 

chefer samt 1,442 för medarbetare, vilket innebär att variansen kring medelvärdena var stor.  

Också en liknande fråga ställdes där respondenter fick bedöma hur viktigt det är att chefen 

involverar medarbetare vid beslutsfattande för att ledarskapet i sin tur ska kunna klassas som 

gott. Signifikansnivån var här 49,1 procent vilket betyder att skillnaden mellan gruppernas 

svar inte var statistiskt signifikant. Både chefers och medarbetares medelvärden var höga på 

4,33 respektive 4,46, vilket vidare tyder på att båda grupper lade stor vikt vid att chefen 

involverar sina medarbetare när beslut ska tas. Detta resultat stämmer även hyfsat väl överens 

med medelvärdena från frågan ovan, där både chefer och medarbetare tog avstånd från 

påståendet att chefer bör fatta beslut utan påverkan från medarbetare. Variansen kring 

medelvärdena var låg på 0,488 för chefer och 0,611 för medarbetare. Enligt Howell och 

Avolio (1993) utmärker sig det transformativa ledarskapet genom att ledaren har goda 

relationer med sina medarbetare. Bass och Riggio (2005) menade vidare att den 

transformativa ledaren är noga med att få medarbetare att känna sig uppskattade och delaktiga 

i organisatoriska händelser och vidare involveras medarbetare också vid beslutsfattande.  

 

2. Både chefer och medarbetare förhåller sig relativt neutrala till påståendet att chefen bör 

fatta och godkänna alla beslut eftersom han/hon har det yttersta ansvaret. Medarbetare anser 

dock att påståendet delvis bidrar till ett gott ledarskap. 

På frågan om det för att ett ledarskap ska kunna klassas som gott är viktigt att chefen fattar 

och godkänner alla beslut (eftersom han/hon har det yttersta ansvaret) var signifikansnivån 

29,6 procent, vilket innebär att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

svaren producerade av chefer respektive medarbetare. Chefer genererade ett medelvärde på 

3,00 vilket betyder att de över lag förhöll sig helt neutrala; de varken tog avstånd från eller 

höll med om det aktuella påståendet. Medelvärdet på 3,37 framställt ur medarbetares svar var 

emellertid snäppet högre, vilket betyder att de i viss mån ansåg att eftersom chefen har det 

yttersta ansvaret så bör också han/hon fatta och godkänna alla beslut. Detta är ett ganska 

förvånande resultat, helst eftersom medarbetare tidigare poängterade att chefen bör involvera 

sina medarbetare vid beslutsfattande.  En förklaring kan vara att medarbetare tycker att chefen 

genom sin position och makt är legitim att fatta viktiga beslut, eller att de, trots att de vill vara 

involverade i beslutsfattandefasen, helt enkelt föredrar om chefen tar de slutliga besluten. 
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Standardavvikelserna för chefer och medarbetare var hög på 1,134 respektive 1,140, vilket 

innebär att variansen kring medelvärdena var stor. Burns (1978), Kellerman (1984) och 

Smither (1998) framhävde i sina diskussioner om det transaktionella ledarskapet att ledaren 

har ett inflytande över medarbetarna i organisationen som gör att han/hon följaktligen har rätt 

till att bestämma deras respektive arbetsuppgifter och att fatta alla avgörande beslut.  

 

4.2.5 Utförande av uppgifter 

1. Chefer och medarbetare är inte eniga om vikten av att chefen är tydlig med vad som ska 

göras så att medarbetarna känner till sina arbetsuppgifter. Båda grupper är dock övertygade 

om att det är av stor betydelse för ett gott ledarskap. 

Signifikansnivån på frågan som handlar om att det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen 

är tydlig med vad som ska göras så att medarbetarna känner till sina arbetsuppgifter var lägre 

än 5 procent (p=0,037), vilket betyder att det fanns ett samband mellan den specifika 

variabeln och med variabeln position. Vidare innebär detta att skillnaden mellan svaren 

producerade av chefer och medarbetare var statistiskt signifikant. Chefer genererade ett 

medelvärde på 4,73 med en standardavvikelse på 0,458. Medarbetare framställde dock ett 

utmärkande högt medelvärde på 4,94 med en låg standardavvikelse på 0,236, vilket innebär 

att majoriteten av svarande medarbetare gav påståendet en femma som svar. Trots att det 

fanns tydliga skillnader mellan chefers och medarbetares svar så är det ändå tydligt åt vilket 

håll svaren lutar. Både chefer och medarbetare ansåg att det är av stor vikt att chefen är tydlig 

med vad som ska göras – medarbetare lade dock högre värde vid detta än chefer. Smither 

(1998) argumenterade för att ledaren i det transaktionella ledarskapet förklarar för 

medarbetarna vad som krävs av dem och vilka arbetsroller och uppgifter de har i 

organisationen. 

 

2. Både chefer och medarbetare förhåller sig relativt neutrala till påståendet att chefen bör se 

ett korrekt utförande av uppgifter som det yttersta syftet med sitt ledarskap. Chefer anser dock 

att påståendet delvis bidrar till ett gott ledarskap. 

Att det för frågan om det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen ser ett korrekt utförande av 

uppgifter som det yttersta syftet med sitt ledarskap inte fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan svaren producerade av chefer och medarbetare märks genom att 
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signifikansnivån var 61,0 procent. Medelvärdet för chefer var 3,20 vilket tyder på att de till 

vis del ansåg att påståendet kan bidra till ett gott ledarskap. Medarbetare förhöll sig dock 

neutrala till påståendet genom att producera ett medelvärde på 3,00. Även medelvärdet för 

chefer var emellertid närliggande ett neutralt värde på tre. Standardavvikelsen för chefer och 

medarbetare var hög på 1,265 respektive 1,260, vilket betyder att variansen kring 

medelvärdena var stor och att både höga och låga värden angavs av respondenter. Att chefen 

koncentrerar sig på att medarbetarna utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt är enligt 

Burns (1978) ett karakteristiskt attribut av det transaktionella ledarskapet. Han förklarade 

tydligt att en ledare av denna typ inte bryr sig om att utveckla sina medarbetare, utan det 

huvudsakliga intresset är istället att få arbetsuppgifter utförda. 

 

3. Det kan enligt både chefer och medarbetare bidra till ett gott ledarskap om chefen aktivt 

arbetar för att minska förekomsten av fel vid utförande av uppgifter, även om det innebär 

användande av sanktioner. Det kan vidare också innebära att chefen griper in först efter det 

att fel uppstått.  

Signifikansnivån för frågan om det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen aktivt arbetar för 

att minska förekomsten av fel, även om det innebär användande av sanktioner, var 91,0 

procent. Vidare innebär detta att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad i hur 

chefer och medarbetare besvarade frågan. Att svaren från grupperna var lika syns genom att 

medelvärdena var snarlika på 3,27 för chefer och 3,31 för medarbetare. Båda grupper verkar 

således vara överens om att det kan bidra till att ett ledarskap klassas som gott om chefen 

aktivt arbetar för att minska förekomsten av fel vid utförande av uppgifter, men eftersom 

medelvärdena var förhållandevis svaga och nära ett värde på 3,00 så verkar påståendet 

emellertid inte vara en avgörande faktor för gott ledarskap. Märkligt är att trots att 

användandet av sanktioner uttryckligen poängterades så tog varken chefer eller medarbetare 

över lag avstånd från påståendet. Standardavvikelsen var igen hög på 1,280 för chefer och 

1,388 för medarbetare vilket innebär att variansen kring medelvärdena var stor. 

Frågan om det är viktigt för det goda ledarskapet att chefen griper in först efter det att fel och 

misstag uppstått fick en signifikansnivå på 70,5 procent, vilket betyder att skillnaden mellan 

chefers och medarbetares svar inte var statistiskt signifikant. Medelvärdena var 3,13 för 

chefer och 3,29 för medarbetare, vilket tyder på att båda grupper ansåg att påståendet till viss 

del kan bidra till ett gott ledarskap även om det inte är avgörande för ett gott ledarskap som 
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helhet. Medabetare producerade dock ett högre medelvärde än chefer vilket tyder på att de i 

högre grad ansåg att chefen kan vänta med att gripa in till dess att fel uppstått. Variansen 

kring medelvärdena var stor med en standardavvikelse på 1,356 för chefer och 1,274 för 

medarbetare, vilket innebär att både höga och låga svar genererades av respondenter. 

Antagandet att chefen aktivt arbetar för att minska förekomsten av fel är enligt Burns (1978) 

knuten till det transaktionella ledarskapet eftersom ledaren här ser ett korrekt utförande av 

uppgifter som det yttersta syftet med sitt ledarskap. Efter goda prestationer erbjuds 

medarbetare något i utbyte men om prestationerna däremot är undermåliga kan istället någon 

form av straff bli aktuellt. Bass och Bass (2008) menade vidare att den transaktionella ledaren 

använder sig av styrande genom undantag för att minska förekomsten av fel. Howell och 

Avolio påpekade vidare att när chefen aktivt arbetar med målet att minska fel kallas detta 

aktivt styrande genom undantag och ledaren förser då kontinuerligt medarbetarna med tips 

och kommentarer för att undvika att fel uppstår. Passivt styrande genom undantag är då 

chefen griper in först efter det att fel och misstag uppstått. 

 

4. För att ett ledarskap ska anses vara gott menar både chefer och medarbetare att chefen bör 

känna till medarbetarnas personliga behov och vad de motiveras av. Detta eftersom chefen 

ska kunna ge medarbetarna kontinuerlig och relevant ersättning/belöning efter 

utförd/godkänd prestation. 

Signifikansnivån för frågan om att det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen känner till 

medarbetarnas personliga behov och vad de motiveras av låg på 43,0 procent, vilket innebär 

att skillnaden mellan svaren framställda av chefer respektive medarbetare inte var statistiskt 

signifikant. Medelvärdet för chefer var 4,47 och motsvarande för medarbetare var 4,60. Båda 

grupper ansåg alltså att det är av stor vikt att chefen känner till medarbetarnas behov och vad 

de motiveras av – medarbetare värderade dock påståendet något högre än chefer. Chefer och 

medarbetare producerade standardavvikelser på 0,516 och 0,553, vilket betyder att variansen 

kring medelvärdena var låg. På frågan om det är viktigt att chefen ger medarbetarna 

kontinuerlig och relevant belöning efter utförd/godkänd prestation var signifikansnivån 12,5 

procent, vilket innebär att det inte heller här fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

chefers och medarbetares svar. Medelvärdet var 3,80 för chefer och 4,26 för medarbetare, 

vilket betyder att både chefer och medarbetare tyckte att det för ett gott ledarskap är viktigt att 

chefen ger medarbetarna relevant belöning efter godkänd prestation. Medarbetare värderade 
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dock belöning högre än chefer vilket emellertid är föga förvånande eftersom de naturligtvis 

vill ha någonting i ersättning efter utfört arbete. Standardavvikelsen var hög för både chefer 

och medarbetare på 1,082 respektive 0,886.   

Smither (1998) identifierade den transaktionella ledaren som någon som är noga med att 

fastställa sina medarbetares behov för att när medarbetarna gjort sig förtjäna av det kunna 

tillgodose behoven genom belöning. Bass och Bass (2008) menade vidare att ledaren inom det 

transaktionella ledarskapet använder sig av kontinuerligt belönande där han/hon erbjuder 

någon form av ersättning i utbyte mot att medarbetare utför sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredsställande sätt. Belöningen kan vara av antingen materiellt slag, som exempelvis bonus, 

eller av icke-materiellt slag såsom positiv feedback. 

 

5. Både chefer och medarbetare menar att det är viktigt att chefen uppmuntrar medarbetarna 

till att se problem ur olika perspektiv, samt till att vara en del av problemlösningen, för att 

ledarskapet ska anses vara gott.  

För frågan om det är viktigt att chefen uppmuntrar medarbetare till att vara del av 

problemlösningen och att försöka se problem ur olika perspektiv var signifikansnivån 89,2 

procent, vilket vidare innebär att skillnaden mellan chefers och medarbetares svar inte var 

statistiskt signifikant. Att båda grupper besvarade frågan på ett liknande sätt åskådliggörs 

genom att medelvärdet på 4,60 för chefer endast i minsta mån skiljde sig från medelvärdet 

producerat av medarbetare på 4,57. Standardavvikelsen var 0,507 för chefer och 0,739 för 

medarbetare, vilket innebär att svarsvariansen kring medelvärdet för båda grupper var 

förhållandevis låg. Både chefer och medarbetare ansåg alltså att det är av stor vikt att låta 

medarbetare vara involverade vid problemlösning. Enligt Bass (1985) använder sig den 

transformativa ledaren av intellektuell stimulans för att på så vis förbättra sina medarbetares 

medvetande om problem. Ledaren uppmuntrar också medarbetarna till kreativt tänkande 

genom att få dem att fundera på lösningar till problem ur olika perspektiv. 

 

4.2.6 Etik  

1. För att ett ledarskap ska anses vara gott anser både chefer och medarbetare att det är av 

stor vikt att chefen agerar på ett etiskt försvarbart sätt.  
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Signifikansnivån var för frågan relaterad till etik 37,0 procent, vilket betyder att det inte fanns 

någon statistiskt signifikant skillnad i hur chefer och medarbetare besvarade frågan. Att båda 

grupper lade stor vikt vid att chefen agerar på ett etiskt försvarbart sätt syns genom att 

medelvärdena var höga på 4,67 för chefer och 4,80 för medarbetare. Standardavvikelsen ger 

oss en bild av hur variansen kring medelvärdena såg ut och eftersom den för chefer och 

medarbetare var 0,488 respektive 0,473 kunde den vidare klassas som låg. Etik omnämns som 

viktigt av flera olika ledarskapsmodeller på området och exempel är det betjänande 

ledarskapet där Greenleaf och Spears (1998) poängterade att ledare genom att vara medvetna 

om sig själva och sin omgivning bättre kan förstå hur olika situationer är relaterade till etiska 

frågor. Barendsen och Gardner (2009) argumenterade i sin modell tre ”E” för gott ledarskap 

för att etik utgör ett av tre grundläggande kriterier för gott ledarskap och vidare framhöll 

Avolio och Gardner (2005) att ledaren i det autentiska ledarskapet är medveten om de etiska 

och moraliska perspektiv som hålls samt agerar på ett ärligt och etiskt sätt. Slutligen 

framhävde också Winblad (2007) vikten av att ledaren ständigt söker vishet genom att 

använda kunskap på ett etiskt försvarbart sätt och att låta sig styras utifrån vad som är rätt och 

fel.  

 

2. Både chefer och medarbetare menar att chefen bör arbeta för samhällets bästa genom att 

sätta andra människors (medarbetare, klienter, kunder, etc.) behov före sina egna för att 

ledarskapet i sin tur ska kunna klassas som gott. 

Att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan svaren genererade av chefer 

respektive medarbetare syns genom att signifikansnivån för frågan var 11,2 procent. Chefer 

producerade ett medelvärde på 3,67 och motsvarande för medarbetare var 4,14, vilket betyder 

att båda organisationsgrupper över lag ansåg att det är av stor vikt att chefen arbetar för 

samhällets bästa genom att sätta andra människors, exempelvis medarbetares/ 

klienters/kunders, behov före sina egna. Värt att notera är att medarbetare tenderade att 

värdera påståendet något högre än chefer. Variansen kring medelvärdena var hög, vilket 

märks genom standardavvikelsen på 1,175 för chefer och 0,845 för medarbetare. Greenleaf 

(1970) menade att ledaren i det betjänande ledarskapet uttryckligen är tjänare först och alltid 

sätter andra människors behov före sina egna. Han/hon arbetar aktivt för att utveckla 

människor i sin omgivning och målet med ledarskapet är att även de minst priviligierade i 

samhället ska kunna gagnas.   
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4.2.7 Avsaknad av ledarskap 

1. Både chefer och medarbetare anser att det är viktigt att chefen låter sina medarbetare 

sköta sig själva så långt det är möjligt för att ledarskapet ska anses vara gott. Båda grupper 

tycker också att det är viktigt att chefen låter sina medarbetare lösa krävande situationer på 

egen hand istället för att ingripa. 

Signifikansnivån på frågan om det för att ett ledarskap ska anses vara gott är viktigt att chefen 

låter sina medarbetare sköta sig själva så långt det över huvud taget är möjligt låg på 17,4 

procent, vilket innebär att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad i hur chefer 

respektive medarbetare besvarade frågan. Medelvärdena låg för både chefer och medarbetare 

på en nivå mellan tre och fyra – 3,40 för chefer och 3,83 för medarbetare – istället för mellan 

fyra och fem. Det är dock ändå tydligt åt vilket håll svaren från respektive grupp lutar och 

tolkningen blir därför att både chefer och medarbetare i viss mån tyckte att det är viktigt att 

chefen låter sina medarbetare arbeta självständigt. Värt att notera är att medarbetare lade mer 

vikt vid detta påstående än chefer eftersom de producerade ett högre medelvärde. 

Standardavvikelsen var för chefer 1,121 och för medarbetare 0,954, vilket tyder på att 

variansen kring medelvärdena var ganska hög. Att det för frågan om det för ett gott ledarskap 

är viktigt att chefen låter medarbetarna lösa krävande situationer på egen hand inte fanns 

någon statistiskt signifikant skillnad mellan svaren producerade av chefer respektive 

medarbetare syns genom att signifikansnivån var 56,0 procent. Medelvärdena för chefer och 

medarbetare var 4,00 respektive 3,83, vilket tyder på att båda grupper ansåg att det är viktigt 

att chefen låter sina medarbetare agera på egen hand och själva lösa krävande situationer. 

Trots att både chefers och medarbetares svar lutar åt samma håll så värderade dock chefer 

självständighet hos medarbetarna något högre än medarbetare. Standardavvikelserna för 

chefer var relativt låg på 0,756 medan motsvarande för medarbetare var hög på 1,014. 

Att låta medarbetarna sköta sig själva så långt det över huvudtaget är möjligt har en direkt 

anknytning till den implicita ledarskapsmodellen laissez-faire, också refererad till som ”låt-

gå”. Enligt Bass och Bass (2008) tenderar en ledare av denna typ att vara inaktiv och lämna 

över så mycket ansvar som möjligt till andra medlemmar i organisationen. Också chefens 

benägenhet att låta medarbetare lösa krävande situationer på egen hand utan att gripa in 

poängterades av Bass och Bass (2008) som ett tecken på laissez-faire. Enligt dem försöker 

ledaren slippa undan sitt ansvar genom att stänga in sig på sitt kontor och undvika sina 



64 
 

medarbetare, vilket gör att medarbetarna tvingas att själva ta på sig ansvaret att lösa 

arbetsrelaterade problem utan att få någon hjälp från chefen. 

 

2. Att chefen håller en låg profil och inte involverar sig i medarbetarnas dagliga arbete kan 

enligt både chefer och medarbetare till viss del bidra till ett gott ledarskap.  

Signifikansnivån för frågan om det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen håller en låg 

profil och inte involverar sig i medarbetarnas dagliga arbete var 57,4 procent, vilket innebär 

att skillnaden mellan svaren producerade av chefer och medarbetare inte var statistiskt 

signifikant. Trots att medelvärdena på 3,20 för chefer och 3,40 för medarbetare befann sig på 

en nivå mellan tre och fyra, istället för på en nivå mellan fyra och fem, så lutar de ändå 

uppenbart uppåt, vilket tyder på att både chefer och medarbetare till viss del föredrog om 

chefen håller en låg profil. Värt att notera är att medarbetare lade mer vikt vid påståendet än 

chefer, vilket betyder att de i högre grad vill att chefen ska hålla sig undan från deras dagliga 

arbete. Standardavvikelsen var utmärkande hög på 1,082 för chefer och 1,168 för 

medarbetare, vilket innebär att svarsvariansen kring medelvärdena var hög. Bass och Bass 

(2008) argumenterade för att ett undvikande beteende är länkat till ledarskapsmodellen 

laissez-faire där ledaren är likgiltig över det som händer i organisationen och inte bryr sig om 

medarbetarna och deras intressen. Ledaren är inaktiv och låter medarbetare sköta sig själva så 

långt det är möjligt.  

 

3. Varken chefer eller medarbetare anser att kommunikationen dem emellan bör hållas till ett 

minimum för att ledarskapet ska kunna klassas som gott. 

Signifikansnivån på frågan om det för att ett ledarskap ska kunna anses vara gott är viktigt att 

chefen håller kommunikationen med medarbetarna till ett absolut minimum var 45,1 procent, 

vilket tyder på att skillnaden mellan svaren producerade av chefer och medarbetare inte var 

statistiskt signifikant. Medelvärdet för chefer var 1,60 medan motsvarande för medarbetare 

var något högre på 1,89. Båda grupper av organisationsmedlemmar tog alltså tydligt avstånd 

från att påståendet var viktigt för ett gott ledarskap – chefer visade dock sitt ogillande i högre 

grad än medarbetare. Standardavvikelsen för chefer respektive medarbetare var 1,242 och 

1,207, vilket tyder på att svarsvariansen kring medelvärdena var hög. Ledarens tendens att 

undvika kommunikation med sina medarbetare är återigen kopplad till ledarskapstypen 

laissez-faire. Enligt Bass och Bass (2008) är ledare av denna sort osociala och tar inte gärna 
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på sig uppgiften att informera sina medarbetare om organisationens mål eller hur de kan 

uppnås. Ledaren håller sig också borta från kollegor och medarbetare så långt det är möjligt 

vilket uppenbart försvagar relationen dem emellan. 

 

4.3 Lever chefer i praktiken upp till bilden av ett gott ledarskap? 

Frågan om chefen lever upp till bilden av ett gott ledarskap ställdes både till chefer och 

medarbetare; i det första fallet så att chefer skulle få möjlighet att uttala sig om huruvida de 

själva ansåg att de lever upp till sin bild av ett gott ledarskap, och i det andra fallet så att 

medarbetare skulle kunna ge en bild av huruvida de tyckte att deras chef lever upp till deras 

bild av ett gott ledarskap eller ej. Svarsalternativen till förfogande var 1) nej inte alls, 2) nej 

delvis inte, 3) varken eller, 4) ja delvis, och 5) ja helt och hållet.  

För chefer var typvärdet 4 (motsvarande 22 procent av svaren), vilket betyder att de flesta 

chefer tyckte att de delvis lever upp till sin bild av ett gott ledarskap. Detta illustreras också 

genom att medelvärdet för svaren var 3,71. Standardavvikelsen var låg på 0,611 vilket betyder 

att variansen kring medelvärdet var förhållandevis liten. För medarbetare var typvärdet igen 4 

(motsvarande 46 procent av svaren), vilket innebär att nästan hälften av alla medarbetare 

ansåg att deras chef endast delvis lever upp till bilden av ett gott ledarskap. Medelvärdet var 

emellertid blott 3,40 vilket är närmare ett värde på tre som står för ”varken eller”. 

Standardavvikelsen var hög på 0,982 vilket innebär att svaren från medarbetare varierade 

ganska mycket både uppåt och nedåt från medelvärdet.  

 

4.4 Övriga kommentarer på resultatet 

4.4.1 Reliabilitetskontroll 

Test gjordes även för att mäta den interna konsistensen bland frågorna till respektive modell 

och det vi fann var att respondenterna tenderade att vara konsekventa i sina svar till frågorna 

tillhörande de fyra stora implicita ledarskapsmodellerna. Cronbach’s Alpha visade för ett 

transformativt ledarskap 0,649, för transaktionellt ledarskap 0,615, för betjänande ledarskap 

0,692 samt för laissez-faire 0,669, och eftersom gränsen för var Cronbach’s Alpha anses 

tillfredsställande hög brukar dras vid 0,600 kan vi anta att modellerna över lag är enhetliga 

och att frågorna inom respektive modell var sammanhängande.  
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För fem av de explicita modellerna var Cronbach’s Alpha emellertid lägre än 0,600 och 

frågorna knutna till respektive modell kunde därmed inte anses vara konsistenta. För 

Barendsen och Gardners (2009) tre ”E” för gott ledarskap visade testet 0,500, för Collins 

(2005) level-5-ledarskap 0,411 och för Zohars (2005) spirituellt intelligent ledarskap var 

resultatet 0,560. Vägledande principer för gott ledarskap producerad av Winblad (2007) fick 

från början ett värde på 0,538 men genom att ta bort frågan relaterad till chefens förmåga att 

se bakslag och misslyckanden som något positivt så steg värdet till 0,608 och övriga frågor 

kunde därmed anses vara sammanhängande. För Avolio och Gardners (2005) autentiska 

ledarskap var resultatet först så lågt som 0,401 men genom att avlägsna tre frågor från 

modellen kunde värdet höjas till 0,676. Problemet var dock att just de frågorna som var 

tvungna att avlägsnas också var de mest grundläggande för modellen. För ledarskapsmodellen 

resonant ledarskap producerad av Boyatzis och McKee (2005) var resultatet emellertid högt 

på 0,699. En orsak till detta kan tänkas vara att innehållet i modellen i stora drag kan liknas 

vid det betjänande ledarskapet. Anledningen till att de explicita modellerna över lag var 

okonsistenta behöver emellertid inte vara för att modellerna i sig är svaga, utan kan istället 

bero på att frågorna formulerade utifrån respektive modell inte på ett adekvat sätt speglar 

innehållet i modellerna. 

 

4.4.2 Intressanta fynd 

Genom att föra samman alla frågor tillhörande respektive modell och göra indextest på de 

olika ledarskapsmodellerna i helhet kunde vi se vilket medelvärde de fick över lag, samt i 

vilken mån chefer och medarbetare delade uppfattning om respektive modell. Vad som tydligt 

framgår från resultaten är att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader i hur chefer 

respektive medarbetare värderade de olika modellerna, vilket åskådliggörs genom att 

signifikansnivån för samtliga testade modeller låg på en nivå högt över fem procent. Som 

förväntat fick den positiva ledarskapsmodellen transformativt ledarskap höga medelvärden 

från både chefer och medarbetare på 4,5833 respektive 4,7286, och också det betjänande 

ledarskapet med sina positiva anspelningar fick medelvärden på höga 4,6000 respektive 

4,6635. Även de explicita ledarskapsmodellerna resonant ledarskap och autentiskt ledarskap 

fick utmärkande medelvärden på 4,6000 och 4,2833 för chefer samt 4,6603 respektive 4,4000 

för medarbetare. Winblads (2007) vägledande principer för gott ledarskap fick också den 

märkbart höga medelvärden på 4,6267 för chefer och 4,8114 för medarbetare.  
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Enligt reliabilitetskontrollen Cronbach’s Alpha var frågorna till de tre övriga explicita 

modellerna om gott ledarskap (tre ”E” för gott ledarskap, level-5 samt spirituellt intelligent 

ledarskap) emellertid inte sammanhängande och indextest för dessa var därför inte möjligt att 

genomföra. Detta eftersom vi inte med någon statistisk säkerhet skulle kunna uttala oss om 

resultatet. Genom att studera frågorna från dessa modeller för sig kunde vi emellertid se att 

alla medelvärden låg på en nivå över tre (majoriteten på en nivå över fyra). Detta säger oss att 

både chefer och medarbetare över lag ansåg att påståendena till respektive modell var 

bidragande till ett gott ledarskap även om frågorna inte kunde anses vara sammanhängande.   

Det intressanta i sammanhanget är att modellerna laissez-faire och transaktionellt ledarskap, 

som av forskare på området ofta bedöms som bristfälliga och bärare av svaga konnotationer, i 

själva verket inte uppfattades som uppriktigt dåliga av varken chefer eller medarbetare. Den 

transaktionella ledarskapsmodellen fick av chefer ett medelvärde på 3,6750 och av 

medarbetare ett värde på 3,7893. Även om medelvärdena här ligger på en nivå mellan tre och 

fyra, istället som för de positiva modellerna som alla hade medelvärden på över fyra, så är det 

ändå tydligt åt vilket håll svaren lutar. Detta syns också genom att se till de enskilda frågorna i 

modellen som alla fick medelvärden på 3,00 eller högre. Både chefer och medarbetare ansåg 

alltså att egenskaperna tillhörande ett transaktionellt ledarskap i mångt och mycket också kan 

länkas till ett gott ledarskap. Värt att notera är att medarbetares medelvärde oväntat nog var 

snäppet högre än chefers, vilket innebär att de i högre grad än chefer uppskattade ett 

transaktivt beteende med kontinuerligt belönande och styrning genom undantag. En högre 

preferens för ett transaktionellt ledarskap vore annars mer förväntat av chefer och managers 

som enligt Yukl (2010) är fokuserade på kortsiktiga mål och på att nå effektivitet i arbetet.  

Ledarskapsmodellen laissez-faire fick från chefer och medarbetare medelvärden på 3,0267 

respektive 3,0971, vilket innebär att båda grupper av organisationsmedlemmar över lag 

förhöll sig neutrala till modellen. Detta är intressant eftersom modellen egentligen innebär en 

avsaknad av ledarskap och ansvarstagande och att forskare på området alltid förknippat den 

som uppenbart dålig. Eftersom chefer och medarbetare producerade neutrala svar innebär det 

emellertid att ett låt-gå-ledarskap varken försämrar eller förhöjer chanserna för ett ledarskap 

att klassas som gott. När man ser till de enskilda frågorna i modellen så syns det tydligt att 

både chefer och medarbetare föredrog om chefen låter medarbetarna sköta sig själva och lösa 

krävande situationer på egen hand, utan att lägga sig i deras dagliga arbete. Däremot tog båda 

grupper avstånd från påståendena att kommunikationen dem emellan bör hållas till ett absolut 

minimum och att chefen ska fatta beslut utan medarbetarnas deltagande eller påverkan.  
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4.4.3 Utmärkande drag för gott ledarskap 

De mest utmärkande dragen för ett gott ledarskap återfanns genom att belysa vilka frågor som 

genererade högst medelvärden från både chefer och medarbetare. De fem starkaste 

egenskaperna var; 

1. Chefen skapar en trovärdig och bra relation med sina medarbetare. 

2. Chefen får medarbetarna att känna sig behövda och betydelsefulla för organisationen. 

3. Chefen är tydlig med vad som ska utföras så att medarbetarna känner till sina 

arbetsuppgifter. 

4. Chefen är medveten om sin påverkan på omgivningen, så som medarbetare, 

organisation, samhälle och miljö. 

5. Chefen agerar på ett etiskt försvarbart sätt 

Intressant här är att fyra av fem egenskaper hör till positiva ledarskapsmodeller av både 

implicit och explicit karaktär, medan punkt tre däremot är härledd från ett transaktionellt 

ledarskap som av flertalet forskare på området klassas som en bristfällig ledarskapsmodell. 

 

4.5 Övriga faktorer 

Bakgrundsvariabler som ålder, kön, om respondenterna genomgått någon form av 

ledarskapsutbildning, olika typer av chefsansvar, samt antal år i den specifika organisationen 

testades också för att kontrollera om variablerna hade någon påverkan på vårt resultat, samt 

för att se i vilken mån respondenternas svar var influerade av andra faktorer än om de var 

chefer eller medarbetare. Vi använde oss av T-test och indextest (där ledarskapsmodellerna 

testades som helhet) och följde vidare samma regler för analys som tidigare under uppsatsen.  

De flesta respondenterna i undersökningen (både chefer och medarbetare) var mellan 40-49 

år, vilket syns genom att 34 procent av deltagarna angav denna åldersgrupp vid ifyllande av 

enkäten. Vidare tillhörde 32 procent av respondenterna åldersgruppen 30-39 och 24 procent 

gruppen 50-59 år. 8 procent var 60 år eller äldre medan endast 2 procent, vilket motsvarar en 

svarande, var 29 år eller yngre. När de resultatgrundande frågorna sattes i relation till 

variabeln ålder syntes det tydligt att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad i hur 

chefer med olika åldrar besvarade frågorna. Detta framkom vidare genom att 

signifikansnivåerna för de olika indexen låg på över fem procent. Detsamma gällde för 
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medarbetare i olika åldrar. Över lag hade endast fyra utav fyrtio frågor signifikansnivåer på 

under fem procent.  

Av undersökningens 50 deltagare var endast 9 personer män (motsvarande 18 procent), 

medan hela 41 var kvinnor (motsvarande 82 procent). Signifikansnivåerna var för chefer över 

fem procent för samtliga ledarskapsindex, vilket innebär att variabeln kön över lag inte 

påverkade chefers svar. För medarbetare var resultatet något annorlunda; signifikansnivåer på 

över 5 procent nåddes endast för sex av sju index. För ledarskapsmodellen om transformativt 

ledarskap var signifikansnivån under 5 procent (p=0,008), vilket vidare innebär att skillnaden 

mellan svaren producerade av män och kvinnor var statistiskt signifikant. Vidare innebär detta 

att variabeln kön till viss del kan ha påverkat det slutliga resultatet. När samtliga frågor 

testades i relation till variabeln kön åskådliggjordes att fem frågor utav fyrtio hade 

signifikansnivåer på under fem procent. 

42 procent av respondenterna uppgav att de studerat någon form av kurs/program i ledarskap 

på högskola eller universitet. 46 procent hade genomgått någon typ av ledarskapsutbildning 

inom sina respektive organisationer. För att se om utbildning inom ledarskap kan ha påverkat 

resultatet valde vi dock att slå samman de olika formerna av utbildning. För fyra av sju index 

var signifikansnivåerna över 5 procent. Däremot var signifikansnivåerna för 

ledarskapsmodellerna transaktionellt ledarskap och autentiskt ledarskap, samt Winblads 

(2007) vägledande principer för gott ledarskap låga på under 5 procent, vilket vidare innebär 

att skillnaden mellan svaren producerade av respondenter med och utan ledarskapsutbildning 

var statistiskt signifikant. Över lag fick sju frågor utav fyrtio signifikansnivåer på under fem 

procent. Med detta som grund kan tolkas att variabeln utbildning i ganska hög grad kan ha 

påverkat resultatet för undersökningen.  

Beroende på vad för typ av ansvar chefer har skulle det kunna tänkas påverka hur cheferna i 

sin tur uppfattar ett gott ledarskap. Av undersökningens 15 chefer hade 11 stycken 

(motsvarande 22 procent) ett ekonomiskt ansvar. 11 stycken hade även någon form av 

personalansvar i sina respektive organisationer. När vi testade hur chefer med och utan 

ekonomiskt ansvar hade besvarat de olika frågorna märkte vi emellertid att endast en av fyrtio 

frågor hade ett signifikansvärde på under fem procent och att signifikansnivåerna för samtliga 

index låg på över fem procent. Detsamma gällde för chefer med och utan personalansvar. 

Över lag påverkade alltså typen av chefsansvar inte undersökningen och dess resultat. 



70 
 

Slutligen prövades också om antalet år som chef hade påverkat hur chefer besvarade de olika 

frågorna. Det visade sig dock att samtliga index, samt alla frågor utom två, fick 

signifikansnivåer på högt över fem procent. Inte heller denna variabel kan därför i någon 

märkbar utsträckning anses ha påverkat resultatet. 

 

4.5.1 Inverkan på undersökningens resultat 

Slutligen kan sägas att variabeln knuten till olika former av ledarskapsutbildning är den som i 

högst grad kan ha påverkat resultatet för studien. Också ålder och kön kan till viss del ha 

influerat respondenterna. För övriga variabler antas den potentiella influensen vara minimal. 
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5. Slutsats 

Vad som tydligt märks efter att ha studerat resultatet av undersökningen är att chefer och 

medarbetare över lag håller en likartad uppfattning om ett gott ledarskap. Signifikanstesterna 

visade att endast tre av frågorna innehöll samband med variabeln position (medarbetare/chef), 

vilket vidare innebär att skillnaden mellan svaren producerade av chefer och medarbetare 

endast var statistiskt signifikant för tre påståenden utav fyrtio. Värt att poängtera är att trots att 

skillnaderna mellan svaren producerade av chefer och medarbetare här var utmärkande så 

lutade svaren ändå uppenbart åt samma håll. För att illustrera detta presenteras nedan de tre 

frågorna med sina respektive medelvärden; 

 

För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

 ”Chefen är tydlig med vad som ska utföras så att medarbetarna känner till sina 

arbetsuppgifter”, 

Medelvärdet för chefer var här 4,73 medan motsvarande för medarbetare var 

utmärkande högt på 4,94. Trots att medelvärdet för medarbetare var högre än 

motsvarande för chefer så värderade ändå båda grupper högt påståendet att chefen ska 

vara tydlig med vad som ska utföras så att medarbetarna känner till sina 

arbetsuppgifter.  

 

 ”Chefen skapar en trovärdig och bra relation med sina medarbetare” 

Chefer producerade här igen ett medelvärde på 4,73 medan medelvärdet för 

medarbetare var 4,97. Trots att medarbetare värderade påståendet högre än chefer så 

lade båda två ändå stor vikt vid att chefen skapar en bra relation med sina anställda för 

att ledarskapet ska kunna klassas som gott. 

 

 ”Chefen använder sina relationer till medarbetarna för att få dem att prestera” 

Medelvärdet för chefer var på denna fråga 4,00 medan medarbetare producerade ett 

lägre medelvärde på 3,26. Trots att chefer lade större vikt än medarbetare vid att 

chefen använder sig utav sina relationer till medarbetarna för att få dem att prestera så 

var båda värden ändå högre än ett neutralt värde på tre, vilket vidare innebär att svaren 

från båda grupper över lag lutade åt samma håll.  
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Vad som bör uppmärksammas är att trots att skillnaderna mellan svaren producerade av 

chefer och medarbetare inte var statistiskt signifikanta för övriga påståenden så utmärkte sig 

ändå två fall då svaren producerade av chefer respektive medarbetare vid en analys fick olika 

betydelse. För frågan om det är viktigt att chefen ser ett korrekt utförande av uppgifter som 

det yttersta syftet med sitt ledarskap så genererade chefer ett medelvärde på 3,20. Detta 

innebär att de, om än i liten utsträckning, lade vikt vid påståendet vid definitionen av ett gott 

ledarskap, vilket enligt Burns (1978) vidare är länkat till ett transaktionellt ledarskap. 

Medarbetare förhöll sig däremot neutrala till påståendet genom att producera ett medelvärde 

på 3,00. På frågan om det för ett gott ledarskap är viktigt att chefen fattar och godkänner alla 

beslut eftersom han/hon har det yttersta ansvaret så var det chefers tur att förhålla sig neutrala 

genom att frambringa ett medelvärde på 3,00. Medarbetare lade dock större vikt vid 

påståendet i fråga, vilket åskådliggörs genom deras medelvärde på 3,37. I enlighet med 

Smither (1998) var också detta påstående länkat till ett transaktionellt ledarskap. Trots att 

resultaten här fick olika betydelse vid en ingående analys så var de emellertid ändå inte alltför 

avvikande från varandra. 

Precis som förväntat så uppskattade både chefer och medarbetare de positiva formerna av 

ledarskap så som transformativt och betjänande ledarskap, vilket syns genom att medelvärden 

för modellerna som helhet var höga på 4,5833 och 4,6000 för chefer och 4,7286 respektive 

4,6635 för medarbetare. Även samtliga av karaktärsdragen för de sex explicita modellerna om 

gott ledarskap värdesattes av båda typer av organisationsmedlemmar trots att tre av 

modellerna inte kunde anses vara sammanhängande. Förvånande var att även det 

transaktionella ledarskapet, trots sina dåliga konnotationer, över lag värderades som 

betydelsefullt för ett gott ledarskap, samt att både chefer och medarbetare förhöll sig neutrala 

till den bristfälliga modellen laissez-faire istället för att, som förväntat, ta avstånd ifrån den.  

I slutsats kan sägas att chefer och medarbetare generellt sett har en liknande syn på ett gott 

ledarskap, vilket vidare innebär att vår initiala tanke om att chefer och medarbetare skulle ha 

olika uppfattning om ett gott ledarskap på grund av att de har olika positioner med olika 

ansvar och uppgifter (där den ena innehar kontroll över den andra) i själva verket inte stämde.  

Trots att svaren till vissa frågor innehöll statistiskt signifikanta skillnader mellan chefer och 

medarbetare och trots att vissa frågor, trots likartade svar, fick olika betydelser vid en analys 

så genererade båda grupper överlag ändå liknande skildringar av ett gott ledarskap. Eftersom 

både chefer och medarbetare mer eller mindre uppskattade samtliga påståenden av de 
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explicita modellerna om gott ledarskap så tyder det vidare på att modellerna är formulerade 

utifrån både ett chefs- och medarbetarperspektiv. 

 

5.1 Framtida forskning 

En anledning till att vi fann just jämförelsen mellan chefer och medarbetare intressant var för 

att eventuella skillnader och likheter i hur medarbetare och chefer ser på ett gott ledarskap 

skulle kunna vara relaterat till hur samspelet och förhållandet fungerar dem emellan. Inte allt 

för sällan hör man från familjemedlemmar, vänner och bekanta hur det på jobbet uppstått 

problem och konflikter mellan medarbetare och chefer. I vissa fall handlar det om anställda 

som upplever sina chefer som känslolösa diktatorer medan det i andra fall rör sig om chefer 

som enligt de anställda är allt för flexibla och okunniga för att kunna ta beslut i krävande 

situationer. En anledning till att sådana här konflikter eller kommunikationsproblem uppstår 

kan tänkas vara relaterat till att medarbetare och chefer håller olika uppfattningar om vad som 

utgör ett gott ledarskap. Följden av detta blir att medarbetarnas förväntningar på chefen inte 

stämmer överens med chefens personliga syn på vilka hans eller hennes plikter är och hur 

dessa bör genomföras, och därmed kan konflikter enkelt uppstå. Samma tankesätt kan 

appliceras för situationer då anställda och chefer har utvecklat ett väl fungerande samspel på 

arbetsplatsen. Detta kan då tänkas vara relaterat till att medarbetare och chefer håller likartade 

uppfattningar om vad som karaktäriserar ett gott ledarskap, och att förväntningarna på 

ledarskapet därmed är snarlika från båda organisationsmedlemmars perspektiv.  

Då vår undersökning visade att det överlag inte finns några skillnader i chefers och 

medarbetares definition av ett gott ledarskap så fallerade delvis också tanken om att olika syn 

på gott ledarskap skulle kunna vara relaterat till hur förhållandet/samspelet fungerar dem 

emellan. En tanke är dock att eftersom vår undersökning inte var koncentrerad till en viss 

organisation så var det heller inte möjligt att relatera resultatet till något som samspel på 

arbetsplatsen. Det kan däremot tänkas att om en liknande undersökning genom representativt 

urval skulle utföras på ett företag och/eller en arbetsgrupp där förhållandet/samspelet mellan 

chef och medarbetare är känt för att fungera dåligt så kanske resultaten skulle bli annorlunda. 

Vi hoppas därför, trots motstridande resultat, att vårt tankesätt om relationen mellan syn på 

gott ledarskap och samspel/förhållande mellan chefer och medarbetare väckt intresse och att 

utrymme i framtiden lämnas för djupare studier i ämnet. 
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5.2 Reflektioner över eget arbete 

För vår studie använde vi oss utav ett snöbollsurval där vi genom våra egna och vår 

handledares personliga kontakter lyckades få ihop ett antal personer från olika offentliga 

organisationer som var villiga att ställa upp på vår undersökning. Respondenterna var 

geografiskt spridda över sydöstra Sverige och urvalet var inte på något vis representativt för 

någon population. Om vi idag hade fått möjlighet att göra om undersökningen så hade vi valt 

att koncentrera studien till ett enda företag och/eller arbetsgrupp. Detta för att kunna relatera 

resultatet till andra variabler så som exempelvis hur bra förhållandet/samspelet mellan chefer 

och medarbetare fungerar, vilket vidare kräver att respondenterna för undersökningen är i 

direkt kontakt med varandra. Denna önskan var emellertid också på väg att bli verklighet då 

vi från Länsstyrelsen i Kronobergs län fick godkännande för insamling av data. På grund av 

tidsbrist hade vi dessvärre inte möjlighet att utnyttja producerad data som underlag i vår 

uppsats. 

Helst skulle vi emellertid vilja studera en stor arbetsgrupp där förhållandet mellan chefer och 

medarbetare är uppenbart bristfälligt. Detta för att i sin tur kunna undersöka om en bristfällig 

relation mellan chef och medarbetare skulle kunna vara relaterat till att respektive grupp har 

olika syn på vad som utgör ett gott ledarskap.  
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Appendix 1: Enkäter 

 

Enkät 1 

 

Hej 

Vi är två tjejer på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö som skriver en 

forskningsuppsats om gott ledarskap.  

 

Vårt syfte är att skapa förståelse för om det finns några skillnader eller likheter i hur 

medarbetare respektive chefer upplever ett gott ledarskap, och för att få en bild av detta ber vi 

dig besvara denna enkät.  

 

Enkäten tar kort tid att fylla i och du kommer att förbli anonym. Resultaten kommer att 

presenteras i vår uppsats. Deltagandet är frivilligt men det skulle verkligen hjälpa oss att 

genomföra vår uppsats om du ville medverka i studien.  

 

Har du några frågor angående undersökningen eller enkäten är du välkommen att kontakta oss 

via e-post: rj22da@student.lnu.se eller ma222cu@student.lnu.se, alternativt vår handledare 

Anders Hytter (anders.hytter@lnu.se). 

 

Ronja Johansson & Munya Al Juburi  

 

Först några bakgrundsfrågor 

1. Ålder 

 29 år eller yngre 

 30 - 39 

 40 - 49 

 50 - 59 

 60 år eller äldre 

 

2. Kön  

 Man 

 Kvinna 

 

3. Arbetar du i: 

 Kommun 

 Landsting 

 Statlig verksamhet 

 Annat, v v specifiera 



80 
 

4. Hur länge - hur många år - har du arbetat i denna organisation? 

år 

 

5. Har du studerat någon form av kurs/program i ledarskap på t.ex. 

högskola/universitet? 

 Ja 

 Nej 

 

6. Har du gått någon typ av ledarskapsutbildning inom organisationen? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Är du  

 Chef 

 Medarbetare 

 

8. Om du är chef, i hur många år har du varit chef? 

år 

 

9. Om du är chef, vilken typ av ansvar har du? (du kan markera flera alternativ) 

 Verksamhetsansvar 

 Ekonomiskt ansvar 

 Personalansvar 

 Om annat, v v specificera 

 

 

Nedan följer nu frågorna om ledarskap. Vi ber dig tänka efter och svara så uppriktigt 

som möjligt. 

10. Vänligen ange i vilken utsträckning du håller med om följande påståenden 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Det viktigaste i ett ledarskap är att se 

till så att uppgifterna i fråga blir korrekt 

utförda 
     

Det viktigaste i ett ledarskap är att ge 

medarbetarna uppgifter som leder till 

personlig utveckling 
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11. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen har förmåga att leda sig själv      
Chefen arbetar konkret och aktivt för 

att hjälpa medarbetarna att utvecklas      

Chefen känner till medarbetarnas 

personliga behov och vad de 

motiveras av 
     

Chefen håller en låg profil och inte 

involverar sig i medarbetarnas dagliga 

arbete 
     

 

 

12. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen visar empati för sina medarbetare      
Chefen har förmågan att förmedla en 

känsla av kallelse/livsuppgift till 

medarbetarna 
     

Chefen ger medarbetarna kontinuerlig 

och relevant ersättning/belöning efter 

utförd/godkänd prestation 
     

Chefen låter medarbetarna sköta sig 

själva så långt det över huvud taget är 

möjligt 
     

 

 

13. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen har en förståelse för andra 

människors känslor      

Chefen ser framtiden som något som 

skapas genom agerande och inte genom 

tillfälligheter/omständigheter 
     

Chefen är tydlig med vad som ska utföras 

så att medarbetarna känner till sina 

arbetsuppgifter 
     

Chefen tar sitt ansvar      
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14. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen är medveten om sin påverkan på 

omgivningen (medarbetare, organisation, 

samhälle,miljö) 
     

Chefen har en stark vilja att skapa en 

organisation med extraordinära och 

varaktiga resultat 
     

Chefen agerar utifrån och motiveras av 

personliga värderingar och övertygelser 

istället för att låta sig styras av andras 

förväntningar 

     

Chefen har förmåga att se 

bakslag/misslyckanden som något positivt, 

dvs. som tillfällen att lära och utvecklas 
     

 

 

15. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen agerar på ett etiskt försvarbart sätt      
Chefen skapar en överensstämmelse 

mellan medarbetarnas individuella mål 

och med organisationens samt 

arbetsgruppens mål 

     

Chefen arbetar aktivt för att minska 

förekomsten av fel vid utförande av 

uppgifter, även om det innebär 

användande av sanktioner 

     

Chefen fattar beslut utan medarbetarnas 

deltagande eller påverkan      

 

 

16. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen använder sin förmåga att 

övertyga medarbetarna om ett visst 

beslut, istället för att tvinga dem att lyda 
     

Chefen involverar medarbetarna vid 

beslutsfattande      

Chefen håller kommunikationen med 

medarbetarna till ett absolut minimum      

Chefen ser organisationens resultat som 

viktigare än att hon/han själv ska nå 

framgång 
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17. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen har en hög grad av självkännedom 

(värderingar, övertygelser, moral, känslor, 

kunskap, beteende, styrkor/svagheter) 
     

Chefen skapar en trovärdig och bra 

relation med sina medarbetare       

Chefen har förmågan att förmedla en 

inspirerande vision till sina medarbetare      

Chefen låter medarbetarna lösa krävande 

situationer på egen hand, istället för att 

ingripa 
     

 

 

18. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen arbetar för samhällets bästa genom 

att sätta andra människors(medarbetare, 

klienter, kunder etc.) behov före sina egna 
     

Chefen får medarbetarna att känna sig 

behövda och betydelsefulla för 

organisationen 
     

Chefen griper in först efter att fel och 

misstag har uppstått      

Chefen ser ett korrekt utförande av 

uppgifter som det yttersta syftet med sitt 

ledarskap 
     

 

 

19. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

delvis inte 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Chefen tror på att alla människor har 

potentialen att bli goda medarbetare 

och samhällsmedborgare 
     

Chefen använder sina relationer till 

medarbetarna för att få dem att 

prestera 
     

Chefen fungerar som en bra förebild 

för sina medarbetare      

Chefen sätter gruppen, och inte 

individen, i fokus      
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20. För att ledarskapet som en chef utövar ska anses vara gott är det viktigt att: 

  
Utan 

betydelse 

Mindre 

betydelse 

Varken 

eller 

Viss 

betydelse 

Stor 

betydelse 

Chefen har utomordentliga tekniska och 

professionella kunskaper/kvaliteter      

Chefen uppmuntrar medarbetarna till att 

se problem ur olika perspektiv samt till att 

vara en del av problemlösningen 
     

Chefen fattar och godkänner alla beslut 

eftersom han/hon har det yttersta ansvaret      

Chefen håller en hög grad av ödmjukhet      
 

 

Enkät 2 

Vi ber dig besvara nedanstående frågor så noggrant och uppriktigt som möjligt. 

 

1. Utifrån vad skulle du definiera vad som utgör ett gott ledarskap (vänligen rangordna; 

Viktigast = 5, näst viktigast = 4 osv.)? 

Hur bra resultat som uppnås  
Hur motiverade medarbetarna är  
Hur bra samspelet är mellan medarbetarna och chefen  
Hur bra medarbetarna mår  
Annat (v v specificera nedan)  
 

2. Om du skrivit något i fältet "Annat" i föregående fråga ber vi dig specificera detta här: 

 

 

3. Om du är chef: Tycker du att du själv lever upp till din bild av gott ledarskap? 

 Nej, inte alls 

 Nej, delvis inte 

 Varken eller 

 Ja, delvis 

 Ja, helt och hållet 
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4. Om du är medarbetare: Tycker du att din chef lever upp till din bild av gott 

ledarskap? 

 Nej, inte alls 

 Nej, delvis inte 

 Varken eller 

 Ja, delvis 

 Ja, helt och hållet 

 

5. En fråga om hur du mår; Har du under de senaste tre månaderna … 

  

Inte alls/mycket 

sällan de senaste 

tre månaderna 

Ett par dagar 

per månad (ca 

1 dag av 10) 

En dag per 

vecka (ca 1 

dag av 5) 

Ett par dagar 

per vecka 

(ca 1 dag av 

2) 

Varje 

dag 

… haft halsbränna, sura 

uppstötningar, sveda 

imaggropen, eller orolig 

mage? 

     

… känt dig trött och håglös?      
… haft huvudvärk?      
… haft svårigheter att sova 

för att tankar påjobbet ha 

hållit dig vaken 
     

… haft ont i övre delen av 

ryggen eller nacken när du 

kommit hem från jobbet? 
     

… haft ont i nedre delen av 

ryggen?      

… haft ont i axlar och 

armar?      

 

 

6. Är du intresserad av att ta del av vår rapport ber vi dig markera det här så ska vi 

skicka dig en pdf-kopia av den färdiga uppsatsen någon gång i juni.  

 Ja 

 Nej 

 

Tack för din medverkan! 

Vi vill skicka ett stort stort tack för att du tagit dig tid att svara på våra 

frågor.  

Tack för hjälpen! 

Ronja och Munya  
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Appendix 2: Enkätresultat 

 

Bakgrundsvariabler 

 

Åldersgrupp: Frekvens Procent 

29 år el. yngre 1 2,0 

30-39 16 32,0 

40-49 17 34,0 

50-59 12 24,0 

60 år el. äldre 4 8,0 

   

Kön:   

Man 9 18,0 

Kvinna 41 82,0 

   

Ledarskapsutbildning högskola/universitet:   

Ja 21 42,0 

Nej 29 58,0 

   

Ledarskapsutbildning inom organisationen:   

Ja 23 46,0 

Nej 27 54,0 

   

Position:   

Chef 15 30,0 

Medarbetare 35 70,0 

   

Chefsansvar:   

Ekonomiskt ansvar 11 22,0 

Personalansvar 11 22,0 

Verksamhetsansvar 14 28,0 
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Om chef; i hur många år har du varit chef?   

1 3 20,0 

2 4 26,7 

3 4 26,7 

4 0 0 

5 1 6,7 

6 2 13,3 

12 1 6,7 

 

 

Resultatgrundande variabler 

Enkät 1 

 

Fråga Medelv. 

Chefer 

Medelv. 

Medarbetare 

Std. Dev. 

Chefer 

Std. Dev. 

Medarbetare 

Sig. 

10:1 4,13 4,40 0,834 0,553 0,188 

10:2 4,40 4,66 0,632 0,482 0,123 

11:1 4,53 4,49 0,516 0,818 0,836 

11:2 4,73 4,77 0,594 0,426 0,799 

11:3 4,47 4,60 0,516 0,553 0,430 

11:4 3,20 3,40 1,082 1,168 0,574 

12:1 4,40 4,63 0,632 0,547 0,203 

12:2 3,67 3,74 0,816 1,010 0,798 

12:3 3,80 4,26 1,082 0,886 0,125 

12:4 3,40 3,83 1,121 0,954 0,174 

13:1 4,47 4,57 0,640 0,655 0,604 

13:2 4,53 4,77 0,516 0,490 0,128 

13:3 4,73 4,94 0,458 0,236 0,037 

13:4 BORTTAGEN     

14:1 4,80 4,80 0,561 0,406 1,000 

14:2 4,33 4,40 0,617 0,881 0,792 

14:3 3,80 3,57 1,146 1,008 0,484 
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14:4 4,47 4,49 0,516 0,612 0,917 

15:1 4,67 4,80 0,488 0,473 0,370 

15:2 4,40 4,69 0,910 0,471 0,149 

15:3 3,27 3,31 1,280 1,388 0,910 

15:4 2,93 2,54 1,100 1,442 0,354 

16:1 4,33 4,34 0,617 0,765 0,966 

16:2 4,33 4,46 0,488 0,611 0,491 

16:3 1,60 1,89 1,242 1,207 0,451 

16:4 4,53 4,51 0,743 1,011 0,948 

17:1 4,67 4,77 0,488 0,426 0,449 

17:2 4,73 4,97 0,458 0,169 0,009 

17:3 4,53 4,74 0,516 0,505 0,188 

17:4 4,00 3,83 0,756 1,014 0,560 

18:1 3,67 4,14 1,175 0,845 0,112 

18:2 4,87 4,91 0,352 0,284 0,616 

18:3 3,13 3,29 1,356 1,274 0,705 

18:4 3,20 3,00 1,265 1,260 0,610 

19:1 4,73 4,34 0,458 0,906 0,121 

19:2 4,00 3,26 0,655 1,336 0,047 

19:3 4,47 4,71 0,743 0,458 0,156 

19:4 3,80 3,54 1,014 1,010 0,414 

20:1 3,20 3,34 0,775 1,211 0,676 

20:2 4,60 4,57 0,507 0,739 0,892 

20:3 3,00 3,37 1,134 1,140 0,296 

20:4 4,00 4,29 0,378 0,789 0,189 
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Indextest 

 

Modell Medelv. 

Chefer 

Medelv. 

Medarbetare 

Std. 

Dev. 

Chefer 

Std. Dev. 

Medarbetare 

Sig. Cronbach’s 

Alpha 

Transformativt 4,5833 4,7286 0,38285 0,29779 0,190 0,649 

Transaktionellt 3,6750 3,7893 0,55259 0,54128 0,944 0,615 

Laissez-faire 3,0267 3,0971 0,81720 0,75828 0,953 0,669 

Betjänande 4,6000 4,6635 0,32476 0,31827 0,676 0,692 

Autentiskt 4,2833 4,4000 0,57373 0,45858 0,772 0,676 

Resonant 4,6000 4,6603 0,31371 0,30837 0,765 0,699 

Winblad 4,6267 4,8114 0,32834 0,24707 0,081 0,608 

 

 

 

Enkät 2 

 

Fråga Medelv. 

Chefer 

Medelv. 

Medarbetare 

Std. 

Dev. 

Chefer 

Std. Dev. 

Medarbetare 

Sig. Typv. 

Chefer 

Typv. 

Medarbetare 

1:1     0,601 2 & 4 2 

1:2     0,786 4 3 

1:3     0,782 4 5 

1:4     0,875 2 & 5 5 

1:5     0,467 1 1 

3. 3,71  0,611   4  

4.  3,40  0,982   4 

 


