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Sammanfattning 
 
I princip samtliga företag runt om i världen har ledare, vars största uppgift är att skapa 
förutsättningar för deras personalstyrkor att uppnå företagens mål och visioner. Tidigare forskning 
har visat att den transformativa ledaren är den mest effektiva ledarstilen sett till resultat, 
effektivitet och tillfredställelse. Den transformativa ledaren arbetar med sin personal genom att 
influera, inspirera, stimulera och ta individuella hänsyn. Syftet med detta examensarbete är att 
undersöka hur ledare vid Luleå kommun arbetar med sitt ledarskap, hur de försöker motivera 
personalen samt vilka effekter de kan se till följd av sitt ledarskap. För att uppnå syftet har tio 
kvalitativa intervjuer genomförts med ledare anställda av Luleå kommun. Resultatet visar att 
samtliga tio ledare arbetade med sitt ledarskap på ett sätt som liknar den transformativa ledarstilen, 
vilket bör leda till en kreativ, tillfredsställd, levererande och högt motiverad personal. 
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Abstract 
 
Basically all companies around the world have leaders, whose main task is to create conditions for 
the employees to achieve the goals and visions of the companies. Previous research suggests that 
the transformative leader is the most efficient style of leadership in terms of results, effects and 
satisfaction. The transformative leader is working towards the employees by influencing, inspire, 
stimulate and take individual consideration. The purpose of this thesis is to examine how leaders 
at Luleå kommun are working with their leadership towards their staff, how they are trying to 
motivate their staff, and what effects they can see as a result of their leadership styles. To fulfill the 
purpose of the thesis, ten qualitative interviews were conducted with leaders employed by Luleå 
kommun. The results show that all ten leaders were working with their leadership in a similar way 
as the transformative leader, which should lead to a creative, satisfied, performing, and highly 
motivated staff. 
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Inledning 

 
Företag runt om i världen har ledare, som ansvarar för att leda sin personal i deras arbete. 
Eftersom människor fungerar på olika sätt leder detta även till att ledarna agerar på olika sätt i sina 
ledarroller och på så vis utvecklar ledarna sin egen ledarskapsstil. Vad det i grund och botten 
handlar om för en ledare är att skapa förutsättningar för personalen att uppnå resultat för 
företaget. Vilken ledarskapsstil passar då bäst för att motivera en personalstyrka och skapa 
förutsättningar för att uppnå resultat? Det kan skilja sig från företag till företag beroende på 
organisationen och vilken ledarstil som passar bäst för just en specifik verksamhet. Den vanligaste 
ledarstilen bland ledare på arbetsplatser idag är den transformativa ledarstilen. Enligt Long, Yusof, 
Kowang och Heng (2014) består ett transformativt ledarskap av fyra huvudkomponenter: 
 

 Influera: Den transformativa ledaren influerar personalen genom att bete sig på ett sätt 
som leder till att ledaren blir respekterad och får förtroende av personalen. Personalen 
erkänner ledaren och motiveras av ledaren, som de anser besitter stora kunskaper, 
uthållighet och beslutsamhet.  

 Inspirera: Den betrodda transformativa ledaren inspirerar personalen genom att ge dem 
utmaningar och skänka meningsfullhet till personalens arbete. Detta leder till en sorts 
laganda, där iver och positiva tankar uttrycks. Ledaren kan kommunicera sina 
förväntningar och personalen vill möta dessa förväntningar för att ytterligare tydliggöra sitt 
engagemang att uppnå målen och den gemensamma visionen.  

 Stimulera: För att personalen ska kunna uppnå sin fulla kapacitet krävs att den 
transformativa ledaren stimulerar personalen och uppmuntrar den att vara innovativ och 
kreativ. Ledaren kritiserar inte heller personalen om någon gör ett misstag. Personalen ska 
istället inspireras att sträva efter nya sätt att tänka och ledaren ska lyssna på deras idéer och 
överväga dessa, även om de inte stämmer överens med ledarens filosofi.  

 Individuell hänsyn: En transformativ ledare ser varje individ i personalen, som unik med 
olika färdigheter och behov. Vissa behöver exempelvis extra motivation, vissa extra 
självständighet och vissa hårdare normer. Ledaren förespråkar en tvåvägs-kommunikation 
och rör sig runt arbetsytan under arbetsdagarna. Kommunikationen gentemot personalen 
är personlig, där ledaren uppmärksammar personalen, lyssnar på dem, minns tidigare 
konversationer och ser på personalen som personer istället för anställda.           

 
Redan på 1930-talet ledde psykologen Kurt Lewin (Lewin, Lippitt & White, 1939) en grupp 
forskare, som hade som uppgift att identifiera olika typer av ledarstilar. Detta var en tidig studie, 
som var inflytelserik och mynnade ut i etablerandet av tre helt olika typer av ledarskap. Lewin, 
Lippitt och White (1939) menade att det tre olika ledarstilarna var följande:  
 

 Auktoritär ledare: Den auktoritära ledaren talar om för personalen vad som ska göras, när 
det ska göras och hur det ska göras. Det finns en tydlig uppdelning mellan ledaren och 
personalen, där ledaren tar alla beslut självständigt utan att personalen har något att säga 
till om. Resultat av forskningen visade att det låg mindre kreativitet bakom besluten, som 
togs när den auktoritära ledaren tog besluten självständigt. Forskarna menade även att det 
är svårare att frångå den auktoritära ledarstilen till förmån för en annan ledarstil, eftersom 
ledaren redan har fått en stämpel, som kontrollerande, bossig och diktatorisk. Denna 
ledarstil lämpar sig bäst i situationer, där det inte finns tid för gruppbeslut eller där ledaren 
är den som besitter störst kunskap i ett ämne. 
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 Demokratisk ledare: Forskarnas studier visade att den demokratiska ledarstilen generellt 
sett är den mest effektiva ledarstilen. Den demokratiska ledaren coachar personalen, verkar 
som en del av gruppen och låter personalen yttra sig och föra fram sina idéer och förslag. 
Forskningen visade att den demokratiska ledarstilen leder till lägre produktivitet bland 
personalen jämfört med den auktoritära ledarstilen, men att resultatet var av högre kvalitet. 
Den demokratiska ledaren uppmuntrar personalen att vara deltagande, men har alltid 
slutordet i beslutsprocesser. Personalen är engagerade i processen och är motiverade och 
kreativa.  

 Låt-gå-ledare: Forskarna fann att låt-gå-ledarens ledarskap leder till den minst produktiva 
personalen av de tre ledarstilarna. Personalen ställer även mer krav på ledaren, samarbetar 
dåligt och klarar inte av att arbeta självständigt. Låt-gå-ledaren erbjuder inte 
gruppmedlemmarna någon coaching i sitt arbete och överlåter beslutstagande till 
personalen. Denna ledarstil skulle kunna vara effektiv i ett företag, där personalen är högt 
kvalificerad inom sina expertisområden men leder oftast till brist på motivation och dåligt 
definierade roller. 

       
Kappen (2010) menar att många forskare särskiljer på två olika typer av ledarstilar, den 
transformativa och den transaktionella. Den transaktionella ledaren identifierar personalens 
förväntningar och ger belöningar i utbyte mot att personalen presterar. Det förekommer även att 
ledaren delar ut bestraffningar till personalen för att stävja oönskat beteende. Den transaktionella 
ledaren arbetar enbart med personalens nuvarande behov för att få snabba resultat i gengäld. 
Denna ledarstil handlar om en överenskommelse mellan ledare och personal där personalen 
försöker leverera resultat för att få belöningar eller undvika besraffningar. Vidare menar Kappen 
(2010) att den transaktionella ledarstilen kan korrelera positivt med personalens yttre motivation, 
eftersom stilen syftar till att ge belöningar vid goda resultat. Kappen (2010) konstaterar att den 
transaktionella ledarstilen inte korrelerar väl med personalens inre motivation. Den transformativa 
ledarstilen korrelerar väl med personalens inre motivation, eftersom motivationsfaktorn hos 
personalen är en huvudkomponent i ledarstilen (Kappen, 2010). Enligt Kappen (2010) kan det 
antas att den transformativa ledarstilen korrelerar negativt med personalens yttre motivation, 
eftersom belöningsfaktorerna kan saknas. Detta skulle kunna leda till att personalen inte gör 
någon extra ansträngning, men generellt sett handlar den transformativa ledarstilens 
huvudkomponenter om att motivera personalen.  
 
Garrity (2013) menar att dagens och framtidens ledare behöver vara anpassningsbara, eftersom 
många organisationer genomgår förändringar och ledarens karaktär vid organisationsförändringar 
är då väsentlig för att organisationer ska uppnå resultat. Ledarna ska vara kompetenta inom sina 
områden, trovärdiga samt kunna hantera spända lägen och situationer där konflikter uppstår. 
Detta kommer, enligt Garrity (2013), att innebära att det underlättar för ledarna att behålla 
organisationens stöd och kundernas uppmärksamhet. Garrity (2013) listar en rad kompetenser, 
som den moderna ledaren kan behöva besitta beroende på organisationen och omständigheterna 
vilka är förmågan att lyssna, vara en medarbetare, underlätta processer vid gruppkommunikation 
och överläggningar, få arbetsplatsens förtroende, sammankalla grupper för beslutsfattning eller 
problemlösning, lära sig att ta in ny idéer och perspektiv, utveckla personalen, vara taktisk, vara 
strategisk, vara en visionär, stötta andra att uppnå mål samt vara beslutstagande.    
 
Det finns andra som anser att ledarskapets betydelse för en arbetsplats resultat inte alls har så stor 
betydelse. Spicker (2012) menar att ledarskap är ett vagt uttryck och att en ledares uppgift i  
huvudsak inte alls handlar om att influera och motivera personalen, vilket andra hävdar. Vidare  
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menar Spicker (2012) att det inte finns någonting som säger att en ledare behöver vara emotionell, 
kommunicerande och förhandlande bara för att människor behöver det. Detta är istället uppgifter, 
som kan skötas av andra i en del organisationer. Vad som presenteras som en effektiv ledare rent 
generellt, enligt Spicker (2012), är en ledare som är karismatisk och har förmåga att övertyga, 
influera och motivera en personalstyrka oavsett omständigheter. Spicker (2012) menar att det finns 
en störande bieffekt till följd av det okritiska accepterande förhållningssättet till dagens ledare, 
vilken är att verksamheter som sköts sämre ändå får bekräftelse. Vad Spicker (2012) syftar på är att 
ledare, som arbetar enligt en modern ledarstil missar vissa fundamentala bitar som krävs för att ha 
en bra verksamhet som exempelvis medvetenhet att se större samband i organisationen, lyssna på 
bekymmer och vara uppmärksam på detaljer. Spicker (2012) anser även att det inte finns 
någonting som tyder på att ledarskapet är en primär influens för hur övriga i organisationen beter 
sig.  
 
Vad som är intressant är effekten av olika ledarskapsstilar. I en del företag kan en ledarskapsstil 
passa personalen bra och det leder till att personalen känner sig motiverade att prestera bra 
resultat. Samma ledarskapsstil kan passa de anställda på ett annat företag mindre bra och det kan 
leda till att personalen känner sig omotiverad och företaget presterar därigenom sämre resultat. 
Hos ledaren är det viktigt att anpassa sitt ledarskap efter varje individ för att kunna få rätt effekt av 
sitt ledarskap.  
 
Enligt Grant (2012) visar forskning på att den transformativa ledarstilen korrelerar positivt med 
personalens motivation och prestation, men det har i annan forskning visats att den inte alltid 
leder till bättre prestationer bland personalen. En förklaring till detta, enligt Grant (2012), kan 
vara att när ledare kommunicerar sina visioner muntligt till personalen kan det vara svårt för 
personalen att direkt se visionerna som realistiska. Resultatet av forskingen som Grant (2012) 
genomförde visade på att personalens prestationer ökade vid kontakt med förmånstagare av 
arbetet, vilket innebär att även om den transformativa ledarstilen leder till arbetstillfredsställelse 
bland personalen gällande arbetsuppgifter finns det även sociala delar av arbetet som kan öka 
välbefinnandet.  
 

Luleå kommun 
Luleå kommun har ca 6 500 medarbetare, vilket innebär att Luleå kommun är en av Norrbottens 
största arbetsgivare (Luleå kommun, 2014). Det finns ca 300 olika befattningar inom kommunen, 
hur många av dessa 300 som är chefsbefattningar framgår dock inte av informationen. Av de 6 500 
medarbetare som är anställda av Luleå kommun är 55% akademiker och andelen kvinnor uppgår 
till 80%. Medelåldern på de anställda är 48 år. Luleå kommun omsätter 4 700 mkr/år. 
 
För att ledarna vid Luleå kommun ska kunna genomföra uppdraget, som de har tilldelats ska de ge 
de förutsättningar som krävs för att personalen ska kunna utveckla sin kompetens och få vara 
medskapande. Ledarna ska, i sin tur, ges rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett gott 
ledarskap och även ges förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser.  
 
En ledare vid Luleå kommun ska verka formellt i kommunikationskanaler, så som vid 
kommunsamverkan, samverkansgrupp, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Exempel på 
informationskanaler, där ledarna kan vara mer informella är i fikarummet, offentliga rummet, på 
fritiden och vid spontana möten på arbetsplatsen. Luleå kommun vill att ledarna i kommunen är 
kommunikativa i sitt ledarskap, då en bra ledare, med hjälp av kommunikation som verktyg, får 
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verkamheten att nå de gemensamma målen. Som ett stöd i sitt ledarskap har ledaren tillgång till 
verktyg så som intranät, Ska-utbildningar, nätverk och personal/HR-funktion med en tydlig HR-
strategi. 
 
Som ett led i kommunens arbete med att förtydliga och förenkla arbetet för chefer och 
medarbetare har en HR-strategi tagits fram. Av den framgår att Luleå kommuns förväntningar på 
en ledare är att ledaren bidrar till helheten i kommunens uppdrag, skapar en förståelse för 
verksamhetens uppdrag och arbetar framgångsrikt mot uppsatta mål tillsammans med 
medarbetarna. Det framgår även att ledaren möter och initierar förändringar samt aktivt driver 
förändrings- och utvecklingsarbete, skapar förtroende gentemot medarbetare och kunder, tar till 
vara på medarbetarnas kompetens, är insatt i och följer de gällande styrande dokumenten samt är 
en god förebild för Luleå kommun. Vad en ledare ska kunna förvänta sig av Luleå kommun är att 
få en bra introduktion inför rollen, att det finns en tydlighet i uppdraget och vad ledaren förväntas 
bidra med. Ledaren ska även ha möjlighet till individuell utveckling i rollen som chef/ledare. 
Ledaren ska få realistiska förutsättningar och vara medveten om att även ledaren är en del av hela 
kommunens utveckling. Ledaren ska få möjligheter att nätverka med andra och även ha möjlighet 
till en mentor eller att vara mentor till en annan ledare. 
 
Av HR-strategin, som innefattar olika fokusområden Luleå kommun vill utveckla framgår att 
under tidsperioden 2012-2016 fokuseras det på att uppnå mer hälsofrämjande arbetsplatser och 
hälsofrämjande ledarskap. Ett delområde som nämns är hur ledarna ska hitta en balans och må 
bra i sitt ledarskap och därigenom stötta och inspirera personalen. Hälsofrämjande ledarskap 
innebär att ledarna arbetar med fysiska, psykiska och sociala aspekter av arbetet samt på olika sätt 
stärker personalen utifrån de förutsättningar och behov som finns inom den egna 
organisationen/arbetsgruppen. Genom att utbilda ledarna i hälsofrämjande och salutogent 
(salutogent perspektiv fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa) ledarskap tror 
kommunen att goda resultat kan åstadkommas i form av ökad kvalité på den service som bedrivs. 
 
Luleå kommun har tagit fram ett chefs- och ledarskapsprogram, som cheferna genomgår mellan 
2014-2016. Det handlar dels om chefsförsörjning för att säkerställa behovet av nya chefer, men 
även om utveckling av befintliga chefer med kompetenshöjande utbildningar. Vilken typ av insats 
varje chef behöver för att utveckla kompetensen fastställs i samråd med närmaste chef.  
 

 För nyligen tillträdda chefer ges en introduktion, som varar i två dagar två gånger per år för 
att ge cheferna förutsättningar att klara av de förväntningar som ställs på chefs- och 
ledarskap i Luleå kommun.  

 Det finns för befintliga chefer ett program som handlar om strategisk och personlig 
ledarutveckling och som genomförs i samverkan med Piteå kommun. Programmets 
omfattning är sex dagar uppdelat i två dagar åt gången vid tre tillfällen under ett år. 
Programmet riktar sig till första linjens chefer närmast den operativa verksamheten samt 
chefer på övergripande verksamhetsnivå.  

 Det finns ett program för förvaltningschefer och kontorschefer, som handlar om att stärka 
och fördjupa chefs- och ledarskapet ur ett strategiskt, individuellt samt ledningsperspektiv. 
Programmets omfattning är mellan 4-8 dagar över ett till två år. Här kan ledarna välja 
omfattningen själva efter behov och intresse.  

 En dag per år har Luleå kommun en chefsdag, där samtliga chefer träffas för att stärka 
samhörigheten och samsynen, för att främja en gemensam organisationskultur samt stärka 
arbetsgivarrollen. 
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 Sedan hösten 2012 har Luleå kommun i samverkan med Piteå kommun ett 
mentorskapsprogram. Det innebär att chefer som vill förstärka chefs- och ledarskapet, få ny 
kunskapsförmedling och personlig utveckling har möjlighet till detta genom att verka som 
mentor eller adept till en ledare i Piteå kommun under ett års tid. I programmet ingår en 
introduktionsdag och en uppföljningsdag under programmets gång. Programmet startar vid 
två tillfällen per år.  

 
Luleå kommun har en chefs- och ledarskapspolicy, som syftar till att ge en samsyn inom 
organisationen på hur ledarskapet bör fungera och den ska även fungera som ett stöd till cheferna. 
I policyn beaktas rollen både som chef och som ledare. Som chef ligger det formella uppdraget i att 
leda och fördela arbetet inom ansvarsområdet och som ledare handlar det om att skapa ett 
ömsesidigt förhållande, legitimitet och förtroende mellan ledare och medarbetare, som ska mynna 
ut i ett gott och resultatskapande samarbete. Policyn anger hur cheferna ska sköta sitt uppdrag, hur 
ledaren ska verka gentemot sin personal, vilka förutsättningar ledaren ska ges samt hur ledaren ska 
arbeta med chefs- och ledarförsörjning som exempelvis identifiering av andra chefskandidater, 
rekrytering, chefsutveckling och chefsavveckling.  
 
Det finns även riktlinjer för hur ledarna i Luleå kommun ska verka i olika situationer. Dessa 
riktlinjer har tagits fram, då förhoppningen är att ledarna ska kunna ta tillvara personalens 
engagemang, ansvar och kompetens genom bra kommunikation. Riktlinjerna anger vilken roll och 
vilket ansvar ledarna har vid medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar.    
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av tidigare forskning och intervjuer undersöka 
vilka ledarskapsstilar som finns bland cheferna i Luleå Kommun.  
 
Frågeställningarna är enligt följande: 
Hur arbetar ledarna vid Luleå kommun med sitt ledarskap gentemot personalen? 
På vilket sätt arbetar ledarna vid Luleå kommun för att motivera personalen? 
Vilken effekt ser ledaren hos personalen till följd av sitt ledarskap? 

 

Metod 

 

Respondenter 
Med hjälp av internkonsulter vid Luleå kommun fick författaren tillgång till en lista med 12 
chefer, som arbetade vid Luleå kommun. Dessa chefer kontaktades av en internkonsult och 
uppgav att de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Författaren har varit i kontakt med 
samtliga chefer på listan, men två av cheferna kunde ej på grund av tidsbrist ställa upp på en 
intervju. Totalt har således tio intervjuer genomförts, varav fem med män och fem med kvinnor. 
Medelåldern på respondenterna var 50,4 år.  
 

Material 
En semi-strukturerad intervjuguide (Lantz, 2007) utformades med stöd av ledarskaps- och 
motivationsteorier samt författarens egen kunskap om ledarskap och motivation (Bilaga 1). En 
semi-strukturerad intervjuguide valdes framför andra intervjuguider, då det ger författaren 
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möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. Intervjuguiden gav även respondenterna 
möjlighet att utveckla sina svar, vilket ansågs viktigt för att kunna göra en så precis analys som 
möjligt. Intervjuguiden innehöll bland annat frågor om ledarnas bakgrund, arbetsuppgifter, 
ledarskapsstilar, konflikthanteringsmetoder, motivationsfaktorer samt effekter av ledarskapet.  
 

Procedur 
Intervjuguiden prövades på en person med en chefsroll innan intervjuerna med cheferna vid Luleå 
kommun ägde rum för att kunna justera intervjuguiden ytterligare om så krävdes. Intervjuguiden 
skickades via e-post till cheferna en dryg vecka innan intervjuerna ägde rum, vilket innebar att 
cheferna gavs tid att förbereda sig. Intervjuerna ägde rum på chefernas respektive arbetsplats i 
Luleå med start den 31 mars 2014. Den tionde och sista intervjun genomfördes den 16 april 2014. 
Författaren spelade in intervjuerna på mobiltelefon efter godkännande från respondenterna. Varje 
enskild intervju transkriberades så snart som möjligt efter intervjutillfällena, som längst sju timmar 
efter avslutad intervju och som kortast mindre än en timme efter avslutad intervju.   
 

Databehandling 
Vid transkriberingen av intervjuerna använde sig författaren av en ortografisk 
transkriberingsmetod. De inspelade intervjuerna raderades från författarens telefon omgående 
efter genomförd transkribering för att skydda respondenternas anonymitet. Resultatet av 
intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analysmetod och de teman som har identifierades 
var erfarenhet, ansvarsområden, nära kontakt med personalen, kommunikation, motivation, 
kompetensutveckling, effekter samt individuella och generella målsättningar. Dessa teman har 
presenterats ovan som underrubriker.  
 
 

Avgränsning 
Detta examensarbete är avgränsat till att endast innefatta chefer anställda vid Luleå kommun. 
Detta innebär att endast chefernas egen syn på sin ledarroll, hur de motiverar sin personal samt 
vilka effekter de kan se till följd av sitt ledarskap speglas i detta examensarbete. 

 

Resultat och analys 

 
Resultatet av intervjuerna visade att ledarna i Luleå kommun aktivt arbetar med att utveckla sin 
egen kompetens, men även att de arbetar för att motivera och utveckla personalen. Samtliga ledare 
ansåg att de får ut önskvärda resultat av personalen, som en följd av sina ledarskapsstilar. 
 

Erfarenhet 
De tio respondenterna hade samtliga gedigen arbetslivserfarenhet och åtta av respondenterna hade 
haft tydliga ledarroller vid tidigare anställningar. Det innebär att de åtta respondenterna med 
tidigare erfarenhet av ledarskap var vana vid rollen som ledare och kände en trygghet i ledarrollen, 
när de anställdes i sina nuvarande roller av Luleå kommun. Av de tio respondenterna hade tre av 
dem påbörjat sina anställningar de senaste 18 månaderna, medan de övriga hade varit anställda i 
minst 3,5 år. Den som hade varit anställd längst i sin nuvarande roll hade haft den positionen i 
nästan 19 år. En av de två som inte hade någon tidigare arbetslivserfarenhet som ledare hade 
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arbetat i flertalet år med administration och som säljare. Respondenten uppgav att den 
bakgrunden har bidragit till att respondenten känner sig trygg i att möta olika människor och prata 
inför större grupper. Respondenten var även gruppträningsinstruktör och ansåg att de gav bra 
ledarträning, då det handlar om att instruera och leda en grupp. 
 

Ansvarsområden 
Beträffande arbetsuppgifterna uppgav samtliga respondenter att de först och främst har ett 
personalansvar. Utöver det tillkom olika ansvarsområden beroende av vilken förvaltning de arbetar 
på. Exempel på andra ansvarsområden som nämndes var budget, redovisning, inköp, service, 
information, ekonomi, verksamhetsplanering, arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och 
kompetensutveckling. Antalet anställda som respondenterna ansvarade för varierade också 
beroende av vilken förvaltning de arbetade på. De vanligaste var att en ledare i Luleå kommun har 
mellan 10-20 anställda, som de ansvarar över. Två av respondenterna hade dock sex respektive sju 
enhetschefer, som de har personalansvar för och två av respondenterna hade över 30 anställda som 
de har personalansvar för.  
 

Nära kontakt med personalen 
En av respondenterna uttryckte sig på frågan hur ett bra ledarskap bör se ut enligt följande:  
 

Nära kontakt med personalen för att kunna följa upp och ge feedback. En ledare ska 
använda hela sin verktygslåda för att utveckla personalen utifrån deras behov. En ledare 
behöver även vara trygg, stabil, prestigelös och modig. En bra ledare stöttar även personalen 
och ger rätt förutsättningar så att de kan leverera det bästa de kan.  

 
På frågan om hur respondenterna anser att ett bra ledarskap bör se ut framkom flera liknande svar. 
Respondenterna ansåg att en ledare bör vara kommunicerande, lyhörd, närvarande, motiverande, 
inspirerande och stabil. De ansåg även att en ledare ska vara ett föredöme för övriga i personalen. 
Några av respondenterna ansåg även att bara för att någon på pappret är chef gör det inte en 
automatiskt till en ledare. Ledarrollen är någonting som chefen måste förvärva och på så sätt få 
personalen att lita på en. När respondenterna ställdes inför frågan om hur de anser att ett dåligt 
ledarskap ser ut var de överens om att den auktoritära ledarstilen är omodern och inte skulle 
fungera särskilt väl i dagens samhälle. En ledare som inte lyssnar på sin personal, inte är 
närvarande och inte skapar någon delaktighet ansågs inte vara någon bra ledare. Ett par av 
respondenterna nämnde även ledare som anser sig fullärda och inte behöver någon vidare 
kompetensutveckling som dåliga ledare. 
 
Ledarskap kan definieras på olika sätt. En av respondenterna uttryckte sig enligt följande:  
 

Det är ett stort ord. En fysikbok beskrev ledarskap som någon som ger ljus och värme. 
Ibland måste en ledare gå framför och ibland bakom och ibland på sidan av. För mig är 
ledarskapet att man jobbar i ett lag och förstår att alla är lika viktiga oavsett roller.  

 
En annan respondent uppgav att ”Leda andra och tillsammans uppnå ett uppsatt mål där man har 
en samsyn kring hur målet ska nås.” Respondenternas syn på definitionen kan sammanfattas med 
att ledarskap innebär att en ledare ska kommunicera och samverka med personal för att 
tillsammans nå uppställda mål. 
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På frågan om hur respondenterna skulle beskriva sin egen ledarskapsstil ansåg samtliga att de 
försöker vara lyhörda och kommunicerande mot personalen. De flesta av respondenterna uppgav 
även att de försöker vara integrerande, samverkande, motiverande, håller nära kontakt med 
personalen och aktivt arbetar för att utveckla kompetensen hos personalen. Några av 
respondenterna berättade att de är prestigelösa i sitt arbete och ansåg att beröm ska gå till den 
person som har gjort sig förtjänt av beröm istället för att ta åt sig den själv. De flesta av 
respondenterna trodde att deras personal skulle beskriva deras ledarskapsstilar på ganska lika sätt 
med vissa undantag. En av respondenterna beskrev sin ledarskapsstil som lyssnande, respektfull 
och som en som tar snabba beslut. Respondenten uppgav sig ha ganska traditionella värderingar 
och att ”Man får lön för att komma till arbetet och prestera något och då ska man också prestera 
något.” På frågan om hur respondenten trodde att andra skulle beskriva respondenten svarade 
respondenten följande:  
 

Olika arbetsgrupper har nog olika syn och uppfattar mig på olika sätt. Jag tror att det har 
med arbetsgruppernas bakgrund att göra. Jag har fått uppfattningen att människor med 
akademisk bakgrund är enklare att kommunicera med då de behöver inte lika mycket 
instruktioner. 

 
Respondenterna hade olika uppfattningar om vad en ledares allra viktigaste roll är. Fyra av 
respondenterna ansåg att en ledares viktigaste roll är att lyckas hålla ihop gruppen som ska ledas. 
De ansåg att det är det mest grundläggande för deras verksamheter och några resultat kommer inte 
att uppnås om inte ledaren kan hålla ihop gruppen. Tre av respondenterna ansåg att ledarens 
viktigaste roll är att inspirera och motivera personalen att växa och utvecklas. En av de tre 
respondenterna svarade följande på frågan: ”Att utifrån verksamhetens uppdrag och mål inspirera 
och motivera medarbetarna att växa och utvecklas i sin profession och som individer.” Andra svar 
som gavs på frågan är att ledaren måste vara förtroendeingivande, synlig för personalen samt 
kunna kommunicera verksamhetens mål på ett tydligt sätt. 
 
När konflikter uppstår på arbetsplatsen uppgav respondenterna att de i första hand försöker lösa 
konflikterna genom att samtala med de inblandade parterna för att ta reda på vad konflikten beror 
på och hur den ska kunna lösas. Ett flertal av respondenterna påpekade även att de flesta 
konflikter som uppstår beror på missförstånd mellan medarbetare beträffande arbetsuppgifter och 
med bättre och tydligare kommunikation mellan medarbetarna i framtiden ska den typen av 
konflikter kunna undvikas. Respondenterna ansåg att den typen av konflikter egentligen ska 
kunna lösas internt mellan medarbetarna helt utan ledarens inblandning. Vid större konflikter, 
som i längden kan innebära att hela arbetsplatsen eller verksamheten kan komma att påverkas av 
vad som sker, kan ledaren vid samtal med de inblandade parterna upprätta handlingsplaner och ha 
kontinuerliga uppföljningsmöten för att se om situationen förbättras. Det hade även hänt att några 
av respondenterna hade tagit hjälp utifrån i form av medlare, som har bidragit med sin kunskap 
för att lösa konflikterna. På frågan om hur ledaren använder sitt ledarskap för att lösa konflikter 
svarade en av respondenterna följande: ”Det finns spelregler som alla arbetsgrupper har fått ta 
fram om vad som ska gälla i deras grupp och det är någonting man alltid kan förhålla sig till och 
falla tillbaka på om konflikter skulle uppstå.” Respondenten menade att spelreglerna är något som 
går att använda som ett stöd i konfliktlösningen om inte konflikten kan lösas genom ett vanligt 
samtal mellan de inblandade parterna. 
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Kompetensutveckling 
Beträffande ledarnas egen kompetensutveckling sade sig respondenterna arbeta mycket med att 
reflektera kring tidigare beslut och situationer, som har uppstått för att på så vis dra lärdom inför 
framtiden. I övrigt uppgav flertalet av respondenterna att deras dagliga arbete bidrar till en 
konstant kompetensutveckling, då de arbetar aktivt med ledarskapet. Ett par av respondenterna 
uppgav att föreläsningar och kurser kan bidra till impulser och idéer, som utvecklar ledarskapet. 
Utöver hur ledarna själva arbetar med att utveckla sin kompetens hade samtliga ledare genomgått 
flertalet ledarutbildningar i Luleå kommuns regi. Respondenterna berättade att kommunen har 
några olika utbildningar, som samtliga nya chefer ska genomgå under sina två första år som chefer.  
Dessa utbildningar innefattar allt från vad det innebär att vara ledare vid Luleå kommun till  
konflikthantering, arbetsmiljöfrågor, anställningsavtal samt organisatoriska frågor. Vidare 
berättade respondenterna att kommunen tar fram nya utbildningar inom kompetensutveckling, 
som ledarna har möjlighet att medverka i. Det finns även utbildningar för ledare som har haft 
samma position under en längre period, vilket ska kunna bidra med ny inspiration. Luleå 
kommun har sedan några år tillbaka ett samarbete med Piteå kommun, som innebär att en ledare i 
Luleå kommun kan få en mentor i Piteå kommun och vice versa. Tre av respondenterna hade haft 
en mentor i Piteå kommun och två av respondenterna hade också varit mentor för en ledare i 
Piteå kommun. Respondenterna tyckte att det är ett givande samarbete och de skulle 
rekommendera fler ledare att ta den möjligheten. 
 
Av de tio respondenterna ansåg nio att kommunens ledarutvecklingsprogram är bra och givande, 
medan en av respondenterna tyckte att utbildningarna inte bidrar till någon direkt kompetens. 
Respondenten ansåg istället att det är ganska självklara saker, som blir utlärda på utbildningarna. 
Respondenterna uttryckte sig enligt följande:  
 

Det finns program för ledarskapsutveckling. En del tycker säkert att det är givande och att 
de kan lära sig av utbildningarna. Jag personligen tycker att det är mest blaj. Det finns 
böcker man kan läsa, föreläsningar man kan gå på och det finns olika program med 
särskilda kurser. Jag själv tycker att man som ledare får ta ansvar själv för ens egen 
utveckling. Ska man vara chef eller ledare så är det inte något man kan läsa sig till. 
Antingen så har man det i sig eller så har man inte det. 

 
Samtliga respondenter berättade att de finns områden, som de är medvetena om att de kan 
förbättra. Det vanligaste var att de är för snabba med att ta egna beslut istället för att lyssna på 
personalen och det kan ibland leda till stress hos personalen. En annan punkt som några av 
respondenterna uppgav som förbättringsområden är deras kontrollbehov. De var medvetna om att 
personalen är kapabel att lösa uppgifter, men de har svårt att hålla sig borta och lägger sig därför i 
trots att det oftast inte behövs. ”Det jag kämpar med lite idag är strukturen och organisationen 
eftersom jag har 45 medarbetare på fyra olika ställen. Det är svårt att hålla koll på alla och kunna 
bidra med korrekt feedback eftersom jag träffar vissa så sällan.” En av respondenterna uttryckte sig 
enligt ovanstående och det fanns även en tredje punkt som några av respondenterna berättade att 
de kan förbättra, nämligen kunskap om strukturen och organisationen på de verksamheter de 
leder. 
 

Motivation 
På frågan om vad ledarna tror motiverar personalen de leder varierade svaren. Några av 
respondenterna trodde att det som motiverar personalen mest är att de får ha roligt på 



10 
 
arbetsplatsen i form av öppen och trevlig stämning. Några av respondenterna trodde att 
stimulerande arbetsuppgifter är det viktigaste för personalens motivation, medan några trodde att 
uppskattning från chefen i form av feedback och beröm är viktigast. De flesta av respondenterna 
uppgav att de försöker motivera sin personal genom att skapa förutsättningar för personalen att 
prestera resultat. Detta genom att kommunicera med personalen, lyssna på dem, inspirera dem, ge 
dem ansvar och stimulerande arbetsuppgifter och på det sättet även ge personalen möjligheter att 
utvecklas. Några av respondenterna berättade att det bästa sättet att försöka motivera sin personal 
är genom att prata om verksamhetens uppdrag och tydliggöra vikten av deras uppdrag, alltså att de 
har ett ansvar gentemot kommunen och staten. Om respondenterna upplevde att någon i deras 
personal verkar vara omotiverad uppgav samtliga att de skulle ha ett samtal med personen i fråga 
för att försöka få reda på den bakomliggande orsaken. Om den bristande motivationen beror på 
arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna fanns det olika möjligheter för respondenterna att lösa 
situationen. Respondenterna berättade att den vanligaste orsaken till bristande motivation beror 
på att personen har tröttnat på arbetet och behöver nya arbetsuppgifter eller ett helt nytt arbete. 
 

Individuella och generella målsättningar 
Samtliga respondenter berättade att de använder sig av generella målsättningar för hela personalen, 
men att de även använder sig av individuella målsättningar som de sätter upp vid 
medarbetarsamtalen varje år. Dessa individuella målsättningar sätts upp mot bakgrund av vilka 
färdigheter varje medarbetare besitter samt vilka områden medarbetaren kan försöka utveckla 
under det kommande året. Nio av respondenterna tyckte att det är rätt väg att gå att använda sig av 
målsättningar på det här sättet, medan en av respondenterna uppgav att ”Jag har stora problem 
med individuella kompetensutvecklingsplaner”. Respondenten tyckte att varje enhet ska ha en 
kompetensutvecklingsplan för det kommande året och den ska medarbetarna i enheten använda, 
som sin individuella kompetensutvecklingsplan.  
 

Kommunikation 
Respondenterna arbetade med kommunikationen mot personalen på liknande sätt. Samtliga 
respondenter uppgav att de vid exempelvis arbetsplatsträffar, ledningsmöten, medarbetarsamtal 
och veckobrev förhåller sig formell i sin information, eftersom det är information som ska ut till all 
personal och som kräver tydlighet. Vid fikaraster och luncher försökte nästan samtliga 
respondenter socialisera med personalen och bjuda på sig själv. En av respondenterna berättade att 
som chef går det inte vara för privat mot personalen, då det kan försvåra beslut som kan uppfattas 
som obekväma att ta. Respondenten berättade också att det går bra att ställa frågor om personalens 
fritid för att visa intresse och att chefen finns där och bryr sig. 
 

Effekter 
Beträffande vilken effekt respondenterna ser till följd av sitt ledarskap var de överens om att de får 
ut mätbara effekter i form av att deras verksamheter uppnår önskvärda resultat och håller uppsatt 
budget. Vidare varierade svaren beroende på hur länge respondenterna hade varit ledare för 
verksamheterna. En av respondenterna som påbörjade sin anställning för ett halvår sen svarade 
följande:  
 

Det jag kan se är att vi har personal som har kommit från olika håll och de har varit vana 
vid andra arbetssätt och cheferna på andra ställen har gjort en del av personalens 
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arbetsuppgifter. Jag tycker mig kunna se att personalen vänjer sig allt mer vid min stil och 
följer mitt arbetssätt.  

 
En annan av respondenterna, som påbörjade sin anställning för 1,5 år sedan berättade att känslan 
är att personalen har fått förtroende för respondenten. ”Den återkoppling jag har fått är att 
uppdragen vi har genomfört har skapat ett lugn och en tydlighet. Stressen bland enhetscheferna är 
mindre idag jämfört med tidigare” svarade respondenten på frågan. 
 
Respondenterna tyckte att Luleå kommuns policy och riktlinjer för ledarna är bra och tydligt 
skrivna. En av respondenterna satt med i en HR-grupp, som har varit med och tagit fram policyn 
och riktlinjerna. Respondenten berättade att policyn är övergripande och alltid samma, medan 
riktlinjerna kan förändras med tiden och att det är upp till förvaltningarna att tolka vad 
riktlinjerna innebär för dem. Tre av respondenterna berättade att policyn och riktlinjerna inte 
direkt är någon hjälp för dem i deras dagliga arbete, men att de finns som bra styrande dokument 
att falla tillbaka på. En annan av respondenterna tyckte att kommunens policy och riktlinjer är 
”jättebra”, men att de behöver uppdateras då de enligt respondenten senast var uppdaterade 2008. 
 
Samtliga respondenter tyckte att Luleå kommuns värdegrundsarbete är bra och betydelsefullt för 
verksamheterna. Flera av respondenterna berättade att de från början var tveksamma till 
värdegrunden när den lanserades, men idag tyckte de att den är till nytta i deras dagliga arbete. Ett 
par av respondenterna uppgav att Luleå kommun har genomfört kampanjer, där värdegrunden 
med orden ansvar, kompetens och engagemang har varit centrala i kampanjen. Nästan samtliga 
respondenter använde värdegrunden aktivt i sitt dagliga arbete för att få personalen att förstå vad 
ansvar, kompetens och engagemang innebär för deras verksamhet. En av respondenterna berättade 
att det finns förbättringsområden gällande hur kommunen arbetar med värdegrunden. 
Respondenten svarade följande på frågan om Luleå kommuns värdegrundsarbete:  
 

Vi pratar mycket om värdegrunden med vår personal och värdegrunden är jätteviktig. Vi 
jobbar med personalen dagligen där värdegrunden genomsyrar verksamheten. Vi kan 
fortfarande förbättra värdegrunden för hela kommunen. Det är lite olika från förvaltning 
till förvaltning hur värdegrunden fungerar. Jag skulle önska att det var mer enhetligt om 
man tänker allt från julklappar och hur det fungerar på exempelvis Socialförvaltningen 
jämfört med oss. Att de får åka till Pite Havsbad och sova över och att vi inte får göra det. 
Har vi en gemensam värdegrund ska det vara en gemensam värdegrund.  

 

Analys 
En analys av resultatet visar att samtliga respondenter jobbar med sitt ledarskap likt den 
transformativa ledarstilen, som handlar om att influera, inspirera, stimulera och ta individuell 
hänsyn till personalens behov (Long et al., 2014; Kappen, 2010). Respondenterna uppgav att de 
försöker arbeta med att motivera personalen, ge stimulerande arbetsuppgifter, hålla en nära 
kommunikation samt aktivt arbeta med den individuella utvecklingen hos personalen, där 
personalen även har individuella kompetensutvecklingsplaner. Detta stämmer väl överens med den 
transformativa ledarstilens huvudkomponenter. Jämförs resultatet av intervjuerna mot resultatet av 
Lewins forskning från 1930-talet faller respondenterna in under den demokratiska ledarstilen. Den 
demokratiska ledaren coachar personalen, fungerar som en del av gruppen, uppmuntrar 
personalen att vara deltagande och kreativ samt att inte vara rädd för att yttra sina idéer (Lewin et 
al., 1939). Beskrivningen av den demokratiska ledarens arbetssätt är lik beskrivningen av den 
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transformativa ledarstilen, som idag anses vara mer modern. Generellt sett är den demokratiska 
ledarstilen den mest effektiva jämfört med de övriga ledarstilarna (auktoriära ledaren och låt-gå-
ledaren) och personalen producerar resultat som är av högre kvalitet (Lewin et al., 1939).  
 
I en enkätundersökning genomförd av Vincent-Höper, Muser och Janneck (2012) deltog 1 132 
personer, som hade en direkt chef över sig. Resultatet visar att ett transformativt ledarskap kan 
associeras positivt med större möjlighet till yrkesframgång bland personalen och engagemang för 
arbetet. Att personalen har ett engagemang för sitt arbete korrelerar positivt med ett framgångsrikt 
företag. Resultatet av undersökningen visar även att det transformativa ledarskapet och 
engagemang för arbetet har större påverkan på kvinnors karriärtillfredsställelse jämfört med män, 
även om skillnaden var liten (Vincent-Höper et al., 2012). Detta resultat kan tolkas som att den 
transformativa ledarstilen bidrar till ett högre engagemang bland personalen och det, i sin tur, 
leder till att företagen skulle kunna öka möjligheten att vara framgångsrika. Undersökningen 
förstärker intrycket att den transformativa ledarstilen är den som dagens ledare bör eftersträva att 
arbeta enligt.  
 
Perrin, Perrin, Blauth, Apthorp, Duffy, Bonterre och Daniels (2012) genomförde en 
undersökning, där ledarskapstrender under 2000-talet var i fokus. Åttahundranittionio ledare runt 
om i världen deltog i undersökningen, som utgick från sex olika komponenter om hur ett modernt 
ledarskap bör se ut. Dessa sex komponenter var reflektion, samhälle (kunskap om bl.a rättvisa, 
respekt, miljö och etik), mångfald (kunskap om bl.a kön, etnicitet och ålder), kreativitet (även 
uppmuntra personal att vara kreativa), kommunikation och kontakt samt organisering av 
verksamheten (Perrin et al., 2012). Respondenterna uppgav i intervjuerna att de arbetar mycket 
med kommunikation och kontakt med personalen. De uppmuntrar personalen att vara kreativa. 
De arbetar aktivt med arbetsmiljö och rättvisa arbetsförhållanden. Som chefer är deras främsta 
uppgift att organisera verksamheten de leder och de reflekterar även över resultat och vad de kan 
lära sig inför framtida beslut. Resultatet av forskningen visar på globala skillnader kring vilka 
kompetenser, som var viktigast för den moderna ledaren att besitta, men generellt sett att samtliga 
sex kompetenser var viktiga (Perrin et al., 2012). Luleå kommuns ledare hade en modern ledarstil 
mot bakgrund av resultatet av Perrins et al. (2012) undersökning. 
 
Några av respondenterna uppgav i intervjuerna att de har genomgått organisationsförändringar 
senaste tiden och att det har varit en viss omställning för dem. Garrity (2013) satte i sin forskning 
fokus på att dagens och framtidens ledare ska vara anpassningsbara eftersom många organisationer 
genomgår organisationsförändringar och de ställer krav på ledarens kompetens. En rad 
kompetenser som ledaren bör besitta listades. Utifrån vad respondenterna uppgav besitter ledarna 
vid Luleå kommun dessa kompetenser, då de dels genomgår utbildningar i Luleå kommuns regi 
och även besitter kompetens från tidigare utbildningar om hur de aktivt ska bedriva och reflektera 
över sitt ledarskap.  
 
Spicker (2012) menar att ledarnas roll på arbetsplatserna är överskattad och att de inte alls har den 
betydelse för en verksamhets framgång som menas i annan forskning. Spickers (2012) filosofi 
stämmer inte överens med hur ledarna vid Luleå kommun arbetar. Ledarna vid Luleå kommun är 
välutbildade och kompetenta att ta hand om de områden Spicker (2012) nämner som andras 
uppgifter. Enligt Spicker (2012) missar moderna ledare vissa fundamentala områden, som är 
viktiga i organisationen till följd av deras ledarstil. Exempel som Spicker (2012) nämner är 
medvetenhet att se större samband i organisationen, lyssna på bekymmer och vara uppmärksam på 
detaljer. Det finns, mot bakgrund av resultatet av intervjuerna, inte någonting som tyder på att 
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dessa områden överses av ledarna vid Luleå kommun. Detta då respondenterna uppgav sig vara 
kommunicerande och lyhörda mot personalen samt arbetade samverkande och integrerande med 
personalen. Det bör innebära att de har god kontroll över deras organisation med avseende på vad 
som sker.    
 
Respondenterna uppgav att de tror att det skiljer sig från individ till individ vad som motiverar 
dem mest. De vanligaste svaren var stimulerande arbetsuppgifter och uppskattning från chefen. 
Enligt en studie genomförd av Zhang & Bartol (2010) bidrar psykologisk egenmakt till att öka den 
inre motivationen hos personal. Detta innebär att personalen får en känsla av att ens arbete är 
meningsfullt och personligt viktigt. Den inre motivationen, i sin tur, bidrar till att personalen blir 
djupare engagerad i den kreativa processen och ökar sin kreativa prestation. Nästan samtliga 
respondenter uppgav att de försöker motivera sin personal genom att kommunicera, inspirera, 
uppmuntra eget ansvarstagande, ge stimulerande arbetsuppgifter och visa på 
utvecklingsmöjligheter. Det kan anses att detta bör bidra till att personalen känner sig högt 
värderade av sina chefer och motiveras av detta faktum. Övriga respondenter berättade att de 
försöker motivera personalen främst genom att prata om verksamhetens uppdrag och det ansvar de 
har. Detta kan tolkas som auktoritärt (Lewin et al., 1939), då det är en resultatinriktad filosofi.  
 
Respondenterna som arbetade med att motivera sin personalstyrka enligt den transformativa 
modellen bör få effekt i form av en god inre motivation hos personalen, då de ges en känsla av 
meningsfullhet i sitt arbete, att de får ta ansvar samt att arbetsuppgifterna känns stimulerande 
(Kappen, 2010). Enligt Grant (2012) korrelerar den transformativa modellen positivt med 
motivation och prestation hos personalen, även om annan forskning (Kappen, 2010) har visat att 
även andra faktorer som exempelvis sociala faktorer kan spela in i motivationen hos personalen. 
Kappen (2010) menar att den transfomativa modellen kan korrelera negativt med personalens yttre 
motivation på grund av avsaknad av belöningsfaktorer. Luleå kommun arbetar inte med 
belöningsfaktorer på det sättet, utan den möjlighet medarbetarna vid Luleå kommun har till 
någon form av belöning är via lönesamtalen med cheferna. Kappen (2010) skriver om den 
transaktionella ledaren, som arbetar resultatinriktat med belöningar (exempelvis bonusar) och 
bestraffningar kan korrelera positivt med den yttre motivationen. Denna ledarstil skulle vara svår 
att implementera vid Luleå kommun, eftersom bonussystem eller liknande saknas. Grant (2012) 
kom i sin forskning fram till att vissa ledare kan ha svårt att kommunicera ut verksamhetens 
visioner på ett sätt, som personalen förstår vilket kan leda till sämre prestationer. Luleå Kommuns 
ledare kommunicerar aktivt sina visioner till personalen, vilket bör innebära att dessa är tydliga för 
personalen.  
 
I en studie genomförd av Cavazotte, Moreno och Hickmann (2012) undersöktes effekterna av 
intelligens, personlighetsdrag och känslomässig intelligens på ett transformativt ledarskap samt hur 
effektivt ledarna presterade i det organisatoriska sammanhanget. Resultatet av undersökningen 
visar att effektiviteten i ledarskapet, som mättes med hjälp av organisationens utfall, är en direkt 
konsekvens av ledarens transformatoriska beteende. Effektiviteten i ledarskapet är även en indirekt 
konsekvens av individuella skillnader, som exempelvis erfarenhet, intelligens och medvetenhet 
vilka inte är en del av det transformatoriska beteendet. Detta kan tolkas som att ledarna vid Luleå 
kommun kan få olika effekter av sitt transformativa ledarskap, då alla har olika erfarenhet, 
personlighetsdrag, intelligens och känslomässig intelligens. Utöver de mätbara effekterna tyckte sig 
respondenterna se bra effekter till följd av sina ledarstilar, då de upplevde att personalen har 
förtroende för dem och verkar vara motiverade. Ett par av respondenterna uppgav även att de ser 
minskad stress hos sin personal. Dessa effekter skulle kunna vara en följd av att respondenterna 
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arbetar likt den transformativa ledarstilen (Long et al., 2014; Kappen, 2010; Grant, 2012; Vincent-
Höper et al., 2012). 
 
En negativ effekt, som kan ske till följd av ledarskapet är när en ledare tar ett destruktivt beslut. 
Det kan ske genom en handling som inte är destruktivt menad, men som leder till destruktiva 
konsekvenser. I en undersökning där olika begreppsbildningar av destruktivt ledarskap prövades 
visade resultatet på en rad konsekvenser till följd av ett destruktivt ledarskap (Schyns & Schilling, 
2013). Den starkaste effekten är attityden mot ledaren. Destruktiva beslut kan snabbt leda till en 
attitydbildning mot ledaren. Andra konsekvenser som kan ske är kontraproduktivt arbetsbeteende, 
stress, minskad trivsel och minskad arbetstillfredsställelse. Det var inte någon av respondenterna 
som har upplevt exempelvis negativa attitydbildningar eller kontraproduktivt beteende, men som 
en ledare som tar slutgiltiga beslut kan det bli fel om det inte är noggrant övervägt och som 
undersökningen (Schyns & Schilling, 2013) visar kan det snabbt gå fel utan att ledaren gör något 
medvetet.              
      

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur ledarna vid Luleå kommun arbetar med sitt 
ledarskap, hur ledarna arbetar för att motivera personalen samt vilken effekt de kan se till följd av 
sitt ledarskap. Resultaten visar att ledarna vid Luleå kommun arbetar på ett modernt sätt likt den 
transformativa ledarstilen (Long et al., 2014), de motiverar personalen exempelvis genom att 
inspirera, stimulera, uppmuntra eget tänkande och ta eget ansvar (Kappen, 2010; Long et al., 
2014) och ledarna ser effekter i form av verksamhetens resultat, hur motiverade och tillfredsställda 
personalen verkar vara samt att vissa ledare upplever minskad stressnivå bland personalen (Long et 
al., 2014; Kappen, 2010; Grant, 2012; Vincent-Höper et al., 2012). 
 
Samtliga respondenter ansåg att en bra ledare är någon som kommunicerar mycket med 
personalen, stimulerar och inspirerar, är lyhörd och närvarande. De ansåg även att en bra ledare är 
ett föredöme för personalen och ledarrollen är något som ledaren måste förvärva genom att vara 
förtroendeingivande. Denna filosofi går hand i hand med den transformativa ledarstilen (Long et 
al., 2014) och kan ledaren även aktivt arbeta med personalen på detta sätt kommer ledaren i 
gengäld att ha en motiverad och presterande personal. En av respondenterna berättade att som 
ledare går det inte att vara för personlig och öppen mot personalen, eftersom det kan försvåra tuffa 
beslut som ledaren måste ta. Detta var intressant och något som potentiellt kan vara en negativ 
sida av den transformativa ledarstilen. Är en ledare väldigt personlig och öppen mot personalen 
och arbetar som en del av gänget kan det innebära att ledaren hamnar i en tuff situation om ett 
beslut måste tas som kan röra upp känslor bland personalen. 
 
Respondenterna uppgav att de försöker praktisera sitt ledarskap enligt det sätt de själv beskriver 
som en bra ledare, men huruvida deras personal håller med om den beskrivningen är svårt att veta 
exakt. En av respondenterna uppgav sig ha ett stort problem med individuella målsättningar för 
personalen. Respondenten ansåg att det istället ska vara en gemensam målsättning för hela 
personalen. Detta stämmer inte överens med den transformativa ledarens filosofi (Long et al., 
2014), utan är mer lik en auktoritär (Lewin et al., 1939) ledares syn eller en transaktionell 
(Kappen, 2010) ledares syn. Respondenten arbetade trots allt med individuella målsättningar, 
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eftersom det är enligt Luleå kommuns riktlinjer. De flesta av respondenterna trodde att personalen 
skulle beskriva dem på ganska lika sätt. Ledarna får viss feedback på sitt ledarskap i form av 
verksamhetens resultat och medarbetarundersökningarna. Medarbetarundersökningar är ett bra 
sätt att bedöma ledarens insatser, eftersom en del vågar vara mer öppna med vad de tycker när de 
garanteras anonymitet. 
 
Under en av intervjuerna framgick det att en av respondenterna var missnöjd med Luleå 
kommuns program för ledarutveckling. Övriga nio var nöjda och ansåg att Luleå kommun hade 
bra och givande program för att utveckla ledarna. Respondenten ansåg att ledarrollen är något som 
en person har i sig och inte något som det går att läsa sig till. En del människor skulle nog hålla 
med om det faktum att vissa är naturliga ledare, men bara för att ledarrollen faller sig naturligt för 
vissa innebär det inte att det inte går att lära sig en hel del genom exempelvis program för 
ledarutveckling. Då de övriga respondenterna ansåg att kommunens program är bra och givande 
kan det antas att programmen håller hög kvalitet. Funderingen väcks då kring hur stor vilja och 
hur stort engagemang respondenten har haft att delta i programmen. Något intressant som 
framkom var att några av respondenterna ansåg att en dålig ledare är någon som anser sig vara 
fullärd och inte behöver någon vidare kompetensutveckling. Samtidigt kan det vara så att 
respondenten redan besatt hög kompetens och ansåg att programmen de går igenom är saker 
respondenten redan kan. 
 
Hur ledarna vid Luleå kommun hanterar förändringar är en intressant detalj och även något som 
vittnar om deras kompetens. Garrity (2013) anser att en viktig kompetens dagens och framtidens 
ledare bör besitta är anpassningsbarhet inför nya situationer. Luleå kommun lanserade 2010 en 
värdegrund som ledarna vid Luleå kommun fick som ansvar att implementera i sina 
organisationer. Ett flertal av respondenterna uppgav att det var en omställning att plötsligt börja 
arbeta aktivt med värdegrunden i den dagliga verksamheten. Respondenterna berättade även att 
värdegrunden är ganska generell och därför har den gått bra att implementera i alla verksamheter. 
Luleå kommuns värdegrund består av tre ord; kompetens, ansvar och engagemang. Det är precis 
som respondenterna har berättat tre väldigt breda ord och egentligen alla verksamheter, även 
utanför Luleå kommun, är i behov av engagerade människor som är kompetenta och 
ansvarstagande. Med det i åtanke bör det inte ha varit några större problem att implementera 
värdegrunden i den dagliga verksamheten. Ledarna vid Luleå kommun verkade ha anpassat sig bra 
efter värdegrunden och arbetade aktivt med den. 
 
Som det har framgått arbetade respondenterna ganska likt den transformativa ledarstilen (Long et 
al., 2014) och det innebär att deras personal även bör vara motiverade, känna 
arbetstillfredsställelse samt prestera resultat. Detta då den transformativa ledarstilen syftar mycket 
till att ha deltagande, stimulerade, initiativtagande och ansvarstagande personal. Detta leder till att 
personalen känner att deras arbete är viktigt och meningsfullt för verksamheten samt att de får ta 
eget ansvar. I sin tur bör detta leda till att personalen är kreativ och presterar bra resultat för 
verksamheten (Zhang & Bartol, 2010). 
 
Då respondenterna arbetade enligt den transformativa modellen bör det ha fått effekt i form av 
personalstyrkorna växer med ansvaret de får och meningsfullheten de känner av sitt arbete leder 
till att personalen presterar bra resultat och känner arbetstillfredsställelse (Zhang & Bartol, 2010). 
Då respondenterna uppgav att de får ut önskvärda effekter till följd av sin ledarstil förstärker det 
intrycket av att den transformativa ledarstilen är den moderna ledarstilen, som vad det verkar, 
många arbetar efter.        
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Metoddiskussion 
Tillvägagångssättet som har använts för att besvara detta examensarbetes syfte och frågeställningar 
anses vara relevant. Genom att genomföra tio kvalitativa intervjuer med chefer vid Luleå kommun 
har författaren kunnat kartlägga hur dessa chefer arbetar med sitt dagliga ledarskap mot 
personalen, hur de arbetar för att motivera personalen samt vilka effekter cheferna ser till följd av 
sitt ledarskap. En analys har genomförts med stöd av tidigare forskning inom ledarskap, 
motivation och konsekvenser av olika ledarstilar. Den tidigare presenterade forskningen har gett 
en tydlig bild över hur olika ledarstilar påverkar personal, vilka motivationsfaktorer som ökar 
prestationen samt vilka konsekvenserna kan bli till följd av olika ledarstilar. 
 
Något som hade kunnat göras annorlunda hade varit om författaren även hade genomfört 
intervjuer med personal som arbetar under cheferna. Detta hade kunnat ge en annan bild av 
chefernas ledarskap, då personalen kan ha en annorlunda syn på ledarskapet och detta hade varit 
intressant att undersöka. Att intervjua tio chefer vid Luleå kommun ger inte heller någon 
överskådlig bild över hur övriga chefer vid Luleå kommun arbetar med sitt ledarskap, hur de 
motiverar sin personal samt vilken effekt de kan se till följd av deras ledarskap.      
 

Reliabilitet och validitet 
Tio intervjuer har genomförts med liknande resultat. Eftersom dessa tio intervjuer har gett ett 
liknande resultat skulle förmodligen fler intervjuer kunna genomföras med samma resultat och 
därför anses reliabiliteten vara hög. Validiteten anses vara hög, då syftet med arbetet har besvarats i 
form av att intervjuguiden, tidigare forskning och resultatet av intervjuerna har bidragit till en klar 
bild över hur cheferna vid Luleå kommun arbetar med sitt ledarskap. Mot bakgrund av den 
insamlade datan har en analys kunnat genomföras med hjälp av tidigare forskning, vilket ger hög 
intern validitet. Eftersom den insamlade datan är subjektiv och ej går att generalisera till hur övriga 
chefer vid Luleå kommun arbetar med sitt ledarskap minskar den externa validiteten.      
 

Etiska överväganden 
Författaren informerade respondenterna om syftet med arbetet och vilken deras roll var (American 
Psychology Association, 2009). Respondenterna informerades även om att deras medverkan var 
frivillig och att de hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Respondenterna blev 
tillfrågade om det gick bra att spela in intervjuerna på författarens privata mobiltelefon. 
Respondenterna garanterades att datan skulle raderas från författarens telefon omgående efter 
genomförd transkribering för att skydda deras anonymitet. Respondenterna garanterades att inte 
intervjumaterialet skulle kunna härledas till någon av de medverkande respondenterna.   
 

Förslag på framtida forskning 
Ett förslag på framtida forskning inom dessa områden skulle vara att genomföra en undersökning 
innehållande ett flertal intervjuer med chefer i en eller flera olika organisationer och i tillägg till 
det genomföra intervjuer med underställda till cheferna. Detta skulle leda till en större bred i 
undersökningen i form av att de underställdas perspektiv även skulle tas i beaktning. Detta skulle 
leda till större tillförlitlighet hos undersökningen. Självklart kan det finnas tidigare forskning, i 
vilka detta område undersökts men detta har inte författaren hittat. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1, intervjuguide 
 
Bakgrund 
Vilken är din ålder? 
Vilken befattning har du? 
Hur mångar år har du haft den befattningen?  
Hur ser din utbildning ut?  
Vad har du haft för typ av anställningar tidigare som kan vara relevanta för din anställning idag?  
Ex. arbetsuppgifter, viktiga erfarenheter/lärdomar. 
Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  
 
Nuläge 
Hur tycker du att ett bra ledarskap ser ut?  
Vad anser du kännetecknar ett mindre bra ledarskap?  
Hur definierar du ledarskap? 
Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil? 
Hur tror du att andra skulle beskriva dig som ledare?  
Vad anser du vara en ledares viktigaste roll?  
När det uppstår situationer på arbetsplatsen, exempelvis konflikter mellan medarbetare, hur  
använder du som ledare ditt ledarskap för att försöka lösa situationen? 
Vad anser du att du behöver förbättra i ditt ledarskap? 
Vad tror du motiverar personalen du leder i deras arbete? 
Hur jobbar du som ledare med att motivera din personal? 
När du upplever att en anställd verkar omotiverad i arbetet, hur jobbar du som ledare med den 
personen?  
Hur jobbar du för att sätta upp mål för din personal? Ser du på varje individ som unik med sina 
respektive färdigheter och behov och därför sätter upp individuella mål? 
Hur arbetar du som ledare med kommunikationen mot personalen? Uppnår du en personlig 
kontakt med personalen eller sköter du kommunikationen strikt professionellt? 
Hur ser du på kommunens policys och riktlinjer för ledarna i Luleå Kommun? 
Hur ser du på Luleå Kommun värdegrundsarbete?  


