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Abstract 
 

The aim of this study is to investigate leadership in sports organizations and business 
organizations. The study focused on common and important leadership components and 
the most important leadership processes in both business context and sports context. The 
study also investigated common and important leadership components, leadership 
challenges and which degree leaders used the transformative leadership. The study 
focuses on leadership components most importantly from the leaders view, including 
both sport managers and business leaders. The investigation was based on eight 
interviews, which are analyzed with content analysis. The theoretical frame of this study 
is based on a literature analysis of the most common findings in the field of leadership 
studies over the past decade. The findings show that the (1) most frequent leadership 
components are social skills, coaching skills and strategic skills, (2) that a great part of 
the leadership components included in the transformative leadership is a part of the 
interviewed leaders leadership and (3) that the most important leadership skills for sport 
managers is communication and being distinct, and for the business leaders feedback and 
communication. The findings also showed that business managers and sport managers 
had much in common regarding leadership, even though the study displayed some 
differences.  
 
Nyckelord: Transformativt ledarskap, framgång, klubbdirektör, kommunikation. 
 
Keywords: Transformative leadership, success, technical director, communication.  
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Inledning  
Framgång är ett mål som både idrottsföreningar och företag i näringslivet eftersträvar. 

Inom idrotten talas det om sportslig och ekonomisk framgång medan i näringslivet talas 

det bland annat om god lönsamhet, omsättning, likviditet och produktivitet. Enligt 

tidigare forskning från exempelvis Larsson och Vinberg (2010) spelar ledarskap en 

kritisk roll i skapandet för framgångsrika organisationer och Weinberg och McDermott 

(2002) poängterar att ett bra ledarskap är extremt viktigt för en organisations framgång. 

Inom idrotten kan framgång sammankopplas med kvalitetsvärvningar av spelare och 

ledare och deras kompetenser menar Brady, Bolchover och Sturgess (2008). 

 

Forskningsområdet ledarskap har studerats i årtionden och det finns många olika teorier 

och tankesätt om ledarskap. Ledarens roll och betydelse inom idrotten har vuxit under 

senare år, även om det vilar på idrottsutövaren vilket resultat det blir och i näringslivet ser 

det ut på ett liknande sätt: arbetare på lägre nivåer i organisationen är de mer operativa. 

Som tidigare forskning påpekar spelar ledaren en stor roll men vad gör ledarna i 

bakgrunden, de som arbetar fram förutsättningarna för att föreningen eller företaget skall 

fungera. I en studie av Idris och Ali (2008) skrivs det fram att de organisationer som vill 

anamma de bästa metoderna inom ledarskap borde använda sig av det transformativa 

ledarskapet för att öka prestationerna i organisationen och under det senaste decenniet har 

en tredjedel av ledarskapsforskningen enligt Northouse (2013) handlat om det 

transformativa ledarskapet. Det transformativa ledarskapet lägger tonvikten på att ledaren 

inspirerar och motiverar följare i syfte att prestera över det förväntade. Det finns flera 

olika intressanta komponenter inom det transformativa ledarskapet, exempelvis karisma, 

på vilket sätt ledare motiverar och inspirerar sina följare samt hur ledaren ser till följarnas 

behov och ger råd och stöd. 

 

Forskningen kring ledarskap samt ledarskapsprocesser är relativt omfattande men utifrån 

ett idrottsperspektiv är forskningen mer begränsad. Forskning om ledare inom idrotten 

har ofta handlat om tränare eller coacher istället för ledare högre upp i idrottens 

organisationer. Att öka kunskapen om ledarskap på högre nivåer även inom idrotten är 

dock av intresse då ledarskap visat sig vara en kritisk faktor för organisationers framgång. 
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I denna studie ligger därför fokus på hur ledarskapet ser ut i olika kontexter och vilka 

ledarskapsprocesser som upplevs ha mest betydelse för ledare i idrottssektorn respektive 

näringslivssektorn. Leder en klubbdirektör sin förening på liknande sätt som en 

näringslivschef leder sin organisation och sina medarbetare? Kan liknande utmaningar 

och påverkansprocesser identifieras för en ledare i en idrottskontext som för en ledare i 

en näringslivskontext eller ser utmaningarna helt annorlunda ut? På vilket sätt leder 

exempelvis klubbdirektörer eller chefer i näringslivet egentligen sina framgångsrika 

organisationer?  För att svara på detta är syftet att identifiera vilka ledarskapsprocesser 

som framträder hos ledare i några framgångsrika organisationer. Med utgångspunkt i den 

betydelse forskningen ger det transformativa ledarskapet kommer även 

ledarskapsprocesser som kan kopplas till det transformativa ledarskapet att identifieras 

och diskuteras. 

 

Ledarskapsprocesser ska här ses som ett samlingsnamn för hur ledare arbetar, vilka 

metoder och arbetssätt som ledarna använder sig av och vilka beteenden och egenskaper 

som formar ledarskapet och påverkansprocessen i olika sammanhang. 

 

Genom att studera och granska ledarskapet i framgångsrika organisationer kan en ökad 

förståelse nås för vilka ledarskapsprocesser som är viktiga och nödvändiga. Med denna 

ökade förståelse kring hur ledare inom framgångsrika organisationer leder kan ledare i 

andra organisationer får en hjälp på vägen om hur en ledare kan leda så att organisationen 

kan fungera bättre och utvecklas. Exempelvis vilka metoder är användbara för att skapa 

delaktighet och engagemang som i sin tur leder till att medarbetare jobbar hårdare mot 

det gemensamma målet. Genom att studera idrottsledare på högre positioner, exempelvis 

klubbdirektörer, kan studien bidra till kunskaper kring hur dessa ledare leder sina 

föreningar. Fortsättningsvis påverkar ledarskapet mycket vilken väg en förening tar och 

genom att studera ledare på högre positioner inom framgångsrika organisationer kan 

studien bidra med kunskaper kring hur ledarskapet påverkar verksamheten. Därför ligger 

fokus på ledarskap och ledarskapsprocesser hos ledare på en högre nivå inom idrottens 

organisationer och ledare på motsvarande nivå i näringslivet och ur ett pedagogiskt 

perspektiv kan ledarskap ses som en form av påverkansprocess. 
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Pedagogik handlar bland annat om hur människor utvecklar kunskap samt färdigheter i 

sina relationer med andra människor och världen runt omkring. Ledare kan med sitt 

ledarskap på olika sätt påverka andra som verkar i organisationen och genom att studera 

ledare i framgångsrika organisationer både inom och utanför idrotten faller ämnet inom 

ramarna för det pedagogiska perspektivet.  

 

Utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv är det av betydelse att förstå mer om 

ledarskapsprocesser. Genom att studera den idrottsliga kontexten och då speciellt granska 

ledarskapet, identifiera påverkansprocesser och hur idrottsledare arbetar med förändring 

och utveckling kan studien bidra med kunskap om ledarskapsprocesser. Denna studie 

behandlar ett högst relevant ämne även ur ett idrottspedagogiskt perspektiv, eftersom 

kunskapen om påverkansprocesser som utövas av idrottsledare på högre positioner 

fortfarande är begränsad. 
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Tidigare forskning 
Med utgångspunkt i arbetets frågeställningar är denna sektion uppdelad i fyra 

övergripande delar. Den första delen behandlar vilken betydelse ledarskapet har för 

organisatorisk framgång och hur de relaterar till varandra. Nästa övergripande del 

beskriver ledarskapet ur ett mer generellt perspektiv. Här tas olika definitioner av 

ledarskap upp men även en överblick av olika ledarskapsteorier inom forskningen. Även 

hur ledarskap har utvecklats genom åren är en del som behandlas i denna del. Den tredje 

delen behandlar en av de senaste och mest populära ledarskapsteorierna inom 

ledarskapsforskningen den transformativa ledarskapsteorin. Teorin behandlar om hur 

individer ska lyftas till att prestera utöver det vanliga eller det begärda. En transformativ 

ledarskapsmodell presenteras och även hur teorin kan tillämpas i praktiken redogörs för. 

Tillhörande till denna del redovisas även kopplingen mellan det transformativa 

ledarskapet och organisatorisk framgång och hur dessa två delar relaterar till varandra. 

Avslutningsvis i detta avsnitt behandlas idrottsforskningen ur ett ledarskapsperspektiv. 

Exempelvis belyses hur olika ledarskapsteorier fungerar i en idrottskontext samt viktiga 

ledarskapskomponenter inom idrotten 

 

Ledarskapets betydelse för organisatorisk framgång 
Forskning visar att ledarskapet har betydelse för en organisations framgång, Weinberg 

och McDermott (2002) har bland annat studerat denna koppling. I studien har författarna 

jämfört idrotts- och företagsledares uppfattningar om vad som gör en organisation 

framgångsrik. De intervjuade 20 stycken ledare, tio var från respektive sektor. Författarna 

fann mer likheter än skillnader mellan idrotten och näringslivet gällande faktorer för en 

framgångsrik organisation och i studien reflekterades det kring tre ämnen, ledarskap, 

gruppsammanhållning och kommunikation. 

 

Under punkten ledarskap som är av mest intresse för denna studie skriver Weinberg och 

McDermott (2002) att alla intervjuade ledare menar att ett bra ledarskap är extremt 

viktigt för en organisations framgång och fortsätter med att skriva att det framkom att 

effektiva organisationer alltid har effektiva ledare. Weinberg och McDermott (2002) 
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skriver att tre teman om olika aspekter kring ledarskapets betydelse för organisatorisk 

framgång växte fram ur intervjuuppgifterna. Det första temat behandlar karaktärsdrag hos 

ledare, där egenskaper som ärlighet, att vara konsekvent, beslutsamhet och att vara 

organiserad nämndes som viktiga. Tema två behandlar social kompetens, att känna 

empati med kund eller anställd, förmåga att interagera med en mängd olika människor, 

förmåga att lyssna, och visa förtroende för andras förmågor. Gällande tema tre 

framkommer en specifik ledarskapsstil, det situationsanpassade ledarskapet, som anses 

bäst. Respondenterna förklarar att det år viktigt att en ledare kan skifta mellan att i bland 

ha en auktoritär ledarstil och ibland en mer demokratisk ledarstil (Weinberg & 

McDermott, 2002). 

 

Även Duygulu och Eylül (2009) hittar ett samband mellan ledarskap och organisatorisk 

framgång, författarna har studerat olika ledarskapsmönsters påverkan på organisationers 

prestationer. Författarna jämförde vinstdrivande organisationer med organisationer som 

är icke vinstdrivande. Bland annat undersöktes fotbollslag, basketlag samt ett 

teatersällskap. Utifrån de 149 svar på enkäten kunde författarna finna starka samband 

mellan ledaregenskaper och effektivitet bland organisationerna. De starkaste faktorerna 

som påverkar de vinstdrivande organisationernas effektivitet är: coachning, effektiv 

kommunikation, uppmuntran till samarbete samt en effektiv delegering av uppgifterna. 

Faktorer som påverkar de icke vinstdrivande organisationerna är: långsiktig planering 

samt ett givande resultat. Tyvärr har studien relativt lågt antal svarande mest beroende på 

en tidskrävande datainsamlingsmetod (Duygulu & Eylül, 2009). 

 

Enligt Larsson och Vinberg (2010) har ledarskapet en kritisk roll i skapandet för 

framgångsrika organisationer vilket framgår utifrån intervjuer med chefer och ledare från 

fyra olika organisationer. Det visar sig även att framgångsrikt ledarskap bygger på 

relationsorienterade beteenden och beteenden som beror på situation utifrån förändring- 

och uppgiftsdimensioner. Vanliga ledarskapsmetoder som författarna identifierade är 

bland annat att vara strategisk och visionär, att öppen kommunikation och ett ständigt 

informationsutbyte är viktigt, att delegera befogenheter och ansvar, att en lärandekultur 

skapas, att individuella samtal används, att det fanns en tydlighet i rollfördelningen i 
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organisationen och att medarbetare själva kan besluta kring sin roll eller uppgift (Larsson 

& Vinberg, 2010). 

 

Larsson och Vinberg (2010) visar på vikten av att ledarskap är relationsinriktat för att 

organisationen ska vara framgångsrik, i en närbesläktad studie betonar Geoghegan och 

Dulewicz (2008) vikten av att ledarskapet bygger på emotionell intelligens. Om det finns 

ett samband mellan en projektledares ledarskapskompetens och projektets framgång är en 

fråga som Geoghegan och Dulewicz (2008) ställer sig. De delar in ledarskapet in i tre 

delar, delarna är emotionell intelligens där självkännedom, känslighet, att kunna påverka 

och motivation bland annat ingår som komponenter. IQ är den andra delen, där att kunna 

kritiskt granska och analysera samt att ha ett strategiskt perspektiv ingår som 

komponenter och den tredje delen är ledningskompetens där komponenter är att kunna 

hantera resurser och lösa problem, att kunna ge och delegera uppgifter och ansvar samt 

utveckla medarbetare. Författarna, Geoghegan och Dulewicz (2008), kan i sitt resultat 

presentera att det finns ett väldigt starkt samband mellan ledningskompetens och 

projektets varierande framgång och att det finns ett samband mellan emotionell 

intelligens och framgång. De fortsätter med att skriva att de viktigaste komponenterna är 

att kunna hantera resurser och lösa problem, att kunna ge och delegera uppgifter och 

ansvar och utveckla medarbetare samt motivation. 

 

Ledarskapsdefinitioner 
Det finns nästan minst lika många definitioner av ledarskap som det finns människor som 

har försökt definiera begreppet och dess innebörd menar Northouse (2013). De olika 

definitionerna genom åren visar även att synen på ledarskapet har förändrats, under 1900-

talets början betonades kontroll och centralisering av makten och dominans är ett vanligt 

tema. Dessa uppfattningar och åsikter förändrades sedan till att handla mer om medfödda 

ledaregenskaper (traits). Detta perspektiv innebär att ledarens effektivitet och framgång 

beror på dessa medfödda egenskaper som inte går att lära. Ledarskapet identifieras som 

ett samspel mellan en individs specifika personlighetsdrag och de av en grupp samt att 
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attityder och aktiviteter ändras av ledaren, men att ledaren även kan påverkas av gruppen 

(Northouse, 2013). 

 

Redan under 1930-talet försökte hundratals studier få fram exakt vilka egenskaper som 

kunde garantera framgångsrikt ledarskap men studierna gav en komplex bild och inga 

tydliga svar framkom om vad som var ett framgångsrikt ledarskap skriver Yukl (2013). 

Senare har ledarskapsforskningen utvecklats mycket på detta område vilket märks i 

senare forskning, exempelvis hur det etiska ledarskapet kan förklaras. 

ledarskapsforskningen utvecklades under 1940-talet, Northouse (2013) skriver att 

gruppens påverkan blev viktigare och medförde nya definitioner: ledarskap är det 

beteende hos en individ medan denne är involverad i att styra gruppaktiviteter. Samtidigt 

håller ledarskap under tvång på att försvinna ur innebörden och definitionerna. 

 

Enligt Northouse (2013) växte under mitten av 1900-talet tre vanliga teman fram bland 

ledarskapsforskningen och de olika definitionerna. Det första temat är en fortsättning av 

gruppteorin som tidigare växt fram och som behandlar vad ledare gör i grupper. Det 

andra temat behandlar ledarskapet som en relation och därefter byggs och utvecklas 

gemensamma mål samt att ledarskapet bygger på ledarens beteende. Det tredje temat 

behandlar effektivitet, där ledarskap är definierat genom förmågan att påverka den totala 

gruppeffektiviteten. Senare under 1960-talet fanns en gemensam syn bland 

ledarskapsforskare på ledarskap, de ansåg att ledarskap ses som ett beteende som 

påverkar människor mot gemensamma mål eller i en gemensam riktning (Northouse, 

2013). 

 

Gruppfokuset var ett tema som senare utvecklades ytterligare vilket gav idéer om ett 

tillvägagångssätt som behandlar hur individer och grupper beter sig i organisationer. 

Ledarskapet ses här som att initiera och underhålla grupper eller organisationer för att 

åstadkomma dess mål skriver Northouse (2013). En annan inriktning som växte fram som 

fått betydligt större betydelse är den inriktning som menar att ledarskap är en ömsesidig 

process. Denna process mobiliserar personer med vissa specifika motiv och värderingar, 
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med varierande ekonomiska, politiska och andra tillgångar i ett sammanhang. Syftet med 

processen är att förverkliga antingen individuella mål eller gemensamma mål.   

Under 1980-talet kom en forskningboom om ledarskap och en mängd olika definitioner 

togs fram. Ett tema handlar fortfarande om att få följare att göra som ledaren önskar, ett 

annat tema handlar om inflytande, förmodligen det mest använda ordet i 

ledarskapsdefinitioner på 1980-talet. Forskarna försökte även skilja ledarskap från 

ledning (management) då forskarna hävdar att ledarskap inte är ett påtvingat inflytande. 

Ett tredje tema bygger vidare på de medfödda egenskaperna vilket har medfört att många 

människors uppfattningar om ledarskap bygger på egenskaper. Samt ett fjärde tema som 

handlar om transformation eller förvandling, där ledarskap uppstår när en eller flera 

personer samarbetar med andra på ett sådant sätt att ledare och följare höjer varandra till 

högre nivåer av motivation och moral (Northouse, 2013). 

 

Författaren skriver vidare att efter många års forskning är forskare nu på senare tid 

överens om att de inte kan komma fram till en gemensam definition på ledarskap 

(Northouse, 2013). Fortsättningsvis pågår en debatt om ledarskap och ledning 

(management) är samma sak och om vad ledarskap egentligen handlar om och bygger på, 

vissa menar att ledarskap handlar om egenskaper, andra menar att olika kunskaper är 

betydelsefulla och ännu andra menar att det handlar om relationer och beteenden. Senare 

forskning (Sandberg & Fogelberg Eriksson, 2000) visar på att ledarskap är en 

komplicerad kontextberoende interaktionsprocess och fokus ligger på interaktion mellan 

ledaren och den sociala och organisatoriska omgivningen. 

 

Trots forskarnas oenighet definierar Northouse (2013) själv ledarskap som en process där 

en individ försöker influera en grupp till att uppnå gemensamma mål. Författaren 

förklarar definitionen genom att ledarskap är en process, att man ska influera andra och 

det sker i grupper samt innefattar gemensamma mål. Yukl (2013) menar även att 

ledarskap handlar om att genom avsiktlig påverkan påverka sina medarbetare på olika sätt 

men även att denna komponent är den enda som ledarskapsforskningen kan enas kring. 

De olika ledarskapsskolorna skiljer sig i synen på påverkan, genom vilket sätt påverkan 

utövas, syftet med påverkan och vad resultatet blir av påverkan. Författaren talar också 
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om att utgångsperspektivet spelar en stor roll för hur ledarskap indelas. Exempelvis 

spelar det stor roll om forskaren utgår från ledaren eller följaren eller om man analyserar 

på grupp- eller individnivå (Yukl, 2013). 

 

Ledarskapsteorier  
Enligt Northouse (2013) är ledarskap ett område som under en lång tid har intresserat 

människor. Det finns många olika teorier där ämnet beskrivs eftersom det råder en stor 

komplexitet kring ledarskapsprocessen. Tidigare forskning har poängterat att ledarskap är 

uppbyggt utifrån medfödda egenskaper, till exempel trait approach teorin. Nyare 

forskning menar däremot att ledarskap kan ses mer som en process mellan individer och 

att alla kan ta del av ledarskap (Northouse, 2013). 

 

Inom ledarskapsforskningen förekommer studier med både kvalitativ och kvantitativ 

utgångspunkt. Yukl (2013) skriver att ledarskapsforskningen tog sin början under 1900-

talet och mycket av forskningens fokus har varit att bestämma vilka faktorer som bidrar 

till ett effektivt ledarskap. Yukl (2013) menar att det är svårt att sammanfatta 

ledarskapsforskningen men att ett användbart sätt att klassificera forskningen är att se 

vilken variabel som betonas mest. Det finns tre variabler för att skapa en förståelse för 

effektivt ledarskap: ledarens karaktärsdrag, följarens karaktärsdrag samt situationens 

beskaffenhet (Yukl, 2013). 

 

Under 1940- och 50-talet utvecklades en teori som benämns style approach även kallad 

behavioural approach. Slack och Parent (2006) beskriver att teorin har en tonvikt på att 

visa vilken ledarskapsstil eller vilket ledarskapsbeteende som mest sannolikt ökar 

medarbetarnas effektivitet. Enligt författarna finns två forskningsexempel på denna teori 

nämligen the Ohio State Studies samt the Michigan Studies. Båda dessa studier hade 

fokus på ledarens beteende snarare än ledarens personliga egenskaper samt båda 

identifierade två olika ledarskapsstilar, den ena med fokus på organisationens uppgifter 

och den andra på relationer med medarbetarna (Slack & Parent, 2006). 
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Vidare beskriver Yukl (2013) att Katz under 1950-talet forskade fram en modell som 

benämns three-skill approach som är en övergriplig indelning av ledares karaktärsdrag 

relaterat till ledares effektivitet. De tre kategorierna är tekniska färdigheter, sociala 

färdigheter samt begreppsmässiga färdigheter. Med tekniska färdigheter menas kunskap 

om processer, metoder och tekniker för att kunna utföra en speciell aktivitet. Sociala 

färdigheter förklaras som kunskap om sociala processer, förmåga att förstå känslor och 

attityder samt förmågan att kunna kommunicera klart och tydligt. Begreppsmässiga 

färdigheter syftar till ledarens analytiska förmåga, logiska tänkande och kreativitet 

gällande nya idéer samt problemlösning. Författarna nämner också att viss forskning även 

väljer en fjärde kategori nämligen administrativ förmåga vilken innefattar delar från de 

tre ovan nämnda kategorierna exempelvis i syfte att kunna utföra planerings- eller 

förhandlingsuppgifter (Yukl, 2013). Northouse (2013) menar att det finns tre olika 

chefsnivåer i en organisation vilket medför att det krävs olika färdigheter beroende på 

chefsnivå. För toppledarna i ett företag är det viktigt att ha mycket mänskliga och 

konceptuella färdigheter, medan tekniska färdigheter inte är lika viktiga. På 

mellanchefsnivå krävs det en hög kunskap av alla tre färdigheter och på den lägsta 

chefsnivån är tekniska och mänskliga färdigheter prioriterade medan konceptuell inte är 

lika viktig (Northouse 2013). 

 

En annan teori är the contingency theories vilken enligt Yukl (2013) behandlar hur olika 

aspekter av ledarskapssituationen påverkar ledarens inflytande och effektivitet. De tidiga 

teorierna lade tyngdpunkten på ledarens påverkan på individen men vissa teorier 

behandlar även inflytandet på grupprocesser. Yukl (2013) skriver att det finns en rad 

olika teorier som kan sorteras in under begreppet exempelvis situational approach och 

path-goal theory.  

 

Situational approach växte fram i slutet av 60-talet och utgår från att det är kontexten som 

påverkar ledarskapsprocessen, till exempel medarbetares karaktärsdrag, arbetets natur 

eller typen av organisation. Sammanfattningsvis kan det sägas att denna teori bygger på 

att ledaren måste anpassa sitt ledarskap efter situation och att samma ledarskap inte kan 

användas i alla olika typer av situationer. Vidare förklaras path-goal theory som enligt 
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Yukl (2013) lägger fokus på följarnas behov och mål där ledaren fungerar som en 

hjälpare för att kunna hjälpa följarna att nå sina mål. Ledaren motiverar sina medarbetare 

genom att tydliggöra vilka konsekvenser olika insatser får, och hen definierar mål, 

klargör vägen och stöttar.   

 

Under slutet av 1970- och början av 1980-talet växte teorin om det transformativa 

ledarskapet fram skriver Northouse (2013), teorin har blivit väldigt populär och forskare 

har studerat denna teori mycket på senare år. Teorin bygger på att transformera/förändra 

följarna, att få dem att göra mer än vad som normalt förväntas av dem. Teorin relaterar 

till att motivation och moral hos både ledare och följare förändras samt att teorin är starkt 

kopplat till känslor, värderingar, visioner och långsiktiga målsättningar. Yukl (2004) 

skriver att vissa menar att karismatiskt ledarskap kan ses en synonym till det 

transformativa och vissa anser att det fungerar som en underkategori. 

 

Servant leadership växte fram på i början på 1970 talet och har med åren utvecklas, men 

kärnpunkten kvarstår. Ledaren som arbetar utifrån denna teori, är observant på följarnas 

behov och sätter dessa främst. Ledaren försöker stärka och stödja följarna samt försöker 

få dem att utveckla sin fulla potential. Det finns en diskussion kring teorin om den 

behandlar en ledares egenskaper eller beteende (Northouse, 2013). 

 

En av de senaste teorierna inom ledarskapsforskningen är authentic leadership som har 

sin grund i psykologin och självkontroll. Definitionen av detta ledarskap varierar mellan 

olika forskare men de flesta betonar vikten av att ledaren är trovärdig när det gäller vad 

ledaren säger, hur ledaren handlar samt ledarens värderingar. Sammanfattningsvis bygger 

teorin på att ledaren är ärlig, rättvis och pålitlig (Yukl, 2013). 

 

Team leadership är en annan teori som växt fram på senare tid. Ordet team hänvisar ofta 

till en mindre arbetsgrupp som har ett gemensamt mål, där medlemmarna är ömsesidigt 

beroende av varandra och har kompetenser som kompletterar varandra. En modell som 

sammankopplas till teorin är Hills modell som bygger på idén att ledarskap spelar en 
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nyckelroll för framgång och vad ledaren gör är centralt för gruppens effektivitet 

(Northouse, 2013). 

 

Transformativt ledarskap  
Det transformativa ledarskapet beskrivs av Northouse (2013) som en process som 

förändrar människor och innefattar känslor, värderingar, etik, normer samt långsiktiga 

mål. Teorin utmärker sig genom att följarna påverkas att åstadkomma lite mer än vad 

som förväntas av dem. Ofta inkluderas karismatiskt samt visionärt ledarskap i modellen. 

Yukl (2013) beskriver teorin som ett relationsbaserat ledarskap med huvudsakliga 

komponenter som att formulera en tydlig vision, uppmuntra innovativa tankesätt, föregå 

med gott exempel samt visa att man gör uppoffringar för organisationen. Vidare nämner 

Yukl (2013) att teorin vädjar till de moraliska värderingarna hos medarbetarna med syfte 

att öka medvetenheten hos dem för etiska frågor och att få medarbetarna att mobilisera 

energi. 

 

Det transformativa ledarskapet är en omfattande strategi, den kan användas för att 

beskriva ett brett spektrum av ledarskap. Allt från mycket specifika försök att påverka 

följare på en individuell nivå, till ett bredare omfattande försök i att påverka hela 

organisationer och till att påverka hela kulturer. Även om den transformativa ledaren 

spelar en central roll i förändringsprocessen är ledaren och följarna oskiljaktiga och 

beroende av varandra i omvandlingen (Northouse, 2013). 

 

Det transformativa ledarskapet är en process där ledaren engagerar sig i andra och skapar 

en förbindelse som höjer nivån av motivation och moral hos både ledaren och följarna. 

Denna typ av ledare är lyhörd för de behov och motiv som anhängare har och försöker 

hjälpa följarna att nå sin fulla potential (Northouse, 2013). 

 

Tillämpning av det transformativa ledarskapet 
Det transformativa ledarskapet är inte någon modell som talar om vad ledare ska göra 

utan är en bred samling av generaliseringar om vad som är typiskt för ledare som arbetar 
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med förändrings- eller utvecklingsprocesser. Den ger inte heller några klart definierade 

antaganden om hur en ledare bör agera i en viss situation för att lyckas utan snarare ger 

det transformativa ledarskapet allmänna tankar om ledarskap och betonar ideal, 

förebilder, inspiration, förändring och individuella angelägenheter. Det transformativa 

ledarskapet kräver att ledare är medvetna om hur deras eget beteende relaterar till 

följarnas behov och den förändrade dynamiken inom sina organisationer (Northouse, 

2013). 

 

En transformativ ledarskapsmodell 
Northouse (2013) beskriver att Bernard M. Bass i mitten på 1980-talet presenterade en 

mer omfattande och delvis förändrad modell av det transformativa ledarskapet. Modellen 

baserades på den ursprungliga modellen som i litteraturen mestadels har tillskrivits James 

MacGregor Burns och Robert House. Denna modifierade variant av teorin lägger 

tonvikten på att öka fokuset på följarnas behov mer än ledarnas behov genom att antyda 

att det transformativa ledarskapet även kan tillämpas i situationer där utfallet av ledarskap 

inte alltid blir positivt. Modellen bygger på att transformativt och transaktionellt 

ledarskap kan ses som en enda sammanhängande enhet, “The Leadership Continuum” 

där även Laissez-Faire ledarskap ingår. I modellen uppmärksammas känslomässiga och 

karismatiska element mer, och föreslår att karisma är nödvändigt men inte en 

förutsättning för att modellen ska fungera. 

 
 

Figur 1. “The Leadership Continuum” 

 

Det transformativa ledarskapet motiverar följare att göra mer än väntat genom att höja 

följarnas medvetenhet om vikten och värdet av specificerade och idealiserade mål, få 
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följarna att inse att deras egenintresse skall stå till förmån för laget eller organisationens 

skull, och att få följare att ta itu med behov på en högre nivå. Bass’ modell innefattar sju 

olika ledarskapsfaktorer som sedan är uppdelade under tre huvuddelar: transformativt-, 

transaktionellt- och Laissez-Faire-ledarskap. 

 

Transformativa ledarskapsfaktorer 
Det transformativa ledarskapet bidrar enligt Northouse (2013) till att öka prestationen för 

medarbetarna i syfte att de ska kunna nå hela sin potential. I författarens uppdelning 

återfinns fyra faktorer under huvuddelen transformativt ledarskap, idealiskt inflytande, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt individuellt övervägande. 

 

Idealiskt inflytande innebär att ledaren ses en stark förebild som medarbetarna kan 

identifiera sig med och efterlikna. Dessa ledare förespråkar ofta en hög moral och etik, är 

vanligtvis högt respekterade av sina medarbetare och förser sina medarbetare med en 

vision. Denna faktor kan mätas på två sätt, dels en komponent som bygger på ledarens 

attribut baserat på följarnas uppfattning om ledaren och dels en beteendekomponent 

vilken grundas i medarbetarnas iakttagelser av ledarens olika beteenden. Ledarens 

karisma är en viktig del av denna faktor och författaren lyfter fram Nelson Mandela som 

ett bra exempel på en ledare som anammade många delar i denna faktor (Northouse, 

2013). 

 

Inspirerande motivation är nästa faktor, här beskrivs ledaren som en person som är duktig 

på att kommunicera höga förväntningar till sina medarbetare samt inspirerar dem till att 

dela organisationens visioner genom att motivera dem. Detta ledarskap uppmuntrar en 

god laganda. Exempelvis en ledare som motiverar medarbetarna att överträffa sina mål i 

arbetet genom uppmuntrande ord som betonar medarbetarnas viktiga roll för 

organisationens fortsatta utveckling (Northouse, 2013). 

 

Nästa faktor benämns intellektuell stimulans och innefattar ledarskap som stimulerar 

följarnas kreativa och innovativa sidor i syfte att utmana sina egna värderingar såväl som 
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ledarens och organisationens värderingar. Denna form av ledarskap vill påverka följarna 

att söka nya angreppsvinklar samt att utveckla nya uppfinningsrika sätt att hantera 

organisatoriska frågor. Medarbetarna uppmuntras även att tänka självständigt och att vara 

noggrann vid problemlösning. Ett exempel på detta ledarskap är en fabrikschef som 

framhåller medarbetarnas insatser att utveckla nya unika vägar att effektivisera 

produktionen (Northouse, 2013). 

 

Den avslutande faktorn benämns individuellt övervägande och innebär enligt Northouse 

(2013) att ledaren bidrar till ett stödjande arbetsklimat i vilket ledaren är lyhörd för 

individens behov. Ledarens roll är rådgivande och stöttande samtidigt som de försöker 

hjälpa sina medarbetare att förverkliga sig själva. Ledaren kan använda delegering som 

ett verktyg för att få sina medarbetare att växa genom personliga utmaningar. Northouse 

(2013) skriver att en chef som lägger mycket tid på varje enskild medarbetare på ett unikt 

och personligt sätt är ett tydligt exempel på denna ledarstil. 

 

Transaktionella ledarskapsfaktorer 

Transaktionellt ledarskap skiljer sig från transformativt ledarskap i och med att den 

transaktionella ledaren inte ser till individers behov eller att ledaren inte heller fokuserar 

på personlig utveckling. Detta ledarskap motiverar följare genom att vädja till deras 

egenintressen och utbyte av förmåner. Inom det transaktionella ledarskapet finns det två 

olika kategorier, villkorad belöning samt ledning genom undantag (Northouse, 2013). 

Villkorad belöning är en utbytesprocess mellan ledare och dess följare, den går ut på att 

följaren får en specificerad belöning gentemot en insats. Med denna typ av ledarskap 

försöker ledaren få ett godkännande av följaren om vad som behövs åstadkommas för att 

följaren ska utföra någonting. Ett exempel kan vara en förälder som förhandlar med sitt 

barn om hur mycket barnet får titta på tv efter att ha barnet gjort sina läxor (Northouse, 

2013). 

 

Ledning genom undantag handlar om att ge korrigerande kritik, negativ feedback, och 

negativ förstärkning. Denna form av ledarskap finns i två former: aktiv och passiv. En 

ledare som använder en aktiv form studerar följare noga för att hitta misstag eller 
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regelbrott och vidtar sedan korrigerande åtgärder. Ett exempel är en butikschef som 

dagligen övervakar hur de anställda närmar sig kunder och hen korrigerar snabbt säljare 

som är långsamma med att använda det uttalade arbetssättet. En ledare som anammar den 

passiva formen ingriper först när normer inte har uppfyllts eller att problem har uppstått. 

Ett exempel kan vara en handledare som ger en anställd en dålig utvärdering om dennes 

arbete utan att tala med den anställde om hennes eller hans tidigare arbetsprestationer 

(Northouse, 2013). 

 

Sammanfattningsvis skriver Northouse (2013) att det transformativa ledarskapet ger 

tydligare effekter än det transaktionella ledarskapet. Medan det transaktionella 

ledarskapet mest resulterar i förväntade utfall, så resulterar det transformativa ledarskapet 

huvudsakligen i prestationer utöver det förväntade. 

 

Icke-ledarskaps faktorer 
I modellen ligger icke-ledarskaps faktorer längst ut till höger på kontinuum och avviker 

från det transaktionella ledarskapet. Beteenden som tillhör detta ledarskap är inte 

transaktionella utan beskriver ett icke ledarskaps Laissez - Faire. Denna faktor handlar 

om frånvaron av ledarskap. Denna ledare abdikerar från sitt ansvar, fördröjer beslut, ger 

ingen feedback, och anstränger sig inte för att hjälpa följare att tillfredsställa sina behov. 

Det finns inte heller någon ansträngning hos ledaren i att försöka hjälpa följarna att växa 

som grupp eller individer. Ett exempel på en ledare som utövar ett sådant ledarskap kan 

vara en VD för ett mindre tillverkningsföretag som inte kallar till möten med chefer på 

lägre positioner och inte har någon långsiktig plan för företaget (Northouse, 2013). 

 

Olika perspektiv på det transformativa ledarskapet 
Den modell som har beskrivits ovan “The Leadership Continuum” är ett sätt att se på det 

transformativa ledarskapet. Söderfjäll (2007) nämner att det finns ytterligare sätt att se på 

det transformativa ledarskapet, bland annat har Kouzez och Posner presenterat en modell. 

Den skillnad som går att identifiera enligt Söderfjäll (2007) utgår från vilket perspektiv 

man väljer att betrakta ledarskapet. Modellen som bygger på Bass’ tillvägagångssätt och 
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teori lägger en större vikt på medarbetarnas reaktion på ledaren och ledararens beteende 

medan den Kouzez och Posner har lagt fram har ett något tydligare fokus på konkreta 

ledarskapsbeteenden. En annan skillnad som författaren nämner är att Kouzez och Posner 

tillvägagångssätt har sin fördelar i att den är enklare att utöva i praktiken men att Bass har 

en betydligt större förankring i forskningen (Söderfjäll, 2007). 

 

Transformativa ledarskapets betydelse för organisatorisk 

framgång 
Det finns samband mellan organisatorisk framgång och det transformativa ledarskapet. 

Wang, Oh, Courtright och Colbert (2011) har analyserat 25 års forskning inom området 

transformativt ledarskap och i en metaanalys undersöks 113 olika studier och fokuserar 

på relationen mellan det transformativa ledarskapet och medarbetarnas prestation. 

Dessutom visar studien att det transformativa ledarskapet har positiva effekter på 

organisationens prestation. Det positiva sambandet mellan transformativt ledarskap och 

medarbetarnas prestation går enligt författarna att identifiera oavsett organisationsnivå, 

ledarnivå och över nationsgränser. Dock pekar studien på att även om många 

undersökningar visar på samband mellan organisationers prestation och transformativt 

ledarskap så är detta samband mest tydligt på gruppnivå inom olika organisationer 

(Wang, Oh, Courtright & Colbert, (2011). 

 

De organisationer som vill använda sig av de bästa ledarskapsmetoderna bör ägna mer 

uppmärksamhet åt det transformativa ledarskapet menar Idris och Ali (2008) i sin studie. 

Författarna beskriver fortsättningsvis att om organisationer lägger tyngdpunkten på det 

transformativa ledarskapet så ökar möjligheterna för att organisationerna ska förbättra 

sina prestationer (Idris & Ali, 2008). Vidare skriver Noruzy, Dalfard, Azhdari, Nazari-

Shirkouhi och Rezazadeh (2013) att det finns gemensamma nämnare mellan 

transformativt ledarskap och positiva effekter på organisationers prestation. Författarna 

skriver även att förutom de positiva effekterna på organisationernas prestation, kan det 

transformativa ledarskapet leda till att det organisatoriska lärandet ökar samt att 

kunskapshanteringen och innovationen förbättras inom organisationen vilket ger indirekta 
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effekter på organisationens resultat (Noruzy, Dalfard, Azhdari, Nazari-Shirkouhi & 

Rezazadeh, 2013). Det finns vissa studier som menar att det transformativa ledarskapet 

och det karismatiska ledarskapet går hand i hand, forskarna Huang, Hsu och Chiau 

(2011) definerar däremot det karismatiska ledarskapet som en underkategori till det 

transformativa ledarskapet och författarna menar att även detta ledarskap har positiva 

effekter på organisationers framgång. 

 

En av de viktigaste slutsatserna från en studie av Garcia-Morales, Lloréns-Montes och 

Verdú-Jover (2008) är att den styrker tesen att transformativt ledarskap hjälper 

organisationen att utveckla en grund för organisatorisk kunskap. Studien verifierar även 

att transformativt ledarskap underlättar organisatoriskt lärande inom organisationen vilket 

leder till att andra medarbetare inom organisationen upptäcker sina mentala modeller 

vilket utvecklar deras systematiska syn på organisationen. Författarna har som mål med 

sin studie att teoretiskt analysera ledares synsätt på olika strategiska variabler relaterade 

till kunskap och förnyelse. De undersöker hur dessa variabler påverkar förhållandet 

mellan transformativt ledarskap och organisatorisk prestation. Baserat på tidigare 

forskning skapar författarna en modell som jämför korrelationerna mellan dessa variabler 

samt har slutligen testat modellen mot data från 408 spanska företag. Författarna kan 

empiriskt redovisa att transformativt ledarskap påverkar exempelvis undermedveten 

kunskap, organisationens lärandeförmåga och innovationsförmåga. Om relationerna 

mellan dessa fristående variabler stimuleras ordentligt uppmuntras uppkomsten av 

positiva synergieffekter vilket leder till en förbättring av organisationens prestation 

(Garcia-Morales, Lloréns-Montes & Verdú-Jover, 2008). 

 

Ledarskap inom idrottssektorn 
Enligt Trevor och Slack (2006) finns det begränsat med forskning som behandlar 

ledarskap inom idrottsorganisationer. Trots att sport management är ett av de mest 

forskade områdena inom idrotten menar de att denna forskning till stor del består av 

kandidatuppsatser och till mindre del av vetenskapliga artiklar. En annan viktig aspekt är 

att forskningen till stor del utgår från tränare och inte ledare högre upp i organisationen. 
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Trevor och Slack (2006) väljer att ta upp vissa utvalda ledarskapsteorier som är mest 

användbara i en idrottskontext, exempelvis transformativt ledarskap, trait approach och 

path-goal theory. De menar även att fortsatt forskning inom området är viktigt för även 

om ledaren inte är den enda faktorn för en väl fungerande organisation, så fyller likväl 

ledaren en viktig funktion när det kommer till att styra organisationen (Trevor & Slack, 

2006). 

 

En äldre studie av Lambrecht (1987) har undersökt vilken kompetens en ledare behöver 

för att kunna arbeta inom sport management. Författaren kommer bland annat fram till att 

det behövs olika ledarskapskompetenser beroende på organisationens storlek. Studien 

inkluderade 264 amerikanska managers indelade i tre olika grupper, grupptillhörigheten 

avgjordes av organisationens storlek som ledaren representerade. Författaren kom fram 

till en rad intressanta slutsatser inom detta område. Först och främst kunde flera olika 

viktiga faktorer identifieras som var nödvändiga för att kunna leda en idrottsorganisation. 

Den faktorn som ledarna bedömde som viktigast var att ha förmågan att kommunicera 

med organisationens intressenter följt av att kunna motivera sina anställda, andra viktiga 

faktorer var att kunna hantera intressenters klagomål samt beslutsfattarprocessen. Dessa 

faktorer betonades som viktiga av ledare från alla tre olika urvalsgrupper. I studien 

fastställdes även att det finns en skillnad i att leda en mindre organisation jämfört med en 

större. Den stora skillnaden är enligt författaren att det är en mycket mer komplex uppgift 

att leda en större organisation än en mindre organisation. Studien fastställer även att det 

behövs mer utbildning inom det specifika området sport management för att ledarna ska 

kunna utföra sina uppgifter (Lambrecht, 1987). 

 

Även två författare från Tyskland har undersökt vilka kompetenser sportchefer behöver. 

Horch och Shütte (2003) studerade sportchefer i tyska idrottsföreningar och 

idrottsförbund, de sökte svaren på tre centrala frågeställningar: vilka är de huvudsakliga 

aktiviteterna sportchefer i klubbar och förbund ägnar sig åt, vilka kompetenser behöver 

de samt vilka skillnader som fanns, och hur kan de förklaras. Från intervjuer kunde fem 

huvudgrupper av aktiviteter och sju huvudgrupper av kompetenser identifieras. 

Författarna menar att aktiviteterna har starka kommunikativa och sociala aspekter, och 
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gruppen innehåller aktiviteter som: leda och styra på högre ledningsfunktioner, 

coachinguppgifter i kombination med lobbying för externt stöd, kommunikation och 

information, sociala kontakter och problemlösning, administration och hantering av 

intressenter och centrala resurser. Fortsättningsvis menar de att sportcheferna bland annat 

behöver kompetenser i redovisning, finansiering och juridik, fastighetsförvaltning, 

marknadsföring, resursförvaltning samt informationsteknik. Horch och Shütte (2003) 

menar även att sport management skiljs mer och mer från coaching och undervisning, 

men att sportchefen även behöver viss grundläggande kunskap om den aktuella sporten. 

Resultatet visar också att många kompetenser skiljer sig åt mellan olika tjänster men 

författarna menar att en bred kompetens är nödvändig oavsett tjänst (Horch & Schütte, 

2003). Även den svenska forskaren Fahlström (2004) belyser samma komponenter som 

särskilt betydelsefulla för en sport manager. Författaren beskriver att arbetsuppgifterna 

bland annat består av att planera, organisera, leda, motivera, kontrollera och utvärdera. 

 

En brittisk studie utförd av Fletcher och Arnold (2011) utreder också viktiga delar i sport 

management, men från perspektivet vilka områden som har mest betydelse för de aktivas 

prestationer. I studien undersöks 13 ledare som var ansvariga för idrottarnas prestationer i 

olika olympiska grenar. Fyra huvudområden identifierades som hade en stor inverkan på 

de aktivas prestationer: visioner, operationer, människor samt organisationskultur. 

Fletcher och Arnold (2011) beskriver vilka som är de viktigaste aspekterna för dessa 

områden. Visionen bör vara tydlig för både organisationen och de aktiva och 

förväntningarna som följer med en vision ska kunna hanteras. Ekonomisk planering, 

laguttagningar och medvetenhet gällande regler inom idrotten är aspekter i 

operationsdelen. I huvudområdet människor inkluderas kommunikation, feedback samt 

hantering av annan personal exempelvis rekrytering och personalutveckling. 

Huvudområdet organisationskultur innefattar delar som etablerandet av roller och vikten 

av en god atmosfär inom både laget och organisationen i stort. En viktig slutsats i studien 

är att för att kunna utföra ett effektivt ledarskap är det viktigt att skapa en bra kultur och 

för att kunna skapa en bra kultur behövs gemensamma förväntningar och tydliga roller i 

organisationen (Fletcher & Arnold, 2011). 
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Fahlström (2004) skriver att sport management innehåller flera olika discipliner, det kan 

handla om juridik, ekonomi, organisationsteori med mera. Men när dessa kunskaper ska 

omsättas i verkligheten i något som författaren väljer att kalla praktiskt management, 

tillkommer ledarskapsdimensioner. Författaren menar att det är självklart att koppla ihop 

ledarskap och sport management, och att sport management gestaltas i ledarskapet 

eftersom när dessa tidigare nämnda kunskaper ska omsättas i praktiken så utövas 

ledarskap (Fahlström, 2004). 

 

Sammanfattning  
I inledningen poängteras det att framgång är något alla organisationer eftersträvar och 

den tidigare forskningen visar att ledarskap har stor betydelse för organisatorisk 

framgång. Det identifieras en del ledarskapsprocesser som är viktiga och nödvändiga för 

ledare som verkar inom framgångsrika organisationer. Denna studie lägger fokus på är 

den transformativa ledarskapsteorin, denna teori innehåller dock inget rent förhållningsätt 

hur ledare skall agera utan teorin består av en mängd allmänna slutsatser om vad som är 

utmärkande för ledare som arbetar med förändrings- eller utvecklingsprocesser. I den 

tidigare forskningen finns flera samband mellan det transformativa ledarskapet och 

framgångsrika organisationer. Ledarskapsforskningen inom idrottsområdet är oftast 

kopplad till exempelvis tränare medan forskningen på idrottsledare på högre nivå är 

begränsad. Studien kommer att fokusera på ledarskapsprocesser som ledare på högre nivå 

utövar inom framgångsrika organisationer och även kopplat till den transformativa 

ledarskapsteorin samt försöka utreda vilka utmaningar dessa ledare ställs emot. 
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Syfte 
Det övergripande syftet är att identifiera vilka ledarskapsprocesser ledare utövar inom 

framgångsrika organisationer för att bidra med kunskap kring dessa processer samt 

granska dessa processer med utgångspunkt i det transformativa ledarskapet och 

undersöka ledarskapet i olika kontexter - idrott och näringsliv.  

 

De frågeställningar som fokuseras är: 

 

• Vilka ledarskapsprocesser går att identifiera bland ledare inom framgångsrika 

organisationer och hur utövar ledarna dessa processer? 

 

• Använder sig ledare inom framgångsrika organisationer av ledarskapsprocesser 

som går att associera till den transformativa ledarskapsteorin och i så fall hur 

utövar ledarna dessa processer? 

 

• Vilka ledarskapsprocesser har mest betydelse för ledare i idrottssektorn 

respektive näringslivssektorn och finns det liknande utmaningar i respektive 

sektorer? 

 

Avgränsningar 
I denna studie undersöks ledare som antingen arbetar inom idrotten på positioner som 

klubbdirektör, klubbchef eller VD och inom näringslivet ledare som arbetar med 

anknytning till ledningsgruppen. 
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Metod 

Datainsamlingsmetod  
För att besvara syfte och frågeställningar bedömdes kvalitativ intervju vara det bästa 

alternativet som datainsamlingsmetod. Intervju som metod karaktäriseras enligt Gratton 

och Jones (2010) av sin kvalitativa inriktning. Ett ytterligare argument för att använda 

kvalitativ intervju som metod är att denna metod enligt Gratton och Jones ger djup och 

grundlig information. Eftersom syftet är att identifiera vilka ledarskapsprocesser som 

ledare använder sig av och hur dessa utövas samt att undersöka om ledarskapet skiljer sig 

åt i olika kontexter var frågor som “hur” och “varför” centrala för arbetet.  

 

Den semistrukturerade intervjun användes då det enligt Gratton och Jones (2010) ger 

möjlighet för intervjuledarna att kunna anpassa frågorna under intervjuns gång samt att 

kunna få specifik information om ett ämne genom att ställa lämpliga följdfrågor. Denna 

möjlighet användes i flera fall då informanterna i vissa fall började komma utanför ämnet 

och i vissa fall för att just få ytterligare information om ett ämne. 

 

Urval  
Då studien fokuserar på ledare på högre positioner inom framgångsrika organisationer 

valdes lika många företag som idrottsföreningar ut för att få en jämn fördelning i studien. 

Detta för att kunna möjliggöra en jämförelse mellan de olika kontexterna. De 

gemensamma nämnarna och kriterierna för företagen var att samtliga visade ett positivt 

resultat, det vill säga att företagen gick med ekonomisk vinst föregående räkenskapsår. 

Dessutom hade alla företag över 100 anställda, ett kriterium som ställdes upp för att 

säkerställa att de utvalda företagen storleksmässigt passade studien. Detta gjordes för att 

inkludera större företag i studien samt exkludera mindre företag som inte ansågs vara 

relevanta för studien. Väldigt stora företag som exempelvis multinationella företag 

likande Volvo valdes bort eftersom en jämförelse mellan dem och idrottsföreningarna 

inte hade varit relevant för studien då det inte gett en rättvis jämförelse mellan de olika 

kontexterna. Gällande för de utvalda idrottsföreningarna så bedömdes de bara på 
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sportsliga aspekter. Kännetecknade för de utvalda föreningarna var att de att föreningarna 

skulle bedriva lagidrotter och att samtliga föreningar hade lag och konkurrerade i den 

högsta elitserien i respektive idrott samt fortsättningsvis hade föreningarna en bred 

idrottsverksamhet med tillhörande elit-, junior- och ungdomslag. Även i valet av idrott 

valdes föreningar ut som hade verksamhet inom de tio största sporterna i Sverige enligt 

Idrotten i siffor (http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_48735/cf_394/2013_-

_Idrotten_i_siffror_-_RF.PDF).    

 

De ledare som intervjuades hade en liknande position i organisationerna. Ledarna 

arbetade alla på högre ledande positioner och hade anknytning till ledningsgruppen i 

respektive företag. Företagens informanter hade positioner inom företagen som 

personalchef, HR-strateg eller chef support. Valet motiveras både på grund av att 

positionerna ska kunna jämföras med idrotten och att och att ledarna arbetar med 

övergripande frågor inom organisationen, är involverade i många frågor samt har 

befogenheten och behörigheten att ta stora beslut. De ledare som intervjuades från 

idrotten hade en motsvarande tjänst som i företagen, det vill säga antingen som 

klubbchef, klubbdirektör eller VD. Detta motiveras av som nämnts tidigare att ledarna 

arbetar på en högre nivå med övergripande frågor, de är involverade i diskussioner som 

rör hela verksamheten samt tar många stora beslut. 

 

Efter att åtta intervjuer genomförts, fyra från respektive sektor, kunde ett visst mönster i 

datamaterialet skönjas och svaren på forskningsfrågorna började framträda. Vi bedömde 

att den insamlade datan vid denna tidpunkt var tillräcklig för att kunna svara på syftet och 

frågeställningar. 

 

Procedur 
Inledningsvis genomfördes en litteraturinläsning med utgångspunkt i ledarskap kopplat 

till dess betydelse för organisatorisk framgång och senare specificerades inläsningen till 

en teori om ledarskap, det transformativa ledarskapet och även dess koppling till 
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organisatorisk framgång. 

 

Information söktes genom varierande databaser på Umeå universitet och frekvent 

använda sökord var leadership, transformational leadership, business, skills, sports, 

successful, sport management och organizations.  Vidare användes även kurslitteratur och 

föreläsningsmaterial från tidigare kurser inom sport management på Umeå universitet. 
 

En intervjuguide (se bilaga 3) konstruerades utifrån frågeställningarna och den tidigare 

forskningen där flera av frågorna hade sin utgångspunkt i transformativa 

ledarskapsfaktorer vilket även ökar validiteten och reliabiliteten för studien. 

Intervjuguiden bestod av flera områden bland annat organisations mål och visioner, vad 

gör ledaren och hur handlar ledaren, feedback och kommunikation, arbetssätt och beslut, 

gruppen och värderingar, utmaningar samt idrott och näringsliv. 
 

Sedan gjordes även en pilotintervju för att bekanta oss med frågorna och för att öva på 

vår intervjuteknik. Efter pilotintervjun genomfördes mindre förändringar i intervjuguiden 

vilket vi bedömer gav en högre validitet i de omarbetade frågorna. Vi försökte under 

intervjuerna att inte på verka respondenternas svar genom vårt sätt att ställa frågor eller 

vårt kroppsspråk. Detta var något som förbättrades under intervjuernas gång då 

intervjutekniken kontinuerligt blev bättre. Intervjutekniken spelar en stor roll på den 

insamlade datans kvalitet samt det slutliga resultatet enligt Gratton och Jones (2010). 

Gratton och Jones (2010) menar även att respondentens svar kan påverkas genom hur 

frågorna ställs men även att svaret kan påverkas av intervjuledarens kroppsspråk.  

 

Huvuddelen av intervjuerna genomfördes öga mot öga med respondenterna, men två 

intervjuer genomfördes över telefon. När intervjuerna genomfördes gjordes dessa på 

informantens egna föreslagna plats, fri från störningsmoment och andra störande ljud. 

Ändå blev två intervjuer kort avbrutna men bara för att nästan omgående återupptas. 

Även telefonintervjuerna genomfördes på en plats väl avskärmad från ljud och 

störningsmoment för att säkerställa ljudets kvalité. Vid val av plats för intervjun bör ett 

antal faktorer beaktas, Gratton och Jones (2010) nämner några. Intervjun bör genomföras 
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på en sådan plats som informanten kan känna sig lugn och trygg på samt att platsen bör, 

speciellt om intervjun ska spelas in, vara väl avskärmad från ljud och andra 

störningsmoment i omgivningen. 

 

Kontakt togs med informanterna via mail och telefon och intervjuerna ägde rum på 

informanternas begärda plats. Intervjuerna tog mellan cirka 30 minuter och en timme och 

båda författarna närvarade och spelades in med hjälp av dator, diktafon och mobiltelefon. 

Inspelningsmaterialet transkriberades sedan av författarna i ett vanligt 

ordbehandlingsprogram. Avslutningsvis bearbetades utskrifterna genom kodning, 

meningskoncentrering och kategorisering för att sedan tolkas för att konstruera studiens 

resultat. 

 

Analysmetod 
Transkriberingarna granskades ett flertal gånger innan arbetet med kodning kunde inledas 

och kodning innebar att man knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att 

underlätta senare identifiering av ett uttalande. Senare genomfördes kodningen 

tillsammans och detta gjordes på samtliga intervjuer för att skapa ett sammanhang. Under 

kodningen användes även meningskoncentrering vilket innebär att man sammanfattar 

intervjupersonens svar till kortare formuleringar och längre meningar och uttalanden 

skrivs ihop där man försöker fånga huvudinnebörden av det som sagts i färre ord (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

 

För att intervjuanalysen skulle bli enklare med användes tre verktyg som Kvale och 

Brinkmann (2009) kallar för kodning, koncentrering och tolkning av meningar. Kodning 

och koncentrering användes för att det skapar struktur och ger överblick åt den 

omfattande intervjudatan som samlades in och meningstolkning användes för att 

meningstolkning lägger stort fokus på mindre detaljer av interaktionen i intervjun för att 

för att senare kunna vidga ursprungstexten. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar 

användandet av dessa metoder som ett metodiskt sätt att skapa en begreppsbild kring ett 

uttalande och i sin tur skapar förutsättningar för kvantifiering. 
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Efter att kodningen från de separata intervjuutskrifterna gjorts jämfördes de med varandra 

för att identifiera regelbundenhet och tolka vilka av begreppen som kan anses 

intressantare än andra. Detta för att skapa en helhet i utformningen av studiens resultat. 

De olika nyckelbegreppen, eller kodningarna, samlas senare under ett antal 

huvudkategorier. Kodningarna framställdes i resultatet som underkategorier. 
 

Några nackdelar gällande denna form av analys beskriver Bell (2006). Det finns alltid en 

risk för bias angående tolkningar av svar och meningar, eftersom författaren till arbetet 

gör subjektiva tolkningar av de svar som erhållits under intervjun. Denna risk kan öka då 

forskaren ska använda sig av egna kodningar och tolkningar av meningar för att 

underlätta hanteringen av en intervju. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar vidare 

angående detta problem att den vanligaste invändningen mot tolkning av intervjuanalyser 

är att olika uttolkare ofta hittar olika innebörd i samma intervju. Detta är något som 

författarna tog hänsyn till och för att minska risken för bias genomfördes bearbetningen 

gemensamt av studiens två författare. 

 

Etik 
De forskningsetiska riktlinjerna var något som togs i hänsyn i samband med intervjuerna. 

Den person som blev intervjuad informerades av oss intervjuledare att deltagandet var 

helt frivilligt och att denne fick avbryta intervjun när som helst. Den intervjuade ledaren 

informerades även om undersökningens och intervjuns syfte samt fick information om 

vilka moment som ingick i undersökningen. 

 

Intervjupersonerna informerades också om konfidentialitetskravet, även kallat 

anonymitetsprincipen. Detta innebär att ingenting av det som sades under intervjun kan 

härledas tillbaka till intervjupersonen. Till detta nämndes även nyttjandekravet, vilket 

innebär att intervjuaren inte använder intervjun och data genererad ifrån denna på annat 

vis än i det huvudsakliga arbetet eller forskningsmålet (Bryman, 2004). 
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Metoddiskussion 

Datainsamlingen i denna studie genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer 

eftersom kvalitativ data behövdes i syfte att ta reda på hur ledarskap fungerade i olika 

organisationer. I den tidiga fasen av uppsatsarbetet bestämdes vilka preferenser 

informanterna i studien skulle uppfylla. På företagssidan var önskemålet att bara intervjua 

verkställande direktörer från företag med ett visst antal anställda. I arbetet med att få 

intervjuer med företagsledare framkom det att det skulle bli svårt att få intervjutid med 

verkställande direktörer och vi fick därför ändra våra preferenser och söka ledare på lägre 

ledningsnivå exempelvis personalchefer. Det är svårt att uttala sig om resultatet blivit 

annorlunda om verkställande direktörer hade intervjuats. 
 

Från idrottens representanter var författarnas önskemål att informanterna skulle ha en 

högt uppsatt position exempelvis sportchef och att föreningen skulle vara på elitnivå. 

Dessutom var önskemålet att föreningen skulle bedriva sin verksamhet i Västerbotten 

eller dess närområde för att möjliggöra intervjuer på plats och inte över telefon. Åtta 

föreningar med verksamhet i Västerbotten tillfrågades men i slutändan var det bara två 

föreningar på elitnivå som ville ställa upp som hade sin verksamhet inom geografisk 

närhet. Detta medförde att författarna fick värdera om studien skulle ha alla informanter 

från föreningar på elitnivå eller om vissa intervjuer skulle genomföras över telefon med 

informanter från klubbar i andra delar av landet. Beslutet blev att genomföra två 

intervjuer över telefon med informanter från klubbar i andra delar av landet för att 

säkerställa att alla informanter representerade föreningar på elitnivå. Detta kan ha 

påverkat resultatet eftersom författarna kände att kontakten med informanterna blev 

bättre vid ett personligt möte samt möjligheten till följdfrågor fungerade bättre vid ett 

personligt möte. Ytterligare en nackdel med telefonintervju som författarna upplevde var 

att det ibland kunde höras bättre eller sämre beroende på yttre faktorer såsom bilar och 

vind. Detta hade kunnat undvikas om vi hade förvarnat informanterna att de skulle 

befinna sig på en tyst plats inomhus. 
 

Avslutningsvis och sammanfattningsvis anser författarna att studien har skapat oss en god 

uppfattning om ledarskap och det transformativa ledarskapet i synnerhet. Om författarna 
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skulle upprepa en liknande studie skulle en förbättring vara att tidigare ta kontakt med 

informanter för att kunna säkerställa att informanter med rätt egenskaper skulle kunna 

delta i studien. Detta hade troligen också medfört att telefonintervjuer hade kunnat 

undvikas helt. Vidare menar författarna att en större erfarenhet av intervjusituationer hade 

kunnat medföra att intervjupersonerna i vissa fall hade kunnat hålla sig mer till ämnet. 

Författarna upplevde att några av informanterna gav ganska vida svar. 
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Resultat  
I detta kapitel redovisas studiens resultat och kapitlet är strukturerad i olika övergripande 

huvudkategorier och i inledningen av varje stycke förklaras vad varje huvudkategori 

innebär för att läsaren ska få en överblick. Under rubriken ledarskapsprocesser inom 

framgångsrika organisationer inkluderas tre stycken huvudkategorier: sociala 

ledarskapsprocesser, coachande ledarskapsprocesser och strategiska ledarskapsprocesser. 

Under rubriken använder sig ledarna av ett transformativt ledarskap redovisas fyra 

stycken huvudkategorier: idealiskt inflytande, inspirerande motivation, intellektuell 

stimulans och individuellt övervägande. Vidare under rubriken ledarskapsprocesser som 

har mest betydelse för ledare i respektive sektor redovisas två stycken huvudkategorier: 

ledarskapsprocesser som har mest betydelse för idrottsledarna och ledarskapsprocesser 

som har mest betydelse för företagsledarna. Avslutningsvis inkluderas under rubriken 

utmaningar för ledare inom respektive sektor av två huvudkategorier: utmaningar för 

idrottsledarna och utmaningar för företagsledarna. 

 

Ledarskapsprocesser i denna studie ska ses som ett samlingsnamn för hur ledare arbetar, 

vilka metoder och arbetssätt som ledarna använder sig av och vilka beteenden och 

egenskaper som formar ledarskapet samt påverkansprocessen i olika sammanhang. 

Ledarskapsprocesser inom framgångsrika organisationer 
I denna del redovisas vilka ledarskapsprocesser som i studien har identifieras bland de 

intervjuade ledarna och innehåller huvudkategorierna sociala-, coachande och 

strategiska ledarskapsprocesser. Dessa tre huvudkategorier växte fram under analysens 

gång och i dessa huvudkategorier redovisas tillhörande ledarskapsprocesser utan någon 

rangordning. Sociala ledarskapsprocesser innefattar exempelvis hur ledaren 

kommunicerar med andra, skapar gemenskap och att verka som en förebild. Coachande 

ledarskapsprocesser innefattar hur ledaren motiverar, ger råd och feedback bland annat. 

Strategiska ledarskapsprocesser innefattar exempelvis hur ledaren arbetar med mål och 

delegerar arbetsuppgifter och ansvar. 
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Sociala ledarskapsprocesser 
En ledarskapsprocess som utkristalliserades var att ledarna kommunicerar mycket med 

sina följare. Ledarna beskriver hur de ger beskrivningar om uppgifter, informerar och 

skapar relationer med medarbetare och följare genom att använda sig av kommunikation. 

En del av kommunikationen är den icke-verbala kommunikationen och ett beteende som 

en av ledarna berättade om var att hen jobbade en hel del med att ta i människor. Att 

skaka hand mycket, ge high-fives och kanske ge en kram i något sammanhang. Ledaren 

berättade: 
 

Jag rör på människor, jag faktiskt tar i människor. Och det kan 

upplevas som, när jag berättar för er låter det konstigt men jag hävdar 

att inom idrotten, en av de viktigaste delarna är just den här beröringen 

(Idrottsledare 1)  
 

Även om den nya tekniken underlättar kommunikationsmöjligheterna förespråkar 

flertalet av ledarna en kontakt mellan fyra ögon, de beskriver att det är bättre ju mer man 

pratar med varandra och det är bra om mail och sms kan undvikas. När ledarna diskuterar 

med sina medarbetare menar de att man inte ska dra ut på saker och när väl gruppen har 

kommit överens om något då är det som gäller och då kan inte någon gnälla i efterhand 

förklarade de.  
 

En av ledarna från näringslivet beskriver sitt sätt att kommunicera på följande sätt: “ Jag 

är ute ganska mycket och pratar med folk, jag är inte någon sån här mailfantast utan då 

går jag hellre och pratar direkt med folk när det är något…”. (företagsledare 1)  
 

En annan ledarskapsprocess som framkom hos ledarna var att de jobbade med att skapa 

en gemenskap. Att skapa en bra grupp som trivs med varandra, ha kul och till och med gå 

ut och ha trevligt efter arbetet var det ett par av ledarna som nämnde, något som skapar 

förutsättningar för ett bra genomfört arbete. Företagsledare 4 säger “Det gör vi om vi alla 

är en väl fungerande grupp där vi har högt i tak och vi hjälps åt och vi är nu är det, ha 

kul tillsammans, vi ska ut på fredag, ska vi ut och ha roligt”. På ett företag brukar de 

samla medarbetarna några dagar per år för att prata, umgås och nätverka vilket skapar en 
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god gemenskap och gruppsammanhållning. Företagsledare 3 förklarar hur de arbetar med 

temadagar: 
 

Ja det är ju oerhört viktigt och vi har väl, alla uppskattar det 

supermycket om vi får träffas alla under samma tak och har 

jättetrevligt och vi har nätverk mellan varandra och vi har såhär 

gemensamma kvällar och det är superbra och det binder ju, för vi vill 

ju ha som en familj i företaget. (Företagsledare 3)  
 

En tredje ledarskapsprocess, som är mer ett personlig egenskap än en process, benämns 

som att vara karismatisk. Vissa av ledarna ansåg att deras medarbetare skulle beskriva 

dem som en inspiratör och drivande. Fortsättningsvis menar ledarna att de är väldigt 

entusiasmerande, med mycket energi och kommer med många idéer samt att de är 

engagerade. 
 

Den sista tillhörande ledarskapsprocessen under sociala ledarskapsprocesser är också ett 

beteende och det benämns som att ledarna ska fungerar som en förebild i sitt ledarskap. 

Detta är ett beteende som flera av ledarna har diskuterat, det handlar om att skicka rätt 

signaler, att vara professionella, att ta ansvar och om ledaren säger en sak ska ju även 

ledaren göra samma sak och att försöka visa vägen för medarbetarna menar de. Några av 

ledarna menar att det är många fler som tittar på hur en ledare beter sig och detta medför 

att hen som ledare behöver vara noggrann och försiktig i sitt beteende så att hen inte gör 

fel saker och att detta gäller hela tiden. 

 

Coachande ledarskapsprocesser 
Under denna huvudkategori redovisas det tre ledarskapsprocesser som de intervjuade 

ledarna berättade om. Den ena som benämns är att motivera. De intervjuade ledarna 

förklarar att stora delar deras ledarskap handlar om att motivera, engagera eller inspirera 

sina följare. Ledarna har delvis olika syn på hur de motiverar sina följare, exempelvis 

försöker vissa ge utmanade uppgifter medan andra jobbar mycket med beröm. Det som 

visar sig vara grundläggande med denna process är att ledarna ska försöka sälja ett 
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budskap till sina medarbetare och att det är en ständigt pågående process som rör alla 

ledarnas medarbetare. De förklarar att de försöker motivera dem till att jobba hårt och en 

av ledarna diskuterar kring arbetet med att höja motivation hos följarna 
 

Jag kan inte sitta på toppen och säga att nu ska vi göra så här. Och så 

är det ingen som tror på mig. Utan det handlar ju om att förmedla den 

här känslan, förmedla målet, så att folk känner att ja det här vill jag 

vara med på. (Idrottsledare 3)  
 

Att vara stöttande och rådgivande är en annan ledarskapsprocess som de intervjuade 

ledarna beskriver att de arbetar med. Ledarna berättar hur de försöker vara lyhörda, 

tillgängliga för diskussion och att de kan ge tips, råd och andra instruktioner som 

utvecklar medarbetarnas prestationer. Flera av ledarna förklarar hur de arbetar som 

ledare, de menar att de fungerar som ett strategiskt bollplank som hjälper medarbetare i 

sin yrkesroll, de stöttar och coachar och att de hjälper till med att ta beslut i osäkra 

lägen.     
 

Slutligen under ledarskapsprocesser tillhörande coachande ledarskapsprocesser ansåg 

ledarna feedback som ett centralt verktyg i ledarskapet. Feedback är något som ständigt 

behövs i ledarskapet förklarar ledarna och feedback bidrar till förändring hos individer 

och grupper men beroende på hur metoden används så blir följderna annorlunda. 

Fortsättningsvis berättar ledarna att feedback är en process som får bättre verkan om den 

ges ärligt och på ett förklarande sätt. En av ledarna förklarade att de inte bara får vara en 

klapp på axeln efter att en medarbetare gjort något bra för att hen har gått en kurs och lärt 

sig om feedback och poängterar att den ska vara genuin. En annan av idrottsledarna ger 

ett exempel på hur hen använder sig av och arbetar med förklarande och tydlig feedback, 

hen säger  
 

Jag såg hur du hanterade den där kunden där jag såg att det var en 

jobbig situation, men jag är jätteglad att du löste det på ett så smidigt 

sätt trots allt. Istället för att bara gå förbi och säga, bra jobb, det säger 

ingenting. (Idrottsledare 1)  



	   45	  

Strategiska ledarskapsprocesser 
Beträffande de ledarskapsprocesser som tolkats som strategiska ledarskapsprocesser 

handlar en process om hur ledarna arbetar med mål. Majoriteten av ledarna berättar hur 

de arbetar med mål och flera betonar att det är viktigt att ha mål för deras organisation. 

Idrottsledarna betonade att föreningarna egentligen finns för att uppnå goda idrottsliga 

prestationer så som att vinna sm-guld och arbetet kring målen är något som ständigt 

pågår, de förklarade även att föreningarna kan ha olika slags mål beroende på vilken del 

av verksamhet det handlar om. Fortsättningsvis förklarade ledarna värdet av att arbeta 

med mål och visioner som en stor del i det strategiska ledarskapet och i vissa fall var det 

ledarna själva som kom med målen och visionerna till verksamheten, medan i andra fall 

kommer målen och visionerna från styrelsehåll som ledarna senare bryter ner och 

anpassar till verksamheten. 
 

I samband med mål och visioner uttryckte ett par av lederna även att de använde sig av 

uppföljning i sitt ledarskap. Att ledarna följer upp mål på olika nivåer i organisationen för 

att exempelvis sätta medarbetares löner var det en av ledarna som förklarade medan en 

annan av ledarna menade att detta ligger till grund för ett bra och effektivt ledarskap. 

Fortsättningsvis menade dessa två ledare att det är betydelsefullt att hen följer upp under 

olika tidsperioder exempelvis veckovis, månadsvis samt årsvis. 

 

En annan ledarskapsprocess handlar om ledarna arbetar strukturerat och organiserat och 

att tydlighet i ledarskapet spelar roll. Flera av ledarna förklarade genom att sätta upp 

riktlinjer, skriva ner uppgiftsbeskrivningar så blir det lättare att veta vad som ska 

åstadkommas. Detta medför även att medarbetarna i organisationen lättare ska veta vad 

som förväntas av dem och vad de ska göra förklarade de. Ett par lyfte även fram ärlighet 

och menar att det är viktigt att vara ärlig och stå för det man säger för att visa på en 

tydlighet som ledare. 

 

Ytterligare en ledarskapsprocess framträdde, denna behandlar beslutsfattande. Flertalet av 

ledarna förklarade hur de arbetar med att ta beslut och vilka som får ta beslut i deras 

organisation. Ledarna resonerade beslutsfattande på olika sätt, tre av ledarna berättade att 
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de att tar de besluten själva, men att det medför att behöver stå för det beslut de tar. 

Däremot var tre andra av ledarna inne på ett annat spår, de menade att de fungerade mer 

som ett stöd och förklarade att de förde diskussioner kring olika beslut så att besluten var 

väl förankrade inom organisationen och att det finns en övertro på att de intervjuade 

ledarna behövde ta alla beslut. Denna senare trio belyste även att de ska lyssna på de som 

besluten berörs av innan de fattade något beslut. 

Delegering var en annan ledarskapsprocess som de intervjuade ledarna berättade om, 

denna process handlar om hur ledarna fördelar ut beslut i organisationen samt hur ledarna 

fördelar ansvar i organisationen. Flera av ledarna berättade att de gärna delar med sig av 

beslut och att de inte har något emot att delegera arbetsuppgifter till medarbetare, dels på 

grund av att de inte har någon ambition att göra allt själv och dels för att göra 

medarbetarna mer delaktiga i organisationens arbetssätt. Vidare beskrev några av ledarna 

att många beslut inte behöver komma upp på ledningsnivå då de kunde lösas på ett bra 

sätt på lägre nivåer i organisationen genom på grund av att de delegerat ut behörigheter 

och befogenheter.  

 

När det handlar om hur en ledare ska ge medarbetare ansvar menar flera av ledarna att de 

gav sina medarbetare stor frihet så länge som medarbetare sköte sina arbetsuppgifter. En 

av idrottsledarna berättade att “men det är som frihet under ansvar, ruggigt mycket frihet 

under ansvar” (Idrottsledare 4). Denna form av frihet under ansvar var något som flera 

av ledarna var inne på, medarbetarna har stora friheter att lägga upp sina egna dagar eller 

uppgifter eftersom det finns en flexibilitet i ledarnas arbetssätt förklarade de. En av 

ledarna menade även att det beror på att ledarna litar på sina medarbetare till stor del och 

det gör att de kan få en frihet under ansvar 

 

Använder sig ledarna av ett transformativt ledarskap 
Hur ledarna arbetar, vilka metoder, processer och beteenden de använder och har 

presenterades i den första delen i resultatet och i denna del diskuteras det om ledarna 

använder sig av processer som kan kopplas till det transformativa ledarskapet. Det 

transformativa ledarskapet innehåller fyra faktorer: idealiskt inflytande, inspirerande 
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motivation, intellektuell stimulans och individuellt övervägande (faktorerna förklaras i 

avsnittet tidigare forskning) och resultatet presenteras med utgångspunkt i dessa fyra 

ledarskapsfaktorer. 

 

Idealiskt inflytande 
Ledarna visade tendenser i sitt ledarskap som går att associera med ledarskapsfaktorn 

idealiskt inflytande. Fyra av de intervjuade ledarna anser att de förser sina följare med en 

vision. När dessa ledare kom till deras respektive organisation förklarade de vad det är 

som gäller i organisationen från och med nu, de förklarade vilken väg organisationen ska 

ta. En av de fyra ledarna sade att hen samlade hela personalen och förklarade vad hen vill 

åstadkomma och hen gick även ut i media och förklarade vad som skulle förändras. 

Fortsättningsvis menade de fyra ledarna att denna process var en stor del av ledarskapet 

och visionen som ledarna anser att de förser sina medarbetare med är något de behöver 

jobba med konstant. Kvartetten berättade att de påminde och informerade om vad som 

ska uppnås, var de idag står i arbetet så att följarna kände att de var en del av den 

långsiktiga planen. Några få av de fyra ledarna hade visionen nedskriven men alla fyra 

menade att det är viktigt att alla inblandade parter vet vad organisationen står för. 

Angående de fyra andra ledarna så berättade att målen ofta kom från Vd:n eller styrelsen 

som de senare behövde anpassa till verksamheten och inte så att det var de som kom med 

målen eller visionerna.    
 

En annan ledarskapsprocess som förknippas med idealiskt inflytande, handlar om att 

ledaren ska fungera och agera som en förebild i sitt ledarskap och många av ledarna 

funderade kring detta. Majoriteten av ledarna menade att de ska visa hur man ska bete sig 

och agera på rätt sätt, visa sig som ett föredöme. 
 

Jag kan ju inte, om jag säger åt mina medarbetare att nu är det viktigt 

med raster och allting så kan jag ju inte själv hålla långa raster, det 

funkar inte. Att vara en god förebild tror jag är den viktigaste. 

(Företagsledare 4)  
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En stor del av ledarna berättade om vikten av att leda med gott exempel, och en av 

ledarna uttryckte att en ledare ska vara en förebild i alla olika situationer, såväl i sin 

yrkesroll och i privatlivet.  Moral och etik ingår också som en del i idealiskt inflytande. 

Hur ser värderingarna ut, hur beter man sig mot andra är frågor som ledarna tog upp vid 

intervjuerna. En av ledarna nämnde att det har blivit lite vassa armbågar på slutet och 

större delen av ledarna förespråkade en hög moral och etik. Flera av ledarna pratade 

fortsättningsvis om kärnvärden, och att de bör hålla sig till de samhälleliga normer och 

lagar som finns.  
 

... det är oerhört viktigt också så att man ser till att det här är en 

arbetsplats som ska attrahera alla och alla ska känna sig välkomma 

och vilka spelregler vi ska ha, hur vi ska uppföra oss mot varandra och 

hur andra, hur vi vill att andra ska vara mot oss… (Företagsledare 3)  
 

Ytterligare en ledarskapsprocess kan sammankopplas till idealiskt inflytande, denna 

innefattar att ledaren är karismatisk, vilket mer handlar om personliga egenskaper. Fem 

av ledarna beskriver bland annat att deras ledarskap handlar om att engagera och 

inspirera för att organisationernas medarbetare ska prestera bättre. 

 

Inspirerande motivation 

Ur ledarnas utsagor kan två stycken ledarskapsprocesser sammankopplas till inspirerande 

motivation. Den ena behandlar om att motivera medarbetarna. De flesta ledarna 

resonerade kring detta. Majoriteten av ledarna menade att det gäller att peppa, att ge 

medarbetarna stimulerande utmaningar, motivera och inspirera dem, det handlade om att 

förmedla ett budskap om vad som ska åstadkommas. Hur ledarna skapar motivation för 

sina medarbetare varierade från ledare till ledare, någon av ledarna pratade mycket om att 

skapa motivation genom delaktighet medan en annan av ledarna förklarade att de var från 

målarbetet som motivationen skapades. Däremot var alla ledare överens och förklarade 

om att skapa motivation för medarbetarna var ett viktigt redskap i ledarnas verktygslåda.   
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En annan ledarskapsprocess handlar om att skapa god laganda och detta var även något 

som ledarna förespråkade. En av ledarna menade att gruppen måste fungera med 

varandra och att god laganda var nyckeln till detta. Genom god laganda blir 

problemlösningen enklare och det gör att medarbetarna hjälper varandra mer, det blir 

roligare på arbetet och en annan av ledarna nämnde att hen spelade en roll i det hela. 

“Och jag tror att jag uppmuntrar till att skapa bra stämning på nåt sätt, och när det inte 

e det så tar jag upp det och diskuterar det” förklarade företagsledare 1. Några av ledarna 

förklarade att de hade träffar efter arbetstiden eller föreningsträffar och lagandan var 

något de ofta jobbade med på olika sätt. 

 

Intellektuell stimulans 
Flera liknande processer till intellektuell stimulans kunde identifieras i ledarnas 

intervjusvar. Ena ledarskapsprocessen behandlar värderingar och hur ledarna 

uppmuntrade till diskussion kring ämnet. Flera av ledarna uppmuntrade till diskussion om 

vad individen själv står för och vad organisationen står för, det blir som att utvärdera sig 

själv lite grann menade flertalet av ledarna. Denna diskussion som ledarna nämnde 

skedde i vissa fall väldigt ofta, kanske till och med varje dag medan i andra fall inte lika 

ofta. Vad innebär olika begrepp för medarbetarna egentligen, vad betyder de och står man 

för dem? En av ledarna som uppmuntrade till diskussion angående detta förklarade hur de 

diskuterade kring detta “Då vill man ju försöka vidga begreppet så att det liksom täcker 

också den kultur jag kommer ifrån, det finns inte ett svar på allting” sade företagsledare 

2. 

 

Andra processer som framkom gäller problemlösning. Dessa innefattas av processer där 

ledarna uppmuntrade till att tänka självständigt och noggrant kring problem. Ofta har 

medarbetarna goda lösningar själva och flera ledarna menade att om det känns bra för 

medarbetarna så är det bara att gå vidare. Vidare förklarade några få ledarna att 

medarbetarna har ett visst spelutrymme där de får verka och hantera problemlösning eller 

konsekvenser av något som kan dyka upp eftersom ledarna själva har ställt upp tydliga 

ramar och riktlinjer för medarbetarna. Att följarna själva ska få tänka kring problem, att 
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det kan vara klokt att fråga varför ibland och även utnyttja medarbetarnas kunskaper och 

lösningar samt att det inte kan skada att ibland släppa loss kreativiteten var det flera av 

ledarna som lyfte fram. 
 

Att tänka kring nya arbetssätt är också en ledarskapsprocess som identifierades. 

Majoriteten av ledarna försökte påverka individerna i att fundera i nya banor och komma 

på nya uppfinningsrika idéer. Flertalet av ledarna förklarade att det kan komma nya idéer 

i samband med fika bland annat och en av ledarna menade att det var något som var 

utmärkande för dennes företag, att de var bra på att komma med nya visioner, ny 

tänkande och våga släppa tanken loss. Flera av ledarna menade även att det var viktigt att 

vara öppen och ha ett tillåtande klimat för att gynna nya idéer och för att nya förslag att 

utföra arbetet ska komma från medarbetarna så att organisationen inte fastnar i det gamla 

hjulet hela tiden. Flera av ledarna menade att det inte är något större problem att det 

kommer nya arbetsmetoder eftersom de är rätt flexibla och vill ha stöd men även att det 

gäller att frigöra medarbetarnas handlingskraft. 
 

Så de får ju vara med och påverka det mesta och man bollar det mesta. 

Man vill ju ha stöd i allt och involvera även ibland spelarna, hur ska vi 

göra, vad tycker ni, vad tror ni som har varit med länge inom laget, hur 

ska vi kunna få publik på matcherna och så där. (Idrottsledare 4)  

 

Individuellt övervägande 
Ledarskapsprocesser som associeras med individuellt övervägande handlar exempelvis 

om att fördela ut arbetsuppgifter och beslut i organisationen men även att lyssna och 

finnas tillgänglig och ha en rådgivande funktion som ledare. 

Merparten av de intervjuade ledarna resonerade kring delegering och menade att 

delegering var en del av ledarskapet. Några av ledarna och då främst idrottsledarna 

menade att de kunde in princip lämna över vilka uppgifter som helst till medarbetare. 

Ledarna belyste att delegering ökar medarbetarnas delaktighet i organisationen och att 

individerna även får möjlighet att växa som person. En annan fördel var med att ledarens 

beslutsfattande och arbetsbelastning minskar vilket medför att ledaren då kan prioritera 
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andra arbetsuppgifter. Även om flertalet av ledarna diskuterade delegering var det endast 

en av ledarna som gav exempel på vilka uppgifter som ska delegeras till medarbetarna, 

exempelvis att hen inte bara kunde delegera tråkiga uppgifter utan att även försöka lägga 

ut saker som upplevs som en utmaning.   
 

Ledarskapsprocesser som behandlar coachande och rådgivande beskrev ledarna att de var 

stöttande samt att några av ledarna jobbade med att lyfta fram både bra och dåliga 

insatser från medarbetarna. Vidare berättade flera av ledarna att de försöker finnas 

tillgängliga och lyssna samt fungera som bollplank för sina medarbetare. Flera av ledarna 

förklarade att när de pratar med sina medarbetare så de brukar göra det mellan fyra ögon 

och de försöker diskutera fram en lösning som passar båda. Vidare så beskrev en av 

ledarna att ledarens uppgift handlade om att se till att andra människor kan göra sitt jobb 

medan en annan lyfte att det handlade om att hjälpa medarbetarna att ta egna beslut. 

 

Ledarskapsprocesser som har mest betydelse för ledare i 

respektive sektor 
I denna del redovisas vilka ledarskapsprocesser som har mest betydelse för ledarna och 

innehåller två huvudkategorier. Den första huvudkategorin benämns ledarskapsprocesser 

som har mest betydelse för idrottsledarna och den andra Ledarskapsprocesser som har 

mest betydelse för företagsledarna. Dessa två huvudkategorier växte fram under 

analysens gång och i dessa huvudkategorier redovisas tillhörande ledarskapsprocesser 

med en rangordning där den första processen ansågs som viktigast för respektive sektors 

ledare. 

 

Ledarskapsprocesser som har mest betydelse för idrottsledarna 
Kommunikation var den första och viktigaste ledarskapsprocessen ansåg alla 

idrottsledarna. Med god kommunikation kan ledarna informera och missförstånd kan 

undvikas. Idrottsledare 2 svarar angående kommunikationens betydelse “Ja, absolut, det 

är det ju för alla ledare oavsett om det är i föreningslivet eller om det är företag så är 

kommunikation otroligt viktigt”. Den andra ledarskapsprocessen som tre av ledarna 
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poängterar som viktig är tydlighet. De menade att det är viktigt att vara tydlig i sitt 

ledarskap och menade vidare att ledarna ska lägga vikt vid att förklara vad de vill och vad 

som krävs för sina följare.  
 

Den tredje ledarskapsprocessen som tre av ledarna tar upp är att ledarna ska fokusera på 

feedback. Även om feedback kan ses som en del av kommunikationen så menade ledarna 

att feedback var något som skiljde sig från den mer vanliga kommunikationen, då den är 

mer som ett verktyg för förändring och beröm. Det är även viktigt enligt de intervjuade 

idrottsledarna att feedbacken är konkret och att den ges vid rätt tillfälle men även att 

ledaren också ska få feedback så de kan rätta till eventuella saker som gått fel eller om 

ledaren själv gjort något bra. 
 

Fortsättningsvis förklarade tre av idrottsledarna att en fjärde ledarskapsprocess var viktig, 

att ledarskap handlar om att inspirera, att få med sig folk och att motivera människor i 

anknytning till föreningen. I och med förutsättningarna som ledarna har i idrottslivet, med 

många ideella och volontärer så gäller det att vara duktig på att motivera människor.  En 

femte ledarskapsprocess som tre av idrottsledarna beskrev som viktig omfattar att ledarna 

ska verka som ett föredöme och detta gällde både i yrkesrollen och privat men egentligen 

överallt förklarade de tre ledarna.  Den sjätte och sista ledarskapsprocessen som två av 

ledarna uttryckte som viktig var angående gruppsammanhållning, de menade att det är 

viktigt att skapa en sammanhållning inom gruppen och föreningen så att de som arbetar 

tillsammans trivs med varandra och kan känna glädje. En av idrottsledarna konstaterade i 

intervjun att gruppsammanhållning är A och O. 

 

Ledarskapsprocesser som har mest betydelse för företagsledarna 
Feedback är den första och viktigaste ledarskapsprocessen, något som samtliga ledare 

uttryckte.  Feedback spelar en stor roll både för att förändra beteenden och bidra till 

utveckling och även företagsledarna menade att feedback och kommunikation skiljer sig 

ifrån varandra. En av ledarna från näringslivet konstaterade att “Det är väldigt viktigt, vi 

mäter feedback i vårt företag” (företagsledare 2). Den andra ledarskapsprocessen som tre 

av fyra ledare tog upp var kommunikation och ledarna menade att det gäller att prata hela 
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tiden, att skapa en aktiv dialog och med kommunikation får ledare med sig människor. En 

av ledarna påpekade att kommunikation är nyckeln till många frågor.   
 

Nästa process som tre av ledarna beskrev att de lade vikt till var att medarbetarna ska få 

vara med och bestämma, att de ska få vara involverade och att ska få vara med och 

påverka eftersom medarbetarnas engagemang stiger om de får vara med och bestämma.  

Den fjärde ledarskapsprocessen handlar mer om personliga egenskaper i ledarskapet. Ett 

par av ledarna menade att föregå med gott exempel och att vara en god förebild var 

centralt i deras ledarskap. Den femte ledarskapsprocessen som liknar medbestämmande 

men ändå skiljer sig markant är delegering som enligt informanterna bland annat får 

människor att växa. Företagsledare 2 poängterar till och med att “Så delaktighet är ett av 

våra ”value words” i företaget då skapar man ett nytt och ett bättre bolag om folk får 

vara med och man kan inte som ensam chef klara av allting själv...”. 
 

Tydlighet är ytterligare en process som nämns som betydande, det gäller att hålla vad 

man säger, inte favorisera någon och det är bra med nedskrivna uppdragsbeskrivningar 

vilket underlättar för medarbetarna så det inte blir några missförstånd eller att uppgifterna 

blir oklara. Slutligen nämner en av ledarna att det gäller att ha ödmjukhet inför sitt 

uppdrag eller sina uppgifter. Hen förklarade att som ledare går det inte att ta något 

förgivet eller att andra kanske inte håller med en i alla frågor, så som ledare behöver man 

visa ödmjukhet. 

 

Utmaningar för ledare inom respektive sektor 
I denna del presenteras det om det finns liknande utmaningar för ledarna i idrottssektorn 

samt näringslivssektorn. Huvudkategorierna växte fram under analysens gång och först 

redovisas huvudkategorin utmaningar för idrottsledarna och senare huvudkategorin 

utmaningar för företagsledarna. Det identifierades åtta stycken utmaningar för 

idrottsledarna medan det identifierades sex stycken utmaningar för företagsledarna. 

Utmaningarna nedan redovisas med en rangordning där den vanligaste förekommande 

redovisas först. Resultatet tyder på att det finns en större enighet bland vilka utmaningar 

idrottsledarna ställs inför till skillnad från företagsledarens utmaningar som varierar mer 



	   54	  

beroende på företagets inriktning. 

 

Utmaningar för idrottsledarna 
Den första utmaningen som samtliga av ledarna nämnde var att de står inför sportsliga 

utmaningar, idrottsledare 1 förklarar “Men i grund och botten är vi en idrottsförening och 

vi ska vinna 5 SM-tecken med A-laget och herrarna”. Den andra utmaningen som alla 

ledarna nämnde var att ledarna står inför ekonomiska utmaningar något som gäller för de 

flesta idrottsföreningar. De förklarade att utan goda ekonomiska förutsättningar blir det 

svårt att driva en elitförening och det gäller att försöka skapa ett lugn i föreningen men 

även att hela den ekonomiska biten är som ett stort pussel som behöver läggas.    

En tredje utmaning handlar om att det inom idrotten finns speciella förutsättningar 

angående ideella krafter, eldsjälar och volontärer. Utmaningen ligger i att anpassa 

ledarskapet för både ideellt arbetande och avlönade, det är något som samtliga ledare 

uttrycker. Idrottsledare 2 beskriver utmaningen som “Självklart är det ju en skillnad, man 

kan ställa högre krav på dem som är avlönade”. 
 

Tre av fyra av idrottsledarna berättade om en fjärde utmaning, denna handlade om att ta 

föreningen till nya höjder, att utveckla och förändra och det var en del av vardagen för 

dessa idrottsledare. En av idrottsledarna beskrev utmaningen med att utveckla 

organisationen “Vi får ju som inte bara vara nöjd nu, utan det är väl kanske vår största 

utmaning nu i år, att hur fan tar vi saker och ting framåt och vidare och ställer krav på 

varann för att vi ska utvecklas tillsammans egentligen” (Idrottsledare 4). 

En femte utmaning är att det kan vara svårt att nå ut med föreningens mål eller visioner 

till alla med anknytning till föreningen förklarade tre av fyra idrottsledare. Vidare 

menade dessa ledare att de som arbetar med målen på nära håll vet oftast vad dessa går ut 

på men inte de övriga i föreningen och detta nämnde flera av idrottsledarna som en 

utvecklingspunkt i deras sätt att leda. 
 

Den sjätte utmaningen som tre av de fyra ledarna nämnde handlade om att kunna 

utveckla sina arrangemang. Ledarna menade att det finns utmaningar i att höja 

upplevelsen för publiken som kommer på hemmamatcherna. Ledarna poängterar att det 
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gäller att försöka få besökarna att ha roligt och kunna ta med sig goda upplevelser hem. 

En av idrottsledarna förklarade “för det är verkligen ett pussel att höja upplevelsen och 

underhållningen på isen … ” (Idrottsledare 3). 
 

Den sjunde utmaningen berättar tre av de fyra ledarna om. Ledarna beskrev att deras 

medarbetare har en tendens att vilja bli tillsagda om vilka uppgifter de ska utföra och det 

gäller att hitta en god balans mellan frihet och riktlinjer för medarbetarna. Det gäller att 

vara flexibel som ledare och kunna gå båda vägarna menade de. En idrottsledare 

diskuterade kring en åttonde utmaning, hen resonerade om hela problematiken om att 

vara ledare, när en ledare ska göra vad, ska de säga åt medarbetarna vad som ska göras 

eller ska de skydda medarbetarna. Idrottsledare 1 funderar kring saken: 
 

Ibland ska man stå framför folk och skydda dom och ibland står man 

bredvid dom och ska vara jämlika och ibland står man bakom dom och 

sparkar de i rumpan och säger gör det själv. Och för mig e det 

ledarskap i ett nötskal. (Idrottsledare 1)  

 

Utmaningar för företagsledarna 
Den första utmaningen som samtliga intervjuade ledare nämnde är att de står inför att ge 

medarbetare rätt förutsättningar både för att kunna utföra ett bra arbete men även att ge 

stimulerande arbetsuppgifter. Företagsledare 3 konstaterade “att se till all personal mår 

bra och får de förutsättningar, alla de bästa förutsättningar dem kan tänkas få för att 

utföra ett gott jobb”. 
 

Den andra utmaningen nämnde tre av de fyra ledarna. I näringslivet gäller det att hela 

tiden utvecklas, att optimera och förbättra verksamheten och se till så företaget blir 

effektivare och mer produktivt. Det gäller att hänga med i utvecklingen både mot vad 

kunderna vill och var konkurrenterna står. Detta är en utmaning som företagsledarna 

nämnde och diskuterade kring. En av ledarna från näringslivet konstaterade att “Det går 

inte att stanna av utan man måste hela tiden se förbättringsområden, 

förbättringspotential i allt man gör” (företagsledare 1). 
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En tredje utmaning är angående grupprocesser, det gäller att få ihop en grupp, berättade 

tre av de fyra intervjuade ledarna. Det gällde även för ledarna att få alla att dra åt samma 

håll och att motverka och överbrygga eventuella spänningar i gruppen. Två av de fyra 

ledarna nämnde en fjärde utmaning som uppstår när företagen växer och innebär att 

ledaren kan få problem med att synas och vara tillgänglig. En av ledarna menade att 

chefer från ledningen som är ute i verksamheten uppskattades bland medarbetarna. Men 

att vara ute på flera ställen eller ha möten med alla är inte alltid möjligt även om ledarna 

helst skulle vilja det. 
 

Den femte utmaningen belyste en av företagsledarna: svårigheten med att vara ledare när 

det kommer till att hantera neddragningar bland personalen. Samtidigt som det ibland kan 

vara nödvändigt för företaget att i vissa situationer minska personalen och skifta 

kompetens var det en utmaning för ledaren att verkställa omplaceringen eller 

avskedandet. Den sjätte och sista utmaningen som en av ledarna tar upp är problematiken 

kring mål, att göra målen enklare att förstå för medarbetarna och att bryta ner dessa så att 

målen blir enklare att nå. Företagsledare 1 förklarade “men det är väl de här med 

målprocessen kan man alltid bli bättre på, bli tydligare och sätta och göra bättre mål 

som är lättare att följa så det inte blir lite för flummigt” 
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Diskussion 
I denna del av studien diskuteras och tolkas resultaten från intervjuerna. Det resoneras 

kring slutsatser från studiens resultat och förekomsten av eventuella tendenser och 

samband. Diskussionen redovisas i fem olika delar. Först diskuteras resultaten kontra den 

tidigare forskningen angående kopplingen mellan ledarskap och organisatorisk framgång 

och i den andra delen diskuteras resultaten kontra ledarskapsteorier. Sen diskuteras 

utmaningar samt betydelsefulla ledarskapsprocesser i olika kontexter för att sedan avsluta 

med några sammanfattande ord och ett stycke om fortsatt forskning inom forskningsfältet 

ledarskap. 

 

Analys av ledarskapsprocesser   
I det insamlade datamaterialet kunde tre olika övergripande ledarskapsprocesser urskiljas: 

sociala, coachande- och strategiska ledarskapsprocesser. De processer som beskrivits gör 

att vi finner liknande tendenser med den tidigare ledarskapsforskningen på flera punkter. 

De sociala ledarskapsprocesserna som identifierades i studien har stora likheter med 

Weinberg och McDermott (2002) forsknings resultat. Vi fann betydande 

ledarskapsprocesser som beskrevs i bägge studierna var bland annat att ledarna var ärliga 

och konsekventa mot individer samt välorganiserade och hade bra sociala kompetenser 

som förmågan att lyssna och interagera med människor. 
 

Fortsättningsvis går det att dra kopplingar till det som Duygulu och Eylül (2009) skriver 

om i deras studie. Vi kunde i intervjupersonernas svar identifiera flera liknande 

ledarskapsmönster och dess påverkan på organisationens prestationer. Coaching, effektiv 

kommunikation och delegering framkom som betydelsefulla i bägge studierna. Andra 

forskare som till exempel Larsson och Vinberg (2010) tydliggör ledarskapsprocesser som 

ledarna i framgångsrika organisationer använder sig av. Merparten av dessa 

ledarskapsprocesser som Larsson och Vinberg (2010) nämner återkommer även i 

resultatet av denna studie. Exempel på ledarskapsprocesser som identifierades som 

betydelsefulla i båda studierna var att ledaren var strategisk, delegerade befogenheter och 
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behörigheter, kommunicerade mycket och att det fanns en tydlighet i roller och 

arbetsuppgifter. 
 

Geoghegan och Dulewicz (2008) skriver att emotionell kompetens innefattas av bland 

annat självkännedom, och förmågan att kunna påverka och motivera och att det fanns ett 

utmärkande samband mellan emotionell kompetens och organisatorisk framgång. Denna 

studies resultat återkommer även i det som Geoghegan och Dulewicz (2008) skriver då 

flera av de ledarskapsprocesser beskrivna av de intervjuade ledarna i denna studie 

inkluderar sådana processer som kan kopplas till emotionell kompetens exempelvis 

processer som ingår i de sociala- och coachande ledarskapsprocesserna. 

 

Analys av ledarskapsprocesser mot ledarskapsteorier  
Under avsnittet tidigare forskning har ett antal ledarskapsteorier redovisats och i detta 

avsnitt kopplas ett antal av dessa teorier med våra forskningsresultat. Studiens resultat 

visar samband med flera ledarskapsteorier. 

 

Att ledarna i studien poängterade tydlighet och ärlighet och hur de som ledare ska vara 

noggranna och ett föredöme som ledare visar på att de lägger stor betydelse vid sina 

medarbetares känslor och förståelse för situationer. Vikten av att ha och arbeta utifrån 

värderingar visar även det på hur samspelet och förtroendet mellan människor ses som 

viktigt. Mycket av det som Yukl (2013) beskriver som kärnan i authentic leadership, att 

vara ärlig och trovärdig är vad ledarna i denna studie anser som viktiga och försöker 

arbeta med på olika sätt. 
 

Fortsättningsvis förklarade ledarna mycket om hur de agerar, att de arbetade 

mycket med råd och stöd, försökte hjälpa medarbetarna att växa genom delegering och de 

var lyhörda för medarbetarnas behov. Många av dessa processer är precis vad Northouse 

(2013) i stora drag beskriver att servant leadership handlar om. Det går att säga att 

servant leadership-teorin bygger på samspelet mellan ledaren och följarna och flera av de 

beskrivna ledarskapsprocesserna i denna studies resultat innefattar sådana processer. 

Detta är precis vad Sandberg och Fogelberg Eriksson (2000) menar att ledarskap handlar 
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om, det vill säga att ledarskap är en komplicerad kontextberoende interaktionsprocess där 

fokus ligger på interaktion mellan ledaren och den sociala och organisatoriska 

omgivningen. Vår analys av de intervjuade ledarnas svar visar på att denna 

interaktionsprocess även är betydelsefull för ledarna i denna studie. 
 

Vilka färdigheter behöver ledare egentligen på olika nivåer. Behöver möjligtvis en ledare 

på de högre nivåerna så mycket kunskaper och färdigheter kopplat till det tekniska, 

exempelvis en klubbdirektör ha färdigheter kopplat till den idrott de arbetar med. 

Resultatet i denna studie pekar på liknelser till three-skill approach teorin, Vi tolkar det 

som att de beskrivna ledarskapsprocesserna i studien innefattar till stora delar av, det vill 

säga de identifierade strategiska- och sociala ledarskapsprocesserna, som kan liknas med 

det som Yukl (2013) beskriver som sociala- och begreppsmässiga färdigheter inom three-

skill approach teorin. Enligt Northouse (2013) går teorin ut på att ledare som arbetar på 

den högsta nivån behöver i högre grad sociala och begreppsmässiga färdigheter vilket 

även vår tolkning av denna studies resultat visar på. Även om ledarna inte uttryckt att de 

inte besitter de tekniska färdigheterna för sitt specifika område så väger de sociala och 

begreppsmässiga processerna en större roll för ledarnas ledarskap vilket visar på att 

likande tendenser finns. Vidare visar vår analys av resultatet på att de intervjuade ledarna 

har relativt bra färdigheter för de roller de har inom sin organisation. 

 

Kopplat till en idrottslig kontext menar Trevor och Slack (2006) att visa ledarskapsteorier 

är mer användbara, exempelvis trait approach, path-goal theory och transformativt 

ledarskap, än andra. Vi tolkar det som att flera av de beskrivna ledarskapsprocesserna i 

denna studies resultat visar mer på beteenden från ledarens sida än egenskaper vilket 

medför att inga associationer eller anknytningar till trait approach teorin kan dras och 

detta kan bero på att ledarskap enligt Northouse (2013) mer ses som en process där en 

individ försöker influera andra än en ledares personliga egenskaper. 

Däremot framkommer det enligt vår tolkning i denna studie flera av de 

ledarskapsprocesser och hur dessa påverkar följarna som Yukl (2013) menar att path-goal 

theory innehåller. Eftersom att de intervjuade ledarna poängterade hur de definierar 

målen och hjälper och stöttar följarna att nå dessa mål. 
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Transformativa ledare 
I den tidigare forskningen pekade ett antal studier på att det finns en koppling mellan 

framgångsrika organisationer och det transformativa ledarskapet. Resultatet av denna 

studie tyder på att ledarna använder sig till stor del av ledarskapsprocesser som går att 

associera med det transformativa ledarskapet. Även om bara en av företagsledarna 

uttryckte sig att hen arbetar utifrån den transformativa ledarskapsstilen och att detta var 

även något som genomsyrar hela organisationens förhållningssätt till ledarskap, så 

utövade samtliga av de intervjuade ledarna ledarskapsprocesser som tydligt kan 

sammankopplas med den transformativa ledarskapsteorin och de transformativa 

ledarskapsfaktorerna i “The Leadership Continuum”. 
 

Angående ledarskapsfaktorn idealiskt inflytande identifierades det ett flertal 

ledarskapsprocesser som kunde associeras till denna faktor. I vissa fall arbetade de 

intervjuade ledarna tydligare med mål och visioner än i andra fall. Även om alla ledarna 

hade någon anknytning till ledningsgruppen så hade vissa av ledarna en roll som kan 

liknas med en verkställande direktör och hade därför ett stort ansvar för verksamheten 

vilket medförde att de har en större möjlighet påverka vilken riktning organisationen skall 

ta. Medan vissa av ledarna hamnade steget nedanför i hierarkin vilket däremot medförde 

att de möjligtvis får direktiv från ovan och detta leder till att ledarna inte hade lika stor 

möjlighet att påverka organisationens framtida riktning. 
 

Vidare menade flera av ledarna att karisma var en del av ledarskapet, detta beskrivs också 

under delen idealiskt inflytande. Det var inte alla ledarna som beskrev sig själva som 

karismatiska utan det gick endast att utläsa tendenser till detta hos vissa av ledarna. En 

annan del av idealiskt inflytande behandlar att ledare förespråkar hög moral och etik, från 

utsagorna från de intervjuade ledarna som presenterades i resultatet visar att även att 

dessa ledarna var hängivna kring hur individer ska bete sig mot varandra och hur 

värderingar ser ut vilket måste anses som något bra. Ytterligare en koppling mellan 

idealiskt inflytande och de identifierade ledarskapsprocesser finns i det att majoriteten av 

de intervjuade ledarna ansåg sig vara en förebild. Däremot är det svårt att säga om 

medarbetarna identifierade sig eller försökte efterlikna ledarna då denna studie endast 

utgår från ledarnas perspektiv, men det var något som ledarna tänkte på. Vi tycker att det 
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kan skicka ut signaler om hur man bör beter sig vilket kan underlätta vid problem och 

liknande. Slutligen menar författarna angående idealiskt inflytande att ledarnas utsagor 

pekar på att ledarna medvetet eller omedvetet använder sig av tydliga 

ledarskapsprocesser som går att associera med den transformativa ledarskapsfaktorn 

idealiskt inflytande. Detta ger ett litet belägg som styrker att ledarna arbetar med det 

transformativa ledarskapet.       
 

Inspirerande motivation är nästa faktor som intervjuernas resultat kunde förknippas med. 

Under intervjuerna framkom att ledarna fokuserade på att skapa en god motivation hos 

sina medarbetare vilket även är en viktig del i detta avsnitt av den transformativa 

ledarskapsteorin. Att ledarna försöker inspirera och motivera ledarna har en stor roll i det 

transformativa ledarskapet och kan ledare göra detta på ett bra sätt i samband med arbetet 

med visioner som nämndes under idealiskt inflytande ökar chanserna för högre 

prestationer hos följarna vilket förknippas med den transformativa ledarskapsteorin. I 

intervjusvaren gick det även utläsa att ledarna försökte skapa en bra gruppdynamik samt 

att gruppens medlemmar kände en stor delaktighet i organisationen och organisationens 

arbetssätt. Denna del av det transformativa ledarskapsteorin har en tydlig koppling till de 

intervjuade ledarnas berättelser om ledarskap. Resultaten som framträdde i denna sektion 

tyder på att ledarna arbetar med de huvudsakliga ledarskapsprocesserna som innefattas 

inom inspirerande motivation och vi anser att detta ytterligare belägger att ledarna arbetar 

med det transformativa ledarskapet. 
 

Vidare kan det av studiens resultat utläsas att de ledarskapsprocesser som innefattats i 

delen intellektuell stimulans också anammats av de intervjuade ledarna. Ledarna nämner 

vikten av att arbeta med exempelvis vad organisationen står för och flera av ledarna 

exemplifierar dessutom på vilket sätt de jobbar med vad organisationerna står för. Detta 

styrker enligt oss uppfattningen om att ledarna verkligen arbetar med dessa frågor och 

inte bara talar om att de arbetar med frågorna. Att arbeta med problemlösning och att få 

medarbetarna att tänka i nya banor är har en stor del under punkten intellektuell 

stimulans. Av intervjuerna kunde det utläsas att ledarna arbetade med att uppmuntra nya 

idéer och tankesätt men även att medarbetarna skulle ha en stor delaktighet i 
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organisationens arbetssätt. Många av de intervjuade ledarna beskrev även hur nya idéer 

växte fram i deras organisationer vilket även det förstärker tesen om att de arbetar med 

frågorna i sitt dagliga arbete. Även under detta avsnitt går det att koppla resultaten från 

intervjuerna till teorier om intellektuell stimulans, och därför i förlängningen även 

belägger påståendet att ledarna i framgångsrika organisationer arbetar med det 

transformativa ledarskapet. 
 

Individuellt övervägande är nästa transformativa ledarskapsfaktor. Studiens resultat 

redovisar ett par ledarskapsprocesser som passar in under denna punkt, en av processerna 

handlar om delegering. Ledarna menade att genom delegering underlättas arbetsbördan 

men även att genom delegering kan medarbetarna växa som individer. Ledarnas utsagor 

stämde väl överens med vad som beskrivs under individuellt övervägande. 

Fortsättningsvis ur ledarnas mycket målande beskrivning av hur de fördelade uppgifter i 

sina respektive organisationer förstärks tesen att de arbetade med delegering. Coachande 

och rådgivande är den avslutande ledarskapsprocessen som identifierades under 

individuellt övervägande. Även denna kan kopplas till ledarnas utsagor då flera av 

ledarna uttrycker att de fungerade som ett bollplank och gav tips och råd för att utveckla 

medarbetares prestationer. Det går att utläsa att ledarna arbetade med dessa delar, dels i 

den delen av arbetet som behandlade just individuellt övervägande men även i andra 

delar av arbetet som inte behandlade just den specifika delen. Detta ger mer tyngd åt 

påståendet att de intervjuade ledarna jobbade med coachande och rådgivande delar av 

ledarskapet och vidare belägger detta även att de intervjuade ledarna använder sig av det 

transformativa ledarskapet. 

 

Analys av utmaningar samt betydelsefulla ledarskapsprocesser 

i olika kontexter 
Från studiens resultat kan det konstateras att ledarna från båda kontexterna utövar sitt 

ledarskap på ett någorlunda liknade sätt. En intressant aspekt som resultatet visar är att 

idrottsledarna till större del än företagsledarna var eniga om vilka ledarskapsprocesser 

som ansågs viktiga. Flera av idrottsledarna nämnde samma processer som viktiga medan 
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företagsledarna svar hade större variation. I samband med detta hittades även ett liknade 

mönster angående utmaningarna för ledarna. Idrottsledarna var betydligt mer eniga om 

vilka utmaningar i ledarskapet de betonade, och företagsledarna var lite mer oense i 

svaren. Det kan bero på en större bredd på positioner bland företagsledarna än 

idrottsledarna. Även om alla företagsledarna var i ledande position så skiljde sig 

arbetsuppgifterna till större del än idrottsledarnas motsvarande arbetsuppgifter. En annan 

del i detta kan bero på att företagsledarna arbetade i olika branscher vilket kan medföra 

att visa ledarskapsprocesser samt utmaningar blir viktigare än andra beroende på vilken 

bransch arbetet skedde i. Idrottsledarna arbetade däremot i en kontext som var mer lik de 

andra idrottsledarnas kontext även om inte alla idrottsledarna jobbade i samma idrott. 

 

Vissa ledarskapsprocesser var aningen viktigare för idrottsledarna än för företagsledarna, 

ledarna från idrotten menade att kommunikation var viktigast medan företagsledarna 

betonade feedbacken som den viktigaste. Det kan vid en första anblick verka som att 

dessa processer ligger nära varandra men det finns en tydlig skillnad mellan processerna. 

Medan kommunikation förklarades som att det är bland annat viktigt att informera av 

idrottsledarna förklarades feedback mer som ett verktyg för att kunna förändra beteenden 

av företagsledarna. I detta fall menar vi att en viss skillnad kan utläsas i ledarskapet 

mellan de olika kontexterna. 
 

Tidigare forskning som redovisat i denna studie av Lambrecht (1987) och Horch och 

Shütte (2003) pekar på att viktiga ledarskapsprocesser inom idrotten är sammankopplat 

till kommunikativa och sociala aspekter. Denna studie stärker dessa iakttagelser som 

Lambrecht (1987) och Horch och Shütte (2003) gjort då även denna studie visar på 

betydelsen av starka kommunikativa och sociala aspekter. Forskningen på idrottsledare 

såsom exempelvis sportchefer och klubbdirektörers ledarskap är begränsat och genom 

denna studie kan förhoppningsvis förståelsen öka av hur sådana ledare på högre 

positioner i en idrottsligs kontext leder och vilka metoder de använder sig av vilket var en 

del av studiens syfte. 
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Resultatet från företagsledarnas intervjuer visar däremot inte på det som tidigare 

forskning av Geoghegan och Dulewicz (2008) gjorde på några punkter angående 

viktigaste ledarskapsprocesserna. De menade att bland annat att lösa problem, att kunna 

ge och delegera uppgifter och ansvar och utveckla medarbetare samt motivation var 

viktiga ledarskapsprocesser. Medan studiens resultat bara ger gehör för delegering av 

uppgifter och ansvar och motivations aspekter. Tydlighet är en ledarskapsprocess som 

framträdde i intervjuer från båda kontexter. Vi tolkar det som att ledarna från båda 

kontexterna uttryckte att det var betydelsefullt i deras ledarskap även om fler av ledarna 

från idrottskontexten uttryckte det jämfört med ledarna från företagskontexten. 

Bland idrottsledarna nämndes ekonomi som en viktig utmaning. Medan det egentligen 

bara var en av företagsledarna som nämnde något om den ekonomiska aspekten, och 

detta mer kopplat till personalfrågor. Att idrottsledarna lyfte den ekonomiska utmaningen 

kan bero på att inom idrottsvärlden handlar ledare på högre positioners arbete till stor del 

om att skaffa fram pengar och sponsorer samt hålla en budget. Det kan även bero på att 

de intervjuade företagsledarna har andra förutsättningar, krav och arbetsuppgifter kopplat 

till ekonomiska frågor. Det medför att det blir svårt att jämföra idrottsledarnas och 

företagsledarnas koppling till ekonomiska utmaningar.  
 

Däremot kan detta troligen leda till att idrottsledarna får lägga mycket tid och kraft på att 

sköta ekonomin och därmed får mindre utrymme att sköta andra utmaningar. 

Företagsledarna kan möjligtvis fokusera mer på att arbeta med individer. Utifrån 

resultatet går det att utläsa ett mönster som tyder på att utmaningarna från företagsledarna 

är mer individinriktade än utmaningarna från idrottsledarna. Det vill säga att 

utmaningarna handlar mer om hur företagsledarna exempelvis motiverar och ge rätt 

förutsättningar till medarbetare medan utmaningarna som idrottsledarna som nämner 

handlar till större del handlar mer om övergripande frågor exempelvis sportsliga 

utmaningar. 
 

En utmaning från idrottsledarnas perspektiv behandlar problematiken med att leda både 

ideella medarbetare och avlönade medarbetare. Problematiken ligger i att ledarna 

uttrycker att de kan behöva ändra på sitt ledarskap efter vilken grupp medarbetare ledarna 
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arbetar med. Detta är en kärnfråga inom idrotten och något som ofta har diskuterats inom 

forskningen. Vi tycker det är en viktig del att diskutera eftersom det för ledaren kan 

upplevas som en svårighet att anpassa sitt ledarskap efter de båda grupperna alternativt 

hitta ett ledarskap som fungerar i båda situationerna. 

 

SLUTSATS  
Sammanfattningsvis framkom flera intressanta aspekter under analysen av resultatet till 

exempel att många av de beskrivna ledarskapsprocesserna i resultatet gick att koppla till 

tidigare ledarskapsforskning och teorier. Om dessa kopplingar är en följd av att ledarna 

har studerat ledarskapsforskningen och utövar sitt ledarskap med utgångspunkt i detta 

eller inte kan däremot inte denna studie svara på. Fortsättningsvis finner vi iakttagelserna 

mycket intressanta och tillsammans med hjälp av tidigare forskning kan förhoppningsvis 

förståelsen öka om de påverkansprocesser det vill säga hur ledarna arbetar, vilka metoder 

och arbetssätt som ledarna använder sig av samt vilka beteenden och egenskaper som 

formar ledarskapet inom framgångsrika organisationer. 
 

Analysen visade även om ledarna inte uttalat sig rakt ut om att de arbetar efter denna teori 

så genomsyrar flera delar av det transformativa ledarskapet ledarnas ledarskap i 

framgångsrika organisationer. Vissa av ledarna arbetade med mer än andra med dessa 

delar men vi anser att de processer som framträdde i ledarnas utsagor framgår med 

tillräcklig tydlighet för att kunna belägga att ett samband existerar mellan synen på det 

transformativa ledarskapet som Yukl (2013) och Northouse (2013) redovisar och 

resultaten av intervjuerna i studien. 
 

Det visade sig även att ledarna från de två olika kontexterna utryckte en viss 

samstämmighet gällande vilka ledarskapsprocesser som de ansåg vara mest 

betydelsefulla. Den mest framträdande skillnaden som framträdde var att idrottsledarna 

var mer eniga än företagsledarna gällande vilka ledarskapsprocesser som var mest 

betydande. Denna skillnad i enighet mellan ledarna från de olika kontexterna var även 

något som framkom på ett liknande sätt när ledarna diskuterade utmaningar. 
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Fortsatt forskning 
I arbetet med denna studie har författarna funnit det mycket intressant att forska kring 

ämnet ledarskap och ledarskapsprocesser. För framtida forskning föreslår författarna att 

efterföljande forskare utför en liknande studie men med ett perspektiv både från 

medarbetarnas syn på ledarnas arbete och ledarnas egen syn på sitt arbete. Detta för att 

kunna jämföra olika skillnader och likheter och eventuell överensstämmelse mellan 

perspektiven. Ytterligare ett förslag som skulle vara högst intressant att utforska skulle 

vara att göra en studie som undersökte ledarskapsprocesser men i formen av en 

observationsstudie istället. Detta i syfte att undersöka hur ledare arbetar i praktiken. 

Författarna inser dock att detta möjligtvis skulle kunna medföra praktiska problem som 

måste tas i beaktande innan genomförandet.    
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Bilaga 1 informationsbrev förening  
Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar det sista året på det Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Umeå Universitet. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete som behandlar området 

ledarskap inom företag och idrottsorganisationer. Vår tanke med arbetet är att undersöka 

hur ledarskap fungerar i olika organisationer, hur ledare arbetar och vilka metoder de 

använder för att motivera sina medarbetare. Vi vill vidare undersöka om det finns 

liknande utmaningar kring ledarskap inom de olika sektorerna. Vi är även intresserade av 

att veta om sektorerna kan lära sig något av varandra. 

Din förening passar bra in på vår beskrivning på en framgångsrik förening och undrar om 

vi skulle kunna göra en intervju med någon i en ledande position. Helst vill vi intervjua 

dig som sportchef eller klubbchef och om det inte är möjligt någon annan ledare i er 

organisation. Vi vill tydliggöra att vi inte vill intervjua tränare utan hellre personer högre 

upp i organisationen. Vi beräknar att intervjun kommer ta cirka 40-45 minuter. Är ni 

intresserade eller har några funderingar, hör gärna av er! 

 

Vi vore väldigt tacksamma om ni kunde hjälpa oss med vårt examensarbete, tack på 

förhand. 

 

Mvh. 
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Bilaga 2 Informationsbrev företag 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar det sista året på det Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Umeå Universitet. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete som behandlar området 

ledarskap inom företag och idrottsorganisationer. Vår tanke med arbetet är att undersöka 

hur ledarskap fungerar i olika organisationer, hur ledare arbetar och vilka metoder de 

använder för att motivera sina medarbetare. Vi vill vidare undersöka om det finns 

liknande utmaningar kring ledarskap inom de olika sektorerna. Vi är även intresserade av 

att veta om sektorerna kan lära sig något av varandra. 

 

Ert företag passar bra in på vår beskrivning på ett framgångsrikt företag och undrar om vi 

skulle kunna göra en intervju med någon i en ledande position. Helst vill vi intervjua 

Vd:n eller annan person med ledande befattning. Vi beräknar att intervjun kommer ta 

cirka 40-45 minuter. Är ni intresserade eller har några funderingar, hör gärna av er! 

Vi vore väldigt tacksamma om ni kunde hjälpa oss med vårt examensarbete, tack på 

förhand. 

 

Mvh.  
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Inledning 

1. När började du som ledare och hur kommer det sig att du blev ledare? 
 

2. Hur kommer det sig att du arbetar på den här positionen du arbetar på idag och hur 

länge har du arbetat där? 

 

3. Vad skulle du kalla din position/ roll i föreningen/företaget? → anser du att du är en 

chef eller en ledare? 

4. Hur upplever du det är att arbeta som ledare/chef? → vad motiverar dig som 

ledare?     
 

5. Har du någon ledarskapsutbildning eller liknande? 

 

6. Hur tror du dina medarbetare skulle beskriva dig som ledare? 
 

Organisation - mål och visioner   

7. Arbetar ni med mål och visioner? → Hur arbetar ni med dem? → Hur har ni kommit 

fram till dessa?  På vilket sätt kommunicerar ni ut målen och visionerna till 

medarbetarna? 

 

8. Hur säkerställer ni inom organisationen att ni uppfyller de uppsatta målen? 
 

9. Vilken roll anser du att medarbetarna har vad gäller organisationens utveckling och 

måluppfyllelse? 

 

Vad gör ledaren och hur handlar ledaren? 

10. Vad innebär dina arbetsuppgifter mer konkret som 

Sportchef/VD/Klubbchef/Personalchef? 
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11. Hur rent praktiskt arbetar du som ledare? → exempelvis. Är du en ledare som tar på 

dig mycket uppgifter och ansvar själv eller delar du gärna med dig av uppgifter och 

ansvar till dina medarbetare? 
 

12. Har du någon ledarfilosofi? 
 

13. Vilka delar i ditt ledarskap skulle du säga är de viktigaste? 

 

14. Vad tycker du kännetecknar ett bra och effektivt ledarskap i din organisation → Hur 

kommer det sig att du säger dessa egenskaper och/eller beteenden?    

 

15. Finns det några områden som ledare du framförallt önskar dig förbättra/utveckla 

inom? → i så fall hur kommer det sig att du säger just dessa? 

 

16. Ser du dig själv som en förebild? → Anser du att det viktigt med förebilder inom din 

organisation? → är det något ni arbetar med? (kan du ge exempel). 

 

Feedback & kommunikation 

17. Hur ser din kontakt med olika medarbetare ut? → exempelvis. Har ni möten eller 

personliga samtal? 

 

18. Hur ser du på feedback → På vilket sätt arbetar du med feedback? → Vilken 

betydelse har kommunikation för dig som ledare? 

 

19. Beskriv det senaste tillfället då någon/några av dina medarbetare lyckades bra med 

något och vad gjorde du vid det tillfället? → Hur synliggjorde du framgången? (Gav 

du feedback, beskriv vad, hur och till vem?) 

 

Arbetssätt och beslut   

20. Kan du kort beskriva hur ett beslut fattas i organisationen?  → Vem eller vilka är det 

som har befogenhet att fatta beslut? 
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21. Vilka möjligheter har dina medarbetare att påverka det dagliga arbetet? → Finns det 

några konkreta exempel på detta?   
 

22. Vad anser du om att låta medarbetare hitta egna vägar för att förbättra din 

organisations arbetssätt eller tror du att medarbetarna arbetar/presterar bäst med 

tydligare riktlinjer? 

 

23. Hur växer nya idéer fram i din organisation? 

 

Gruppen och värderingar 

24. Har organisationen någon värdegrundspolicy och hur arbetar ni i så fall med 

värdegrundsfrågor (om inte, hur kommer det sig? )     

 

25. Inom organisationen, uppmuntrar ni medarbetarna att fundera över sina egna och 

organisationens värderingar och finns det exempel på detta? 

 

26. Hur resonerar du kring gruppsammanhållning i er organisation? → är 

gruppsammanhållning något du som ledare arbetar med? 

 

Utmaningar 

27. Vilka förväntningar och krav har du på dina medarbetare? → På vilket sätt arbetar du 

med förväntningar och krav på medarbetare? 

 

28. (Endast föreningar) Har du funderat något kring utmaningar kring ideellt arbetande 

och avlönade? 

 

29. Hur ser du på motivationen hos dina medarbetare? → På vilket sätt försöker du arbeta 

med motivation hos dina medarbetare? 
 

30. Vilka är de största utmaningarna (svårigheter och möjligheter) du upplever som 

ledare inom din organisation? → Följdfråga: Hur möter du och på vilket sätt jobbar 

du för att klara av dessa utmaningar? 

→ (om pratat om möjligheter) Vilka svårigheter upplever du som ledare i din 
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organisation? 

→ om pratat om svårigheter) Vilka möjligheter upplever du som ledare i din 

organisation? 
 

31. Vem ansvarar för att lösa eventuella problem som kan uppstå? →( Ev. om man inte 

får svar på frågan → vilka befogenheter har dina medarbetare gällande 

problemlösningar?) 

 

32. Vad är avgörande för att hantera konflikter enligt dig? 

 

Idrott och näringsliv - skillnader o likheter, utöva ledarskap på samma sätt 

33. Har du någon erfarenhet av att leda organisationer i idrott/näringsliv? (Frågan syftar 

till att besvara om företagsledaren har erfarenhet från idrottssektorn och vice versa) 

 

34. Finns det delar av ditt ledarskap som du har haft nytta av i båda sektorerna? → hur 

kommer det sig? 

 

35. Anser du att det finns någon skillnad mellan att leda en idrottsorganisation jämfört 

med en företagsorganisation? → hur kommer det sig? 

 

36. Tror du som ledare för ett/en företag/förening kan lära sig något av 

idrotten/företagsvärlden ur ett ledarskapsperspektiv? → Kan du ge något exempel? 
 

Avslutande 

37. Om du tittar tillbaka, vad är du mest nöjd med att du har åstadkommit som ledare i 

olika organisationer?   
 

38. Har du något mer du vill tillägga? 
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