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Purpose:  The purpose of this work and the survey conducted is to try to describe the 

importance of leadership for the ability to capture, manage and use performance 

information and performance data. The work has examined the types of 

leadership features and aspects that promote the use of this information and data 

in the best way to benefit their organization or company. 

Method:  The study is a case study where a qualitative method has been used. Data has 

been collected through questionnaires in the form of a mentimeter survey and 

also through semistructured interviews. 

Conclusion: As a leader in an organization, you need to see your part in general, understand 

 your knowledge, both what you can and can not, and also see what performance 

 information you can take advantage of. Only then can you see what can be 

 added to value to your colleagues, employees and the organization as a whole. 

 Performance information available to the organization requires leaders who 

 dares to manage and implement it in different parts of their daily work. A leader 

 must also see that it is possible to make a difference as an individual and dare to 

 break patterns, take out the turns and take in new information and new signals. 

 Performance information in itself creates no change but needs to be collected by 

 leaders who understand their organization, their employees and their own ability 

 to give the information the extra dimension of understanding it needs to be 

 valuable. 
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FF1: Hur kan ledarskap kopplat till användandet av prestationsinformation 

beskrivas? 

FF2: Vilka ledaregenskaper främjar användandet av prestationsinformation? 

Syfte:  Syftet med detta arbete och undersökningen som gjorts är att försöka beskriva 

ledarskapets betydelse för förmågan att ta in, förvalta och använda 

prestationsinformation och prestationsdata. Arbetet har undersökt vilka typer av 

ledarskapsegenskaper och aspekter som främjar användandet av denna 

information och data på bästa sätt för att gynna sin organisation eller företag. 

Metod:   Undersökningen är en fallstudie där en kvalitativ metod har använts. Data har 

samlats in genom enkätfrågor i form av en mentimeterundersökning samt även 

genom semistrukturerade intervjuer.  

Slutsats: Som ledare i en organisation måste du se din del i det stora hela, förstå din 
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SAMMANFATTNING  

 

Mycket forskning och många undersökningar har gjorts på huruvida information om företaget 

och organisationen samlas in samt hur värdefulla data samlas in om exempelvis våra 

arbetsprocesser, medarbetare eller ekonomi. Mätningar görs ute på företagen i stor 

utsträckning och många lägger stora resurser på att samla in data för att skapa en grund för 

förbättring och utveckling och det finns också många olika sätt att samla in denna data. Detta 

arbete har därför inte undersökt på vilket sätt datainsamling sker utan fokuserat på hur denna 

information kan förvaltas och användas. I detta fall i form av hur ledare i en organisation ska 

agera och arbeta på bästa sätt för att få ut så mycket som möjligt av denna värdefulla 

information. Undersökningen tittar närmare på ledarskapsstilar och ledarskapsegenskaper som 

är kopplade till de utmaningar som finns med att använda denna information. Dessa stilar och 

egenskaper grundar sig i forskning om ledarskap i förändringsprocesser där det finns 

kopplingar till både autentiskt- och transformativt ledarskap. Utifrån datainsamling i form av 

en mentimeterundersökning och tre stycken semistrukturerade intervjuer med ledare från 

fallstudieföretaget formades resultatet samt den artefakt som riktar sig till att hjälpa och stödja 

ledare i deras arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FÖRORD 

 

I detta arbete har vi haft som avsikt att skapa ett värde för vår uppdragsgivare och dess projekt 
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Resultatet av vårt arbete kommer att presenteras för denna organisation samt för vår 
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1. INLEDNING 

Följande avsnitt innehåller en beskrivning av både uppdragsgivaren och fallstudieföretaget 

som har medverkat i denna undersökning och hur deras samarbete och tidigare arbete har 

sett ut. Avsnittet beskriver även det upplevda problemet som studien grundar sig i, syftet och 

forskningsfrågorna arbetet utgår från.   

 

1.1 Förförståelse uppdragsgivare och fallstudieföretag 
 

Uppdragsgivaren i denna undersökning, RISE Sics, arbetar med ett projekt på 

Arbetsförmedlingen i Västerås som ska genomföra en digitaliseringsprocess till ett mer 

digitaliserat arbetssätt. RISE SICS är ett ledande forskningsinstitut som inriktat sig på 

kommunikations - och informationsteknologi. Forskningen sker inom det mest expanderande 

området i vår tid, digitaliseringen av produkter, tjänster och företag/organisationer. RISE 

SICS arbetar med att stärka Sveriges industrier, företag och organisationer i den offentliga 

sektorn inom detta område kring digitalisering. I detta utvecklingsarbete och pågående 

digitaliseringsprocess finns det krav att samtidigt upprätthålla nuvarande arbete på samma 

nivå och utföra de leveranser som krävs. Detta kräver en tvåhänthet för att driva fram det 

vardagliga arbetet med dess leveranser samtidigt som ett utvecklingsarbete ska drivas framåt 

och ge resultat (Birkenshaw & Gibson, 2004). RISE Sics roll i projektet är att hjälpa 

Arbetsförmedlingen framåt i deras digitaliseringsprocess och i utvecklingsarbetet mot ett mer 

innovativt och nyfiket arbetsklimat.  

 

Som ett stöd i arbetsförmedlingens arbete för att nå önskad utveckling har SICS i samarbete 

med Arbetsförmedlingen initierat ett projekt som riktar sig till sektionsledarna inom 

organisationen och hur deras arbete kan förbättras och utvecklas i takt med att 

arbetsförmedlingen går igenom sin digitaliseringsresa. För att kunna göra framtida 

förändringar framhålls en viktig del vara att kunna diagnostisera ett nuläge på hur en 

organisation fungerar och på så sätt få fram s.k. prestationsinformation. Som ett sådant mått 

mäts i projektet arbetsförmedlingens innovationsklimat, där delar som exempelvis 

gemensamma mentala modeller, tillit, konflikter, idétid och autonomi är i fokus. Mätningarna 

gjordes under en period med både vecko- och månadsbaserade mätningar och gjordes genom 

ett verktyg som är utvecklat av Prindit AB (Prindit, 2017). Värdena på det olika delarna 

utgjorde sedan det som blir organisationens prestationsinformation. Arbetet med att 

implementera utvecklingsarbete och förbättringar hos arbetsförmedlingen sker under ett år i 

projektet. Vi ser därför att de aspekter vi valt att titta på är relevanta för att hjälpa både 

projektet i stort samt även sektionsledarna och skapa en bild av kopplingen mellan 

ledarskapsegenskaper och användningen av prestationsinformation. Därigenom finns en 

förhoppning att resultatet av detta arbete kommer hjälpa och vägleda sektionsledarna vidare i 

projektet.  

 

Vår ingång i arbetet grundar sig i ledarskap i förändringsprocesser och vi har därför valt att 

inte titta på hur tvåhänthet bäst främjas i detta arbete, utan istället valt ett annat angreppssätt 

på vår inriktning. Det vi har undersökt närmare är ledarskapsegenskaper kopplat till den data 
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som samlas in i organisationer och hur den kan förvaltas på bästa sätt i utvecklingsarbeten. 

Arbetet riktar sig alltså till hur användningen av prestationsinformation (eng. performance 

information) kan förbättras utifrån olika ledarskapsegenskaper. Den information som har 

plockats in av RISE SICS från undersökningarna som de gjort hos arbetsförmedlingen är vår 

prestationsinformation. För att få mer kunskap om vad medarbetarna ansåg vara viktiga 

aspekter i ledarskap i utvecklingsarbete integrerades dem i en kortare enkätundersökning via 

mentimeter. 

 

Valet av ledarskapsstilar, transformativt- och autentiskt ledarskap, grundar sig i vårt tidigare 

intresse för ledarskapsegenskaperna inom dessa två ledarskapsstilar. Vidare är arbetet avsett 

till att titta främst på de utmaningar som ledare möter med integrerandet av insamlad 

prestationsinformation eller information som rör organisationens nuvarande tillstånd snarare 

än hur själva insamlingen av denna information sker. Grunden till detta ligger i att det sen 

tidigare finns relativt mycket forskning med fokus på vad som ska mätas 

(informationsinsamling) och glappet i forskningen finns i hur själva användandet av 

insamlade data kan eller ska ske. Valet av ledarskapsstilar som vi valt att lyfta fram 

egenskaper från kommer till största del från det egna intresse vi har som även låg till grund 

för denna studie, men även för att den huvudsakliga ledarskapsteorin som betonar 

organisationsförändring är teorin om transformativt ledarskap. (van der Voet, 2013). Denna 

teori säger att genom att tydligt uttala en vision, tillhandahålla personligt stöd och främja 

accepterandet av gruppmål ändrar transformativa ledare de grundläggande attityderna, 

värderingarna och övertygelser vilket är faktorer som även är mycket betydelsefulla för 

fallstudieorganisationen i vår studie (van der Voet, 2013). 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det finns många olika sätt att samla in data om hur en organisation presterar i olika avseenden 

och flera organisationer lägger stora resurser på just detta. Att samla data är ett måste för att 

ha en grund till utvecklingsarbete men att bara samla data skapar inga förändringar eller några 

förbättringar. Data måste förvaltas, analyseras och användas för att kunna skapa skillnad 

(Kroll, 2015). Det finns ett antagande i insamling av prestationsdata och användandet av 

områden som innefattar denna insamling så som prestationsledning eller ledning för resultat. 

Detta antagande är att beslutstagare ska använda denna information för att fatta bättre beslut. 

Men vid dessa områden finns lite riktlinjer kring hur lärandet och användningen av 

informationen ska ske på bästa sätt (Moynihan, 2005). 

 

Många offentliga organisationer samlar in information som är en indikator på hur deras arbete 

och policys uppnår önskade prestandaresultat, men det är sällan de använder denna 

information. Prestationsinformation används inkonsekvent i många myndigheter och det 

önskade beteendet bakom implementerandet av prestationsledning speglas inte i det 

observerade beteendet. Exempel på det är att istället för att använda prestationsinformation för 

att skapa en bevisbaserad policy så ignoreras den insamlade informationen av beslutsfattarna. 

(Taylor, 2014). Jeannette Taylor (ibid.) skriver i sin artikel om olika syften med 

prestationsinformation exempelvis för utvärdering, motivera, lärande, förbättring och 
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uppmuntra. Både praktiker och akademiker har noterat att det inte är många organisationer 

som faktiskt använder den prestationsinformation de samlar in för att förbättra deras 

beslutsfattande. (Taylor, 2014). Användning av prestationsinformation definieras enligt 

Taylor (2014) som konsekvent när det önskade beteendet uppnås i det faktiska beteendet. 

Konceptet av konsekvent användning kan även användas för att beskriva situationer där 

önskat beteende leder till ett gynnsamt beteende. (Taylor, 2014). 

Användningen av prestationsinformation är viktigt i många aspekter och områden. Det är 

viktigt att veta om informationen blir använd och även också varför den används. Utan 

kunskapen om det så är det väldigt svårt att utläsa vilken effekt prestationsledning i stort har 

för företaget eller organisationen i fråga. Moynihan & Pandey (2010) menar på att om vi vill 

kunna studera effekten av organisationer/företag som använder prestationsledning och dess 

fördelar och nackdelar så måste man studera prestationsinformationen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete och undersökningen som gjorts är att försöka beskriva ledarskapets 

betydelse för förmågan att ta in, förvalta och använda prestationsinformation och 

prestationsdata. Arbetet har undersökt vilka typer av ledarskapsegenskaper och aspekter som 

främjar användandet av denna information och data på bästa sätt för att gynna sin organisation 

eller företag. 

  

1.4 Forskningsfrågor 
 

❖ FF1: Hur kan ledarskap kopplat till användandet av prestationsinformation beskrivas? 

❖ FF2: Vilka ledaregenskaper främjar användandet av prestationsinformation? 

  

  

1.5 Uppdragsgivare och fallstudieföretag 

RISE SICS är ett ledande forskningsinstitut som inriktat sig på kommunikations - och 

informationsteknologi. Forskningen sker inom det mest expanderande området i vår tid, 

digitaliseringen av produkter, tjänster och företag/organisationer. RISE SICS arbetar med att 

stärka Sveriges industrier, företag och organisationer i den offentliga sektorn inom detta 

område kring digitalisering. 

  

Undersökningen utfördes hos Arbetsförmedlingen Västerås vilket är en organisation som är 

Sveriges största förmedlare av arbeten. Arbetet utfördes på arbetsförmedlingens kontor i 

Västerås och medverkande var åtta sektionsledare samt ett 40-tal medarbetare. 
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2. BEGREPPSBESKRIVNING 

Detta kapitel förklarar och definierar studiens innebörd av de olika begrepp som används i 

arbetet, som exempelvis vad vi i denna undersökning menar med prestationsinformation eller 

prestationsledning.  

 

Information och data kan betyda och innebära många olika saker och definieras inte alltid 

likadant. I detta arbete har vi arbetat kring begreppet performance management som på 

svenska översätts till prestationsledning och även begreppet performance data/performance 

information som översätts till prestationsdata eller prestationsinformation. Arbetet utgår från 

att prestationsinformation och prestationsdata syftar till samma sak och nedan kommer en 

definition på begreppen prestationsledning och prestationsdata.  

Prestationsledning: Prestationsledning är en metod som inom ledarskap som syftar till att se 

till att verksamhetens strategier blir till verklighet. På många ställen misslyckas detta på grund 

av det ligger för stort fokus på rutiner och riktlinjer istället för att bygga upp en inspirerande 

kultur som leder till prestationer och engagemang. (Vad är egentligen perfomance 

management?, 2018) 

Prestationsinformation/prestationsdata: I detta arbete avser prestationsinformation och 

prestationsdata från undersökningar som görs på en organisatorisk nivå men som även är 

kopplat till arbetsmiljö för chefer och medarbetare för att få underlag till utvecklingsarbete. 

Exempel på prestationsinformation är presenterat som diagram senare i arbetet under empiri. 

Prestationsdata är både mjuka data i form av stödjande insatser från ledare och hårda data från 

prestationsundersökningar som genomförts. Exempel på vad vi i detta arbete menar med 

prestationsinformation är undersökning av mjuka värden som stöd från kollegor, tillit och 

frihet som är egenskaper ledare kan arbeta med för att få en mer trivsam, nyfiken och 

innovativ organisationskultur. Prestationsinformation avser i detta arbete den information som 

samlas in om hur organisationen ser ut nu och vilka utvecklingsmöjligheter som finns att 

arbeta vidare med.  

Uppsatsen utgår från antagandet att data måste förvaltas, analyseras och användas för att 

kunna skapa skillnad (Kroll 2015).  Det finns ett antagande i insamling av prestationsdata och 

användandet av områden som innefattar denna insamling så som prestationsledning eller 

ledning för resultat. Detta antagande är att beslutstagare ska använda denna information för att 

fatta bättre beslut. Men vid dessa områden finns lite riktlinjer kring hur lärandet och 

användningen av informationen ska ske på bästa sätt. (Moynihan, 2005). 
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3. TEORETISKT RAMVERK  

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk och beskrivningar av 

undersökningens centrala begrepp. Avsnittet innehåller både teorier om prestationsledarskap 

och prestationsinformation som är en av huvuddelarna i arbetet samt även teorier om 

ledarskap och ledarskapsegenskaper som är relevanta för att främja förekomst och 

användning av prestationsinformation i sin organisation. Dessa teorier är centrala i arbetet 

för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

  

3.1 Prestationsledarskap och Prestationsinformation 
 

3.1.1 Prestationsledning 
Data måste förvaltas, analyseras och användas för att kunna skapa skillnad (Kroll, 2015) 

(Moynihan & Pandey, 2010). Ledare har en stor roll i utvecklingsarbete och även i ansvaret 

att data som samlas in också används och förvaltas på bästa sätt. Viktigt är att ledarna själva 

tror på insamlade prestationsdata och att insatserna som görs leder till någonting vilket gör att 

det lättare smittar av sig till andra ledare och medarbetare i organisationen. Viktigt är även hur 

motiverade ledarna och beslutstagarna är samt även deras attityd till förändring och deras sätt 

att arbeta. Det är när data kan implementeras i det dagliga arbetet och den dagliga 

beslutstagningen den kan göra som störst skillnad (Kroll, 2015). En vanlig del av de 

ansträngningar organisationer gör för att bli mer resultatorienterade är den regelbundna 

informationsspridningen av data, vare sig det benämns som prestationsledning, förvaltning av 

resultat eller prestationsbaserad budgetering. Huvudantagandet som ligger till grund för 

förvaltning av resultat är i grunden en lärande-teori. Det vill säga att beslutsfattare kommer 

lära sig från prestationsinformation och via detta kommer de i sin tur ta bättre 

informationsbyggda beslut. Vid hanterandet av resultat innebär det att specificera mål till den 

punkt där de är mätbara och bedöma dessa resultat i kontext av en jämförelsepunkt som 

exempelvis tidigare prestationer, prestationer av andra organisationer eller förutbestämda mål. 

(Moynihan, 2005). Prestationsledning kräver väsentligen att ledare i offentliga organisationer 

ska använda kulturen som ett verktyg för att vända det byråkratiska synsättet och 

tankemönstret för att ändra värderingar, beteenden och antaganden i offentliga organisationer. 

Försök att förstå effekterna av prestationsledning bör därför ta hänsyn till organisationens 

kultur. (Moynihan, 2005). Organisationskultur kan definiera vad som är viktigt för en 

organisation och kan påverka hur organisationsmedlemmarna mår och beter sig. Det innebär 

att det kan färga deras sätt att se på betydelsen och relevansen av prestationsledning och 

informationen som erhållits därigenom. (Taylor, 2014). 

 

Organisationskultur konceptualiseras som ett mönster av gemensamma grundläggande 

antaganden inlärt av en grupp genom att de löste sina problem med extern anpassning och 

intern integration, vilket har fungerat bra nog för att anses vara giltig och lärs därför ut till nya 

medlemmar som det rätta sättet att tänka och känna i relation till liknande problem.  

Det finns associationer som visar på ledares efterfrågan på prestationsinformation ökar när 

deras organisationskultur stödjer prestationsledning. (Taylor, 2014). Taylor (2014) skriver om 
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olika inflytelserika roller för prestationsledning och prestationsinformation där 

utvecklingskultur, tillgänglighet till information, mångsidigt ledarskap och professionellt 

inflytande är de fyra mest betydande rollerna. (Taylor, 2014). 

 

 

3.1.2 Prestationsinformation  

Prestationsinformation ses som en mångsidig och värdefull hjälp för offentliga ledare i 

beslutsfattandet och har tre olika användningsområden: För att koordinera, det vill säga att 

uppmärksamma organisationens mål. Att kontrollera, som innebär att mäta och rapportera 

prestationer. Att diagnostisera vilket innebär att bedöma orsakssambandet mellan 

processprestationer, organisatoriskt lärande och organisationsprestationer. (Taylor, 2014). 

Införandet av mål, visioner och uppdrag är naturligt svårare i vissa organisationer än andra 

och organisationer med mer komplexa funktioner kämpar med prestationsledning. 

Organisatoriska faktorer som till exempel effektiv intern kommunikation, decentralisering och 

uppgiftsspecialisering förklarar den mesta variationen i anställdas förståelse av målen. 

(Moynihan, Pandey, & Wright, 2011).  

  

Moynihan och Pandey (2008) skriver om att en öppen, innovativ och risktagande 

organisationskultur har större chans att främja användande av prestationsinformation. Flera 

aspekter som påverkar en ledares trolighet att använda sig av prestationsinformation följer 

nedan. 

 

“Uppgiftsspecifika ledare har större sannolikhet att använda prestationsinformation 

än ledare med generella uppgifter” (Moynihan och Pandey, 2008) 

 

Något annat som kan påverka användningen är vilken roll och befattning som ledaren besitter. 

Det finns kopplingar till att ledare som har mer specifika inriktningar och mer ämnesspecifika 

roller har större chans att använda informationen. Mer ämnesgenerella ledare och ledare mer 

ett större spektrum av ansvarsområden har i regel svårare att förstå kontexten i vilken 

informationen ska användas, de har svårare att veta varför den är bra eller dålig eller vart 

implementeringen ska ske. (Moynihan och Pandey, 2008) 

 

 

“Chefer med större uppgiftsspecifika erfarenheter har större sannolikhet att använda 

prestationsinformation” (Moynihan och Pandey, 2008) 

 

 

 

 

Något som också spelar in är erfarenheten som ledaren besitter på en viss position. Ledare lär 

sig sällan av kvantitativa siffror och data, utan genom att tolka dessa och försöker förstå dem, 

för att sedan applicera sin kunskap på sitt verksamma område och använder data i denna 
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kontext. Det betyder därför att om kunskapen kring sitt område är stort har ledaren större 

möjlighet att applicera prestationsdata i sitt arbete. (Moynihan och Pandey, 2008). 

 

“Chefer som uppfattar att prestationsinformation är tillgängliga och kopplade till 

ledningssystem är mer benägna att använda den” (Moynihan och Pandey, 2008). 

 

Vi finner att tillgång till och integration av information i prestationshanteringssystem 

förutsätter större användning. Resultaten ger ytterligare bevis för att potentialen för inlärning 

från prestationsinformation nödvändigtvis inte bara kräver ett tillvägagångssätt som 

säkerställer att användbar information är lättillgänglig utan också en efterfrågan som främjar 

normer som överensstämmer med informationsanvändning. (Moynihan och Pandey, 2008). 

 

“Chefer som uppfattar beslutstagande flexibelt är mer benägna att använda 

prestationsinformation” (Moynihan och Pandey, 2008). 

 

Flexibilitet är något som främjar användningen av prestationsinformation. Har ledare 

möjlighet att experimentera med processer och testa nya och olika saker är chansen större att 

de kan hitta ingångar där informationen passar in. På samma sätt minskar detta om ledaren är 

för hårt styrd i sitt arbete och sina beslutsprocesser. Detta är något som både ligger på en 

personlig nivå men också och kanske främst på organisationsnivå att friheten till ledaren ges. 

(Moynihan och Pandey, 2008). 

 

3.2 Ledarskap 
 

3.2.1 Ledarskap och prestationsledning 
Det är endast i användandet av prestationsinformation som prestationsledning utförs som svar 

på frågan om chefer verkligen arbetar med prestationsledning om det inte förekommer 

användning av prestationsdata. Det ultimata testet av ett effektivt prestationsledningssystem är 

om prestationsinformationen används och inte i antal mål eller mätningar som utförts. 

(Moynihan, Pandey, & Wright, 2011). Nyckelpåverkan av transformativt ledarskap för 

prestationsledning är indirekt och sätter villkoren för att lyckas eller misslyckas med 

prestationsledning. Engagemang och stöd från ledare är viktiga aspekter för  

att prestationsförbättringar ska lyckas. Transformativt ledarskap främjar användandet av 

prestationsinformation genom att öka klarheten i organisatoriska mål och fostrar en stöttande 

organisationskultur. Ledarskapsstöd för prestationsledning är signifikant relaterat till vissa 

former av användning av prestationsinformation.  

 

Ledarna är aktiva deltagare i prestationsledningssystemet och ett annat sätt där ledarskapet 

kan främja användandet av prestationsinformation är genom att skapa en efterfrågan för 

prestation. (Moynihan, Pandey, & Wright, 2011). Dock kan en aggressiv efterfrågan för 

prestation baktända och istället skapa en försvarsanda bland de anställda vilket tar bort den 

goda grundtonen för ansträngningar att använda prestationsinformationen i förbättringssyften. 

Det transformativa ledarskapet är centrerat till antagandet att ledare kan förändra de anställdas 
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beteenden, antaganden och övertygelser genom att tilltala betydelsen av kollektiva och 

organisatoriska resultat. (Moynihan, Pandey, & Wright, 2011). Till skillnad från det 

transaktionella ledarskapet som bygger på egenintresse som den primära motiverande faktorn 

så vill de transformativa ledarna att de anställda ska se förbi sitt egenintresse och fokusera på 

organisationens behov. Denna transformativa stil ger upphov till en engagerad, meningsfull 

och innovativ approach till resultat och ledning. De ledare som har en transformativ 

ledarskapsstil inspirerar de anställdas ansträngningar genom att höja deras medvetenhet för 

vikten av de organisatoriska resultaten och värderingarna. En sådan process kräver ledare som 

skapar en mening av syfte, vision och uppdrag hos sina anställda och tillhandahåller riktning 

och förtroende för organisationens framtid. Ledare med transformativa egenskaper hjälper 

sina anställda att uppnå uppgiften genom att intellektuellt stimulera dem till att förändra 

gamla antaganden om organisatoriska problem. (Moynihan, Pandey och Wright, 2011). 

Moynihan, Pandey och Wright (2011) skriver i sin artikel att transformativa ledare lägger 

grund för prestationsledning eftersom deras psykologiska ledarskapsstil formar 

nyckelförhållanden som exempelvis en mer innovativ kultur, som i sin tur formar 

användandet av prestationsinformation. Meningsfullt användande av prestationsinformation är 

ett beteende som snarare främjar kollektiva fördelar än individuella och ledare bör försöka 

fokusera sina anställda på innovation hellre än kontinuitet. (Moynihan, Pandey, & Wright, 

2011). 

 

Ledarskap är generellt framträdande som en av nyckelfaktorerna i implementerandet av 

organisationsförändringar. Förändringsledning refererar till processen av förändring: 

planerande, koordinering och organisering av processen genom vilken förändring är 

implementerad. Ledarskap riktar sig mot påverkan och motivation av de anställda. Den 

huvudsakliga ledarskapsteorin som betonar organisationsförändring är teorin om 

transformativt ledarskap. (van der Voet, 2013). Denna teori säger att genom att tydligt uttala 

en vision, tillhandahålla personligt stöd och främja accepterandet av gruppmål ändrar 

effektiva ledare de grundläggande attityderna, värderingarna och övertygelser så att de 

anställda är villiga att prestera över mininivån som specificerats av organisationen. 

Transformativa ledare kan exempelvis initiera förändring genom att utveckla en lockande 

framtidsvision för organisationen som generellt ses som ett viktigt första steg av 

implementerandet av planerad förändring. Transformativt ledarskap är även positivt och 

signifikant relaterat till viljan till förändring. (van der Voet, 2013).  

 

Egenskaper för en lärande kultur är deltagande och tillitsfull. Lärande är baserat på 

erfarenheter, förståelse och normer som formar intelligent beteende. Det kan främjas genom 

att anamma ett strukturellt tillvägagångssätt även kallat organisatoriska 

inlärningsmekanismer.  

Dessa inlärningsmekanismer är en strukturell anordning som tillåter organisationen att 

systematiskt insamla, analysera, lagra, sprida och använda information som är relevant för 

effektiviteten i organisationen. (Moynihan, 2005). Ett kulturellt tillvägagångssätt betonar 

skapandet av funktionella och delade normer mellan arbetarna medan det strukturella 

tillvägagångssättet kännetecknas av beroendet av formella regler och procedurer som lärandet 

möjligt. För reformatorer är den strukturella approachen tilltalande eftersom procedurer och 
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struktur är aspekter av en organisation som kan ändras genom formella mandat. Den är 

konsekvent med rationell analys av inlärningsteorier som lägger tonvikten på insamling, 

lagrande och fördelning av data. (Moynihan, 2005). 

 

Svagheterna hos de flesta system för förvaltning av resultat ligger mellan punkterna av 

spridning av data och användningen av data som är det egentliga slutändamålet. Glappet 

mellan spridningen och användningen av data uppstår oftast på grund av frånvaron av rutiner i 

vilken data som är undersökt och tolkade. Rutiner som inlärningsforum uppmuntrar aktörer att 

nära undersöka information, överväga dess betydelse och bestämma hur det kommer påverka 

framtida handlingar. Inlärningsforum uppstår osannolikt som en integrerad reaktion till 

kvantitativ information. Chefer föredrar oftast att interagera med människor och samla in 

muntliga data snarare än kvantitativ information. Dessa rutiner kan vara den kritiska 

hävstången till hur beteenden kan justeras och detta kopplas till kulturfrågan. Aktörer kommer 

lära sig om de har rätt information till att lära sig men även om den organisatoriska kulturen 

skildrar rutiner för övervägning av data som ett lämpligt organisatoriskt beteende. (Moynihan, 

2005). 

 

Även om inlärningsrutiner kan etableras så kommer sättet aktörerna värderar, tolkar och 

bedömer information vara formade av kulturella bias. Strukturella tillvägagångssätt som 

ignorerar kulturella aspekter, som de flesta systemen för hanterandet av resultat gör, blir 

försvagade. Litteratur i organisatoriskt lärande visar att hög delaktighet, befogenhet och 

hänsyn till anställda bidrar till lärande och motsats till det leder strafforienterade styrsystem 

till defensiva reaktioner och motverkar lärande. Offentliga förvaltningsreformer behöver 

främja mer flexibla och stärkande organisationer om de ska leda till organisatoriskt lärande. 

(Moynihan, 2005). Ledarskap och autentiskt ledarskap är en del av ett socialt sammanhang 

och beteende samt bemötande spelar stor roll. Detta kan vara mellan en ledare och en 

medarbetare eller involvera flera ledare samt flera medarbetare (May, Chan, Hodges, & 

Avolio, 2003) (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004). Ledare kan också i 

vissa fall dela ansvaret kring en eller flera situationer och därmed ses som ett team eller 

autentiskt team då beslut kan behöva tas gemensamt (May, Chan, Hodges, & Avolio, 2003). 

 

3.2.2 Ledarskapsegenskaper 
Autentiskt ledarskap handlar om sättet att vara och agera som ledare. En autentisk ledare har 

en hög moral och har i större utsträckning lättare att ta olika perspektiv vid beslutsfattande 

situationer. Det handlar om att som ledare vara säker i sig själv och sina kunskaper samt att 

känna sig själv. Aspekter som är viktiga är tillit, positivitet och positiva känslor, optimism och 

hopp. Just tillit har visat sig vara en nyckelkomponent inom effektivt ledarskap (May, Chan, 

Hodges, & Avolio, 2003) (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004). Tillit har 

visat sig vara kopplat till många aspekter inom organisationer såsom trovärdighet i och för 

information, engagemang, relationen till sin ledare samt viljan att jobba och stanna kvar på sin 

arbetsplats (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004). En autentisk ledare har 

möjligheten att engagera, motivera och involvera medarbetare så att de kan öka deras 

arbetsprestation och utveckling (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004). En 
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viktig aspekt när det kommer till autentiskt ledarskap är det faktum att det man säger måste 

vara det man menar. Det i sin tur grundar sig inte bara i självkännedom utan också i att våga 

tro på det du tycker är rätt eller det du vet. Finns kännedom om vad som är viktigt och är du 

involverad i din situation så kommer budskapet du önskar få fram, komma fram mycket 

snabbare. I en organisation där transparensen från ledarna är stor, kommunikationen och 

ärligheten hög samt det man säger är det man menar skapas ett klimat starkt för nya idéer och 

förändringsbenägenhet (May, Chan, Hodges, & Avolio, 2003). 

 

Avolio och Luthans beskriver autentiskt ledarskap som följer: 

 

“En positiv konstruktion som innefattar beskrivande ord som: äkta, tillförlitlig, pålitlig, riktig 

och verklig.'' 

 

Det finns många anledningar till att autentiskt ledarskap inte har uppkommit i större 

utsträckning och i fler organisationer. Många ledare har blivit så drivna av snabba leveranser 

och att leverera och planera under korta perioder att de glömt eller ignorerat vad som skapar 

hållbarhet i organisationen i en längre utsträckning. Många ledare som finner sig under 

förändring har glömt att lyssna till sina mest trogna medarbetare. Men det kan vara precis det 

som är en del av det som hämmar utvecklingen och det autentiska ledarskapet (May, Chan, 

Hodges, & Avolio, 2003). 

 

Van der Voet (2013) skriver i sin artikel om vikten av ledarskap under förändringar i 

offentliga organisationer. Medarbetarnas stöd är avgörande för ett framgångsrikt 

genomförande av organisationsförändringar. Ett av de centrala antaganden i litteratur om 

förändringsledning är att stödet från medarbetarna till genomförandet av en 

organisationsförändring inte enbart är beroende av vad som ändras utan även 

förändringsprocessen genom vilken organisationsförändringen uppstår. (van der Voet, 2013).  

 

 

Transformativa ledare kan förväntas bidra till implementeringen av förändringen genom att 

erbjuda intellektuell stimulans genom stimulering av nya tankesätt och formulerandet av 

utmanande mål. Olika förändringsprocesser kan kräva olika roller av ledarskapet. I 

framväxande förändringsprocesser kan ledarskapet behöva bestå av att skapa kapacitet och 

delegera ansvar mellan de anställa för att implementera förändringen snarare än att initiera 

och styra implementerandet av förändringen. (van der Voet, 2013). 

 

En organisations motstånd inför omvärldens påtryckningar och osäkerheter är ett fenomen 

som erbjuder många tolkningar och lösningar. En vida diskuterad approach till problemet är 

att det i grund och botten är organisationens kultur som skapar motståndet och behöver 

förändras. För att ha möjligheten att förändras behöver en organisatorisk lärandeprocess äga 

rum som pushar organisationen bortom den nuvarande förståelsen om sig själv och sitt sätt att 

hantera både sin externa och interna verklighet. Drivmotorn i en förändring är ledaren som 

omvandlar en nuvarande stagnerad organisation till en produktiv. (Lakomski, 2016). 
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Forslund (2013) skriver i sin bok om en omdiskuterad skillnad mellan termerna management 

och ledarskap. Ledare försöka skapa engagemang och intresse för nya spännande möjligheter 

och arbetar med visioner för framtiden medan management istället sägs handla om ordning, 

stabilitet och produktivitet. (Forslund, 2013). 

 

I motivationsforskning finns det studier vars slutsats menar att det finns två typer av faktorer 

som ledde till två typer av effekter, så kallade hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Några 

av hygienfaktorerna är exempelvis lön, chefen och relationer till kollegor medan 

motivationsfaktorer innehåller exempel som möjlighet till personlig- och karriärsutveckling, 

ansvar och om arbetet i sig är varierat och utmanande. Denna teori menar på att dessa så 

kallade hygienfaktorer som lön eller relation till kollegorna aldrig kan motivera en individ, de 

påverka bara om den anställde trivs eller inte. Det enda som enligt denna teori kan motivera 

en människa är huruvida den har möjlighet till utveckling, har intressanta och stimulerande 

arbetsuppgifter och får chans till att ha ansvar. (Forslund, 2013). 

 

En ledare med transformativa egenskaper motiverar den anställda genom att anspela på 

dennas egenintresse vilket exempelvis kan vara en karriärsutveckling eller utökning av 

ansvarsområden. En sådan ledare arbetar för att inspirera och stimulera medarbetarnas 

intellekt samt ägnar varje individ omtanke. Forslund (2013) nämner några olika aspekter som 

är framträdande för det tranformativa ledarskapet: Uppmuntrar till kreativitet, skapar 

utmaningar och meningsfullhet till arbetet och individanpassar ledarskapet för att agera som 

mentor eller coach. (Forslund, 2013). 

 

4. METOD 

Detta avsnitt beskriver hur undersökningen har gått till och vilka metoder som har använts 

för att bygga upp arbetet, samla in empiri och analysera studien. Designen på arbetet, 

urvalsmetoden och de etiska aspekterna presenteras även.  

  

4.1 Forskningsdesign och metod 
 

Grunden för en fallstudie är en ingående undersökning av ett enda fall och studerar fallets 

specifika natur. Fallstudiens tillvägagångssätt innebär att åskådliggöra unika drag hos ett 

särskilt fall och kallas även för ett idiografiskt synsätt. (Bryman, 2011). Fallstudiens karaktär 

är en fördjupad beskrivning och analys av ett slutet system. (Merriam & Tisdell, 2015). De 

valda metoderna för insamling av data är av huvudsaklig kvalitativ karaktär genom semi-

strukturerade intervjuer vilket gör att fallstudien tenderar att få ett induktivt synsätt på 

relationen mellan forskning och teori. (Bryman, 2011). Det enskilda fall som studeras visar 

ofta mot ett större sammanhang och poängen är ofta att belysa ett mer allmänt förekommande 

fenomen genom att studera ett fall på djupet. Samtidigt som fallstudien avgränsas av ett 

enskilt, specifikt fall så finns det ett litet inslag av generalitet i fallstudier – ett fall bland alla 

andra vilket gör att det finns en spänning mellan generalitet och enskildhet som ligger inbyggt 

i en fallstudie. (Alvehus, 2013). För kvalitativ forskning så är fallstudier lättarbetad metod för 
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att komma nära ett fenomen och kunna studera det ingående på djupet. (Alvehus, 2013). 

Denna undersökning har gjorts i en organisation där vi under några tillfällen har besökt 

cheferna och de anställda för att genomföra en enkätundersökning och ett antal intervjuer för 

att komma nära det vi önskade att undersöka. För att sätta oss in deras fall fick vi delta på en 

presentation av resultatet från en organisatorisk undersökning och ett föredrag där dessa 

resultat diskuterades. Utifrån det byggdes ett ramverk i denna uppsats och intervjufrågor 

byggdes upp för att kunna studera svaren från enkäterna lite djupare. 

  

4.2 Enkäter 
 

Som en första insamling av empiri genomfördes en komprimerad enkätundersökning 

innehållande tre öppna frågor. Enkätfrågorna byggdes upp från den teori om ledarskap vi 

tidigare läst igenom för att fånga upp vad både de anställda och ledarna ansåg vara viktiga 

aspekter hos ledare för att stödja och motivera utvecklingsarbete samt vilka de ansåg vara de 

största utmaningarna för att kunna bedriva utvecklingsarbete. Enkäten genomfördes via 

mentimeter där svaren öppet kunde läsas av alla deltagande på en storbildsskärm och detta för 

att öka svarsfrekvensen, detta medförde även att vi inte fick kännedom om exakt hur många 

som svarade på frågorna då det var tillåtet att skriva mer än ett svar. Undersökningen utfördes 

i anslutning till ett föredrag där vår uppdragsgivare och det företag som utför projektet talade 

om förutsättningar för att bedriva ett bra utvecklingsarbete och presenterade resultat från en 

tidigare undersökning som gjorts kring arbetsklimatet. Svaren från undersökningen 

sammanställdes sedan i Excel och svar med samma innebörd klustrades ihop.  

Enkäter är en snabb form av undersökning som i detta fall gav oss riktlinjer till vilka och vad 

intervjuerna skulle riktas mot. Det gjorde också att vi kunde få en större urvalsgrupp under 

kortare tid som hjälpte oss att bredda grunden (Hartman, 2004).  

Frågorna var öppna för att vi i detta fall skulle ta reda på vart ramarna var och för att vi inte 

hade några hypoteser att testa. Denna mentimeterundersökning utfördes för att leda oss i rätt 

riktning för vidare undersökning. Frågorna var få (tre stycken) för att undvika “enkättrötthet” 

samt för att utnyttja den korta tid vi fick till att låta respondenterna och för att de skulle 

fokusera och svara mer utförligt på färre frågor än snabbt och hastigt på flera (Bryman, 2011). 

Utformningen var lätt och enkel för att respondenterna snabbt skulle förstå innebörden av 

både frågor och syftet och vi fanns även på plats för att hjälpa dem med när och hur de skulle 

svara på frågorna. Respondenterna fick heller inte se frågorna i förväg utan de kom upp i en 

bestämd ordning på skärmen så att frågorna i så liten utsträckning som möjligt skulle färga 

varandra. Eftersom det inte fanns någon möjlighet till uppföljningsfrågor vid detta tillfälle 

byggs undersökningen på med semistrukturerade intervjuer som delvis byggs och har 

utformats av svaren i denna undersökning. Samtliga respondenter hade blivit informerade i 

förväg kring hur enkäten skulle gå till och vad som krävdes för att kunna delta, i detta fall en 

smartphone och en digital kod som de fick av oss innan start. (Bryman, 2011). 
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4.3 Intervjuer 
 

För att förstå ledarnas användning av prestationsinformation och hur det hänger samman med 

ledarskapet valdes semistrukturerade intervjuer som metod för empiriinsamling. Tre 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med ledare för olika sektioner. Genom frågor som 

inte är helt styrda eller slutna så går det att få fler nyanser och ett bättre djup i svaren eftersom 

intervjupersonen får chans att utveckla sina tankar och spinna vidare på resonemang, en 

möjlighet som försvinner med styrda intervjuer eller enkäter med slutna frågor. 

Intervjupersonerna har större frihet att utforma sina svar på frågorna och vikten ligger på vad 

intervjupersonen upplever är viktigt vid förklaring av beteenden, mönster och händelser 

(Bryman, 2011). Möjligheterna för intervjuaren att utveckla sin kunskap, intuition och insikt 

är stora när det inte finns några i förväg bestämda regler för intervjun (Kvale, 1997). Då det är 

ett specifikt område studien riktar sig mot samtidigt som förståelsen för intervjupersonernas 

uppfattning kring ledarskapet och synen på prestationsledning var önskvärt var en uppstyrd 

men flexibel metod lämplig att använda (Merriam & Tisdell, 2015). 

Just flexibiliteten är önskvärt i denna undersökning eftersom ledarskap kan gestalta sig på så 

många olika sätt och de kan vara de små nyanserna eller skillnaderna i ledarskapsstilar och 

egenskaper som gör den stora skillnaden. Därför är det i en undersökning likt denna intressant 

att få de subjektiva och personliga tankarna kring mönster, händelser och beteenden och 

därför lämpar sig semistrukturerade intervjuer bra då anpassningsbarheten gällande frågor och 

utformning av intervjun är relativt stor. 

 

4.4 Urval 
 

4.4.1 Enkäter 
Urvalet till våra datainsamlingar har sett lite olika ut eftersom vi har genomfört två olika 

insamlingar, en via enkäter och en via intervjuer. Vid enkätinsamlingen hade vi ingen 

möjlighet att påverka urvalet utan fick genomföra enkäten med de människor som var 

disponibla den dagen. Bekvämlighetsurval består av människor som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga (Bryman, 2011). På grund av att det inte går att veta vilken population stickprovet 

är representativt för så går det med en sådan urvalsstrategi inte att generalisera resultatet. Med 

det sagt så betyder det inte att bekvämlighetsurval aldrig ska användas. Det kan till exempel 

fungera väl i en pilotstudie för att få indikationer på vissa saker innan den egentliga 

undersökningen görs. Det går då att förslagsvis dela ut enkäter till en större grupp 

respondenter som inte kommer delta i den huvudsakliga studien för att se vilka frågor som 

besvaras lika eller för att testa hur frågorna uppfattas. (Bryman, 2011). I vårt fall använde vi 

detta bekvämlighetsurval för att få tillfälle att samla in från ett större antal respondenter och 

som fungerade som en språngbräda till forskningsprocessen samt gjorde att kopplingar mellan 

teorier och data tidigt kunde ge en indikation på hur vår huvudsakliga undersökning skulle se 

ut. (Bryman, 2011). 

 

4.4.2 Intervjuer 
 

Vid urvalet för intervjuerna så kontaktade vi gruppen som var huvudfokuset för projektet samt 
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vårt arbete. Urvalsgruppen var personerna som arbetade som sektionsledare på 

fallstudieföretaget och dem som projektet i stort skulle rikta sig till. Det var också de personer 

som skulle få ta del av detta arbete och dess resultat. Urvalet skedde naturligt då dessa 

sektionsledare var de personer som var kopplade till projektet. Till viss del går det säga att det 

rörde sig om bekvämlighetsurval då de fanns tillgängliga för oss genom det projekt som 

arbetet skrivs inom, vilket medför samma generaliseringsproblem som nämns i enkäturvalet 

(Bryman, 2011). Det var även projektets fokus att hjälpa dessa sektionsledare i deras arbete, 

utvecklingsprocesser samt arbetssätt så att ta in dessa för intervju i detta arbete var mest 

fördelaktigt. Dessa personer gav oss en bra inblick i hur detta fall såg ut och skapade en bra 

bild över hur denna organisation och just detta kontor fungerade. Av åtta sektionsledare hade 

vi ett bortfall på två och sex stycken ställde upp på att genomföra en intervju. Genom att 

använda mer än hälften fick vi ett bra urval och en mäng olika perspektiv på frågorna. 

Eftersom samtliga av dessa sektionsledare hade olika ansvarsområden och arbetade med olika 

uppgifter skapade också det ett större perspektiv. Sektionsledarna kontaktades via mail och en 

fråga ställdes vilka som skulle vara intresserade att ställa upp på intervju och baserat på 

svaren bokade vi in tider. Vi valde att inte själva välja exakt vilka vi ville intervjua då det 

redan från början fanns en stor spridning i kön, ålder och etniciteter som skulle ge ett bra 

urval (Bryman, 2011). 

 

4.5 Analysmetod 

 

Samtliga av de tre intervjuer som genomfördes spelades in och allt empirimaterial som 

samlades in i de tre intervjuerna transkriberades sedan. Transkribering är tidskrävande och 

resulterar i en stor mängd data som sedan ska analyseras. Metoden är lämpar sig bra då allt 

som sägs i intervjun fås ned i text och detta görs för att få fram vad var och en av 

respondenterna har sagt samt att det även underlättar för kommande analys. (Bryman 2011) 

Den metod som sedan initialt användes för att analysera insamlade data var en tematisk 

analys. Både empirin från intervjuerna och enkätsvaren analyserades på ett kvalitativt sätt 

genom tematisk analys. En tematisk analys lägger vikt på vad som sägs och inte lika stor vikt 

på hur det sägs. Vad som har sagts har också varit huvudfokuset i detta arbete. I metoden 

plockas innehållet ut och klustras samman efter olika teman som är återkommande i texten. 

(Bryman 2011) Dessa teman utkristalliserade sig från materialet med stöd från de frågor som 

var grunden till våra intervjuer och detta arbete. Genom tematisk analys eftersöks det som 

repeteras och är återkommande i intervjuerna. (Bryman 2011) Materialet sammanställdes 

sedan med hjälp av frågor framtagna av just dessa återkommande aspekter. Analysen 

genomfördes med färgkodning för att lätt kunna hålla reda på vad som hörde ihop. Sedan 

användes (figur nedan) som mall för att generalisera och analysera empirin (Dennis A. Gioia, 

2012). Empirin behandlades från specifik till general i tre stycken steg, detta genom att sätta 

det som sades i ett större och mer generellt perspektiv som också är möjligt att koppla till 

andra sammanhang (Dennis A. Gioia, 2012). All data har analyserats utifrån det teoretiska 

ramverket för arbetet och återfinns i empiriavsnittet.  
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Figur 1 Struktur för dataanalys (Gioia 2012) 

 

4.6 Etiska aspekter 
 

I anslutning till genomförandet av mentimeterundersökningen meddelades alla respondenter 

om syftet med undersökningen och att svaren skulle samlas in och användas, därefter var det 

frivilligt att svara på frågorna anonymt via sin mobiltelefon. Innan intervjuerna genomfördes 

skickades en förfrågan och inbjudan ut till de tänkta respondenterna där ett kortare stycke med 

information bifogades. Respondenterna informerades i mailet om undersökningens syfte och 

metod vilket var intervju med röstinspelning och de som var intresserade av att delta bokade 

sedan in en tid för intervju. Vid tillfället för intervjun upprepas denna information från mailet 

(Dennis A. Gioia, 2012) muntligt till varje respondent och eventuella frågor besvarades. 

Innehållet i varje intervju och de uppgifter som varje respondent har lämnat kommer enbart 

användas i denna undersökning och personuppgifterna hanteras konfidentiellt. Dessa etiska 

överväganden går i enlighet med de etiska principerna som gäller för svensk forskning där vi 

har tänkt på de grundläggande etiska frågorna som rör integritet, frivillighet, anonymitet och 

konfidentialitet (Bryman, 2011).   

 

5. METODKRITIK 

I följande kapitel genomförs en kritisk granskning på de metoder som använts i arbetet, som 

en granskning av metoder för empiriinsamling med enkäter och intervjuer, fallstudien som 

metod och även reliabiliteten och validiteten i studien. 
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5.1 Enkäter 
 

Den första insamlingen av data genomfördes som en mentimeterundersökning med öppna 

frågor som var placerad i slutet av ett föredrag som handlade om olika viktiga aspekter som 

bör fungera för att utvecklingsarbete och förändringsarbete framgångsrikt ska kunna 

genomföras. Av den anledningen såg vi ett mönster i de mest förekommande svaren på 

frågorna och ledorden som hade diskuterats under föredraget innan undersökningen. Hade 

mentimeterundersökningen genomförts innan föredraget eller under ett annat tillfälle hade 

svaren högst troligt sett lite annorlunda ut än det resultat vi fick fram. När det kommer till 

enkätundersökningen (som i detta fallet var en mentimeterundersökning), så förekommer 

kritik mot denna typ av datainsamling. Det går inte att se vem som har svarat vad och det kan 

medföra att informationen inte kommer från efterfrågad källa (Bryman, 2011). I detta fall så 

riktas arbetet till ledarna i organisationen men det var inte endast ledare som var med på dessa 

pass och svarade på frågorna utan även medarbetare från hela kontoret i Västerås. Men 

eftersom ledarna ska arbeta med och leda medarbetarna var det av lika stort intresse att se vad 

medarbetarna svarade och därav gjordes ingen särskiljning på dem i denna undersökning 

vilket dock medför att det som ovan nämnt inte går att veta exakt från vem vilken information 

kommer (Bryman, 2011). Ett bortfall av svar eller att man inte får med all information är 

också risker och en kritik mot metoden.  

Samtliga som var på plats blev tillfrågade och hänvisade att vara med på undersökningen samt 

att vi hjälpte det som hade problem med tekniken då undersökningen krävde en smartphone 

och en kort digital kod för att koppla till enkäten som var molnbaserad. Trots detta finns risk 

att samtliga inte deltog och att information föll bort (Bryman, 2011). Svarsantalet var över 

förväntan och överskred antalet respondenter i lokalen och där spelar givetvis möjligheten att 

skriva fler svar som enskild person in, men de uppmanades att inte skriva samma sak flera 

gånger vilket dock inte innebar någon garanti för att vissa inte skrev samma svar flera gånger 

av eget intresse för det svaret eller ämnet. 

 

5.2 Intervjuer 
 

Det finns invändningar mot kvalitativ forskning och intervjuer från det traditionella 

samhällsvetenskapliga hållet. Några reaktioner mot kvalitativa intervjuer är bland annat att de 

inte är tillförlitliga eftersom de byggs upp av ledande frågor, inte är generaliserbara på grund 

av fåtalet intervjupersoner eller att det inte är en vetenskaplig metod då kvalitativa intervjuer 

är personberoende. Dessa svagheter lyfts som tidigare nämnt av de samhällsvetenskapliga 

forskarna och har klara motargument från de kvalitativa forskarna, men som än dock bör 

hållas i åtanke vid uppbyggandet av intervjuer. (Kvale, 1997). 

Semistrukturerade intervjuer är flexibla och lämnar utrymme för personen som intervjuas att 

tolka frågorna på sitt eget sätt vilket gör att oväntade svar och tankar kan dyka upp. Eftersom 

frågorna kan ställas i den ordning som lämpar sig bäst för situationen går det att fånga upp 

intressanta svar och bygga vidare på dem genom uppföljningsfrågor för att fördjupa svaren 

ytterligare. Svagheten med kvalitativa intervjuer är att det lätt bli för subjektivt och att 
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forskaren förlorar objektiviteten vid datainsamling. Det är lätt hänt att styra intervjuerna mot 

ett håll istället för att hålla sig objektiv till sin undersökning. Eftersom intervjuerna är så pass 

flexibla så är det svårt att replikera en undersökning och få fram exakt samma svar vid en 

senare undersökning.  

 

5.3 Fallstudier 
 

Frågan om hur pass bra fallstudier står sig i kriterierna för forskningsdesign, det vill säga 

validitet, reliabilitet och replikation ter sig olika beroende på forskare. Vissa ägnar kriterierna 

inte någon större uppmärksamhet medan andra skriver om hur fallstudier skulle kunna nå upp 

till dessa kriterier. Där spelar val av forskningsstrategi sin roll då de forskare som valt en 

kvalitativ forskningsstrategi tenderar att inte lägga så mycket vikt vid dessa kriterier medan de 

kvantitativa forskarna ger kriterierna mer utrymme. (Bryman, 2011). Eftersom 

fallstudieforskning enbart fokuseras till ett enda fall går det inte att anse att resultatet är 

representativt och kan tillämpas generellt på andra fall vilket är viktigt att vara medveten om 

vid fallstudieforskning. (Bryman, 2011). För att generera resultat som har hög reliabilitet, 

validitet och replikation samt går att använda sig av på ett mer generellt sätt på olika fall är 

inte fallstudieforskning optimalt och en annan design bör väljas.  

Frågan man som forskare får ställa sig är huruvida resultatet är viktigt för generella ändamål 

eller om det är resultatet och forskningen kring det specifika fallet som är viktig. I denna 

undersökning har ett fall studerats och de involverade individerna har varit en del av ett större 

projekt i samma linje som den forskning vi genomfört. Vikten har legat på att se hur 

prestationsinformation kan användas av ledarna i detta projekt för att hjälpa deras dagliga 

arbete. Det betyder att dragen och ledarskapsegenskaperna kan vara mycket varierande mellan 

olika individer och därför kan även resultatet vid en replikering av denna undersökning 

avvika. 

 

5.4 Validitet och Reliabilitet 
 

Lindhult (2008) beskriver kvalitet som olika dimensioner av trovärdighet och värde/relevans i 

artikeln Att bedöma och uppnå kvalitet i interaktiv forskning. För att beskriva olika sätt att 

skapa och bedöma trovärdighet finns två kvalitetsbegrepp, reliabilitet och validitet som 

presenteras nedan. (Lindhult, 2008). Validitet handlar inom kvalitativ forskning om hur 

forskaren faktiskt observerar, identifierar eller mäter det han eller hon säger sig mäta. Den 

interna validiteten innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teorier som utvecklas. Extern validitet handlar om i vilken utsträckning 

resultaten kan generaliseras till andra situationer (Bryman, 2011). Validiteten i arbetet är 

varierande eftersom det är en kvalitativ ansats som har använts. På grund av att designen är en 

kvalitativ fallstudie innebär det att en utvald organisation studeras på djupet och det är ett 

specifikt fall med en säregen natur, därför blir den externa validitetens kriterium svårt att 

uppfylla eftersom extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan 



18 
 

generaliseras till andra situationer. Då arbetet inte har utgått från en eller flera hypoteser att 

bevisa eller motbevisa utan har utgått från forskningsfrågor som är mer flexibla så har arbetet 

haft större utrymme för flexibilitet. Forskningsfrågorna behövde under tidens gång bearbetas 

för att öka validiteten. Validering påstås ha med trovärdighet och hållbarhet att göra och 

validering blir en undersökning av ifrågasättande, ständig kontroll och en teoretisk tolkning av 

resultaten (Kvale, 1997).  

 

Även reliabilitet inom kvalitativ forskning kan skiljas mellan extern och intern reliabilitet. 

Den externa reliabiliteten är i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras vilket är ett 

kriterium som den kvalitativa forskningen kan ha svårt att uppfylla. Den interna reliabiliteten 

avser att forskarna, i de fall det finns ett forskarlag, är samstämmiga i hur de ska tolka det de 

hör och ser. (Bryman, 2011). Reliabiliteten i detta arbete är låg eftersom replikerbarheten är 

låg. Vald forskningsdesign är en fallstudie som har för avsikt att undersöka ledarskapet i en 

organisationsförändring vilket betyder att förändringen kan vara genomförd eller i ett helt 

annat stadie om studien ska replikeras. Förutom fallstudien så är den empiriska data insamlad 

genom intervjuer. Även om en intervjuguide skulle presenteras så är det svårt om inte 

omöjligt att få samma svar från undersökningspersonerna så svaren är subjektiva och 

påverkas av humör, känslor och hur omgivningen ser ut.  

Följdfrågor presenteras inte heller i intervjuguiden och det gör att en del av frågorna som 

ställts inte är synliga för läsaren. Dessa faktorer gör att reliabiliteten i arbetet blir låg då 

undersökningen inte helt kommer gå att replikera. Syftet med undersökningen har inte varit 

att varken göra resultatet generaliserbart eller replikerbart utan har haft som syfte att förstå 

människornas uppfattningar och tankar kring ledarskap samt användandet av 

prestationsinformation och därför går det att ställa sig frågan hur pass relevant det är att just 

dessa kriterier ska uppfyllas för denna typ av undersökning. 

 

Trovärdigheten av insamlade data är bundet till trovärdigheten av de som samlar in och 

analyserar data samt deras påvisade kompetens. Trots att det finns riktlinjer och koder för etik 

som har blivit utvecklade av den federala regeringen och institutioner så tillämpas faktisk 

etisk praktik utefter forskarens individuella värderingar och etiska synsätt. (Merriam & 

Tisdell, 2015). En relationsetisk syn handlar om att forskaren är medveten om sin egen roll 

och påverkan på relationer och att därför behandla deltagare som en hel människa hellre än 

som enbart subjekt var ifrån det går att hämta en bra historia. (Merriam & Tisdell, 2015). 
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6. EMPIRI 

Denna studies syfte är att undersöka vilka viktiga ledarskapsegenskaper som främjar 

användandet av prestationsinformation, innovativt beteende och nyfikenhet för förändring, 

detta som utgångspunkt att hjälpa chefer och ledare i deras dagliga arbete med förändring 

och utveckling. I följande kapitel presenteras undersökningens insamlade data från en 

enkätundersökning och tre stycken semistrukturerade intervjuer gjorda med deltagare från 

fallstudieföretaget. 

 

Diagrammen illustrerar resultatet från den genomförda mentimeterundersökningen. I 

resultatet från mentimeterundersökningen var de vanligast förekommande svaren på frågorna 

tid, något som både medarbetare och chefer uttryckte var en bristvara i nuläget. Fler vanligt 

förekommande svar kopplat till viktiga egenskaper hos en ledare var lyhördhet, uppmuntran 

och tillit. Dessa svar ansågs vara viktiga ingredienser för ledare att tillämpa för att främja 

motivationen till utveckling och förändringsarbete. Eftersom respondenterna till denna 

undersökning var både chefer och medarbetare så får är detta resultat något som representerar 

alla anställda och inte bara en grupp vilket även gör att det går att se att det finns en relativt 

gemensam bild vad viktiga egenskaper hos en ledare är, vilka de mest motiverande faktorerna 

är samt även vilka utmaningar som finns. 

 

  

 
Figur 2 Sammanställning Empiri 
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Figur 4 Sammanställning Empiri 
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6.1 Organisationen och utveckling  
 

I Arbetsförmedlingens förändringsresa har de också ett digitalt arbete både för det interna 

arbetet men också för sättet de arbetssökande kommer i kontakt med dem, i dessa aspekter 

behöver de bli mer engagerade i det digitala och hur de ska använda det på bästa vis. Det är 

ett uppdrag från arbetsförmedlingen som spänner över alla sektioner men människor förändrar 

sig ju inte bara för att det finns en möjlighet att göra det digitalt. Vid frågan om de motiverar 

sina anställda till att gå in i förändringen så är alla respondenter eniga i sina svar. Respondent 

1 svarar att de jobbar väldigt mycket med att använda coaching i vardagen försöker använda 

mycket feedback och återkoppling för att försöka förstärka positiva beteenden. De försöker att 

få respondenterna att gå åt rätt håll mot de förändringar som behöver göras och anser att det är 

viktigt att medarbetarna vet om vilka verksamhetsmål som finns och att deras önskade 

beteende är i samklang med dem. Respondent 3 berättar att det är något de dagligen arbetar 

med och inte minst nu när de är i sin förändringsresa så handlar det väldigt mycket om att just 

motivera medarbetarna till den här förändringen och också kunna se målet och varför de gör 

den här förändringen.  

De har mer haft en dialog och i dialogen ändå tagit fram argument och försökt att ha ett 

motiverande samtal för medarbetarna till varför de behöver bli mer digitala till exempel. 

Respondent 2 är också enig till att de arbetar med motivation i form av att hitta bra 

arbetsmetoder. Tankarna går mycket kring hur de kan strukturera arbetet så att det både blir 

värdefullt för kund men också effektivt internt samt även att det bidrar till en bra arbetsmiljö. 

 

Cheferna arbetar för att få medarbetarna att gå åt rätt håll och mot de förändringar som 

behöver genomföras och förutsättningen för att man ska få ett engagemang och motivation att 

få vara delaktig och inte bara få allting serverat. Då har de inte varit med själva och få tycka 

och tänka om vad som kan va bra för att nå målet. En enhet arbetar med lagmöten där förslag 

från medarbetare tas upp och bearbetas i form av arbetsgrupper som tittar närmare på de 

förslag som ges. Ledordet för respondent 2 är att förändring inte får bli för krångligt utan att 

det ska hållas så enkelt som möjligt.  

 

Respondent 1 tror att undersökningar, enkäter och så vidare egentligen i grunden är väldigt 

bra men att det brister i att arbetsförmedlingen har varit dåliga med utvärderingar.  

Undersökningar har startats igång och så faller det ut. Det handlar om att tömma ur den 

sanningshalten som visar verkligheten för att gör ett avstamp.  

Inom arbetsförmedlingen finns det regelverk som vissa respondenter känner en trygghet i att 

använda som stöd. Respondent 1 kallar det för ett förhållningssätt som har flera olika 

metoder. Ett förhållningssätt till att bemöta bekymmer och problem som de ska använda sig 

av kontinuerligt men det har varit svårt för medarbetarna att förstå konceptet. Det finns 

mycket material, verktyg och metoder för ledarna som stöd som inte utnyttjas och det som 

brister är hos den mänskliga faktorn. Respondent 3 berättar att det har blivit väldigt mycket 

bättre under sina år som anställd och att de har modeller de har att använda sig av för att 

förbättra sitt arbete. De är fortfarande inte riktigt där än att det sitter i ryggmärgen att de ska 
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följa upp resultatet och eventuellt ha åtgärder eller aktiviteter utifrån vad resultatet säger. Inga 

konkreta exempel på metoder eller verktyg nämns som testats i praktiken.  

 

Idag jobbar de inte så mycket över sektionerna men det finns en positiv syn på arbete 

sektionerna emellan. Respondenterna är överens att de skulle behöva jobba mer över 

gränserna och att det finns alla fördelar med det. När det gäller ledarskap är ju också 

personligt och det är viktigt att ha sin stil men att de trots det inte får spreta för mycket. Som 

ledare i deras ledningsgrupp måste de ha ett helhetstänk. De brukar säga att de har en fot i den 

sektion som man ansvarar för men de har sin andra fot i ledningsgruppen där de utgår från 

helheten. Så de behöver jobba mer på att samarbeta över gränserna då de är lite för 

stuprörsorienterade i dagsläget och det mycket på grund av att de är organiserade på ett sånt 

sätt. De flesta vill nog jobba lite mera över gränserna för att det ger en påverkan på kulturen 

och inför förändringar så behöver de ha alla tillsammans. Det blir lite för introvert om det bara 

är i det egna laget som det diskuteras. Det behöver ju komma nya influenser och nya tankar 

för att man ska drivas och det skulle behöva va mera sånt faktiskt. Samtliga respondenter 

nämner att deras sektion på olika sätt ligger utanför eller vid sidan av övriga i organisationen 

av olika anledningar. Anledningar som tex. en specifik målgrupp som de jobbar mot som 

skiljer sig mot övrigas eller andra mål och leveranskrav än resten av sektionerna. 

Viktigt är att de ska gå framåt på enhetsnivå. De gör förbättringar varje dag men sen kanske 

de inte bevarar dem eller går direkt på lösningarna. Genom ständiga förbättringstänk så ska de 

börja med en analys istället så att de inte bara sticker över på lösningar och glömmer bort 

syftet. Respondent 1 funderar i banorna om de har gjort det mer komplicerat än vad det är. 

Respondent 2 berättar om en tidigare arbetsgrupp de det fanns starka negativa krafter som 

tyckte att ansvaret låg på ledningen och att det egna ansvaret inte var så viktigt vilket innebar 

ett väldigt lågt engagemang som gjorde det svårt. 

 

Det finns ett kunskapsglapp inom organisationen och inte minst med det digitala så tycker 

respondent 3 att det finns stora skillnader. Det finns dem som är jättelångt fram men de har 

också dem som ligger väldigt långt bak. Respondent 3 tror att det är viktigt att att inte hamna i 

fällan att att lyssna på dem som som är rädda och hittar argument för att det inte är bra, utan 

någonstans hamna bland dem som är föregångare och som ser det som positivt och belysa det 

för att locka dem som är rädda till den positiva sidan. Det är viktigt att vara stöttande till 

individen men på ett sånt sätt så att individen inte känner sig utlämnad. 

 

6.2 Förändring 

 

Utmaningar kopplat till förändring och utveckling är exempelvis att medarbetarna upplever att 

de inte har tid att arbeta med utveckling eller att alla säger hej till förändringen men ingen vill 

göra någonting rent praktiskt. Respondent 1 berättar om behovet av att växla ner och vara 

jordad i hur deras vardagliga arbetsuppgifter faktiskt ser ut samt vilka problem de möter på 

eftersom medarbetarna behöver förstå utvecklingsarbetet på sitt eget sätt. Förklaringar till 

förändringarna behöver omformateras så att medarbetarna förstår hur deras vardag då 

eventuellt kommer se ut. Att bara lyfta fram teori till ett vardagsbeteende är ett för stort hopp 
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och det behövs då kanske exemplifieras med hur skulle ett vardagsbeteende kunna se ut när 

förändringsteorin längre fram faktiskt har fått en genomslagskraft.  

Respondent 1 tror inte att skillnaderna ligger så mycket i kunskap- eller utbildningsskillnader 

utan snarare vad hjärnan är tränad i. Det är skillnad om hjärnan är tränad i att läsa material 

och förstå teorier och metod snabbt men medarbetarna är ju ute och verkligen vägleder och 

kanske inte bryr sig så mycket om det teoretiska.  

 

Utvärderingar görs men det skulle kunna göras lite mer strukturerat, det skrivs inte ner på det 

sättet så att de vid senare tillfälle har en mall eller metod. Istället försöker de ta med sig det 

till nästa gång men att det inte sker någon egentlig uppföljning. Respondent två berättar att det 

brister i ledarskapet när det kommer till uppföljning. Det kan bli bättre och även i 

ledningsgruppen där de är väldigt duktiga på att göra saker men inte på att följa upp och att de 

tappar den bollen ibland. Respondent 3 tycker att de absolut kan bli bättre på att ha en bra och 

tydlig bild över målet. Alla har inte samma bild och de skulle behöva få en gemensam 

förståelse till varför de ska göra det och att de vet att de ska dit och varför. Det är viktigt att 

försöka bli så konkret som möjligt, för att pratar man om ett mål eller en vision så är det 

fortfarande ganska teoretiskt. Men om man försöker göra om bilden till en mer konkret 

aktivitet eller en konkret situation där man kan ha användning för det man ska uppnå där då 

kan man sätta det lättare till en förståelse. Det är ju jättestora utmaningar i förändringar och 

förändring överhuvudtaget tas ju emot på olika sätt av olika människor. En del ser det som 

positivt men många ser det också som negativt. Det är det jätteviktigt att man är tydlig med 

visionen och målet och förklaring till varför vi gör den här förändringen. Utmaningen ligger 

dels i den rädsla som finns men sen även att de har ett arbete där de har ganska mycket att 

göra och verksamheten är väldigt komplex. 

 

Det finns många som är rädda för förändringar och det kan ju bero på att de kanske saknar 

kunskap. Inte minst så märks det när det gäller digitalisering, att de tycker att varför ska allt 

göras digitalt för. De vill träffa människor och prata med människan och sätter det som ett 

argument för att inte ta till sig kunskap om digital teknik och så vidare. Det är ju självklart att 

vi ska ju inte sluta prata med varandra men ibland blir det ett argument för att slippa ta till sig 

det digitala och det kanske många gånger bottnar i att det finns en rädsla och att man inte 

riktigt vill erkänna att man kanske faktiskt inte kan.  

 

Respondent 3 tycker det finns en en mycket bättre tillgänglighet på statistik eftersom det nu 

finns teknik på ett helt annat sätt. Tidigare så var de tvungen att samla in data på ett mer 

manuellt sätt och ett mer krångligt sätt och då blir det också svårt att kunna visa resultat 

därefter. Men nu finns tekniken så de enkäter som finns idag har varit väldig tillgängliga. Det 

finns ju väldigt bra verktyg att kunna visa upp resultatet. Respondent 2 berättar om en 

undersökning där det går att få ut ett resultat för sig själv som inte chefen ser, till exempel om 

man svarat på dålig sömn och så finns rekommendationer också.  

Som chef så fås resultatet på gruppnivå och det sker varje vecka. Det känns jättebra med just 

det här att det går att få resultatet på individnivå direkt och direkt få upp rekommendationer 

utifrån vad som svarats och varningsflagg på om de har svarat lågt på olika saker.  
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6.3 Ledaregenskaper 

 

Respondent 1 tror väldigt mycket på att struktur, ordning och reda behövs när de ska vara 

kreativa. Ordning på kreativiteten, ordning på idéerna och jobba med det på ett strukturerat 

sätt tror jag. De är många personer som tycker och tänker och det är jättebra för det är ju allas 

samlade idéer som är bra. Men med alla såna här arbeten så behöver det vara struktur. Det 

handlar om struktur för att forma in det så att det inte blir en enda brainstorming. 

 

Respondent 1 berättar om ledaregenskaper som anses vara väsentliga och talar om att hela 

tiden försöka skapa trygghet. Målet i alla möten där det handlar om förändring är att se till att 

de känner trygghet, tillit och att de är jordade där de är nu. Är de trygga kan de ta emot 

förändringen på ett annat sätt utifrån ett förhållningssätt där de är mera trygga och då förstår 

de också. Respondent 1 försöker därför hela tiden skapa ett möte med sina medarbetare där de 

är säkra på sina kompetenser. Vidare uttrycker sig respondent 1 som att vara säker i sig själv 

och inte behöver veta allting för att kunna agera i det vardagliga. De vet inte exakt vad som 

kommer hända men de kommer alltid behöva vara mer effektiva i deras vardag och det är 

något de måste förhålla sig till. Att våga vara djärv och att försäkra medarbetarna om att vi lär 

oss utav våra felsteg och att de måste våga ta för sig. De måste våga testa metoder och vara 

trygga i det är att veta att de kan provköra en metod och att det i sig är en metod, exempelvis 

att våga testa under en vecka för att sen utvärdera. Respondent 1 tror inte de är riktigt vana i 

arbetsförmedlingens verksamhet att vara så test-orienterade.  

 

Det viktigaste är att du som ledare behöver ha kunskap, åtminstone tillräcklig kunskap för att 

kunna säga och berätta om syftet och varför förändringen ska genomföras på ett tryggt sätt. 

För att på ett genuint sätt kunna förankra det till något vardagsbeteende. Det gäller verkligen 

att vara uthållig och förstå att förändringsmotstånd kommer att uppstå, det är en del i 

konceptet förändringar. Uppmuntran är en faktor till att komma åt förändring. Det gäller att ha 

tillit och tilltro på att det fungerar och framförallt äktheten hos oss som ledare, tror inte vi på 

förändringar då faller det.  

 

Respondent 2 anser att ett bra ledarskap grundar sig i tidigare erfarenheter av ledarskap 

oavsett vilken organisation det gäller. Som ny chef agerar du annorlunda än de chefer som har 

mer erfarenhet men att det ändå är viktigt att göra fel och i efterhand lära sig av sina misstag 

och genomgå den resan. Att vara chef är på många sätt en utsatt position och det är först när 

ledaren har en erfarenhet och trygghet i rollen som en individ blir bra som ledare. 

 

Respondent 2 anser sig vara väldigt coachande och tror på frihet under ansvar och även att 

utveckla medarbetare och tro på förmågan, utan att vara auktoritär i sitt ledarskap.  

 

Respondent 3 berättar om sin arbetsgrupp som att de i gruppen har anda av att alla vill 

utveckla vilket gör det till en väldigt rolig arbetsgrupp som driver och har viljan. Egna idéer 

uppmuntras och en idé får aldrig ett nej även om den inte var så bra utan de kanske plockar 

något ut idén som går att genomföra även om idén som helhet inte går att göra. Detta 
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genererar i att många tycker att de får gehör när man har idéer just för att det aldrig är nej, 

utan att det är mer våga prova. När medarbetarna får förtroende och tillit att göra saker så 

kommer idéerna för att de vet att det finns ett sånt klimat. 

 

Genom att framförallt att ha en dialog på gruppnivå men också på individuell nivå så skapas 

en trygghet kring insamling av prestationsinformation. Att sitta ner och lyssna in vad är det 

som gör att individ känner sig på ett visst sätt och lyssna in anledningen till det och 

någonstans också respektera det. 

 

Genom att påvisa vinsten av när alla svarar på enkäter och undersökningar och hur det går att 

skaffa den här samsynen så kanske det går att ändra synen på undersökningar. Individen 

ändrar sig bara för att jag som ledare säger att de måste utan förändringen kan ligga i om 

personen känner att de kan se vinsten av det. Det handlar om att påvisa värdet för att kunna få 

med dem som är skeptiska.  

 

På arbetsförmedlingen har det införts individuella samtal som är kopplat till att vi ledare ska 

ha ett mer nära coachande ledarskap. I samband med det då så genomförs det individuella 

samtal men det är mer kopplat till utveckling och lönesamtal. Respondent 3 tror att ett bra 

verktyg att använda sig av som ledare är det individuella ledarskapet som är kopplat till 

individens dagliga utveckling i verksamheten för att skapa en trygghet hos varje individ. De 

viktigaste delarna är att vara en närvarande och coachande ledare men att också kunna vara 

kunna vara konkret när vi talar om mål och vision. Viktiga delar är även att skapa en 

förståelse samt att vara närvarande och inlyssnande som chef och lyssna in var den här 

individen är i förändringen. 

 

Respondent 1 tycker att det finns en oerhörd transparens och i de organisatoriska 

förändringarna vill de att det ska gå att förstå förändringstrappan de använder utifrån. Det 

springer runt en massa kloka människor som tycker och tänker saker och de är väldigt öppna 

här på ett sånt sätt att det går att säga vad man tycker och tänker. På frågan hur dåligt 

engagemang och negativitet ska bemötas svarar respondent 2 att de försöker motivera genom 

att prata om syftet, målet och hur bra det ska bli och försöker måla upp en målbild.  

 

6.4 Prestationsundersökningar 

 

Drivet för undersökningar och förvaltning av informationen avtar om det inte blir något 

resultat eller att informationen används eftersom det alltid finns en undran om vad som är 

utdelningen. Arbetsmiljön blir inte bättre för att du gör 10 enkäter och nyttan med det hela 

försvinner om det inte går att se ett resultat av det. 

 

Respondent 2 berättar att uppföljning inte är deras starka sida att de skulle kunna bli mer 

strukturerade i den uppföljning de gör. De har arbetat med handlingsplaner men nackdelen 

med dem var att de gjorde dem en gång om året vilket gör det till en ögonblicksbild. Om de 

gjorde dem i oktober och fick resultatet i december påbörjades en handlingsplan i januari som 



26 
 

var en dagsaktuell händelse så långt tillbaka. Mycket i handlingsplanerna var säkert sant men 

många gånger så jobbade de med fel saker för att saker och ting ändrar sig. Det bästa hade 

varit att följa upp saker veckovis och få ett snitt på det för att få en mer sann bild att jobba 

med. 

 

Om de gjorde dem i oktober och fick resultatet i december påbörjades en handlingsplan i 

januari som var en dagsaktuell händelse så långt tillbaka. Mycket i handlingsplanerna var 

säkert sant men många gånger så jobbade de med fel saker för att saker och ting ändrar sig. 

Att jobba med det resultatet långt senare och göra handlingsplaner på det gjorde att det tyvärr 

blev ganska mycket skrivbordsprodukter. Glappet tidsmässigt blev för långt och varken som 

chef eller medarbetare kände de att det kändes aktuellt att arbeta med. 

 

Motivationen för framtida undersökningar minskar om prestationsinformation inte används 

eftersom både medarbetare och ledare börjar ifrågasätta varför de ska genomföra 

undersökningar om de fyller i enkäter varje vecka men inte ser ett resultat av det. Respondent 

3 tror att de är dåliga på att göra uppföljningar och uppvisa resultat och att det skadar framtida 

enkäter. Det är väldigt lätt att missa uppföljning och återkoppling av resultat fast det är det 

viktigaste. Prestationsinformation blir en bra bakgrund till att få en gemensam förståelse och 

se skillnaderna som det är just nu och se att vi kanske har hört samma sak men ändå uppfattar 

det på olika sätt. Prestationsinformation blir verkligen ett konkret och tydligt verktyg som kan 

konkretisera och förtydliga mål och visioner.  

 

Respondent 3 anser att det finns en enkättrötthet vilket gör att det blir ännu viktigare att visa 

resultatet av undersökningarna. Om de lägger ner sin tid på att svara på det här då vill de 

också ta del av ett resultat för att känna en mening att överhuvudtaget fortsätta. Det är en 

utmaning att få en förståelse för till att man behöver ställa de frågor de gör för att få 

underlaget att sen kunna jobba vidare och att tillsammans få en samsyn. Det finns alltid 

personer som inte tycker om att det ställs vissa frågor och att det kan att det blir på deras 

integritet. De känner varför vill arbetsgivaren veta de här sakerna om mig och är det här 

verkligen kopplat till mitt arbete.  
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7. ANALYS  

I detta avsnitt jämförs empirin med arbetets teoretiska ramverk utifrån en tematisk analys 

som är arbetets analysmetod. Analysen belyser överensstämmelser och olikheter mellan det 

empiriska materialet och utvalda teorier och utgår från att lyfta fram viktiga delar som kan 

besvara forskningsfrågorna och är relevant för studiens syfte.  

 

7.1 Motivation 
 

Enligt Moynihan, Pandey och Wright (2011) vill den transformativa ledaren att de anställda 

ska se förbi sitt egenintresse och fokusera på organisationens behov till skillnad från det 

transaktionella ledarskapet som bygger på egenintresse som den primära motiverande faktorn  

Den transformativa stilen ger upphov till en engagerad, meningsfull och innovativ approach 

till resultat och ledning. Respondenterna i denna studie motiverar sina anställda till att gå in i 

förändringar genom att använda coaching i vardagen i form av feedback och återkoppling för 

att försöka förstärka positiva beteenden. Moynihan, Pandey och Wright (2011) menar att de 

ledare som har en transformativ ledarskapsstil inspirerar de anställdas ansträngningar genom 

att höja deras medvetenhet för vikten av de organisatoriska resultaten och värderingarna. En 

sådan process kräver ledare som skapar en mening av syfte, vision och uppdrag hos sina 

anställda och tillhandahåller riktning och förtroende för organisationens framtid. (Moynihan, 

Pandey och Wright, 2011). I den förändringsresa de är i nu så arbetar respondenterna dagligen 

med att motivera medarbetarna till förändringen och också kunna se målet och varför de gör 

den här förändringen. van der Voet (2013) är av den uppfattningen att ledarskap generellt är 

framträdande som en av nyckelfaktorerna i implementerandet av organisationsförändringar 

och att ledarskap riktar sig mot påverkan och motivation av de anställda. (van der Voet, 

2013). Forslund (2013) nämner några olika aspekter som är framträdande för det 

transformativa ledarskapet: Uppmuntrar till kreativitet, skapar utmaningar och meningsfullhet 

till arbetet och individanpassar ledarskapet för att agera som mentor eller coach.  

En ledare med transformativa egenskaper motiverar den anställda genom att anspela på 

dennas egenintresse vilket exempelvis kan vara en karriärutveckling eller utökning av 

ansvarsområden. En sådan ledare arbetar för att inspirera och stimulera medarbetarnas 

intellekt samt ägnar varje individ omtanke. (Forslund, 2013). Motivationsforskning menar att 

det enda som kan motivera en människa är huruvida den har möjlighet till utveckling, har 

intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och får chans till att ha ansvar. (Forslund, 2013). 

Respondenterna försöker föra dialoger och ha motiverande samtal med medarbetarna till 

varför förändringen behövs. De arbetar även med motivation i form av att hitta bra 

arbetsmetoder och deras tankar går mycket kring hur de kan strukturera arbetet så att det både 

blir värdefullt för kund men också effektivt internt samt även att det bidrar till en bra 

arbetsmiljö.  
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7.2 Tillit 
 

May, Chan, Hodges & Avolio (2003) och Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans & May 

(2004) beskriver autentiskt ledarskap som en ledare med hög moral och har i större 

utsträckning lättare att ta olika perspektiv vid beslutsfattande situationer. Som ledare handlar 

det om att vara säker i sig själv och sina kunskaper och aspekter som tillit, positivitet och 

optimism är viktiga aspekter där just tillit har visat sig vara en nyckelkomponent inom 

effektivt ledarskap. Tillit är kopplat till många aspekter inom organisationer såsom 

exempelvis trovärdighet och trygghet för information, engagemang och relationen till sin 

ledare men även viljan att prestera. Respondenterna berättar om ledaregenskaper som anses 

vara väsentliga och vikten av att försöka skapa trygghet. Vid förändring försöker de se till att 

medarbetarna känner trygghet och tillit eftersom de tar emot förändringen på ett annat sätt 

utifrån ett förhållningssätt om de känner trygghet vilket gör att förståelsen för förändringen 

ökar. Det är viktigt att vara uthållig och förstå att förändringsmotstånd kommer att uppstå 

eftersom det är en del i konceptet förändringar. Uppmuntran är en faktor till att komma åt 

förändring och viktigt är att ha tillit och tilltro på att det fungerar och framförallt äktheten hos 

ledare då förändringar faller om inte ledare tror på förändringen. 

 

7.3 Kunskap 
 

Enligt teorin tar beslutsfattare bättre informationsbyggda beslut om de lär sig från 

prestationsinformationen och det är huvudantagandet som ligger till grund för förvaltning av 

resultat. (Moynihan, 2005). Något annat som även spelar in är den erfarenheten som ledare 

besitter. Ledare lär sig genom att tolka försöka förstå kvantitativa siffror och data och är 

kunskapen kring sitt verksamma område stort så har ledaren större möjlighet att applicera 

prestationsdata i sitt arbete. “Chefer med större uppgiftsspecifika erfarenheter har större 

sannolikhet att använda prestationsinformation” (Moynihan och Pandey, 2008). Det finns 

många som är rädda för förändringar och en anledning till det kan vara avsaknandet av 

kunskap.  

Vanligt förekommande är att argumentationen mot förändringen används för att slippa ta till 

sig kunskap om förändringen och många gånger bottnar detta i att det finns en rädsla. Det 

viktigaste är att ledaren har tillräckligt kunskap för att kunna berätta om syftet och varför 

förändringen ska genomföras på ett tryggt sätt för att på ett genuint sätt kunna förankra det till 

ett vardagsbeteende. Respondenter talar även om ett kunskapsglapp mellan medarbetare och 

kollegor. Det kan handla om olika grad av utbildningsnivå eller erfarenhetsskillnader. Det 

gäller för en ledare att kunna konkretisera och förmedla sin kunskap på ett sådant sätt att den 

blir förstådd av motparten. Att kunna förmedla kunskap är lika viktigt som ledare som att 

besitta kunskap.  
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7.4 Kultur 
 

Enligt Taylors (2014) teori kräver prestationsledning att ledare i offentliga organisationer ska 

använda kulturen som ett verktyg för att vända synsätt och tankemönster för att ändra 

värderingar, beteenden och antaganden i offentliga organisationer.  

Organisationskulturen kan definiera vad som är viktigt för en organisation och kan påverka 

hur organisationsmedlemmarna mår och beter sig. Det tranformativa ledarskapet främjar 

användandet av prestationsinformation genom att öka klarheten i organisatoriska mål och 

formar en stöttande organisationskultur (Moynihan, Pandey, & Wright, 2011).  

Lakomski (2016) menar att det i grund och botten är organisationens kultur som skapar 

motståndet och behöver förändras. Drivmotorn i en förändring är ledaren som omvandlar en 

nuvarande stagnerad organisation till en produktiv. Moynihan, Pandey och Wright (2011) 

skriver i sin artikel att tranformativa ledare lägger grund för prestationsledning eftersom deras 

psykologiska ledarskapsstil formar nyckelförhållanden som exempelvis en mer innovativ 

kultur, som i sin tur formar användandet av prestationsinformation.  

 

Respondenterna arbetar med att försöka få medarbetarna gå åt rätt håll mot förändringarna 

och tycker att förutsättningar för motivation och engagemang är att medarbetarna aktivt 

behöver delta genom att själva få tycka och tänka om vad som kan va bra för att nå målet. En 

stöttande kultur är otroligt viktig för att medarbetare ska våga presentera nytänkande idéer om 

exempelvis arbetssätt. Är kulturen tillåtande och nya idéer uppmuntras och uppskattas är det 

större chans att ledare och medarbetare vågar kliva fram och presentera saker som kan 

förbättras.  

 

7.5 Tydlighet i mål och vision 
 

Införandet av mål, visioner och uppdrag är naturligt svårare i vissa organisationer än andra 

och organisationer med mer komplexa funktioner kämpar med prestationsledning menar 

Moynihan, Pandey & Wright (2011). van der Voets (2013) teori säger att effektiva ledare 

ändrar de grundläggande attityderna och värderingarna genom att tydligt uttala en vision, 

tillhandahålla personligt stöd och främja accepterandet av gruppmål. Transformativa ledare 

kan exempelvis initiera förändring genom att utveckla en lockande framtidsvision för 

organisationen som ses som ett viktigt första steg av implementerandet av planerad 

förändring. Det transformativa ledarskapet är även positivt och signifikant relaterat till viljan 

till förändring. (van der Voet, 2013).  

Respondenterna anser att tydligheten över mål är betydelsefullt eftersom alla inte har samma 

bild och en gemensam förståelse för varför förändringen ska genomföras är en viktig 

komponent i förändringar. Det är viktigt att vara så konkret som möjligt eftersom diskussioner 

om mål eller visioner fortfarande är relativt teoretiskt. Som ledare är det betydande att göra 

om bilden av förändring till en mer konkret aktivitet eller en konkret situation för att lättare 

skapa förståelse. Förändring är ofta en stor utmaning som tas emot på olika sätt av olika 

människor. Viktigt är att vara tydlig med visionen och målet och förklara varför förändringen 
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genomförs. Utmaningen i förändringar ligger dels i den rädsla som finns men även att det ofta 

finns en pågående verksamhet som ska fungera parallellt med förändringen. Negativitet och 

dåligt engagemang kan bemötas med att exempelvis motivera genom att prata om syftet och 

målet eller att försöka måla upp en målbild. Det är viktigt att medarbetarna vet om vilka 

verksamhetsmål som finns och att deras önskade beteende är i samklang med dem.  

 

7.6 Frihet 
 

Om ledare har möjlighet att experimentera med processer och testa nya saker är chansen 

större att de kan hitta ingångar där informationen passar in och flexibilitet är en av pelarna 

som främjar användningen av prestationsinformation. (Moynihan och Pandey, 2008)  

När egna idéer uppmuntras och när en idé aldrig får ett klart nej genererar det i att 

medarbetarna tycker att de får gehör för sina idéer på grund på grund av att det aldrig är nej 

och gör att de våga prova. När medarbetarna får förtroende och tillit att göra saker så gynnas 

idéprocesserna eftersom klimatet i organisationen är tillåtande. Frihet att få pröva nya sätt att 

arbeta eller testa vingarna på sina idéer studsar har ofta en positiv effekt för självkänslan hos 

medarbetarna. Att få frihet att testa kan generera i en känsla av eget ansvar och kan även 

främja deras initiativförmåga. Genom att ge frihet så kan medarbetarna testa nya idéer och 

även generera nya idéer vilket kan öka motivationen och engagemanget till sitt arbete. 

 

7.7 Engagemang 
 

Viktiga aspekter enligt Moynihan, Pandey & Wright (2011) är stöd och engagemang från 

ledarna. Autentiska ledare engagerar, motiverar och involverar medarbetare vilket gör att 

deras arbetsprestation och utveckling ökar (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 

2004). I en organisation där transparensen från ledarna är stor och där kommunikationen och 

ärligheten hög skapas ett klimat starkt för nya idéer och förändringsbenägenhet (May, Chan, 

Hodges, & Avolio, 2003). Empirin visar på förekomsten av starka negativa krafter där det 

egna ansvaret förbisågs och där allt ansvar överfördes till ledningen vilket innebär att 

engagemanget i sådana konstellationer blir lågt. Fällor finns som är viktiga att undvika och 

exempel på det är att undvika att ge för mycket utrymme till dem som tycker förändring är 

obehagligt och hittar argument för att förändring inte är bra och istället belysa dem som är 

föregångare och ser förändring som något positivt.  

 

Forslund (2013) belyser en omdiskuterad skillnad mellan termerna management och 

ledarskap där en ledare försöka skapa engagemang och intresse för nya spännande möjligheter 

och arbetar med visioner för framtiden medan management istället sägs handla om ordning, 

stabilitet och produktivitet.  
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7.8 Stöd 
 

Teorin talar för att medarbetarnas stöd är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av 

organisationsförändringar. Ett av de centrala antaganden i litteratur om förändringsledning är 

att stödet från medarbetarna till genomförandet av en organisationsförändring inte enbart är 

beroende av vad som ändras utan även förändringsprocessen genom vilken 

organisationsförändringen uppstår. (van der Voet, 2013). Respondenterna i undersökningen 

anser att det är mycket viktigt att vara stöttande till individen men på ett sånt sätt så att 

individen inte känner sig utlämnad. De viktigaste delarna är att vara en närvarande och 

coachande ledare men även att kunna vara kunna vara konkret i diskussionen om mål och 

vision. Fler viktiga aspekter är att skapa förståelse för förändring och utveckling samt att vara 

närvarande och lyhörd som chef och lyssna in var individen är i förändringen. 

 

7.9 Lyhördhet 
 

Ledarskap och autentiskt ledarskap är en del av ett socialt sammanhang där beteende och 

bemötande spelar stor roll (May, Chan, Hodges, & Avolio, 2003) Litteratur i organisatoriskt 

lärande visar att hög delaktighet, befogenhet och hänsyn till anställda bidrar till lärande. 

Teorin visar på att hänsyn till anställda och hög delaktighet gynnar lärande och autentiskt 

ledarskap är en del av ett socialt sammanhang där bemötandet och beteendet mellan ledare 

och medarbetare är väldigt viktigt. I empirin framkommer det att dialoger på individuell nivå 

och framförallt på gruppnivå skapar en trygghet kring insamling av prestationsinformation. 

Genom att sitta ner och lyssna in vad är det som gör att individ känner sig på ett visst sätt och 

lyssna in anledningen till det är gynnsamt för relationen mellan ledare och medarbetare. 

Enligt (May, Chan, Hodges & Avolio (2003) finns det många anledningar till att autentiskt 

ledarskap inte har uppkommit i större utsträckning och i fler organisationer. Många ledare har 

blivit så drivna av snabba leveranser och att leverera och planera under korta perioder att de 

glömt eller ignorerat vad som skapar hållbarhet i organisationen i en längre utsträckning. 

Många ledare som befinner sig i förändring har glömt att lyssna in sina mest trogna 

medarbetare och det kan vara precis det som är en del av det som hämmar utvecklingen och 

det autentiska ledarskapet.  
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Följande avsnitt innehåller studiens slutliga diskussion och till varje stycke en slutsats som 

har arbetats fram från studiens teori, empiri och analys.  

 

Vad kan då krävas för att förvalta prestationsinformation, skapa utveckling och hantera det 

dagliga arbetet? På många sätt går det att se likheter mellan teorierna och det som sägs 

användas av respondenterna men fortfarande är det inte mycket i det dagliga arbetet som visar 

på förändring och utveckling. Många av de aspekter som är viktiga ur transformativt och 

autentiskt ledarskap finns representerade i organisationen, men precis som med 

prestationsinformationen så räcker det inte med en medvetenhet om dessa aspekter utan 

förändring eller förbättring kan endast ske vid förvaltning och implementering. Precis som 

Kroll (2015) och Moynihan & Pandey (2010) påtalar så måste data förvaltas för att göra 

skillnad. Att endast besitta information, data eller vetskap om situationen som ledare hjälper 

inte för att göra en förändring. Något som visats tidigare är att ledare eller chefer som finner 

prestationsinformationen lättillgänglig är mer benägen att använda den (Moynihan och 

Pandey, 2008). Det vi kan se nyanser av är att det inte stämmer i detta fall. Information finns 

och har funnits tillgänglig men har även blivit mer lättillgänglig på senare tid. Som det ser ut i 

denna studie kan det till och med vara vetskapen i sig om denna information som hämmar 

utvecklingen. Det skapas en falsk trygghet i att de i fallstudieföretaget vet hur saker och ting 

ligger till och det gör att de lutar sig mot den tryggheten.  

 

Det är lätt att svara på frågor och motsättningar med information och sin kunskap samt att 

förmedla en trygghet nedåt mot sina medarbetare i att de vet hur situationen ser ut för att 

sedan fortsätta som tidigare i sitt dagliga arbete. Är det en individ som av någon anledning 

inte är benägen att förändra eller förändras kan informationen användas som en 

kunskapsfasad för att dölja just detta genom att visa förståelse för hur det ligger till för att visa 

att information som besitts är uppdaterad, men aktivt arbete med att skapa förändring 

genomförs inte. Här är det viktigt som ledare att ha ett engagemang och en motivation både 

för sitt egenintresse men också för företaget eller organisationen som man arbetar för. Att ha 

en insikt i hur du själv arbetar eller förändras och ifrågasätter om du faktiskt arbetar efter det 

du kan och vet. Här spelar också organisations- och företagskulturen in. Det måste också 

finnas en kultur i som är stöttande men även ifrågasättande nog för att få upp dessa saker till 

ytan. Det handlar inte om att ställa någon mot väggen, utan snarare att som ledare arbeta med 

att uppmuntra, stötta varandra samt arbeta med hög transparens i det dagliga arbetet kring vad 

alla gör och arbetar med. En till nyckelaspekt i detta är också att vara lyhörd för vad som 

händer runt dig som ledare, då kring både organisationen, medarbetarna och andra ledare.    

 

May m.fl. (2003) skriver att transparens från ledare och kommunikation främjar idéer och 

förändringsbenägenhet och på många sätt stämmer det, men det med förutsättning att den 

transparensen är tydlig och objektiv.  
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Är transparensen stor är också det som syns för alla mer omfattande vilket genomsyrar 

organisationen och det ställer större krav på de individer som ska tolka denna information, 

vilket också resulterar i att kraven även blir större på ledare som ska förmedla denna 

information. Vad var och en uppfattar om en viss sak är och kan vara subjektivt. Tolkas saker 

och ting på olika sätt kan det resultera i osäkerheter hos individerna och/eller att tolkningarna 

gör att ledare och medarbetare jobbar med samma sak mot olika mål eller på helt olika sätt, 

som i värsta fall kan gå emot varandra. May m.fl. (2003) skriver också att ledarskap och 

autentiskt ledarskap är en del av ett socialt sammanhang vilket inkluderar sociala möten. Har 

individer tolkat saker på olika vis och får reda på detta via till exempel konversationer med 

andra individer kan känslor som osäkerhet, otillräcklighet eller okunskap uppstå. Detta kan då 

leda till att individen i fråga inte känner trygghet i att använda det de trodde var rätt och som 

fortfarande kan vara rätt. Det behöver då inte bero på att någon är smartare än någon annan 

utan att tolkningen av informationen är olika. Moynihan och Pandey (2008) skriver om att en 

öppen, innovativ och risktagande organisationskultur har större chans att främja användande 

av prestationsinformation. Att våga vara öppen och lyhörd som individ och som ledare är en 

viktig del i att kunna bedriva utveckling men framförallt är det risktagandet som är en 

nyckelfaktor. Att våga riskera att det blir fel, att våga riskera att man har fel och våga riskera 

att tolka eller agera fel. Detta måste också ske med ett omvänt perspektiv som riktar sig 

mellan medarbetare och ledare. Att våga visa ett misslyckande är minst lika viktigt för 

organisationen som för sin egen utveckling. Genom detta går det också att avdramatisera en 

förändringssituation och plocka fram de som vågar testa och anamma förändring för att belysa 

detta som positivt. Detta kan också hjälpa att sänka tröskeln för dem som är negativa eller inte 

är benägna att förändras och testa nytt. (Forslund 2013).  

 

Att skapa en förändringsvänlig kultur som ledare är inte enkelt på något sätt. Det handlar om 

att ändra grundläggande attityder och värderingar i många fall (van der Voet, 2013). Det är 

viktigt att se varje individ var för sig i deras kontext och även i sammanhang med andra (May, 

Chan, Hodges, & Avolio, 2003) (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004) 

(Forslund, 2013). Det gäller även ledarna själva som måste jobba med sig själva och hur de är 

i sina kontexter och sammanhang. Det finns stora svårigheter i att leda andra om det inte går 

att leda sig själv. På samma sätt är det svårt att förmedla metoder, verktyg och information om 

du som person själv inte är säker på hur dessa metoder och verktyg fungerar eller vad de 

betyder. Detta kan ha en stor inverkan på hur ledarna tar tag i situationer som innebär 

förändring eller krav på nytänkande. Finns inte den egna tryggheten i att testa och 

experimentera med olika arbetssätt och tankesätt kan den heller inte speglas nedåt mot 

medarbetarna i organisationen. Däremot att lyfta och prata om dessa saker när vetskapen om 

dess existens finns är inte svårt. Här kommer viljan att lära sig in och erfarenheten som 

ledaren har kring att tänka på nya sätt och utmana arbetsnormer. Det måste finnas en tillit till 

sig själv och sitt sätt att arbeta för att våga, men också en tillit till sina medarbetare så att de 

får förtroende att testa och lära. Man måste också våga ge sig själv och sina medarbetare en 

frihet att testa och misslyckas för att hitta det som fungerar. I organisationen i denna studie är 

det i största utsträckning medarbetarna som är i kontakt med kunden och/eller besökaren och 

de måste lika väl som ledarna veta hur arbetet ska ske på lämpligaste sätt. Vilka metoder och 

verktyg som ska användas och viktigast av allt hur utvärderingen sker och förbättrar 
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prestationsinformationen de får in. Synen på att testa och misslyckas eller testa och lyckas 

måste ändras för att skapa en positiv vilja och våga förändras.  

Viljan, positiviteten och att våga är viktiga aspekter i detta. (van der Voet, 2013). En vilja och 

ett mod hos en ledare smittar av sig på andra både ledare och medarbetare, dock måste det 

finnas en ödmjukhet i detta till den kunskap du som ledare inte har eller förstår och vara 

öppen men trygg i det. Det vi kan se i detta fall är att konkreta exempel på testade metoder, 

verktyg eller arbetssätt är mycket få. Respondenterna i undersökningen refererar ofta till att 

det finns en dialog eller att det har pratats om förändring, motivation, nytänkande och 

utveckling/utvecklingsarbete. På flera sätt kan det vara en bra start men långt ifrån det som 

behövs göras för att förvalta prestationsinformation. Det måste till ett aktivt görande för att 

informationen ska kunna tas tillvara på.   

 

Som Moynihan och Pandey (2008) skriver så är en uppgiftsspecifik ledare mer benägen till 

användningen av prestationsinformation. I studiens fallstudieföretag kan detta vara både en 

för- och nackdel. Organisationen är mycket uppdelad internt och varje ledare har sina 

sektioner, sina uppgifter och medarbetare kopplade till dessa sektioner. Ledarna har svårt att 

ändra sina arbetsvanor och eftersom uppgifterna enligt dem är så kopplade till deras sektioner 

och dagliga leveranser. Här skulle det istället finnas en fördel att i större utsträckning 

samarbeta över sektionerna för att bryta mönster, arbetssätt och skapa möjligheten att 

inspirera varandra med nya sätt att tänka och arbeta. Att som ledare våga ha ett öppet sinne 

och släppa in andra i sitt sätt att arbeta och också våga visa sitt eget arbete är återigen en 

viktig punkt. Det finns också möjlighet i ett sådant scenario att testa och utvärdera olika 

arbetsmetoder och verktyg sinsemellan.  

 

Inkluderingen är viktig och det gäller både ledare emellan och ledare till medarbetare. (May, 

Chan, Hodges, & Avolio, 2003) (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004). 

Inkludering och öppenhet kan i sin tur leda till ett större och ärligare stöd mellan kollegor och 

det är möjligt att genom det lättare förstå den andres perspektiv (van der Voet, 2013). 

Respondenterna i studien uttrycker att stödet från kollegorna/andra ledare är mycket viktigt 

och även stödet mellan ledare och medarbetare. Det nämns också att de som ledare befinner 

sig i en utsatt position och att trygghet som ledare kommer med erfarenhet. Erfarenhet kan 

absolut skapa en trygghet i sin roll som ledare men ett inkluderande och öppet klimat kan 

snabba på den processen. Att visa både sin kunskap och okunskap. Vad du jobbar efter och 

med men även vad du inte jobbar med kan skapa ett bredare perspektiv och en större 

förståelse hos samtliga kollegor om vad alla arbetar med. Samtliga respondenter nämner att de 

skulle se en fördel i att jobba över sektionsgränserna samtidigt som de aktivt distanserar sig 

från de övriga sektionerna. Samtliga sektioner nämner sig själv som “utanför” eller “vid sidan 

av” resten av organisationen på grund av exempelvis en speciell målgrupp eller andra 

uppgifter och mål än de andra. Att jobba mer tillsammans kan skapa en större grund av 

erfarenhet och tillit. Vid arbete med prestationsinformation kopplat till utveckling och 

förbättring är det viktigt att ha en trygg grund och att samtliga arbetar tillsammans. De nämns 

att de måste gå framåt som sektion men också som organisation. Kan 

prestationsinformationen förvaltas av samtliga sektionsledare både enskilt och tillsammans 
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kan den skapa som mest nytta. Men det med grunden att de kan förstå sig själva och varandra 

för att kunna skapa möjlighet för implementering av informationen på bästa sätt.  

Att börja med att se sig själv som en del av helheten är viktigt för att inte hamna utanför eller 

sätta sig själv utanför. Samtliga sektioner arbetar mot samma högre uppsatta mål och kan lära 

mycket av varandra. Det kan också vara en start på en starkare samverkan och 

utvecklingskultur i sektionerna vilket gynnar användningen av prestationsinformation (Taylor, 

2014). Kulturen är också starkt kopplad till det dagliga arbetet och när informationen kan 

förvaltas och implementeras i det dagliga arbetet på rätt sätt kan den göra som mest nytta 

(Kroll 2015).   

 

Tid är här en stor koppling till utveckling och förändring och här uttrycks tid vara en bristvara 

och det i sin tur blir en anledning till att förändringsarbete och utvecklingsarbete inte får plats 

i det dagliga arbetet. Det gör att prestationsinformationen som finns inte hinner testas eller 

förvaltas samt att de inte hinner reflektera över hur de bättre skulle kunna fördela sin tid. 

Detta kan bli ett stort problem då den nödvändiga utvecklingen som behöver ske inte får plats. 

Som ledare är det då viktigt att kunna förstå vilka mål och visioner som finns för 

organisationen och genom detta skapa sig en bild av vad som måste göras och utifrån det 

kunna genomföra mer eller mindre radikala förändringar i arbetet för att frigöra tid. Som 

ledare måste du våga bryta gamla mönster och se det dagliga arbetet ur nya perspektiv. Tiden 

påverkar alla aspekter av arbetet och hittar du inte tiden finns det inte möjlighet till att addera 

saker och det finns heller inte tid att se över och ändra sitt arbete.  

Det vi kan se nyanser av i denna studie är att tiden eller snarare den uttryckta bristen på tid, 

ligger i vägen för att ett utvecklingsarbete till exempel kopplat till prestationsinformation ska 

kunna arbetas med. Detta syns tydligast från resultatet i mentimeterundersökningen. Tiden 

behövs och det är inte alltid lätt att hitta den. Men mycket faller in under det som nämnts 

tidigare med transparens, att ha kunskap om sitt eget arbete och våga bryta mönster.  

Alla dessa aspekter behövs för att kunna se sitt arbete ur nya perspektiv, omvärdera och 

redigera sitt arbetssätt och se hur det går att implementera utvecklingsarbete utifrån 

prestationsinformationen som finns tillgänglig. Men utan att försöka se sitt eget arbete ur flera 

perspektiv och utifrån flera kontexter så kommer varken tid hittas eller förändring att ske.  

 

Som ledare i en organisation måste du se din del i det stora hela, förstå din kunskap både det 

du kan och inte kan och även se vilken prestationsinformation du kan dra nytta av. Först då 

går det också att se vad som kan tillföras för värde till sina kollegor, medarbetare och 

organisationen i stort. Prestationsinformationen som finns tillgänglig hos organisationen 

behöver våga förvaltas och implementeras i olika delar av det dagliga arbetet. En ledare måste 

också se att det går att göra skillnad som individ och våga bryta mönster, ta ut svängarna och 

ta in ny information och nya signaler. Prestationsinformationen skapar ingen förändring av sig 

själv, utan måste tas tillvara på av ledare som förstår sin organisation, sina medarbetare och 

sin egen förmåga för att kunna ge informationen den extra dimensionen av förståelse den 

behöver för att bli värdefull.  

 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som finns till för att hjälpa samhällets 

arbetslösa in på arbetsmarknaden så är organisationens utvecklingsarbete otroligt viktigt. Att 
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skapa en arbetsmiljö där chefer och medarbetare trivs och där en tillåtande kultur finns för att 

främja nya idéer och sätt att arbeta kan påverka samhället positivt. Kunskapsbidraget och 

innovationsbidraget som utvinns ur denna studie är riktat till både chefer och medarbetare i 

deras roller som ledare.  

Genom att känna trygghet, frihet och stöd från ledarna kan medarbetarna få en trivsammare 

och mer utvecklande arbetsplats. Kan förmedlarna som träffar samhällets individer ha tillgång 

till arbetets kunskapsbidrag om viktiga ledarskapsegenskaper och använda det som en 

vägvisare har de en chans att utveckla sitt ledarskap vilket i sin tur kan skapa bättre möten 

med samhällets individer som söker sig till arbetsförmedlingen. Blir de mer nyfikna på 

innovation och utveckling istället för att motsätta sig det gynnar det hela organisationen vilket 

i sin tur förhoppningsvis kan mynna ut och även gynna samhället. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Prestationsinformation kan skilja mycket i form och innehåll beroende på vad organisationen 

väjer att titta på. Mer forskning skulle också kunna avse hur denna information på lämpligast 

sätt smalas in samt på vilka grunder för att gynna organisationen så mycket som möjligt. 

Såklart kan detta vara väldigt olika mellan branscher, organisationer, företag och hur det är 

uppbyggda, vilket också gör detta värt att titta på ytterligare. Lämplig vidare forskning inom 

detta område skulle kunna se till hur prestationsinformation värderas inom organisationen. 

Det vill säga hur informationen kan anses användbar, värdefull eller implementerbar. Det är 

försåtligt att detta är svårt särskilt innan informationen har blivit testad i praktiken. Dock 

skulle en möjlighet till en bedömning av dessa aspekter kring informationen innan 

användande kunna bidra till att den inte blir använd i onödan eller förbisedd. Ytterligare 

skulle det även vara angeläget att titta på hur organisationer utvärderar användandet av 

insatser kopplade till denna information. Att se till hur utfallet av en insats grundad på 

prestationsinformation såg ut samt värdera den insatsen.  

Självklart är dessa områden påverkade av varje specifikt fall och det betyder i sin tur att 

avgränsningarna för att titta på det ovannämnda blir väldigt viktiga.  
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10. BILAGOR ENKÄT OCH INTERVJUFRÅGOR 

  

9.1 Enkät - mentimeter 

 

Fråga 1:  

Vad är viktigt hos en chef/ledare för att stödja utvecklingsarbete i det dagliga arbetet? 

 

Fråga 2: 

Vilka är dom största utmaningarna för dig som chef/medarbetare för att kunna bedriva ett bra 

utvecklingsarbete? 

 

Fråga 3: 

Vad motiverar dig som chef/medarbetare att bedriva utvecklingsarbete?  

 

 

9.2 Intervjuguide 

 

1. Arbetar ni med att motivera de anställda till att gå in den här förändringen? 

 

2. Vad för typ av utveckling arbetar ni med just nu?  

 

3. Involverar ni de anställda i utvecklingsarbete? 

 

4. Hur arbetar ni med resultaten av mätresultat som görs för att förbättra organisationen?  

 

5. Finns det några stöd, verktyg, metoder till er som ledare från organisationen?  

 

6. Hur jobbar ni över de olika sektionerna? samarbetar ni mycket eller jobbar var för sig?  

Skulle ni kunna dra nytta av varandra eller jobba mer tillsammans?  

 

Utmaningar kopplat till data och information:  

 

7. Finns det svårigheter i att skapa förändring inom er organisation?  

 

8. Vet ni om vilka utmaningar som finns?  

 

9. Har ni gjort eller fått tagit del av datainsamlingar i er organisation?  

 

10. Jobbar ni utifrån några konkreta förbättringspunkter och i så fall varifrån kommer dem?  

 

11. Har du som ledare tillgång till statistik och data som rör er organisation internt?  

Tex. om det gjorts några tidigare undersökningar i stil med denna från SICS 
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12. Hur skulle du säga är bästa sättet att förvalta och använda information som fås från en 

undersökning som denna?  
   
 


