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Ett motiverande ledarskap och ett icke-motiverande 

ledarskap är ett väl utforskat område däremot finns det en 

kunskapslucka gällande dessa relaterade till olika 

ledarskapsstilar. Syftet med studien var att undersöka vad 

som kännetecknar ett motiverande ledarskap och ett icke-

motiverande ledarskap enligt skolpersonal i Sverige. En 

kvalitativ metod användes där tio intervjuer genomfördes 

varav respondenterna berättade om karaktäristiska 

egenskaper för ett motiverande ledarskap och ett icke-

motiverande ledarskap. Studien visade på att ett 

motiverande ledarskap karaktäriserades av att vara 

inlyssnande, handlingskraftig, tydlig, kunskap och 

färdigheter, autonomi och samhörighet. Studien visade 

även på att ett icke-motiverande ledarskap karaktäriserades 

av att vara passiv, frånvarande, bestraffningar samt 

obeslutsamhet. Det motiverande ledarskapet kunde 

relateras till ett transformativt ledarskap medan det fanns 

tendenser till att det icke-motiverande ledarskapet kunde 

relateras till ett transaktionellt ledarskap.  

 

Keywords: motivational leadership, transformational 

leadership, transactional leadership, self-determination 

theory, school 

 

 

Inledning 

 
Sveriges elever blir allt fler och en rapport från SKL (2018) visar att antalet barn och elever i 

förskole-, grundskole- och gymnasieålder kommer öka med nästan 350 000 fram till år 2027. 

Under enbart de närmsta åren kommer över 600 nya förskolor och 300 nya skolor att behöva 

byggas. Behovet av lärare är så stort att det inte räcker att utbilda fler och hela organisationen 

och arbetssättet i skolan behöver utvecklas.  

Det råder lärarbrist i Sverige samtidigt som sjukskrivningarna är höga som en följd av att 

kraven är för höga i kombination med att resurserna inte räcker till (Lärarförbundet, 2018). 

Detta gör lärare och annan skolpersonal till en intressant målgrupp att undersöka vidare. 

Denna studie kommer att fokusera på vad skolpersonal upplever är ett motiverande respektive 

ett icke-motiverande ledarskap och relateras till teorier om ledarskapsstilar och 

självbestämmandeteorin. Ledarskap och dess relation till motivation bland anställda är ett väl 

utforskat område. Däremot finns det färre studier som specifikt undersöker denna relation 

bland medarbetare inom skolverksamheter.  

 

 

Ledarskap 

Det finns många definitioner av ledarskap. Det som är gemensamt för majoriteten av dessa 

olika definitioner är att det handlar om en process där en person har expertisen och inflytande 
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över andra personer som den guidar (Yukl, 2013). Ledarskapet har stor betydelse inom 

skolverksamheter och- i skolansvärld är det pedagogiska ledarskapet en central del i rektorers 

ledarskap. Definitionen av ett pedagogiskt ledarskap är att det är relaterat till rektorers ansvar 

att samordna och leda den pedagogiska verksamheten (Skolinspektionen, 2012). I skollagen 

(SFS, 2010:800) kapitel 2, 8§ uttrycks att rektorn ska leda och samordna det pedagogiska 

arbetet inom sitt verksamhetsområde. Skolinspektionen (2012) menar att förutsättningarna 

påverkar rektorns möjlighet att leda verksamheten. Rektorns ansvar är att se till att arbetet 

utgår från skolans mål och resurser men även att påvisa om den nationella måluppfyllelsen 

inte nås på grund av bristande förutsättningar. Det är huvudmannens ansvar att ge rektorn stöd 

och förutsättningar för att uppnå den nationella måluppfyllelsen. En huvudman kan enligt 

skolverket (2019) vara kommuner, landsting, staten eller enskild person inom skolväsendet.  

Engagerade och kunniga lärare är en viktig resurs för rektorers arbete (Nihlsfors & 

Johanson, 2013). Skolinspektionen (2012) rapporterar att en granskning av rektorer och det 

pedagogiska ledarskapet bland annat visat att tjugo procent av rektorerna som deltog behöver 

genomgripande förstärka det pedagogiska ledarskapet. Detta innebär att rektorerna behöver ta 

ett större ansvar för samordning och ledning av den pedagogiska verksamheten med 

utgångspunkt från de nationella målen. Granskningen (Skolinspektionen, 2012) visade även att 

trettio procent av deltagarna använder ett välfungerande pedagogiskt ledarskap vilket 

innefattar att rektorer anpassar och tillvaratar verksamheten för att skapa förutsättningar för 

goda resultat och pedagogisk utveckling. De har en tydlig kommunikation och skapar energi 

bland lärarna med sitt engagemang för skolans mål och tillvaratar de nationella målen. Även 

om det pedagogiska ledarskapet är centralt inom skolverksamheten i form av ledning, styrning 

samt ramarna för undervisning har en avgränsning gjorts till transformativt och transaktionellt 

ledarskap. Detta för att fokus inte kommer ligga på ledares pedagogiska förmåga utan snarare 

på skolpersonals uppfattningar kring ett motiverande och ett icke-motiverande ledarskap.  

 

 

Transformativt och transaktionellt ledarskap 

Yukl (2013) menar att ett transformativt ledarskap innebär att ledaren får följarna att känna 

förtroende, beundran, lojalitet och respekt för ledaren. Medarbetarna kan dessutom bli 

motiverade att göra mer än vad de ursprungligen förväntas göra. Den transformativa ledaren 

motiverar de anställda genom att göra de medvetna om hur viktigt resultatet av en uppgift är. 

Medarbetarna uppmuntras till att bortse från sina personliga intressen för att på så sätt utföra 

arbetet till förmån för arbetsgruppen eller organisationen (Yukl, 2013).  

Vidare inspirerar den transformativa ledaren sina anställda genom att visa på mod och 

självuppoffringar till fördel för de anställda. Ledaren ger medarbetarna nya perspektiv 

samtidigt som medarbetarna identifierar sig med sin ledare (Yukl, 2013). Bass och Reggio 

(2006) uttrycker att en transformativ ledare stimulerar och inspirerar följarna att dels uppnå 

extraordinära resultat och dels att utveckla sitt eget ledarskap under processens gång. En sådan 

ledare hjälper följarna att växa och att utvecklas genom att ledaren svarar på följarnas behov 

och anpassar målen för gruppen, organisationen samt målen för de enskilda individerna.  

En studie som syftar till att ta reda på hur transformativt ledarskapsbeteende påverkar 

följarna resulterade i att ledarskapet påverkar organisatoriskt medborgarskapsbeteende genom 

att följarna känner förtroende för sin ledare. Detta får följarna att prestera högre än 

förväntningarna (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990). 

Ett transaktionellt ledarskap innebär att ledaren klargör vad som behövs göras för att få 

belöningar och incitament upprättas för att påverka de anställdas motivation för uppgiften. 

Detta ledarskap innefattar även bestraffningar och andra åtgärder för att få fram en önskvärd 

prestation. Yukl (2013) menar att ett transaktionellt ledarskap innehåller tre komponenter. 

Den första är kontingentbelöning som innebär att ledaren engagerar sig på ett konstruktivt sätt 

genom att ge belöning för prestanda. Den andra komponenten är aktivt ledarskap genom 
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undantag, vilket innefattar att ledaren övervakar sin följare och deras prestationer, samt att 

denne vidtar korrigerande åtgärder om avvikelser från standarder uppstår. Den transaktionella 

ledaren tar till regler för att undvika misstag.  

Avslutningsvis handlar den tredje komponenten om passiv hantering av undantag, vilket 

innebär att ledaren misslyckas med att ingripa tills problemen blir allvarliga. De väntar på att 

vidta åtgärder tills misstag uppmärksammas (Bass, 1997). En nyare version av det 

transaktionella ledarskapet kallas för laissez faire, eller låt gå- ledarskapet. Yukl (2013) 

definierar teorin som en passiv likgiltighet för uppgiften och för de underordnade. En låt gå- 

ledare ignorerar problem och bortser från medarbetarnas behov. Detta ledarskap är motsatsen 

till ett effektivt ledarskap snarare än ett exempel av ett transaktionellt ledarskap (Yukl (2013). 

Hinkin och Schriesheim (2008) skriver om låt gå- ledarskapet som att ledaren då har 

misslyckats med att ge medarbetarna nödvändig kritik och erkännande för att de ska kunna 

utveckla sitt arbete. Vidare är denna ledarskapsstil inte motiverande utan den saknar med 

andra ord någon typ av respons till de underordnades behov och prestanda. McCleskey (2014) 

skriver om det transaktionella ledarskapet som förhållandet mellan ledare och anhängare som 

en utbytesprocess av tillfredställelse som skapats för att maximera organisatoriska och 

individuella vinster. 

 

 

Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin är den centrala motivationsteorin i denna studie, där motivationen är 

en drivkraft till beteende och utgörs på de tre fundamentala psykologiska behov, nämligen 

kompetens, autonomi och samhörighet (Ryan & Deci, 2000). Människor strävar efter att 

tillfredsställa dessa grundläggande behov och det kan förstås som en psykologisk resurs som 

ger energi åt att upprätthålla mänskliga beteenden. Självbestämmandeteorin framhäver vikten 

av människors utvecklade inre resurser för personlighetsutveckling och beteendereglering 

(Gagne och Deci, 2005). Ryan och Deci (2000) skriver att behovet av kompetens syftar till att 

aktivt inhämta kunskaper och färdigheter och att människan vill uppleva att denne klarar av 

utmaningar som personen i fråga ställs inför. Behovet av autonomi grundar sig i att människor 

själva vill känna att de får välja sina tankar och handlingar, samt att de får vara med och 

påverka och fatta egna beslut. Motsatta förhållanden är att individen upplever att någon 

tvingar den åt en viss riktning, där egna tankar inte får utrymme och personen agerar för att 

denne är tvungen inte för att denne handlar i enlighet med sina värderingar. Ryan och Deci 

(2000) skriver att samhörighet definieras som de relationer som skapas mellan människor där 

det finns en ömsesidighet, det leder till en känsla av trygghet och gemenskap. Detta behov blir 

tillfredsställt när människor runt om kring delar samma värderingar, känslor och upplevelser. 

Ryan och Deci (2000) skiljer på autonom motivation och kontrollerad motivation. Vid 

autonom motivation kommer motivationen inifrån och leder till att personen utför en uppgift 

för att det genererar i tillfredställelse och i enlighet med sina egna principer. Autonom 

motivation kan delas in i integrerad motivation som innebär att drivkraften till en handling är i 

enlighet med självbilden och värderingar, medan inre motivation innebär att drivkraften 

kommer från att uppgiften känns stimulerande och rolig. Vidare innebär kontrollerad 

motivation en viss press att utföra en uppgift. Pressen kan komma ifrån individen själv eller 

från en chef. Om till exempel en viss handling inte går ihop med personens egna värderingar 

innebär det att någon annat kontrollerar motivationen.  

Kontrollerad motivation kan i sin ur delas in i yttre motivation och introjicerad motivation. 

Yttre motivation innebär att individen agerar för att undvika bestraffningar eller för att få 

belöningar, medan introjicerad motivation innefattar att individen agerar utifrån samma 

princip som ovanstående. Däremot är det personens egna känslor och värderingar som styrt 

belöningssystemet (Ryan & deci, 2000). Gagne och Deci (2005) hävdar att identifierad 

regulation hör till yttre motivation när det kommer till autonom motivation. Det innefattar att 



4 

 

människor som känner större frihet eftersom beteendet är i enlighet med sina personliga mål 

och sin identitet. För att uppleva autonom motivation krävs det att alla tre grundläggande 

behov är tillfredsställda. Det är då individen kan lägga fokus och energi på sina 

arbetsuppgifter istället för att försöka uppnå de tre grundläggande behoven. Motivation är 

högt värderad på grund av dess effekt, motivation producerar och är därför främst av 

betydelse för de som har roll som chef eller lärare (Ryan & Deci, 2000). 

 

 

Ledarskap och motivation 

En karismatisk ledare även kallad tranformativ ledare motiverar sina följare genom att för det 

första öka den inre valensen av ansträngning. Detta görs genom att betona den symboliska och 

uttrycksfulla aspekten av ansträngningen och genom att öka följarnas självförtroende och 

deras självvärde (Shamir, House & Arthur, 1993). Detta uppnås genom att ledaren uttrycker 

höga förväntningar och förtroende på följarnas förmåga att möta dessa förväntningar och klara 

uppgifterna. Effekten av detta blir att följarna tror på sin egen kapacitet att klara av en viss 

prestation. Vidare motiveras följarna av att ledaren gör följarna medvetna om hur viktigt det är 

att de uppnår målet. Det är en av de viktigaste motivationsmekanismerna inom transformativ 

ledarskapsstil. Fortsättningsvis uttrycker ledaren en vision och presenterar ett mål samt värdet 

som det representerar. Följaktligen medför det en handlingsorienterad syn hos följarna som i 

sin tur leder till att målet uppnås och blir meningsfull i den mening att den är förenlig med 

dennes självuppfattning och värderingar (Shamir et al., 1993).  

En annan viktig aspekt för en karismatisk ledare är att denne ställer in följarna på en bättre 

framtid. Med det menas att de belöningar som god prestation ger är tro på sin egen förmåga 

och medvetenhet kring sitt självvärde. Med denna motivering betonas även att om ledaren 

avstår från yttre motiveringar i form av yttre belöningar, ökar chansen att följarna relaterar 

deras beteenden och prestationer till interna självrelaterade orsaker vilket medför ett ökat 

engagemang för arbetet. Slutligen är personligt engagemang av betydelse, med det innebär att 

ledaren delar med sig av en vision och ett mål som följarna eller medarbetarna anammar 

(Shamir et al., 1993). 

En studie (Eval & Roth, 2010) som syftade till att undersöka relationen mellan 

ledarskapsstilar och lärares motivation visade att transformativt ledarskap inte var associerat 

med lärares utbrändhet utan främst med lärarens autonoma motivation. Studien resulterade 

även i att transaktionellt ledarskap var positivt relaterat till lärares utbrändhet och 

kontrollerande motivation. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som kännetecknar ett motiverande ledarskap och 

ett icke-motiverande ledarskap enligt skolpersonal inom Sverige, på grund av tillgänglighet. 

Relationen mellan ett motiverande ledarskap och ett transformativt ledarskap och ett icke-

motiverande ledarskap är ett relativt outforskat område och därför kan denna studie fylla en 

kunskapslucka. Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

 

1. Vad kännetecknar ett motiverande ledarskap enligt skolpersonal? 

2. Vad kännetecknar ett icke-motiverande ledarskap enligt skolpersonal?  

 

 

Metod 
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Deltagare 

Deltagarna bestod av tio kvinnor i åldrarna 24 till 57 år som arbetade inom totalt sju olika 

skolverksamheter. Fyra av deltagarna arbetade inom samma skolverksamhet medan övriga 

arbetade inom de övriga sex representerade skolverksamheterna. Samtliga deltagare var 

heltidsanställda där fyra arbetade som lärare, tre arbetade som barnskötare och tre arbetade 

som studie- och yrkesvägledare. Urvalet var ett snöbollsurval där personer i urvalet 

rekommenderade nya deltagare att ingå i studien (Denscombe, 2018). Att det enbart var 

kvinnliga deltagare med i studien berodde på slumpen, samtliga råkade vara kvinnor vilket 

berodde på snöbollsurvalet.  

 

 

Material 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Som stöd för intervjun konstruerades 

en semistrukturerad intervjuguide som bestod av tre delar. Den första delen behandlade 

bakgrundsfrågor om deltagarna. Den andra delen behandlade kännetecken för ett motiverande 

ledarskap och ett icke-motiverande ledarskap och innehöll frågor som: ”Vad tycker du 

kännetecknar ett motiverande ledarskap?” och ”Vad tycker du kännetecknar ett icke-

motiverande?” samt ”Om det uppstår ett problem på arbetsplatsen, hur reagerar din chef då?”. 

Den tredje delen behandlade motivation i arbetet och innehöll frågor som: ”Hur upplever du 

att man satsar på kompetensutveckling på din arbetsplats?” och ”Känner du att du får vara med 

och påverka och fatta egna beslut?” samt ”Uppmuntras ni av er chef till kollegialt samarbete? 

Frågorna i intervjuguiden följdes även upp av följdfrågor och deltagarna ombads även att ge 

exempel på situationer som mer ingående kunde förklara deras upplevelser.  

 

 

Procedur 

Till en början kontaktades två personliga kontakter som sedan anordnade en respondent 

vardera. Därefter rekryterades deltagare via ett fortsatt snöbollsurval. Varje deltagare som 

samtyckte att delta i studien fick ett mail innehållande ett missivbrev med information om 

syftet med undersökningen, tillvägagångsättet samt en presentation om undersökningsledaren 

och kontaktuppgifter till handledaren. Missivbrevet innehöll även information om 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska riktlinjer. Deltagarna informerades således om att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan, 

samt att informationen de uppgav var konfidentiell och att resultatet enbart skulle användas i 

forskningsändamål. Varje deltagare ombads även att läsa igenom missivbrevet innan 

intervjutillfället. Tre av deltagarna intervjuades på deras arbetsplatser i enskilda klassrum var 

och en för sig. Resterande sju deltagare intervjuades med hjälp av telefonsamtal över en 

mobilapplikation. Alla intervjuer spelades in via telefon och transkriberades ordagrant. 

Tidsåtgången för samtliga intervjuer var mellan 30 och 35 minuter. Ingen ersättning för 

deltagandet i studien utgick. 

 

 

Databearbetning 

Vid bearbetning av det insamlade intervjumaterialet användes en tematisk analys. Denna 

metod används för att forskaren vill identifiera teman som är återkommande i materialet  

(Bryman, 2008). Materialet lästes sedan igenom för att identifiera återkommande teman som 

blev följande: ett motiverande ledarskap samt ett icke-motiverande ledarskap. Därefter lästes 

materialet igenom noggrant och subteman till vardera tema uppkom. Kravet för att bli ett 

subtema var att åtta av tio deltagare hade uppgett samma egenskap som karaktäristisk hos en 
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motiverande ledare och en icke-motiverande ledare. De olika subtemana markerades med 

olika färger på överstrykningspennor i det utskrivna materialet innehållande transkriptioner. 

De ovanstående temana tilldelades sammanlagt tio subteman som passade resultatet och detta 

sammanställdes i tabell 1 nedan. Med hjälp av de olika färgerna togs citat till varje subtema 

fram för att styrka vad deltagarna menade med varje subtema, egenskap. För att öka 

validiteten i studien det vill säga resultatets giltighet kontrollerades de abstraherande 

subtemana genom tre läsningar av transkriptionerna och de resultaten och citaten som togs 

fram för att få ett representativt resultat.  

 

 

Resultat 
 

Studiens resultat har sammanställts i tabell ett nedan och presenteras med hjälp av två 

huvudteman och deras subteman som kommer att ligga till grund för analysen. Subtemana 

följer ingen särskild ordning utan kommer diskuteras mer utförligt längre ner. Varje resultat 

kommer att exemplifieras med citat från intervjupersonerna och varje respondent har kodats 

om med beteckningen IP=intervjuperson följt av en siffra. Resultatet består av två teman och 

tio subteman. Skillnaden mellan ett tema och ett subtema är att ett motiverande ledarskap och 

ett icke-motiverande ledarskap som motsvarar de två temana är studiens huvudfokus medan 

subtemana är det som deltagarna anser karaktärisera de två olika temana.  

 

Tabell 1 

Sammanfattning av studiens resultat 

 

Tema  Subteman 

  

Ett motiverande ledarskap Inlyssnande 

 Handlingskraftig 

 Tydlig 

 Att möjliggöra kunskap och färdigheter 

 Att möjliggöra autonomi 

 Att möjliggöra samhörighet 

  

Ett icke-motiverande ledarskap Passiv 

 Frånvarande 

 Bestraffningar 

 Obeslutsam 

  

 

 

Ett motiverande ledarskap 

Ett motiverande ledarskap karaktäriserades av att vara inlyssnande, handlingskraftig, att vara 

tydlig, att möjliggöra kunskap och färdigheter, att möjliggöra autonomi och att möjliggöra 

samhörighet.  I det följande kommer dessa olika subteman presenteras mer utförligt. De olika 

subtemana kommer illustreras med ett urval av citat från intervjupersonerna. 

   

Inlyssnande. Att vara inlyssnande innebar enligt deltagarna att vara lyhörd, att ha förmågan 

att känna av vad medarbetarna tycker och hur stämningen var. I intervjuerna framkom det att 

majoriteten av deltagarna ansåg att inlyssnande var en karaktäristisk egenskap för ett 

motiverande ledarskap. Det blev tydligt under intervjuernas gång att ledare som var 

inlyssnande hade en stor betydelse för att deltagarna skulle känna sig sedda och motiverande. 
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En av intervjupersonerna uttryckte sig på följande sätt: ”Det är viktigt att ledaren lyssnar in 

vad personalen tycker, det som är bra med det är att jag känner mig sedd och inte överkörd.” 

(IP2) 
 

Med citatet ovan illustrerades vikten av ett motiverande ledarskap med inlyssnande som en 

viktig egenskap. En annan respondent uttryckte sig på ett liknande sätt men nämnde även en 

annan viktig aspekt av att vara inlyssnande. Intervjupersonen beskrev det på följande sätt: 

”Det är viktigt att bli sedd av sin chef, när jag behöver gå iväg för att prata, att personen har tid 

att lyssna.” (IP6) 

 

Ovanstående intervjuperson uttryckte att det var viktigt att ledaren hade tid att lyssna och prata 

när det var något som behövde lyftas. Citatet ovan var representativt för hela materialet då 

majoriteten av intervjupersonerna poängterade samma sak.  

  

Handlingskraftig. Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att ett ledarskap som var 

handlingskraftigt där ledaren tog tag i problem direkt och hade viljan att hjälpa till var 

motiverande. Samtliga respondenter ansåg att en motiverande ledare också var 

lösningsorienterad. En av intervjupersonerna uttrycke det på följande sätt: ”Ledaren tar tag i 

saker när det händer och bollar inte runt så mycket utan uppfattar att något sker och löser 

situationen på bästa möjliga sätt på en gång.” (IP5) 

 

Alla respondenter beskrev ledarens handlingskraft som ett aktivt agerande i olika situationer. 

En annan deltagare framställde det såhär: ”Pratar man med chefen om ett problem har hon i 

sin tur tagit tag i det och eventuellt pratat med föräldrar. Hon lägger verkligen ner energi på 

det hela, inte lämnat allt ansvar till oss utan hon ser problemet.” (IP4) 

 

Precis som tidigare intervjuperson ansåg denna att ledaren identifierade problemet och tog tag 

i det och delegerade helt enkelt inte vidare problemet till någon annan utan var 

tillmötesgående och såg till att lösa det själv.  

 

Tydlig. Att vara tydlig uttrycktes av samtliga deltagarna som motiverande, särskilt när 

ledaren var rak i sin kommunikation när det gällde mål och visioner. Deltagarna upplevde det 

som motiverande att veta vad som gällde på arbetsplatsen och när målen skulle vara nådda. En 

av deltagarna uttryckte sig såhär gällande ledarens tydlighet: ”Ledaren är tydlig med att 

påminna oss om vilka målen är, vilka som är skolans mål, vilka visioner vi har samt hur vi ska 

arbeta med dessa.” (IP1) 

 

Inte nog med att ledaren skulle vara tydlig med målen för att det skulle upplevas som 

motiverande, deltagarna uttryckte även en önskan om att bli påminda om vilka målen var samt 

huruvida de skulle arbeta mot dessa. En annan av deltagarna uttryckte sig om detta på följande 

sätt: ”Jag tycker min chef är bra för att hon är ganska tydlig, förklarar bra och hon är inte 

mesig utan bestämd samt vet vad hon vill få fram.” (IP7) 

 

Ett motiverande ledarskap karaktäriserades av att ledaren var tydlig med visioner och mål. 

Ovanstående citat illustrerade även att när ledaren var distinkt var det också en viktig aspekt 

av egenskapen tydlighet vilket gav medarbetarna motivation.   

 

Att möjliggöra kunskap och färdigheter. Att känna att ens kunskaper och färdigheter ständigt 

utvecklas för att klara av utmaningar i arbetet som man ställdes inför var något majoriteten av 

intervjupersonerna uppgav som viktigt för deras motivation. Då det är fokus på ledarskapet 

handlade det i det här fallet om hur ledaren möjliggjorde detta. Majoriteten av deltagarna 

ansåg att deras ledare tog tillvara på deras kunskap i yrkesrollen samt att deras kunskap 
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utvecklades vilket upplevdes som motiverande. Såhär uttrycker sig en av deltagarna: ”Jag är 

förhoppningsvis en bättre lärare idag än när jag började inom yrket. Jag utvecklas av 

samarbetet med kollegor allra mest men även av att ha haft olika chefer som har lagt fokus på 

olika områden under åren som gått.” (IP1) 

 

Intervjupersonen ovan beskrev vidare hur hen har utvecklats kunskapsmässigt tack vare olika 

chefer och deras fokus på olika områden. Samtliga intervjupersoner ansåg att deras kunskap 

togs till vara på även om detta skedde i olika utsträckning. Majoriteten av deltagarna 

uppfattade även att det förekom någon form av kompetensutveckling på arbetsplatsen. En 

annan deltagare uttalade sig såhär: ”Vi har kompetensutveckling på så sätt att vi har utbildning 

på lärarmöten angående till exempel undervisning och problemlösning i matte och svenska 

läsning.” (IP3) 

 

Utifrån intervjumaterialet framkom det att ledaren möjliggjorde kompetensutveckling genom 

att till exempel anordna utbildningar, föreläsningar samt att uppmuntra till kollegialt lärande 

där personalen gavs möjlighet att lära av varandra.  

 

Att möjliggöra autonomi. Autonomi innebar att deltagarna kände en frihet att styra och 

strukturera sitt arbete. Samtliga intervjupersoner ansåg att de kände en frihet i arbetet även om 

de verkade uppleva det i olika utsträckning. En av deltagarna framställde det på följande vis: 

  

Jag är väldigt styrd efter läroplanen med timmar och så, men samtidigt kan jag välja hur jag 

vill använda den här timmen i det här ämnet så det är fritt med. Hur jag uppnår målet är upp 

till mig och mina kollegor. (IP3) 

 

Ovanstående citat var representativt bland flera av deltagarna. De ansåg att det fanns mål som 

skulle uppnås men hur de skulle uppnås var upp till dem själva, vilket möjliggjordes av 

ledaren. Däremot nämnde majoriteten av deltagarna att arbetet krävde mycket administration 

som tog mycket tid och därmed hann de inte göra allt som de önskat. En annan deltagare 

uttalade sig om friheten på följande sätt: ”(...) det finns inte någon bortre gräns för hur bra du 

kan planera dina lektioner och hur bra du kan bli som lärare så det är en stor frihet.” (IP9) 

 

Sammanfattningsvis upplevde majoriteten av deltagarna att de kunde lägga upp sin planering 

och arbetssysslor som de ville så länge de följde målen. Att ha en ledare som främjar autonomi 

i arbetet upplevdes som motiverande även om ett flertal respondenter upplevde regelverk och 

styrdokument till viss del begränsade handlingsfriheten och därmed motivationen.  

 

 Att möjliggöra samhörighet. Samtliga intervjupersoner beskrev att samhörighet och 

gemenskap kollegor emellan var oerhört viktigt för deras motivation. Samtliga 

intervjupersoner menade att deras chef uppmuntrade till kollegialt samarbete och deltagarna 

gavs därmed möjligheten till en god samhörighet och ett givande samarbete. En deltagare 

uttrycker detta på följande vis: ”Jag känner att jag alltid har stöd, jag kan gå till mina närmsta 

kollegor om det är något bra eller dåligt som hänt. Det är fantastiskt. Jag jobbar väldigt tätt 

ihop med den andra ettan och vi planerar allt tillsammans.” (IP1) 

 

I citatet ovan var det ledaren som har möjliggjort samarbetet mellan två klasser, vilket också 

visar att kollegorna uppmuntrades till ett kollegialt samarbete. Det möjliggjorde i sin tur att 

intervjupersonen upplevde att den kunde få stöd och stöttning. Samtliga intervjupersonerna 

ansåg att det fanns uppmuntran till kollegialt samarbete på arbetet som har resulterat i en god 

gemenskap, ett öppet klimat där deltagarna kunde få stöd och råd från varandra. En annan 

respondent uttryckte samhörigheten såhär: ”En positiv samhörighet får mig är att vilja gå till 
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jobbet utan att det är motsträvigt. Jag är inte rädd för att fråga för jag vet att de kommer vilja 

hjälpa lika mycket som jag vill hjälpa dem.” (IP5) 

 

Att ledaren möjliggjorde samhörighet skapade en trygg och trivsam miljö hos samtliga 

intervjupersoner som gjorde att de blev motiverade i sitt arbete.  

 

 

Ett icke-motiverat ledarskap 

Ett icke-motiverat ledarskap karaktäriserades av att vara passiv, frånvarande, bestraffningar 

samt obeslutsamhet. Nedan följer en mer utförlig presentation av dessa aspekter som 

illustreras med citat från intervjupersonerna. 

 

Passiv. En faktor som intervjupersonerna uttryckte var karaktäristiskt för ett icke-

motiverande ledarskap var att vara passiv. Med detta menades att ledaren inte tog tag i saker 

som medarbetarna bett om hjälp med. En av deltagarna uttryckte det med andra ord, nämligen 

på följande sätt: ”Ett icke-motiverande ledarskap är när ledaren inte kan svara på frågor eller 

när man behöver hjälp utan att det tas tag i.” (IP7) 

 

Citatet ovan illustrerade att ett icke-motiverande ledarskap var när ledaren inte tog tag i saker 

och därigenom var passiv. Det kunde även innebära att ledaren inte svarade på frågor från sin 

personal och vidare var undvikande. Nedan följer ett citat som ytterligare ett exempel på detta: 

”När man mailar hen svarar denne sällan, oftast får man skicka en påminnelse. Ledaren har 

då struntat i att läsa och det brukar då vara ett problem som man är angelägen om att lösa.” 

(IP9) 

 

Att ledaren är passiv beskrevs i citatet ovan som att denne undvek att svara på mail där 

medarbetaren även fick skicka en påminnelse till ledaren. Att inte aktivt respondera på 

deltagarens undran upplevdes som icke-motiverande.  

 

Frånvarande. Att ha en chef som inte var tillgänglig beskrevs av majoriteten av deltagarna 

som ett icke-motiverande ledarskap. Att inte vara tillgänglig ansåg deltagarna som att antingen 

vara på en annan plats eller befinna sig på möten. En av intervjupersonerna uttalade sig på 

följande vis: ”Antingen sitter chefen på kontoret med administrativa uppgifter eller så är hon 

på möten och är då inte på arbetsplatsen.” (IP6) 

 

Citatet ovan illustrerade det som samtliga deltagarna beskrivit som ett frånvarande ledarskap 

och det påverkade medarbetarnas motivation i en negativutsträckning. Majoriteten av 

intervjupersonerna menade att deras ledares uppgifter kännetecknades av mycket 

administrativa sysslor som inte hade att göra med den dagliga verksamheten. Det innebar 

emellanåt att ledarna exempelvis satt i budgetmöten eller på kontoret och inte alltid var 

närvarande i den pedagogiska verksamheten.  

 

Bestraffningar. Samtliga deltagare ansåg att ledarskap som innebar bestraffningar och 

repressalier var ett ledarskap som var icke-motiverande. En bestraffning innebar enligt 

deltagarna en negativ konsekvens som påföljd av ett icke önskvärt beteende eller andra 

överträdelser.  Nedan presenteras ett citat från en respondent: ”Repressalier tror jag skulle vara 

förödande för förtroendet för ledaren. Självklart ska allvarliga överträdelser uppmärksammas 

och få konsekvenser men användandet av repressalier känns inte som en framgångsrikväg.” 

(IP1) 
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Ett flertal av deltagarna uttryckte sig på samma sätt som ovanstående intervjuperson. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att belöningar och positiv förstärkning istället borde användas 

av ledare för att motivera till önskvärt beteende. Användandet av bestraffningar sågs som en 

förlegad ledarskapsstil och samtliga intervjupersoner trodde inte på användandet av 

bestraffningar. 

 

Obeslutsam. Att vara obeslutsam var något som samtliga deltagare härledde till ett icke-

motiverande ledarskap. Innebörden av ordet framställde deltagarna som att inte stå fast vid sitt 

beslut. Såhär uttryckte sig en person om ett ledarskap som är obeslutsamt: ”Att byta åsikt för 

att något kommer och säger att denne inte tycker om beslutet, att vända kappan efter vinden.” 

(IP1) 

 

Obeslutsamhet uttrycktes i citatet ovan som en ledare som byter åsikt utefter medarbetarna och 

deras åsikter vilket inte uppskattades av majoriteten av deltagare. En annan deltagare uttryckte 

sig på följande sätt: ”Att prata med många, lyssna in för många och försöka fatta ett beslut 

utefter det. Man måste ha en uppfattning från början om vad som är viktigt och köra på det.” 

(IP2) 

 

Intervjupersonernas uppfattningar om vad obeslutsamhet var stämmer överens med varandra. 

Med hänsyn till citatet ovan kan parallellen dras att medarbetarna tyckte att det var viktigt att 

chefen inte lyssnade in alla och försökte fatta ett bra beslut utefter det. Med tanke på att 

ledaren då uppfattades som obeslutsam och var därmed en egenskap hos en icke-motiverande 

ledare. Avslutningsvis var obeslutsamhet något som samtliga deltagarna var motståndare till 

då det blev rörigt och för att ledaren ändå inte kunde göra alla nöjda.  

 

 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka vad som kännetecknade ett motiverande ledarskap och ett 

icke-motiverande ledarskap. Undersökningen visade att ett motiverande ledarskap 

karaktäriserades av inlyssnande, handlingskraftig, tydlig, att möjliggöra kunskap och 

färdigheter, att möjliggöra autonomi och att möjliggöra samhörighet. 

 När det gällde inlyssnande lyfte intervjupersonerna fram vikten av att vara inlyssnande 

som en viktig egenskap för ett motiverande ledarskap. Denna egenskap var av stor betydelse 

för att medarbetarna skulle känna sig sedda och beskrevs som att ledaren tog sig tid att lyssna 

in medarbetarna när de hade något att säga. Bass och Reggio (2006) tar upp detta på följande 

sätt, nämligen att ledaren kan anpassa sig efter deltagarnas behov vilket i det här fallet är att 

kunna ha förmågan att lyssna på sina deltagare och låta de känna sig sedda.  

En annan viktig aspekt av ett motiverande ledarskap var att vara handlingskraftig som 

ledare. Intervjupersonerna menade att det innebar att ledaren aktivt agerar i en problematisk 

situation som kräver någon form av åtgärd, att personen la ner tid, energi och tog ansvar själv 

istället för att delegera uppgifter till medarbetare. Detta resultat är i enlighet med det som  

Shamir et al (1993) kommit fram till, nämligen att en handlingsorienterad syn hos ledaren 

smittar av sig till följarna som i sin tur ser till att målen uppnås. 

Deltagarna lyfte fram tydlig som en annan viktig egenskap gällande ett motiverande 

ledarskap, med andra ord att ledaren var rak och tydlig både gällande mål och visioner vilket 

gjorde att deltagarna visste vad som förväntades av dem. Det var viktigt för deltagarna att 

ledaren var bestämd för att de skulle känna sig motiverade till arbetet och veta vad som gällde. 

Detta resultat är i enlighet med det (Yukl, 2013) tar upp om ett transformativt ledarskap som 

innebär att deltagarna motiveras genom att de vet vad som förväntas av dem. I och med att de 

är motiverande kan deltagarna i den här studien genomföra ett bra jobb och de känner sig 

motiverade i sitt arbete. Detta stämmer överens med det som Bass och Reggio (2006) uttalar  
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sig om en transformativ ledare, nämligen en person som stimulerar och inspirerar följarna att 

uppnå extraordinära resultat. 

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev även att ett motiverande ledarskap 

kännetecknades av att ledaren möjliggjorde utvecklandet av kunskap och färdigheter som 

behövdes för att klara av professionella utmaningar. Ledaren möjliggjorde detta genom att 

lägga fokus på olika områden men även stöttning och gemenskap av kollegor beskrevs som en 

viktig aspekt för att utvecklas. Majoriteten av deltagarna uppfattade även att det fanns någon 

form av kompetensutveckling på arbetet som möjliggjordes av ledaren i form av anordnade 

föreläsningar, lärarmöten och utbildningar vilket bidrog till att skolpersonalen utvecklades i 

sitt arbete och kände sig motiverande.  Att ledaren möjliggör att deltagarna utvecklas 

kompetensmässigt skriver även Bass och Reggio (2006) om som menar på att en motiverande 

ledare är någon som får deltagarna att växa och utvecklas. Dessa ledare anpassar målen utefter 

gruppen och ser till deltagarnas behov vilket stämmer överens med denna studiens resultat.  

 Majoriteten av intervjupersonerna beskrev möjliggörandet av autonomi som en annan 

viktig aspekt av ett motiverande ledarskap. Deltagarna kände en stor frihet att lägga upp saker 

hur de ville där ledaren gav dem handlingsutrymme att lägga upp och planera sina lektioner. 

Även om det fanns mål som skulle uppnås och en läroplan att följa så var det upp till var och 

en att bestämma hur undervisningstimmarna skulle användas samt hur saker skulle läras ut till 

eleverna, vilket är ett uttryck för autonomi som möjliggjorts av ledaren. Precis som deltagarna 

i studien beskriver friheten på arbetet som motiverande, betonar Ryan och Deci (2000) att 

individen måste känna en frihet och möjlighet till eget handlingsutrymme som en viktig del för 

att känna motivation.  

Samtliga intervjupersoner ansåg att möjliggörandet av samhörighet var en annan viktig 

aspekt som kunde relateras till ett motiverande ledarskap. En god samhörighet kunde vara att 

kollegorna alltid kände stöd och stöttning samt att alla hjälptes åt om det behövdes. Även 

yrkesrollen som lärare beskrevs som ensamt i själva klassrummet, uppmuntrades ändå 

deltagarna av ledaren att samarbeta och därigenom skapades en tillhörighet och samhörighet. 

Samtliga intervjupersoner uppgav under intervjuerna att en god samhörighet var en stor 

bidragande faktor till deras motivation. Vissa dagar beskrevs som tuffare än andra av 

intervjupersonerna men då underlättade en god samhörighet med kollegor då deltagarna kunde 

uppleva ett emotionellt stöd.  

Deltagarnas upplevelser av vad som kännetecknade ett motiverande ledarskap är i enlighet 

med det Yukl (2013) beskriver som ett transformativt ledarskap på så sätt att medarbetarna 

genom ett sådant ledarskap visste vilka förväntningar som fanns genom att ledaren var rak och 

tydlig med det. Det innebär enligt Yukl (2013) att medarbetarna motiveras när de blir 

medvetna om resultatet av en uppgift eller deras arbete i stort. Tidigare forskning (Bass & 

Reggio, 2006) menar dessutom att en transformativ ledare är någon som inspirerar följarna 

och hjälper dem att utvecklas genom att ledaren svarar på följarnas/medarbetarnas behov. 

Detta kan kopplas till studiens resultat rörande ett motiverande ledarskap på så sätt att 

deltagarna hela tiden ville utvecklas och att ledaren följde upp och i bästa möjliga mån 

försökte tillgodose deras behov. Detta gjordes primärt genom att ledaren möjliggjorde 

kompetensutveckling via anordnade föreläsningar, utbildningar samt personalmöten. 

Dessutom tyder intervjupersonernas enorma engagemang för barnen och sitt arbete delvis på 

ett transformativt ledarskap, eftersom ett resultat av ett sådant ledarskap innebär att följarna 

känner ett engagemang för gruppen eller organisationen (Bass & Reggio, 2006). 

Ytterligare forskning (Shamir, House & Arthur, 1993) visar att en transformativ ledare 

motiverar sina följare genom att uttrycka höga förväntningar och förtroende för följarnas egen 

förmåga att möta dessa förväntningar och klara uppgifterna. Effekten av detta blir att de 

känner tro på sin egen kapacitet att klara av en viss prestation. Samtliga deltagare uttryckte att 

de visste vad som förväntades av deras arbetsprestation och de uttryckte att de hade förmågan 

att utveckla sina kunskaper och färdigheter genom att ledaren möjliggjorde 

kompetensutveckling. En av de viktigaste motivationsmekanismerna är att ledaren gör följarna 
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medvetna om hur viktigt det är att de uppnår målen (Shamir, House och Arthur, 1993). 

Samtliga intervjupersonerna uppfattade ledaren som tydlig med visioner och mål vilket var en 

viktig aspekt som bidrog till att deltagarna kände sig motiverade i sitt arbete.    

Att som ledare möjliggöra kunskap och färdigheter, autonomi samt samhörighet som en del 

av det motiverande ledarskapet går att relatera till självbestämmandeteorin. För det första 

menade samtliga respondenter att ledaren möjliggjorde kompetensutveckling vilket fick 

deltagarna att känna tro på sin egen förmåga. För det andra uttryckte samtliga deltagare att de 

kände en stor frihet och fick vara med att fatta beslut. Intervjupersonerna beskrev slutligen att 

ledaren möjliggjorde samhörighet och betonar vikten på en samhörighet och som bidrog till en 

god gemenskap bland kollegor och motivation i arbetet.  

Det som deltagarna menade skapade motivation är i enlighet med det som Ryan och Deci 

(2000) uttrycker vara centrala delar utifrån självbestämmandeteorin där motivation är en 

drivkraft till beteende. Ryan & Deci (2000) beskriver dessutom att för att kunna uppleva 

autonom motivation krävs det att de tre grundläggande psykologiska behoven är uppfyllda, det 

vill säga behov av kompetens vilket i denna studie relateras till kunskap och färdigheter, 

autonomi och samhörighet. Det är då som individer, i det här fallet deltagarna, kan lägga fokus 

och energi på sina arbetsuppgifter istället för att försöka uppnå de tre grundläggande behoven 

(Ryan & Deci, 2000). En tolkning av resultaten är att ledaren möjliggjort att deltagarna hade 

uppfyllt dessa tre grundläggande behov i enlighet med självbestämmandeteorin vilket bidragit 

till att de verkade vara engagerade och ha fullt fokus på sina arbetsuppgifter. Tack vare 

uppfyllandet av dessa kriterier för motivation och framförallt ledarens möjliggörande av dessa 

kände sig deltagarna motiverade till arbetet och bekräftar självbestämmandeteorins slutsatser.  

Studien visade även att ett icke-motiverande ledarskap karaktäriserades av att vara passiv, 

frånvarande, bestraffningar och obeslutsamhet. Att vara passiv beskrev deltagarna som att 

ledaren inte tog tag i saker vilket visade sig genom obesvarade mail, att ledaren inte svarade på 

frågor eller agerade när det behövdes. Samtliga deltagare såg detta som ett negativt 

karaktärsdrag och som motsatsen till ett motiverande ledarskap.    

En annan viktig aspekt av ett icke-motiverande ledarskap uttrycktes i form av frånvaro där 

ledaren inte var tillgänglig vilket kunde innebära att denne inte befann sig på arbetsplatsen, att 

ledaren befann sig på möten och därigenom blev otillgänglig och frånvarande. Det beskrevs 

även som att vara mer borta än att vara på plats och uppskattades inte av samtliga deltagare. 

Frustration uppstod och frånvaron av ledaren bidrog till att medarbetarna stundtals blev 

omotiverade. 

     Bestraffningar var en annan aspekt som samtliga deltagare var motståndare till och som de 

ansåg känneteckna ett icke-motiverande ledarskap. En bestraffning menades som en negativ 

påföljd för ett icke önskvärt beteende. Även om deltagarna var emot bestraffningar framkom 

det under intervjuerna att majoriteten kunde acceptera vissa konsekvenser för allvarliga 

överträdelser men inte användandet av bestraffningar i daglig bemärkelse.  

Obeslutsamhet var den slutliga aspekten av ett icke-motiverande ledarskap som av samtliga 

deltagare innebar att ledaren inte stod fast vid en åsikt eller ett beslut. Det beskrevs även som 

att ledaren lyssnade in för många för att denne vill göra alla nöjda i sitt beslutsfattande. Detta 

var något som upplevdes som icke-motiverande och deltagarna hade önskat att ledaren i vissa 

situationer istället skulle ha en egen uppfattning om vad som är viktigt och fatta ett beslut 

utifrån det.   

Även om deltagarna inte primärt upplevde ett icke-motiverande ledarskap hos deras 

nuvarande ledare framkom det under intervjuerna att de hade uppfattningar om ett icke-

motiverande ledarskap. Yukl (2013) menar att ett transaktionellt ledarskap kännetecknades av 

att ledaren använde belöningar och bestraffningar för att uppnå ett önskvärt beteende. 

Intervjupersonerna uttryckte att bestraffningar var något som var icke-motiverande och att 

deras nuvarande ledare inte använder sig av bestraffningar. Detta tyder till viss del på att ett 

icke-motiverande ledarskap kan relateras till det transaktionella ledarskapet. Däremot fanns 

det även andra aspekter som gjorde det möjligt att dra denna slutsats. Det transaktionella 
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ledarskapet kan mynnas ut i ett låt gå- ledarskap som Hinkin och Schriesheim (2008) menar är 

en ledarskapsstil som inte är motiverande då ledaren har misslyckats med att ge medarbetarna 

nödvändig kritik för att kunna utvecklas. Deltagarna beskriver låt gå- ledarskapet men med 

andra ord när de uttrycker sig om att passivitet hos en ledare som uppfattas som icke-

motiverande. Med passiv menades till exempel att ledaren inte svarade på mail eller direkta 

frågor. Att vara passiv i sitt ledarskap som deltagarna beskriver kan således relateras till 

dimensioner i det transaktionella- och låt gå- ledarskapet. 

Deltagarna behövde motiveras till arbete genom konstruktiv feedback som är i linje med 

det transformativa ledarskapet snarare än det transaktionella ledarskapet där ledaren 

poängterar och bestraffar följarna/medarbetarna när någon underpresterar. Detta tyder återigen 

på att det som deltagarna uppfattade som ett motiverande ledarskap är i linje med det 

transaktionella ledarskapet. Dessutom menar Yukl (2013) att ett transaktionellt ledarskap 

definieras av att ledaren är likgiltig för uppgifter och de underordnade. Vidare kan det här 

relateras till hur deltagarna kände när ledaren inte besvarade mail eller inte gav tid och energi 

till att lyssna och prata med medarbetarna. McCleskey (2014) beskriver vidare det 

transaktionella ledarskapet som en utbytesprocess där både ledaren och medarbetaren får en 

vinst. Samtidigt menar Yukl (2013) att det inte går att bortse från de andra negativa aspekterna 

i ett transaktionellt eller låt gå-ledarskap som kännetecknas av bland annat bestraffningar, 

bevakning och passiv hantering av problem. Deltagarna ansåg att deras ledare aktivt tog tag i 

problem som uppstod och var väldigt tillmötesgående vilket motiverade medarbetarna. 

Däremot framkom det under intervjuerna att en icke-motiverande ledare uppfattades som 

någon som inte tog tag i problem vilket är i linje med det Bass (1997) menar är ett 

transaktionellt ledarskap. Även om det fanns egenskaper som intervjupersonerna ansåg vara 

kännetecknande för ett icke-motiverande ledarskap som inte tidigare forskning specificerat, 

går det ändå att se tendenser till att ett icke-motiverande ledarskap kan relateras till aspekter 

inom det transaktionella ledarskapet.  

Av resultatet att döma kan parallellen dras att det som skolpersonal uppfattade som ett 

motiverande ledarskap var i linje med ett transformativt ledarskap. Det går också att förstå att 

deltagarna upplevde motivation i arbetet utifrån självbestämmandeteorin, i synnerhet när 

ledaren möjliggjorde för kunskap och färdigheter, autonomi och samhörighet.  

 

 

Metoddiskussion och avslutande kommentarer 

Generaliserbarheten av resultatet är begränsat med hänsyn till att det var tio deltagare i 

studien. Däremot intervjuades skolpersonal från sju olika skolor i Sverige vilket gör att det 

täcker ett större geografiskt område. Samtliga deltagares utsagor och upplevelser om ett 

motiverande ledarskap och ett icke-motiverande ledarskap överensstämde med varandra samt 

tidigare forskning. Att använda en kvalitativ metod till denna studie var en förutsättning för att 

fånga skolpersonalens erfarenheter och upplevelser om de olika ledarskapsstilarna. Tack vare 

detta kunde följdfrågor ställas på plats om det var något som var oklart. Frågorna var av öppen 

karaktär för att inte styra intervjupersonen i en viss riktning. Däremot kan det ha funnits frågor 

som var av ledande slag till exempel ”Är ledaren tydlig med visioner och mål?”. Dock är det 

ingenting som har haft en stor inverkan på resultatet i sin helhet. Deltagarna har visat ett stort 

intresse och engagemang i studien och har erbjudits en kopia av undersökningen när den är 

färdig. Intervjuguiden testades före den aktuella studien, för att prova om frågorna var 

relevanta till studien men även för att undersökningsledaren skulle ges ett övningstillfälle. 

Gällande studiens överförbarhet kan studien vara av intresse för skolverksamheter samt staten 

och kommuner som styr skolorna då denna studie ger en bild av vilka egenskaper som 

skolpersonal anser karaktärisera ett motiverande ledarskap och ett icke-motiverande ledarskap.  

SKL (2018) menar att det är kommunen eller den fristående skolans huvudman samt 

rektorn som har huvudansvaret för den dagliga skolverksamheten. Däremot skriver SKL 
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(2018) att de rådande arbetsvillkoren i välfärden i skolverksamheten är styrt av staten på så 

sätt att det är riksdagen och regeringen som sätter ramarna för lagar och förordningar. Detta 

innebär att ledarna inom skolan är styrda av regler men å andra sidan har de en viss 

handlingsfrihet inom ramarna för regelverket. Det är däremot vanligt förekommande att 

rektorer har många anställda under sig vilket innebär ett stort ansvar men även betungande 

administrativa uppgifter. Med tanke på det SKL skriver och deltagarnas uppfattning om 

rektorernas arbetsbörda är det inte särskilt konstigt att rektorers förutsättningar för att bedriva 

ett motiverande ledarskap inte verkar vara särskild stora. För att ledare inom skolan ska ges 

bättre förutsättningar att bedriva ett motiverande ledarskap behövs det åtgärder från staten 

precis som SKL (2018) hävdar. Den hårda detaljstyrningen försvårar arbetet för skolans ledare 

och det är viktigt att verksamheten inte blir för styrd samtidigt som en förändring inte kan ske 

för snabbt utan måste ske metodiskt för att hela organisationen ska följa med i utvecklingen. 

Även om deltagarna i största allmänhet beskrev ett motiverande ledarskap i linje med ett 

transformativt ledarskap behöver det inte betyda att det är bättre än ett transaktionellt 

ledarskap för skolpersonalens motivation som resultatet i denna studie visade. Däremot kan 

det ge en indikation till staten och kommuner vilken typ av ledare som lärare anser vara 

motiverande och icke-motiverande. 

Det som är nytt i jämförelse med tidig forskning är att det går att dra paralleller mellan ett 

motiverande ledarskap och ett transformativt ledarskap samt ett icke-motiverande ledarskap 

och ett transaktionellt ledarskap. Det har kunnat göras tack vara att karaktäristiska egenskaper 

tagits fram för respektive tema för att illustrera deltagarnas upplevelser.  

Studien kan förhoppningsvis ge de berörda parterna en bild av vilken betydelse ledarskapet 

har för motivationen bland medarbetarna och de som bedriver ledarskap själva kan bli mer 

medvetna om vad som fungerar och inte, även om de behöver ges rätt förutsättningar för att 

kunna bedriva ett motiverande ledarskap. Förslag på fortsatt forskning är att studera vidare hur 

rektorer kan ges bättre förutsättningar till att möjliggöra och genomföra ett motiverande 

ledarskap i praktiken. På så sätt kan ledarskapet på arbetsplatser förbättras och ge ökad 

motivation bland de anställda, vilket förhoppningsvis också bidrar till att fler personer söker 

sig till lärarutbildningar i framtiden och på så sätt säkrar kompetensförsörjningen. 
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