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Sammanfattning 

Svensk titel: Självledarskapets roll vid utövandet av transformativt ledarskap inom 

fastighetsmäklarbranschen. 

Författare: Malin Lindeberg och Filip Radic 

Handledare: Pia Ulvenblad 

Bakgrund: Självledarskap är en process där personer påverkar sig individuellt för att uppnå de 

uppgifter och mål de har. Självledarskap består av tre huvudstrategier; naturliga 

belöningsstrategier, tankemönsterbaserade strategier och beteendefokuserade strategier. Som 

mäklarchef arbetar individen med fler engagemang där självledarskap används i någon 

utsträckning för att upprätthålla fokus på arbetet. Genom användandet 

självledarskapskapsstrategier kan individen finna nytta och nöje i utövandet av uppgifterna 

uppnå full potential i sitt självledarskap.  

Eftersom mäklarchefen ansvarar för medarbetarna och deras prestationer är det viktigt att utöva 

nödvändig form av ledarskapsstrategi för att gemensamt uppnå organisationens mål. En form 

av ledarskap som förmår medarbetarna att sluta upp kring verksamhetens vision och inspirera 

dem till nya utmaningar och ökade prestationer är transformativt ledarskap. Transformativt 

ledarskap anses vara effektivt i organisationer där medarbetarna uppmanas se över sina 

egenintressen till fördel av gruppen, organisationen eller samhället, då ledaren överväger deras 

långsiktiga utvecklingsbehov i stället för deras tillfälliga behov.  

 

Baserat på tidigare studie kring transformativt ledarskap och självledarskap är egenintressen, 

självinsikt och motivation är några gemensamma nämnare. Mindre forskning finns som kan 

klargöra sammanhanget mellan självledarskap och transformativt ledarskap. Därmed är det 

intressant att undersöka vilken roll mäklarchefernas självledarskap har på utövandet av 

transformativt ledarskap och tydliggöra sammanhängande faktorer. 

Syfte: Syftet med studien är att ta fram ett teoretiskt ramverk som skapar förståelse för vilken 

roll mäklarchefens självledarskap har vid utövandet av transformativt ledarskap. Vår önskan är 

att det teoretiska ramverket kan utgöra en ansats till framtida forskning inom ämnet och även 

appliceras på organisationer utanför mäklarbranschen. 

Problemformulering: Vilken roll har mäklarchefens självledarskap vid utövandet av 

transformativt ledarskap? 

Metod: Studien görs i form av en kvalitativ forskningsansats där studiens empiriska material 

har samlats in från fem stycken besöksintervjuer med mäklarchefer i fastighetsmäklarföretag. 

Resultat: Av studiens resultat framgår det att de grundläggande strategierna inom 

självledarskap spelar roll vid utövandet av transformativt ledarskap. Av studien framgår det att 

mäklarchefers individuella självledarskap genomsyrar de transformativa komponenterna, vilket 

indikerar på att mäklarchefer använder liknande strategier för att leda sig själva och för att leda 

medarbetare. Valet mellan de olika transformativa ledarstrategier står utövaren ansvarig för, 

där självledarskap är en viktig faktor för att använda sig av nödvändig kompetens på rätt plats 

i organisationen.  

 



 
 

Abstract 

English title: The significance of self-leadership around the use of internal and external human 

resources among real estate managers. 

Authors: Malin Lindeberg and Filip Radic 

Tutor: Pia Ulvenblad 

Background: Self-leadership is a process by which people influence themselves to achieve 

their individual tasks and goals. Self-leadership consists of three main strategies; natural 

reward strategies, thought patterns based strategies and behavior-focused strategies. A broker 

manager involves self-leadership during individual work to maintain the focus. By using self-

leadership strategies an individual has the possibility to find pleasure in the performance of 

tasks to achieve full potential in their self-leadership. 

A broker manager is responsible for the employees and their achievements. Thus it is important 

to exercise the right kind of leadership strategy to mutually achieve the organization's goals. A 

form of leadership that is capable to achieve a staff with adherence to the business vision and 

inspire them to new challenges and increased performance is transformational leadership. 

Transformative leadership is considered to be effective in organizations where employees are 

encouraged to review their own interests for the benefit of the group, of the organization or 

society. During the exercise of transformative leadership the leader tends to consider the long-

term development needs of the staff rather than their temporary needs. 

Previous studies on transformational leadership and self-leadership show that self-interests, 

good self-awareness and motivation are some common denominators. Less research is available 

that can clarify the linkage between self-leadership and transformational leadership. Thus it is 

interesting to examine the role of a broker manager’s self-leadership in the exercise of 

transformational leadership and clarify related factors. 

Purpose: The purpose of the study is to develop a theoretical framework that creates an 

understanding of the broker manager's self-leadership in the exercise of transformational 

leadership. Our desire is that the theoretical framework could be an approach to future research 

in the area and also applied to organizations outside broker. 

Problem formulation: What role has the brokerage manager's self-leadership in the exercise 

of transformational leadership? 

Methodology: The study is based on a qualitative approach in which the study's empirical 

material has been collected from five interviews with broker managers in the real estate 

business. 

Result: The results of the research show that the basic strategies of self-leadership play a role 

in the exercise of transformational leadership. The study shows that the broker managers 

individual self-leadership permeates the transformative components, indicating that the broker 

managers use similar strategies to lead themselves and for leading employees. The choice 

between the different transformative leadership strategic components is the practitioner 

responsibility, where self-leadership is a key factor in making use of the right skills in the right 

place in the organization. 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att introducera uppsatsens ämne. Vi inleder med en problembakgrund 

som leder till vår problemdiskussion där vi resonerar oss fram till vår problemställning. Vi 

redogör därefter studiens syfte samt presenterar våra centrala begrepp: självledarskap, 

transformativt ledarskap och mäklarchef. Vi avslutar detta kapitel med att tydligt beskriva 

uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund   

En fastighetsmäklare är en person som förmedlar fastigheter mellan köpare och säljare. 

Människor kommer i kontakt med fastighetsmäklare när de är på väg att göra sitt livs kanske 

viktigaste affär, nämligen att köpa eller sälja sitt boende. Under 2013 såldes det ca 148 000 

bostäder runt om i hela landet och vid ca 80 procent av försäljningarna anlitades en 

fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2014).  

 

Inom fastighetsmäklarbranschen ser vi en kontinuerlig ökning av kedjeanslutna mäklare. 

Mäklare med mål om att klättra i hierarkin och driva ett eget företag har alternativen att starta 

ett privat mäklarbolag eller ansluta sig till ett befintligt franchiseföretag (Mäklarsamfundet, 

2014). Ett franchiseföretag drivs av en mäklarchef, franchisetagaren, med hjälp av sina 

fastighetsmäklare. Som franchisetagare arbetar individen med fler arbetsuppgifter och 

arbetsområden utöver sitt vanliga engagemang som fastighetsmäklare, varav en viktig uppgift 

är att utöva ledarskap (ibid.).  

 

Ledarskap och ledarskapsutveckling är nödvändigt i alla typer av team och organisationer 

(Yukl, 2010. 2013), inte minst inom fastighetsmäklarbranschen (Svensk Fastighetsförmedling, 

2010). Enligt Yukl (2010. 2013) är ledarskap en process där en individ leder andra genom att 

strukturera, guida och underlätta aktiviteter och relationer inom en grupp eller en organisation. 

Eftersom ledaren ansvarar för efterföljarna och deras prestationer är det viktigt att utöva 

nödvändig ledarskapsstrategi för att gemensamt uppnå organisationens mål (Bass, 2008).  

 

En ledarskapsstrategi som förmår medarbetarna att sluta upp kring verksamhetens vision och 

inspirera dem till nya utmaningar och ökade prestationer är transformativt ledarskap (Ellström, 

Ekholm & Ellström, 1992). Enligt Bass (2008) är transformativt ledarskap en viktig komponent 

för organisationens framgång och välmående. Det transformativa ledarskapet består av fyra 

grundkomponenter: individuell hänsyn, intellektuell stimulans, inspirerande motivation och 

idealt inflytande (Bass & Avolio, 2002). Transformativt ledarskap anses vara effektivt i 

organisationer där medarbetarna uppmanas se över sina egenintressen till fördel av gruppen, 

organisationen eller samhället, då ledaren överväger deras långsiktiga utvecklingsbehov i stället 

för deras tillfälliga behov (Bass, Riggio, 2006; Gennaro, Vito, Higgins, Denney, 2014). 

Efterföljarna blir då medvetna om vad som egentligen är viktigt (Bass, 2008) och motiverade 

till att uppnå framgång och att prestera utöver sina gränser (Mora & Ticlau, 2012: Moradi, 

2005).  

 

En förutsättning för att kunna leda andra individer är att du känner dig själv, uppnår personlig 

och gemensam tillfredsställelse samt utvecklar det individuella självledarskapet (Bass, 2008). 

Individer som utövar självledarskap påverkar sig själva genom att strukturera och belöna sig 

själva med hjälp av en uppsättning beteendefokuserade och kognitiva strategier (Neck & Manz, 

2013). Självledarskap består av tre huvudstrategier; beteendefokuserade strategier, naturliga 

belöningsstrategier och tankemönsterbaserade strategier. Genom att implementera dessa 
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strategier kan individen få en klarare bild av hur hen arbetar i nuläget. De befintliga bristerna 

framhävs vilket hjälper individen inför framtida förändringar för att kunna skapa en bättre 

arbetsmiljö för både sig själv och omgivningen (Houghton & Neck, 2002; Neck & Manz, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 

Forskning om hur fastighetsmäklare leder sig själva och andra är i dagsläget begränsad, men 

det som finns har främst fokuserat på hur etiska regler och värderingar influerar etiska 

bedömningar och fastighetsmäklares avsikt att agera etiskt (Chun-Chang, 2007), hur säljare 

motiveras till ökad försäljning (Kovach, 1987), samt vilka faktorer som bidrar till 

karriärtillfredställelse hos individer som jobbar med försäljning (Joo och Ready, 2012), vilket 

relaterar till mäklaryrket.  Matsuos (2011) studier bygger på hur högpresterande 

fastighetsmäklare har gjort framsteg genom att utveckla sina kunskaper inom mäklaryrket där 

forskningen baseras på fastighetsmäklare som har mer än tio års erfarenhet. 

 

Under de senaste 50 åren har forskare definierat ledarskap baserat på deras individuella 

perspektiv med avseende på de fenomen de har studerat (Yukl, 2010). Enligt ett flertal forskare 

är ledarskap ett komplext ämne som med tidigare forskning studerats utifrån en viss synvinkel 

och fråga; “Vilken typ av ledarskap är nödvändigt?”, vilket i sin tur har resulterat i snarliknande 

resultat (Higgs, 2003; Yukl, 2010. 2013). Tidigare forskning har kommit fram till att kunna 

utveckla varje anställd, hantera konflikter, framhäva medarbetarna och organisera samt 

samordna administrativa problem är nödvändiga egenskaper en ledare bör besitta (Bass, 1985; 

Gennaro, Vito, Higgins & Denney, 2014; Ruh, 2012; Yukl 2010. 2013). 

 

Tidigare forskning inom ämnet transformativt ledarskap har främst fokuserat på vilken typ av 

ledarskap som är nödvändig för dagens organisationer och de egenskaper en ledargestalt bör 

besitta (Bass, 2008; Bass & Riggio, 2006; Gennaro, Vito, Higgins & Denney, 2014; Mora & 

Ticlau, 2012; Yukl, 2013). På senare år har forskare valt att fördjupa sig inom ett flertal områden 

för att bepröva de olika ledarskapsstrategierna (Bass, 2008). 

 

Inom utbildningssektorn har studier gjorts genom att utmana de traditionella 

transaktionsorienterade utlärningsprinciperna genom att implementera transformella principer, 

som bidrog med utvecklad inlärningsförmåga, ökad motivation och mer investerad tid inom 

studier (Haber-Curran & Tillapaugh, 2015). Forskare har också studerat liknande fenomen 

inom sjukvården. Utövandet av effektivt kliniskt ledarskap genom kreativitet, att lyfta 

medarbetaren, påverka, respektera visade sig förbättra vårdkvaliteten (Cook & Leathard, 2004). 

Liknande kärnkompetenser har studerats och anses vara viktiga inom den politiska sektorn 

(Romain, 2014). Forskare har även behandlat det transformativa ledarskapet inom den militära 

sektorn. Studierna var baserade på hypoteser som antog att det transformativa ledarskapet hade 

en större inverkan och påverkade efterföljarna mer personligt ju högre militärgrad en ledare 

besatt (Bass, 2008; Eid, Johnsen, Brun, Laberg, Nyhus & Larsson, 2004; Ivey & Kline, 2010). 

 

Tidigare studier inom självledarskap har främst fokuserat på självledarskap som grund. Med 

tiden har forskare valt att avgränsa sig och fokusera på ett flertal områden. Inom vården, 

utbildningssektorn, idrottsvärlden har självledarskap studerats och visat sig ha en stor betydelse. 

Utövandet av självledarskap visade sig bidra med ökad prestationsförmåga, själv-förmåga och 

tillfredsställelse (Neck & Milliman, 1994).  

 

I början på 1990-talet gjordes fältstudier kring självledarskap i samband med organisationers 

insatsgrupper. Den utvalda forskningsgruppen studerade och utövade självledarskap genom 
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mentala övningar. Utövandet och träningen bidrog till högre entusiasm, ökad 

jobbtillfredställelse och reducerad nervositet och stress (Neck & Manz, 1996). Ett flertal 

forskare håller med och konstaterar att utmaningar och specifika mål inom arbetslivet ökar den 

individuella prestationen (Neck & Houghton, 2006). Självledarskap har även tidigare studerats 

i samband med entreprenörer och dess fokus på hur självledarskap fungerar som en bidragande 

faktor till entreprenörers självutveckling (Neck, Neck, Manz & Godwin, 1999), samt hur 

entreprenörer kan använda sig av självledarskap som resurs för att öka drivkraft och minska 

utbrändhet (D'Intino, Goldsby, Houghton & Neck, 2007). 

 

Den större delen av forskningen inom det transformativa ledarskapet har mestadels baserats på 

elever, sjuksköterskor, underordnade, det vill säga hur efterföljare har upplevt och påverkats av 

ledarstilen. Liknande fenomen har studerats inom ämnet självledarskap där efterföljare har 

blivit uppmanade av chefer att leda sig själva för att uppnå ett mer effektivt tanke- och 

beteendemönster samt självutveckling. Självledarskap och transformativt ledarskap har sedan 

länge studerats utifrån deras egna perspektiv utan att ha tagit hänsyn till varandra. Därav är 

forskningen kring hur chefers självledarskap relaterar till det transformativa ledarskapet är 

begränsad.  

Baserat på tidigare studier kan vi hitta kopplingar mellan transformativt ledarskap och 

självledarskap där egenintressen, självinsikt och motivation är några gemensamma nämnare, 

men mindre studier finns som kan klargöra sammanhanget mellan självledarskap och 

transformativt ledarskap. Därmed finner vi ett intresse för att undersöka vilken roll 

mäklarchefernas självledarskap har på utövandet av transformativt ledarskap och tydliggöra 

sammanhängande faktorer. 

1.3 Problemformulering 

Vilken roll har mäklarchefens självledarskap vid utövandet av transformativt ledarskap? 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att hitta och beskriva sammanhängande faktorer inom självledarskap och 

transformativ ledarskap och hur dessa faktorer är beroende av varandra. Syftet med studien är 

att ta fram ett teoretiskt ramverk som skapar förståelse för vilken roll mäklarchefens 

självledarskap har vid utövandet av transformativt ledarskap. Vår önskan är att det teoretiska 

ramverket kan utgöra en ansats till framtida forskning inom ämnet och även appliceras på 

organisationer utanför mäklarbranschen. 

1.5 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till mäklarchefer inom svenska fastighetsmäklarbolag. 

Studien skall fokusera på mäklarchefens självledarskap och vilken betydelse det har för 

utövandet av transformativt ledarskap, då vi anser att ledarskapet utformas och påverkas av 

individens egenskaper, inte tvärtom.  Då vi studerar befintliga egenskaper hos mäklarchefer 

väljer vi att avgränsa från könsfördelning och längden på mäklarchefernas ledarerfarenhet, då 

vi anser att det inte är väsentligt för denna studie. 
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1.6 Centrala begrepp 

I vår studie har vi valt att definiera våra centrala begrepp enligt följande: 

 

·   Transformativt ledarskap  Ett ledarskap som inspirerar individen till att finna 

mening och skapa förståelse för sitt arbete (Bass, 2008). 

 

·    Självledarskap   I vår studie menar vi likt Neck och Manz (2012) och 

Manz (1986) att självledarskap är en process där personer påverkar sig individuellt för 

att uppnå de uppgifter och mål de har. 

 

·  Mäklarchef  Ett franchiseföretag drivs av en mäklarchef med hjälp 

av sina fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2014). I denna studie är mäklarchefen 

antingen franchisetagare eller kontorschef. 

  



5 
 

2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som ligger till grund för vår empiriska studie. 

Vi inleder kapitlet med att beskriva och presentera olika strategier och komponenter inom 

självledarskap och transformativt ledarskap. Vi avslutar med att förklara vår analysmodell för 

att få en bild över vad det är vi skall analysera.  

 

2.1 Självledarskap 

Självledarskap introducerades som ett begrepp av Manz (1986) då han beskrev självledarskap 

som ett omfattande självinflytande perspektiv som berör ledning av sig själv mot utförandet av 

uppgifter som är naturligt motiverande samt även att styra sig själv att utföra de uppgifter som 

inte är naturligt motiverade men som ändå måste genomföras. Manz (1986) förklarar att den 

individuella självledaren anses vara den viktigaste källan till sitt eget beteende. Individer anses 

inte endast vara kapabla till att styra sina egna handlingar utan kan även påverka vilka 

handlingar och åtgärder som är mest åtråvärda (Manz, 1986). Neck och Manz (2013, s.5) 

definition av självledarskap är "the process of influencing oneself". 

 

Som tidigare nämnts beskrivs självledarskap av Neck och Manz (2013) som en process där 

individer påverkar sig själva genom att strukturera och belöna sig själva med hjälp av en 

uppsättning beteendefokuserade och kognitiva strategier. Genom att implementera dessa 

strategier kan individen få en klarare bild på hur hen arbetar i nuläget, de befintliga bristerna 

och framtida förändringar för att kunna skapa en bättre arbetsmiljö för både sig själv och 

omgivningen (Houghton & Neck, 2002; Neck & Manz, 2013). Arbetare kan genom ett bättre 

självledarskap öka sina möjligheter att nå uppsatta mål genom att påverka hur de utför sitt arbete 

(Neck, Neck, Manz & Godwin, 1999).  

 

Självledarskapets primära innehåll är hur individers tankar och beteende har en tendens till att 

påverka den personliga effektiviteten (Neck & Manz, 2013). Fortsättningsvis skriver Neck och 

Manz (2013) att självledarskap innefattar socialkognitivism och kognitiv utvärderingsteori som 

härleder från områden inom psykologin. 

 

Bandura (1986) beskriver socialkognitivism som en komplex process då människor förändras 

och anpassas. Neck och Manz (2013) menar att socialkognitivism innebär att individer både 

påverkar och påverkas av den värld som vi lever i. Bandura (1986) förklarar att det finns tre 

ömsesidigheter som termer innefattar och förklarar den mänskliga funktionen. Beteende, 

kognitiva och personliga faktorer och händelser i miljön är de tre ömsesidigheterna och dessa 

är faktorer som samverkar. Socialkognitivismen belyser även vikten av den mänskliga 

förmågan att omvandla observationer till erfarenheter och lärdomar och förmågan att använda 

sin fantasi (Neck & Manz, 2013). Även vikten av vår egen uppfattning om vår grad av 

effektivitet och möjlighet att vara effektiva är en del av socialkognitivismen menar Neck och 

Manz (2013). Bandura (1986) och Neck och Manz (2013) belyser båda vikten av att ha 

förmågan att kunna leda sig själv speciellt när individen ställs inför svåra men viktiga uppgifter. 

 

Självledarskap Transformativt ledarskap
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Inom den kognitiva utvärderingsstrategin görs en distinktion mellan inre och yttre motivation 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Inre motivationsenergi uppkommer genom att utföra 

aktiviteter och uppgifter som individer tycker om (Neck & Manz, 2012), till skillnad från den 

yttre motivationen som erhålls genom belöningar såsom befordran eller pengar (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) skapas den inre motivationen genom 

behovet av självkompetensupplevelse och självbestämmande. 

 

För att bygga upp motivation är det viktigt att finna drivkraft för självinlärningen och att 

intresset finns (Sjöberg, 1997). Fortsättningsvis talar Sjöberg (1997) om aktiverande pedagogik 

som en effektiv form av inlärning istället för att låta den lärande individen vara passiv. 

Aktiverande pedagogik ger individerna en möjlighet att strukturera sina egna arbetsuppgifter, 

vilket i sin tur resulterar i att individen upplever mer egenkontroll. Detta är ett verktyg för att 

utveckla intresset och öka kreativiteten som i sin tur ger upphov till inre motivation (Sjöberg, 

1997). Egenkontroll är ett viktigt skäl till den aktiverande pedagogikens överlägsenhet. 

 

Självledarskap består av tre huvudstrategier; naturliga belöningsstrategier, 

tankemönsterbaserade strategier och beteendefokuserade strategier (Neck & Manz, 2013). 

Genom användandet av dessa tre självledarskapskapsstrategier kan individen genom att finna 

nytta och nöje i utövandet av uppgifterna uppnå full potential i sitt självledarskap (Manz, 1983). 

Nedan kommer en beskrivning av självledarskapsstrategierna och strategiernas innebörd. 

2.1.1 Naturliga belöningsstrategier 

Självledarskap betonar belöningar som är separata från uppgiften och som tas emot för dess 

slutförande (Manz, 1986). Två primära funktioner kan identifieras som beskrivande av naturliga 

belöningsaktiviteter. De tenderar att få oss att känna oss mer kompetenta och hjälper oss att 

känna mer självkontroll. En annan aspekt av naturliga belöningsaktiviteter gäller vår 

medvetenhet om vilken mening vi genererar från dem (Neck & Manz, 2009). Neck och Manz 

(2009) menar alltså att känslan av kompetens, självkontroll och mening som individen får 

förvärva från aktiviteter är de primära dragen som ansluts till naturliga belöningsstrategier. Deci 

och Ryan (1985) beskriver att individer som vistas i en situation kan genom användandet av 

naturliga belöningsstrategier i sitt självledarskap hitta belöningar som kan leda till förhöjd 

känsla av självkontroll, kompetens och mening. 

 

Självkontroll är en del av naturliga belöningsaktiviteter som får personer att känna sig mer 

kontrollerande kring sitt eget beteende. Människor ses ha en naturlig tendens att vilja styra och 

kontrollera sina öden. Vi människor tenderar att vilja vara en viktig kraft i att bestämma vad 

som händer runt omkring oss. En del av oss människor föredrar att själva ta viktiga beslut som 

vi direkt påverkas av som vilket arbete vi ska ha, hellre än att någon annan bestämmer det åt en 

(Neck & Manz, 2009). 

 

Kompetens är en vanlig aspekt av naturliga belöningsaktiviteter. Neck och Manz (2009) menar 

att en gemensam aspekt av naturliga belöningsstrategier är att de oftast ger oss en känsla av 

kompetens. Personer som tänker på aktiviteter de gillar härleds ofta till något som de besitter 

kompetens inom. Vi människor njuter och uppmuntras ofta av de uppgifter som vi utför väl och 

de aktiviteter som en individ dras till är ofta en aktivitet som de besitter kompetens i. Individen 

uppmuntras att fortsätta med aktiviteten då de ofta är kopplade till externa belöningar som 

komplimanger (ibid.). En individs kompetens kommer från naturlig begåvning, slumpartade 

händelser och kulturella upplevelser menar Bandura (1997). 
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Kombinationen av kompetens och självkontroll resulterar ofta i ett beteendemönster. 

Beteendemönstret innehåller en strävan efter utmanande aktiviteter som individen anstränger 

sig att övervinna. Vid en aktivitet som individen inte finner någon mening eller syfte med är 

det svårt att känna en naturlig glädje och bli inre motiverad. Att finna en mening med den 

aktiviteten som utövas är en annan viktig aspekt inom naturliga belöningar menar Neck och 

Manz (2012). Känslan av att ha genomfört eller åstadkommit en utmaning är i sig naturligt 

belönade eftersom det bidrar till en känsla av kompetens och självkontroll (Neck & Manz, 

2009). För att en individ ska kunna skapa en ny uppfattning om en viss aktivitet krävs det att 

individen förbättrar sitt tankemönster (Manz, 1990). 

2.1.2 Tankemönsterbaserade strategier 

Vad vi väljer att tänka på och hur vi väljer att tänka på det är antagligen den viktigaste delen av 

självledarskap menar Neck och Manz (2009). Vad vi upplever i livet är unikt och ingen annan 

upplever exakt samma sak. Neck och Manz (2009) menar att individer skapar sina egna 

psykologiska världar genom att välja vilken information som tas in och vilken skepnad den får. 

Två typer av tankemönster som en individ kan anta är möjligheter och hinder. De 

tankemönsterbaserade strategierna används för att omvandla tankarna och genom detta 

framkalla mer eftertraktade tankemönster. Ett mer eftertraktat tankemönster kan vara att inrikta 

tankarna på möjligheter istället för på hinder (Neck & Manz, 2012). 

 

Hinder är ett tankesätt som inriktar tankarna och fokus på svårigheterna och fallgroparna vid 

mottagandet av nya utmaningen. En individ med detta tankesätt söker sig till säkrare områden 

och tar avstånd från utmaningar, vilket leder till mindre möjlig förtjänst (Neck & Manz, 2012). 

 

Möjligheter redogörs som ett tankesätt där tankarna fokuseras och inriktas på de möjligheter 

och tillfällen som utmaningar och olika situationer erhåller. Kreativa och nyskapande individer 

som bidrar med stora genombrott och framsteg använder sig mest troligen utav detta tankesätt. 

Individens tro och framtidsvision sporrar troligen individen att anta nya utmaningar (Neck & 

Manz, 2009). 

2.1.3 Beteendefokuserade strategier 

Vi kan först förändra eller skapa nya banor i samhället när individer har en egen inverkan på 

sitt beteende. För att kunna leda sig själv effektivt observerar individen sitt eget beteende och 

förse sig med nödvändig information för att kunna öva på sin kontroll av sig själv (Neck & 

Manz, 2013). Beteendefokuserade strategier förklarar Neck och Houghton (2006) är en strävan 

efter att öka en individs självkännedom för att underlätta beteendehantering, särskilt 

hanteringen av beteenden som relaterar till nödvändiga men obehagliga uppgifter. Då en individ 

har möjlighet att hantera sin självdisciplin medverkar de beteendefokuserade strategierna till att 

individen tar tag i oönskade och svåra, men nödvändiga arbetsuppgifter (Neck & Manz, 2013). 

Beteendefokuserade strategier inkluderar självobservation, självmålsättning, självbelöning, 

självbestraffning och omgivningssignalering. Dessa strategier kommer nedan presenteras och 

förklaras. 

 

Självobservation innebär att höja sin medvetenhet om när och varför individer bedriver 

specifika beteenden (Neck & Manz, 2009). Individen utövar självobservation för att börja tänka 

på hur hen agerar och funderar vid en speciell situation (Ulvenblad, Wall, Cederholm & Hedin, 

2013). Manz och Sims (1980) förklarar att strategin innebär systematisk insamling av 
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individens individuella beteende för att skapa ett underlag för självutvärdering. Underlaget 

används sedan för att försöka få en möjlig insikt om orsakerna till individens beteende. 

 

Då individen har en känsla av att hen inte presterar tillräckligt varje dag genom slöseri med tid, 

bör hen studera de distraktionerna som upplevs. Genom att notera och uppmärksamma det 

individen gör förutom sina arbetsuppgifter går det att undersöka och utreda hur den slösade 

tiden tillbringats (Neck & Manz, 2012). Denna typ av självinsikt är ett nödvändigt första steg 

mot att förändra eller utesluta ineffektiva och improduktiva beteenden (Manz & Sims, 1980; 

Neck & Houghton, 2006). 

 

Självmålsättning innebär att individen sätter upp egna personliga mål för att kunna utveckla sitt 

självledarskap (Manz & Sims, 1980; Neck & Manz, 2009; Ulvenblad et al., 2013). Personliga 

mål kan både vara långsiktiga och kortsiktiga. Vid uppförandet av långsiktiga mål underlättar 

det att utforma och följa kortsiktiga mål (Neck & Manz, 2009). När en individ har genomfört 

ett av de kortsiktiga målen skapas en mindre känsla av prestation än vad genomförandet av ett 

långsiktigt mål skulle göra. Bandura (1997) beskriver denna process som ansträngande och det 

långsiktiga målet som individen utformat i början kommer troligtvis att förändras under tiden 

beroende på de framsteg som individen gör. Vidare menar Bandura (1997) att det är viktigt att 

ha mål som är aktuella.  
 

Genom tillgång till korrekt information om individens beteende och prestationer förklarar Neck 

och Houghton (2006) att individer kan utforma beteendeförändrande mål för sig 

själv.  Forskarna förklarar vidare att utmanande och specifika mål väsentligt kan öka individens 

prestationer. Manz och Sims (1980) påpekar att mål som är offentliga, beteendeförändrande 

och kortsiktiga är mer effektiva mål. 

 

Självbelöning är en av de starkaste strategierna inom självledarskapet som en individ besitter 

(Neck & Manz, 2009). Självbelöning innebär att individer belönar sig själva efter att ha fullgjort 

en uppgift (Ulvenblad et al., 2013).  Neck och Manz (2009) beskriver vidare att individer kan 

påverka sina handlingar positivt genom att belöna sig för önskvärda beteenden. Dessutom är 

individer kapabla att belöna sig själva både på ett fysiskt samt ett mentalt sätt (Neck & Manz, 

2009). Självbelöning kan vara något enkelt eller immateriellt såsom en mental gratulation till 

sig själv för att ha utfört en viktig uppgift eller något mer konkret som en speciell semester för 

att ha utfört en svår uppgift förklarar Neck och Houghton (2006). 

 

Självbelöning vid en fysisk nivå kan individer belöna sig själv med föremål är önskade. Genom 

att belöna sig själv med föremål som individen gillar utövas en positiv effekt på deras framtida 

arbetsuppgifter. Ett exempel är en säljare som har en ledig dag eller ett besök på en fin 

restaurang som självbelöning efter att genomfört en stor försäljning. Det viktiga med 

självbelöning är att individer kan belöna sig med saker som de tycker om när de uppnått önskade 

mål. En del individer gör detta utan att inse att det som händer. För att öka vår egen motivation 

och effektivitet, är den stora utmaningen att identifiera de saker vi finner givande och önskvärda 

och sedan använda dem systematiskt för att belöna vårt beteende. Individen förser sig själv med 

en drivkraft som används till att skapa liknande önskat beteende i framtiden (Neck & Manz, 

2009). 

 

Självbelöning vid en psykisk nivå görs genom mentala gratulationer och genom individens 

fantasi menar Neck och Manz (2009). Om en säljare har lyckats med en stor försäljning kan 

hen utåt verka lugn men på insidan sprudla av glädje och på detta sätt ge sig själv invändig 

beröm. Individer kan förbättra sitt eget beteende markant om de målmedvetet söker upp sina 
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egna önskvärda beteende och ger sig själva beröm (Neck & Manz, 2009). Individer kan 

kombinera fysiska och mentala nivåer för att utöva en särskilt kraftfull självbelöningsstrategi. 

Individer kan belöna sig mentalt genom att ta korta, mentala resor för att ha utfört mindre 

uppgift under hela året och sedan efter månader efter hårt arbete fysiskt kunna njuta av en 

semester. Genom detta belönas individens långsiktiga och kortsiktiga uppgifter (ibid.). 

 

Självbestraffning eller självkorrigerande feedback enligt Neck och Manz (2013) bör bestå av 

inramning och granskning av misslyckanden och oönskade beteende då kan individen bli 

uppmärksam och kan ändra på sitt beteende. Självbestraffning förklarar både Neck och Manz 

(2009) och Ulvenblad et al. (2013) är ett sätt som individer leder sig själv genom användning 

av olika bestraffningar. Tyvärr litar en del individer på denna strategi som involverar både 

skuldkänslor och självkritik vilket försämrar motivationen och kreativiteten menar Neck och 

Manz (2009). Manz och Sims (2001) belyser att överdriven användning av självbestraffning 

kan försämra prestation och borde undvikas. De som använder sig vanligen av självbestraffning 

blir sannolikt avskräckt och njuter inte av deras arbete (Neck & Manz, 2009). Liknande 

strategier kan användas enligt Neck och Manz (2009) för att ta itu med en del av våra 

problembeteenden. De menar att självbestraffning funkar i stortsätt likadant som självbelöning, 

där fokus är på självtillämpade konsekvenser för individens beteende. Skillnaden är att det 

handlar om negativ snarare än positiv självtillämpade resultat för att minska oönskad beteende 

snarare än en ökning av det önskade beteende (Neck & Manz, 2009). 

 

Omgivnigssignalering är enligt Neck och Manz (2009) en strategi som innebär användning av 

fysiska objekt som ska påminna oss eller att få oss att fokusera på de uppgifter som ska utföras. 

Ulvenblad et al. (2013) menar att det finns olika signaler i vår omgivning som får individer att 

göra på ett speciellt sätt. Individer kan t.ex. vid arbetspassets början skriva en lista på 

arbetsuppgifter som ska utföras och har genom detta ökat effektiviteten. Listan är inte endast 

en påminnelse utan bidrar även till en förhöjd känsla av personlig prestation och en belöning 

när objekt stryks från listan. Det viktiga med omgivningssignalering är att individer kan 

använda sig utav fysiska objekt för att kunna fokusera på sina prestationer. Utmaningen ligger 

i att hitta dessa objekt som fungerar bäst för oss och att använda de, vilket är objekt som får vår 

uppmärksamhet och påminner oss om arbetsuppgifterna (Neck & Manz, 2009). 

 

Vi är omgivna av fysiska faktorer som tenderar att uppmuntra vissa beteenden. Vi kan ta bort 

oss själva från deras närvaro genom att t.ex. utforma vår arbetsplats för att avlägsna de fysiska 

faktorerna som bidrar till individens improduktiva beteende (Neck & Manz, 2009). På samma 

sätt kan individer använda sin arbetsmiljö för att finna positiva objekt som motiverar individer 

att fokusera på nödvändiga uppgifter och att fortsätta sitt arbete. Det är viktigt att umgås med 

medarbetare som inspirerar och uppmuntrar ett önskvärt beteende för att motivationen ska 

hållas uppe (Manz, 1992; Neck & Manz, 2009). 
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2.2 Transformativt ledarskap 

Ledarskap enligt Andersson (1992) går ut på att först skapa en förståelse och sedan tillgodose 

individers inre. För att samtidigt uppnå effektivt ledarskap skall individer kunna bemästra 

respektgivande och positiv maktutövning. Inom denna inflytelserika maktövning är det viktigt 

att tillfredsställelsen och motivationen kan tillgodose individers behov av uppskattning och 

personlig utveckling av andra (Andersson, 1992). Fortsättningsvis beskriver Andersson (1992) 

att en transformativ ledarstil förstår individer och gör dem delaktiga på det sätt att de känner 

samhörigt och upplever en ömsesidig tillit och respekt. 

 

Transformativt ledarskap beskrivs av Bass (2008) som en lämplig och effektiv ledarstil i 

organisationer där medarbetarna uppmanas se över sina egenintressen till fördel av gruppen. En 

grundläggande förutsättning hos en transformativ ledare är att denne skalla vara i stånd att 

igenkänna behov av både verksamhetsutveckling och medarbetarnas utveckling (Mora & 

Ticlau, 2012: Moradi, 2005), samt få medarbetare att sluta upp kring verksamhetens vision och 

inspirera dem till nya utmaningar och ökade prestationer (Bass, 2008). 

 

Det transformativa ledarskapet består av fyra grundkomponenter: individuell hänsyn, 

intellektuell stimulans, inspirerande motivation och idealt inflytande (Bass & Avolio, 2002). 

Komponenterna skall inte tolkas som ett trappsteg utan istället som olika ledaregenskaper en 

transformativ ledare bör besitta. Därav är ledaren inte bunden till en del utan kan fritt använda 

sig av utav de egenskaper som tillhör de olika komponenterna (Kirkebride, 2006). Den 

teoretiska modellen har de fyra komponenterna som grund och enligt Bass (2008) blir det 

transformativa ledarskapet mer effektivt desto fler av dessa egenskaper en ledare besitter. 

2.2.1 Individuell hänsyn 

Individuell hänsyn beskriver Kirkbride (2006) är att en ledare som utövar transformativt 

ledarskap skall ta hänsyn till sina medarbetare; behandlar dem individuellt, lära känna dem och 

tar hänsyn till deras bekymmer och delaktighet. En transformativ ledare bör kommunicera och 

lyssna aktivt på sina medarbetare för känna igen deras svaga och starka sidor samt sympatier 

och antipatier. Därav kan en transformativ ledare strukturera arbetsuppgifter baserade på 

medarbetarnas förmåga och behov, som vidare uppmuntrar deras självutveckling. Den 

transformativa ledaren har en tendens till att visa individuell hänsyn när denne uppmärksammar 

skillnaderna mellan anhängare och upptäcker vad som motiverar varje individ. Bass (2008) 

indikerar att individuell hänsyn skapar en grund för ett ömsesidigt samarbete, vilket i sin tur 

bidrar till verksamhetsutveckling. 

2.2.2 Intellektuell stimulans 

Vid Intellektuell stimulans strävar ledaren efter att få sina medarbetare att på egen hand tänka 

och bemästra motgångar i arbetet och utveckla sina personliga egenskaper (Kirkbride, 2006). 

Det är också viktigt att den transformativa ledaren ifrågasätter och utmanar befintliga rutiner 

och beteenden för att stimulera och skapa utrymme för kontinuerlig intellektuell utveckling 

(Bass, 2008). Ledaren visar att det inte finns dåliga frågor och att misstag och kreativ input inte 

offentliggörs (Kirkbride, 2006). 

 

En annan viktig faktor inom intellektuell stimulans är självförverkligande och enligt Maslow 

(1943) är det ett behov som skapar motivation. För att drivas av självförverkligande behov 

måste människans mer grundläggande behov vara uppfyllda. Ett gott liv enligt Maslow (1943) 
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innebär till stor grund av psykiska njutningar som innefattar respekt, ära, intellektuell stimulans 

och självförverkligande (Maslow, 1943). Människans behov delas in i följande kategorier; 

1. Fysiologiska behov, välbefinnande och fysisk hälsa. 

2. Säkerhet, behov att vara skyddad ifrån hot, faror och angrepp. 

3. Tillhörighet och kärlek, behov av att vara älskad och känna gemenskap. 

4. Uppskattning och självkänsla, behov av att känna sig betydelsefull och uppskattad. 

5. Självförverkligande, behov av att utvecklas.  

 

                                                    (Bolman & Deal, 2005; Ulvenblad et al., 2013) 

 

Ordningen är inte fastställd utan undantag kan göras om de lägre behoven redan har 

tillfredsställts tidigare i livet, i en så pass stor utsträckning så att de blir mindre viktiga senare i 

livet (Bolman & Deal, 2005; Ulvenblad et al., 2013), där all drivande kraft är relaterad till 

tillfredsställelse eller otillfredsställda behov. 

 

Från ett ledarskapsperspektiv är det viktigt att se till att medarbetarna känner sig uppskattade 

och deras behov blir uppfyllda. Enligt Porter (1962) utvecklas behoven utifrån svårighetsgraden 

på arbetet en individ utför. Människor som arbetar inom branscher där kraven på kompetens 

inte är så hög är mestadels i behov av de fysiologiska behoven i form av sjukförsäkringar eller 

en lön som täcker utgifterna för boende och föda. Samtidigt menar Porter (1962) att en ledare 

bör anställa individer som är kapabla till att samarbeta med varandra. Syftet med detta är att 

medarbetarna finner tillhörighet som i sin tur skapar tillfredsställelse. Medarbetare får därefter 

en inre motivation och en högre grad av självförtroende som de sedan kan använda för att 

maximera sina kunskaper och färdigheter, en nyans av intellektuell stimulans i samband med 

självförverkligande. 

2.2.3 Inspirerande motivation 

Ledaren är basen för meningsskapandet i en ständigt skiftande miljö. Motivationsledare skapar 

positiva framtidsvisioner och ifrågasätter kontinuerligt vilka konsekvenser dessa ändringar har 

för organisationen och den enskilde. En inspirerande motivationsledare har enligt Kirkbride 

(2006) förmågan att motivera sina medarbetare till att prestera utöver sina gränser. Ledaren 

skall förstärka sammanhållningen genom att låta medarbetare ha en aktiv roll inom 

organisationen vilket i sin tur ökar såväl den enskildes som organisationens motivation. Enligt 

Bass och Avolio (2002) är det viktigt att ledaren själv är aktiv och engagerar sig för att nå de 

uppsatta målen. 

2.2.4 Idealt inflytande 

Enligt Kirkbride (2006) är idealt inflytande ett viktigt element i framgångsrikt ledarskap. En 

ledare som har idealt inflytande och är en förebild som hjälper individer med att förstå vem de 

är, vad de vill och vilken potential de har. Denna egenskap skapar en ledarskapsgestalt som 

efterföljare helst vill identifiera och förknippa sig med, vilket i sin tur bidrar med inre 

motivation (Bass, 2008). Yukl (2010. 2013) menar att det gäller att motivera och påverka sina 

medarbetare genom att själv göra rätt, vilket medarbetarna sedan tar efter. En ledare med idealt 

inflytande sätter de anställdas behov i fokus och använder bara positionsmakt när det verkligen 

behövs (Bass & Avolio, 2006). En transformativ ledare uppfattas som en individ med 

utomordentliga egenskaper, höga värderingar och betraktar medarbetarnas behov och ser till att 

dessa inte försummas (Bass, 2008).  
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2.3 Analysmodell 

Analysmodellen representerar de relationer vi studerar i vårt undersökningsarbete. Vår studie 

undersöker vi självledarskapsstrategier och dess roll vid utövandet av transformativt ledarskap. 

Ledare har olika sätt att hantera användningen av ledarstrategier och när de ska använda sig av 

dem (Bass, 2008). En mäklarchef har olika sätt att arbeta med det individuella självledarskapet 

och ledarskap utemot sina medarbetare. Med hjälp av denna analysmodell vill vi illustrera om 

strategierna inom självledarskap spelar roll vid mäklarchefens val av strategiska komponenter 

vid utövandet av transformativt ledarskap utemot sina medarbetare.  

 
 

 

(Egenkonstruerad analysmodell 2.3) 
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3. Metod 

I följande kapitel kommer vi att beskriva studiens tillvägagångssätt. Vi kommer att redogöra 

för de olika val som vi gjort under processen och kritiskt granska dessa efter hand. Vi kommer 

att presentera hur vi samlat in vårt material och hur vi har analyserat detta. Avslutningsvis för 

vi en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

3.1 Övergripande forskningsansats 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan forskare som förbereder sig för att analysera sitt 

intervjuarmaterial använda sig utav en induktiv, deduktiv och abdukitv ansats. I den här studien 

angrips problemet med en abduktiv ansats. Detta har bidragit till att vi under studiens gång har 

varit mottagliga för ny fakta och infallsvinklar. Vi började vår undersökningsprocess med att 

leta efter lämpliga vetenskapliga artiklar och lämplig litteratur i anknytning till självledarskap 

och transformativt ledarskap. Med hjälp av denna information kunde vi forma vår teoretiska 

referensram och en empirisk studie därefter. Utifrån ett abduktivt perspektiv ses en studie som 

en pågående process där författaren har en möjlighet till att komplettera med ny information 

och nya infallsvinklar under hela studieprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi anser att 

vårt val av abduktiv ansats medförde en trygghet och möjlighet i att kunna komplettera den 

teoretiska referensramen för att fylla ut information om det skulle fattas relevant teori eller nya 

infallsvinklar. Efter besöksintervjuerna ansåg vi att vi hade en teoretisk referensram som var 

fulländad och tillräcklig för att genomföra vår studie, som vi inte behövde komplettera i 

efterhand.  

 

Utifrån vårt syfte och problemformulering har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

undersökning. Kvalitativ metod beskriver Jacobsen (2002) är en metod som undersöker ett fåtal 

enheter och som är mest lämplig när författarna är intresserade av att få en mer klarhet av ett 

begrepp eller fenomen. Jämförelsevis med den kvantitativa metoden bidrar den kvalitativa 

metoden med mer detaljerad information (ibid.). Då vi i ett tidigare skede inte hade någon djup 

kunskap kring studiens ämnesområde ansåg vi att en kvalitativ studie var mest lämplig. Vidare 

skriver Jacobsen (2002) och Trost (1997) att målet med den kvalitativa metoden är att säga 

något om det unika och speciella, förstå individers sätt att resonera och särskilja eller urskilja 

individers handlingsmönster. Vi genomförde en kvalitativ undersökning i form av intervjuer 

för att undersöka chefers utövande utav självledarskap och transformativt ledarskap.  Jacobsen 

(2002) menar att fördelarna med en kvalitativ ansats är att undersökarna får fram en verklig 

uppfattning av en situation.  

3.2 Litteraturval 

Enligt Eliasson (2013) skall undersökarna välja den teori som ger de mest relevanta svaren på 

ens frågeställning. Vi har valt litteratur i form av sekundärdata där vi använder ett flertal teorier 

för att kombinera dessa till ett “teoribygge”. Litteratur i form av sekundärdata beskriver Sekaran 

och Bougie (2013) och Jacobsen (2002) är information och data som är insamlad av tidigare 

forskare. Vi började med att samla in data till vår teoretiska referensram som vi har byggt upp 

med hjälp av artiklar och böcker. Litteraturstudien som vi använder oss utav i vår studie 

innehåller litteratur i form av böcker från Högskolan i Halmstads bibliotek och artiklar från 

databasen Google Scholar och högskolan i Halmstads databaser, Summon och Emerald. De 

sökord som vi använt för att finna relevanta och användbara artiklar är; self leadership, 

motivation, transformational leadership, leadership och real estate. Dessa sökord har bidragit 
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till att vi har hittat väsentlig och användbar information till vår undersökning. Litteraturen i 

form av böcker och vetenskapliga artiklar som vi använt har haft en inriktning på de centrala 

begreppen som vi använde i uppsatsen; självledarskap, transformativt ledarskap och 

mäklarchef. 

 

Delar av den litteratur som vi använder i vår studie är från 80-talet och det var vid den tiden 

som forskning om självledarskapet och transformativt ledarskap startade. För att få in bredden 

i vår teori ansåg vi att äldre källor var relevanta då de flitigt används i nutida artiklar inom 

ledarskapsforskning. För att kunna undersöka tidigare forskning om ledarskap studerade vi den 

historiska forskningen, vilket Jacobsen (2002) anser vara nödvändigt för att kunna studera ett 

ämnes historia eller tidigare forskning. En större del av de äldre artiklarna består av 

förstahandskällor. Jacobsen (2002) förklarar att förstahandskällor skapar en högre giltighet. I 

vår studie har vi även använt oss utav moderna och relativt ny publicerade vetenskapliga artiklar 

för att få en insyn på den senaste forskningen inom ämnesområdet. Detta har bidragit till att vi 

har kunnat finna vår kunskapslucka.   

 

Då våra sekundärdata var insamlad av tidigare forskare har vid studerat vår litteratur kritiskt. 

Då vi under insamlingen av sekundärdata sökte efter information via vetenskapliga databaser 

har vi tittat på vart artiklarna är publicerade, hur många som har refererat till artiklarna och 

vilka ämnesområden artiklarna omfattar. Enligt Jacobsen (2002) kan litteratur i form av 

sekundärdata vara ett problem, då informationen har använts och bearbetats i ett annorlunda 

syfte än vad som presenteras i rådata. Mestadels har vi använt oss utav vetenskapliga artiklar 

som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, där artiklarna är ägnade åt och granskade av 

andra forskare. Den ovanstående kritiska granskningen och ett stort antal vetenskapliga artiklar 

ansåg vi stärka och öka trovärdigheten i vår studie.  

3.3 Empirisk studie 

Jacobsson (2002) beskriver ett gemensamt drag för alla empiriska studier vilket är att forska 

fram ny kunskap. För att vår studie skall få tillgång till empiri var vi tvungna att undersöka 

målgruppens miljö. Enligt Silverman (2010) bör metoden inte vara förutbestämd utan anpassad 

efter studiens syfte. Utifrån vårt syfte och problemformulering valde att använda oss av en 

kvalitativ metod i vår studie. Primärdata till vår studie har insamlats genom intervjuer. 

Primärdata enligt Jacobsen (2002) och Eliasson (2013) innebär att forskaren samlar in sina 

upplysningar för första gången och detta kan göras genom intervjuer, även Sekaran och Bougie 

(2013) instämmer. Vårt val att intervjua tog vi i tro om att det skulle ge oss en bättre förståelse 

kring ämnet självledarskap. Jacobsen (2002) skriver att intervjuer är ett sätt att samla in 

primärdata vid insamling av ett fåtal respondenters uppfattningar och idéer kring ämnet. 

Respondenterna påtvingas inte med fasta frågor med angivna svarskategorier av forskarna 

vilket ofta ger en hög intern giltighet i form av att mäta det som är tänkt att mätas (ibid.). 

3.3.1 Urval 

Vid val av intervjupersoner bör undersökaren ha en stor variation av respondenter, där syftet är 

att få en noggrann och bred beskrivning av det fenomen undersökaren vill belysa (Trost, 2005). 

Urvalskriterierna vi hade för våra respondenter bestod av att de arbetade som mäklarchefer på 

olika mäklarbolag. Detta för att komma åt bredden i uppfattningarna och att inte få ett antal 

likartade respondenter. Vår urvalsprocess påbörjades via internet där vi hade möjlighet till att 

söka upp olika individer som arbetar inom branschen och hade den önskade positionen inom 

samma bransch, vilket resulterade i ett tiotal möjliga respondenter. Därefter tog vi kontakt med 
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de möjliga respondenterna via telefon där vi uppgav vår bakgrund och undersökningens syfte 

och information kring upplägget av intervjun, vilket resulterade i fem bokade intervjuer. 

 

Vi valde att genomföra intervjuer med fem stycken mäklarchefer som vi ansåg besitta 

nödvändig kompetens och erfarenhet inom mäklarbranschen. Urvalet av respondenterna har en 

avgörande del av undersökningen förklarar Holme och Solvang (1997) och menar att 

undersökningen kan bli oanvändbar om vi använder oss utav irrelevanta respondenter. Således 

har vi använt oss utav ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar att vi 

som forskare vet undersökningstemat och på så sätt kan välja intervjupersoner som vi tror har 

den erfarenhet och kunskap vi eftersökt i förhållande till studiens syfte. Därav valde vi att söka 

upp respondenter som besatt nödvändig och relevant information och har rätt position i 

företagshierarkin, vilket i vårt fall var mäklarchefer och franchisetagare. 

3.3.2 Operationaliseringsprocess och utformning av intervjuguide 

Utformningen av vår intervjuguide är inspirerad av två utvecklade enkäter inom vartdera ämne, 

självledarskap och transformativt ledarskap. Med hjälp av vår teoretiska referensram och med 

inspiration från självledarskapsformuläret Hantera obekväma men nödvändiga uppgifter 

(Ulvenblad et al., 2013) och ett transformativt ledarskapsformulär vid namnet Multifactor 

Leadership Questionnarie (Bass & Avolio, 2006), formade vi frågeställningar som berör 

självledarskap och transformativt ledarskap. 

 

Multifactor Leadership Questionnarie är enligt Bass och Avolio (2006) ett standardiserat test 

som mäter olika dimensioner inom transformativt ledarskap. Fördelen med denna typ av 

formulär är att Bass (1985) anser att denna form av test är den primära och det mest tillämpade 

mätverktyget i forskning kring ledarskapsteorier. MLQ-5x har använts inom flera 

forskningsstudier och testats på ledare vid olika befattningsnivåer (Bass, 1985; Lowe et al., 

1996), samt uppvisat hög validitet och reabilitet (Bass & Avolio, 1990) och begränsar sig till 

det transformativa ledarskapet och dess dimensioner.  

 

Vi har även valt att översätta frågorna från engelska till svenska då vi anser att det är en större 

risk att använda den engelska versionen och att resultatet på så sätt påverkas av att de 

svenskspråkiga respondenterna själva översätter frågorna med en annan innebörd än den som 

var avsedd. 

 

Frågeställningarna som utformar vår intervjuguide är utvecklade kring självledarskap och 

transformativt ledarskap. Frågorna är konstruerade utifrån olika strategiska komponenter inom 

transformativt ledarskap och självledarskap. Frågeställningarna är riktade mot ledarskap inom 

fastighetsmäklarbranschen för att kunna besvara vår studies problemformulering.  

Operationaliseringsschemat nedan visar hur intervjufrågorna (se bilaga 1.) är kopplade till den 

teoretiska referensramen och siffrorna i modellen avser numren som frågorna har i 

intervjuguiden (se operationaliseringstabell 3.3.2). 
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Teori Strategier/Komponenter Frågor 

Självledarskap Beteendefokuserade 

strategier 

Självobservation 9,10 

Omgivningssignaler 11-13 

Självmålsättning 14,15 

Självbelöning 16,17 

Självbestraffning 18,19 

Naturliga 

belöningsstrategier 

Kompetens 20,21 

Självkontroll 22 

Tankemönsterbaserade 

strategier 

Hinder 23,24 

Möjligheter 25,26 

Transformativt 

ledarskap 

Idealt inflytande 27-29 

Inspirerande motivation 30-32 

Intellektuell stimulans 33,34 

Individuell hänsyn 35-37 

(Egenkonstruerad operationaliseringstabell 3.3.2). 

3.3.3 Datainsamling 

I vår studie har vi valt att göra öppna individuella besöksintervjuer som till viss del är 

strukturerad. Jacobsen (2002) förklarar att en öppen intervju till stor är strukturerad då 

intervjuaren tar hjälp av en lista över ämnen som är relevanta och tas upp under intervjun. Med 

tanke på den angivna tidsramen för studien valde vi att använda oss av fem respondenter för att 

få en mer utförlig bild av vår studie, vilket Jacobsson (2002) menar är lämpligt då det är få 

enheter som blir undersökta. Vi valde besöksintervjuer för att kunna vara flexibla och få en 

personlig kontakt samt för att kunna anpassa oss efter respondenten. Att kunna vara flexibla 

under intervjun och ställa följdfrågor menar Sekaran och Bougie (2013) är en möjlighet till att 

finna nya faktorer som bidrar till en djupare förståelse. Genom detta får forskarna fram relevant 

och nödvändig data till studien menar Jacobsson (2002). Vi hade i åtanke att våra 

intervjuarfärdigheter inte var optimala då vi inte hade tidigare erfarenhet av att framföra 

intervjuer. Detta kan bidra till metodfel då vi möjligtvis bemöter respondenterna olika och på 

olika sätt framställer intervjufrågorna som i sin tur bidrar till intervjubias, det vill säga felaktiga 

svar (Kvale & Brinkman, 2014; Sekaran & Bougie, 2013). 

 

Vi använde oss utav en inspelningsapparat vid intervjuerna då det kan vara svårt att anteckna 

och samtidigt kunna få ett flyt i intervjun. Jacobsen (2002) menar att ett samtal kräver 

ögonkontakt vilket vi kan ha om vi spelar in. Genom att spela in intervjuerna kunde vi senare 

återge korrekta citat, vilket Trost (2005) menar att om intervjuaren inte antecknar emellanåt kan 

denne verka nonchalant även om intervjun spelas in. Jacobsen (2002) beskriver även att 

respondenten kan bli sporrad av att ha en öppen konversation då antecknandet kan vara en 

signal om att ämnet är intressant. Under intervjuns gång valde vi att anteckna växelvis då vi 

ville visa ett intresse för respondenternas svar på våra frågeställningar. Sekaran och Bougie 

(2013) förklarar vikten av att föra anteckningar eftersom intervjuaren inte bör förlita sig på 

minnet, då det kan resultera i minnesfel vilket och inkorrekt information. Vi var medvetna om 

att användning av en inspelningsapparat kunde få respondenten att reagera negativt och bli 

stumma men vi ansåg att dagens chefer är bekanta med tekniska hjälpmedel och inte skulle 

påverka svaren markant. 
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Intervjutiden försökte vi hålla inom tidsramen 60 minuter, då Jacobsen (2002) förklarar att 

respondenten blir uttröttade om intervjun är längre än 60 till 90 minuter. Vi tänkte även att 60 

minuter var en rimlig tidsram som mäklarcheferna kan undvara då de arbetar i en bransch där 

de ständigt måste vara tillgängliga. Nackdelen med detta är att respondenterna känner en viss 

oro över att svara utförligt på frågeställningar på kort tid. Detta kan bidra till att intervjuaren 

inte får fram all relevant information och få den fördjupad under den korta tiden (Jacobsen, 

2002).   

 

Respondent  Befattning  
Varaktighet Personlig 

kommunikation  

Rane  
Franchisetagare/Kontorschef/ 

Fastighetsmäklare  
60 min 

2015-03-31        

Johnsson  Kontorschef/ Fastighetsmäklare  50 min 2015-04-08  

Norrgren  Franchisetagare/Fastighetsmäklare  53 min 2015-04-09  

Rengensjö  Franchisetagare/Butiksansvarig  50 min 2015-04-13  

Bäckström  Kontorschef/ Fastighetsmäklare  45 min 2015-04-15  

 

Vi inledde intervjuerna med att presentera oss själva, uppsatsen och hur informationen från 

respondenten kommer att användas. Detta förklarar Jacobsen (2002) är ett sätt att starta en 

intervju på för att skapa en öppenhet i intervjusituationen. Vi valde att inte berätta för 

respondenterna att frågorna berör två olika ledarskapsstilar utan berättade att det allmänt 

handlar om ledarskap. Vi valde att inte berätta mer eftersom vi inte ville påverka 

respondenternas svar genom att styra in dem på olika ämnen. Enligt Jacobsen (2002) kan 

avsikten med en dold intervju vara att undvika osanna uppgifter som kan upplevas känsliga. 

Till sist frågade vi att alla respondenter om det vill vara anonyma i studien. Vi frågade också 

om respondenten ansåg att det var okej att vi spelade in intervjun och förklarade syftet med det, 

vilket Holme och Solvang (1997) förklarar är viktigt då respondenten kan känna sig naturlig 

och vet om vad som kommer hända under intervjuns gång. 

 

Vi fortsatte intervjuerna med några öppna allmänna bakgrundsfrågor som t.ex. berätta lite om 

dig själv, tidigare arbetserfarenhet och arbetsuppgifter, för att få igång intervjun på ett naturligt 

sätt. Trost (2005) beskriver att intervjun bör inledas med att be respondenten att berätta fritt om 

intervjuns ämnesområde. Genom att ställa öppna frågeställningar i början av intervjun fick vi 

en bild av respondenten och vad denne ansåg vara allmänt viktigt kring ledarskap. Jacobsen 

(2002) förklarar att det är en fördel med att börja med öppna frågor för att inte få svar på det 

som bara intervjuaren anser är viktigt.  

 

Fortsättningsvis ställde vi våra frågeställningar utifrån intervjuguiden gällande självledarskap 

och transformativt ledarskap. Då vi konstruerade enkla och raka frågeställningar kunde 

respondenten komplettera med ytterligare information. Därav uppstod inga missuppfattningar 

vilket Trost (2005) menar ligger till grund för ett spänningsförhållande mellan intervjuare och 

respondent. Under intervjuns gång hade vi växelvis ständig ögonkontakt med respondenten då 

vi ville uppfattas som intresserade av vad respondenten hade att säga. Enligt Trost (2005) har 

detta att göra med den icke verbala kommunikationen mellan parterna då det sker ett utbyte av 

en mängd information. Informationen bygger på gestikulation, ansiktsuttryck och annan icke-

verbal reaktion (ibid.). Holme och Solvang (1997) indikerar på att den icke-verbala 

informationen också bör noteras då det är viktigt att agera på allvarligt och vara iakttagande för 

att verka seriös. 
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Som avslutning på intervjun valde vi att ställa några oproblematiska frågor för att runda av 

intervjun, vilket Holme och Solvang (1997) och Jacobsen (2002) förklarar är ett sätt att 

neutralisera eventuella spänningar som uppkommit i sambandet med intervjun.  

3.3.4 Val av dataanalysmetod 

När vi samlade in data från intervjuerna förenklade och strukturerade vi upp materialet för att 

kunna skaffa oss en överblick av empirin. Enligt Trost (2005) bör intervjuaren notera idéer för 

analysarbetet när de dyker upp. Dock skall det finnas en distans mellan intervjun och 

dataanalysen för att på ett smidigt sätt kunna analysera och tolka data (ibid.). Vi valde att 

fokusera på självledarskap och transformativt ledarskap var för sig för att kunna bearbeta 

informationen på bästa möjliga sätt och undvika misstag.  

 

I analysen av vårt kvalitativa data använde vi oss utav en modell som består av tre steg; 

beskrivning, systematisering och kategorisering och kombination (Jacobsen, 2002). De tre olika 

stegen efterföljer inte varandra utan är en fram- och anprocess beskriver Jacobsen (2002). 

 

Beskrivning innebär att undersökningsgruppen renskriver intervjuerna (Jacobsen, 2002). 

Genom att lyssna på inspelade intervjuer kunde vi smidigt skriva ner och renskriva data vi hade 

samlat in. Efter att vi har renskrivit intervjuerna valde vi att systematisera och kategorisera vårt 

insamlade data för att kunna skapa en förenklad och mer detaljerad data, vilket vi redan 

påbörjade under empirikapitlet. Detta gjorde vi för att tidigt få en förenklad och överskådlig 

bild över respondenternas skilda svar. Kategorisering förklarar Jacobsen (2002) kan hjälpa till 

att jämföra olika intervjuer, vilket i vårt fall var kategorier som självledarskap och 

transformativt ledarskap i helhet.  

 

Kombination innebär enligt Jacobsen (2002) att hitta olika samband mellan våra valda 

kategorier och hur de hänger samman. Detta kom till nytta i ett senare skede då vi skulle jämföra 

vår empiri med den teoretiska referensramen i en analys, som i sin tur skulle hjälpa oss med att 

besvara vår problemformulering. 

3.4 Generalisering 

Till skillnad från en kvantitativ studie där undersökaren utgår ifrån generaliseringar av statistisk 

karaktär använder sig undersökaren i ett kvalitativt fall utav begreppsmässiga och analytiska 

generaliseringar. Med hjälp av begreppsmässiga generaliseringar får undersökaren en inblick 

och förståelse för särskilda fenomen som sedan utvecklas till nya begrepp (Yin, 1994). Dessa 

begrepp går att använda i andra studier för framtida undersökningar i likartade situationer 

(ibid.). I vår studie valde vi att undersöka specifika utsagor hos franchisetagare inom 

mäklarbranschen som arbetar med självledarskap och transformativt ledarskap. Detta gjorde vi 

för att få en inblick i deras ledarstrategier som sedan skulle leda oss till ett nyskapat teoretiskt 

ramverk, vilket vi hoppas kan appliceras vid likartade situationer under framtida 

undersökningar.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Alla studier och undersökningar bör sträva efter att vara tillförlitliga och giltiga. Metoden ska 

även hjälpa forskarna att på ett kritiskt sätt granska om vald data går att lita på och om de är 

giltiga (Jacobsen, 2002). Tillförlitlighet och giltighet står i förhållande till varandra, för att nå 

en tillförlitlighet i undersökningen måste metoden vara giltig. 
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Validitet handlar om studiens relevans och om ifall undersöknings verkligen mäter det som det 

är meningen att den ska mäta (Eliasson, 2013; Jacobsen, 2002). Validiteten i vår studie har sin 

grund i att vi har tillämpat teori från forskare som används mycket i nutida forskning och kring 

ledarskapsforskning rent generellt. Vi har använt oss av äldre källor kring självledarskap och 

transformativt ledarskap som ofta citerats i nutida studier och vi anser att det tyder på relevans. 

Då vi för första gången utförde en vetenskaplig studie fanns det en tendens till att vår erfarenhet, 

kompetens och systematik inom kvalitativa studier inte var tillräckligt, vilket Patton (1990) 

belyser är av betydelse för att öka en studies validitet. 

 

Validitet kan delas in i intern- och extern giltighet. Intern giltighet innebär att det som skall 

undersökas under studien verkligen undersöks. Extern giltighet innebär om vi kan överföra 

studiens resultat i andra sammanhang (Jacobsen, 2002). 

 

Kvalitativa studier har generellt ofta en hög intern giltighet och uppkommer i vår empiriska 

studie genom våra intervjuer angående självledarskap och transformativt ledarskap. Vi valde 

att genomföra intervjuerna på en plats som var naturlig för respondenterna, alltså deras 

arbetsplats. Vi strävade efter att det endast skulle vara vi och respondenten på plats vid intervjun 

för att miljön runtomkring inte skulle påverka svaren. Detta kan kallas för kontexteffekten 

förklarar Jacobsen (2002) och menar att det ibland kan vara ett problem. Vi tänker även 

intervjua olika mäklarchefer som inte är beroende av varandra, vilket ökar validiteten menar 

Jacobsen (2002). 

 

Enligt Eliasson (2013) och Jacobsson (2002) handlar reabilitet i grund och botten om ifall 

undersökningen är tillförlitlig. Tillförlitligheten handlar om hur vårt upplägg av 

undersökningen har påverkat resultaten. Reliabiliteten är ofta högre i kvantitativa studier menar 

Jacobsen (2002). 

 

Vi var medvetna om att kvalitativa studier generellt inte har hög reliabilitet, men vi har ändå 

beaktat reliabiliteten när vi gjort våra val under undersökningsprocessen. Vi valde att göra 

besöksintervjuer istället för telefonintervjuer, vilket Jacobsen (2002) skriver ofta leder till högre 

tillförlitlighet. Även platsen för intervjun ska vi ha belägna i respondentens omgivning för att 

de ska känna sig säkra. För att påverka respondenten under intervjun fick hen svara fritt på 

frågorna och vi agerade lyssnande och respektfullt. Vi erbjöd respondenterna att vara anonyma, 

för att kunna öka tillförlitligheten i svaren (Jacobsen, 2002). 

3.6 Etik 

Vid en undersökning bryter vi oss in i individers privata sfär och Jacobsen (2002) 

rekommenderar att tre krav uppfylls för att erhålla en etiskt korrekt undersökning. De tre 

grundkraven som är relevanta för att uppnå en etisk korrekt undersökning är informerat 

samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven (ibid.). 

 

Informerat samtycke menas med att den som undersöks frivilligt deltar och är medveten om de 

risker och vinster som deltagandet medför. Krav på privatlivet innebär att deltagaren har en 

möjlighet till en frizon som innebär att de inte ska bli störda i privatlivet. Då vi i största möjliga 

utsträckning återger fullständiga resultat och inte omformulerar till något som respondenterna 

inte har yttrat sig om (Jacobsen, 2002), uppfyller vi även grundkravet på att respondenten blir 

korrekt återgiven. Under en intervju ställs frågeställningar som omedvetet väcker en hel del 

tankar och föreställningar. Därmed är det möjligt att som intervjuare väcka respondentens 
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behagliga och obehagliga minnen till liv (Trost, 2005). I början på intervjuerna var vi tydliga 

med att det är en faktisk intervju och att hen inte behöver svara på alla frågeställningar samt att 

tystnadsplikt råder.  

 

Vid en kvalitativ studie skall forskaren frambringa vetenskaplig kunskap och samtidigt bidra 

med att förbättra individers villkor. I och med detta är det viktigt att förmedla resultaten på ett 

vetenskapligt och etiskt hållbart sätt (Kvale & Brinkman, 2014).  Under studiens gång tänkte vi 

på att försöka förutse etiska konsekvenser av en intervjurapport för att ingen av respondenterna 

senare skall behöva utsättas för personliga påfrestningar med tanke på studiens resultat. 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenterar vi vår empiri i form av besöksintervjuer hos mäklarchefer. Här 

beskriver vi också deras syn på självledarskap och transformativt ledarskap. 

4.1 Presentation av mäklarchefer 

Rane, 52 år och är idag kontorschef och franchisetagare. Han utbildades till mäklare vid 24 års 

ålder och jobbade som mäklare och drev en liten mäklarbyrå i Helsingborg i ett par år. Rane 

arbetade sedan med kabel-tv-utbyggnad och drev en färgaffär innan han hittade tillbaka till 

branschen igen och har nu arbetat i 19 år inom samma företag och har drivit kontoret de senaste 

12 år som franchisetagare. Rane trivs mycket bra med arbetet och belyser att det är en fantastisk 

resa som mäklare i Sverige har gjort. Rane arbetsuppgifter som kontorschef är all reklam, 

marknadsföring, ekonomin och personalen. Rane säljer inte numera inte så mycket hus själv 

utan han stöttar de nya mäklarna, även de erfarna mäklarna behöver diskutera igenom saker. 

 

Norrgren, 36 år har jobbat som mäklare i sex år. Har i alla år jobbat väldigt mycket och i grund 

och botten är han utbildad kock. Norrgren har tidigare erfarenhet av säljyrket då han arbetat 

med sälj mot industri. Norrgren har även arbetat som dykcenteransvarig, drivit egen 

undervattenentreprenad och parallellt jobbat som kock. Bytte bana för sex år sedan då 

mäklaryrket såg ut att vara en utmaning han var redo för. När Norrgren blev färdigutbildade 

mäklare lade han ner alla andra verksamheter.  Sedan ett och halvt år tillbaka har Norrgren varit 

franchisetagare och drivit ett kontor på egen hand med hjälp av sina medarbetare. Samtidigt 

som Norrgren driver kontoret arbetar franchisetagaren som mäklare, vilket gör det viktigt att 

finna balans mellan ledarrollen och mäklarollen. “Viktigt att jobba som mäklare, säljbiten, för 

att drivas och tycka att det är roligt..”.  

 

Johnsson, 39 år och har fru och tre barn och är både kontorschef och mäklare. Han har jobbat 

inom branschen i 15 år och han kommer ifrån en mäklarfamilj då hans far startade en 

mäklarfirma redan på 1970-talet. Johnsson studerade under två år till mäklare i Malmö och har 

nu varit mäklar i 13 år och har i alla år jobbat väldigt mycket. Så småningom tog Johnsson och 

hans bror över mäklarfirman och de utvecklade och expanderade företaget enormt mycket och 

från att ha varit ett litet familjefirma till att bli ett av de marknadsledande mäklarföretagen i 

Halmstad. 

 

Rengensjö, 41 år, läste ekonomi och tog sin ekonomexamen vid Göteborgs Universitet.  Efter 

sin examen började Rengensjö arbeta inom försäkringsbranschen samt inom kontorsrörelsen på 

en av Sveriges storbanker.  Efter sin tid inom banksektorn valde Rengensjö att byta bana. Sedan 

2010 har Rengensjö arbetat som franchisetagare och butiksansvarig för en av landets främsta 

mäklarbyråer. Tillsammans med sina medarbetare driver Rengensjö verksamheten som består 

av flera arbetsuppgifter. Driva affärer, driva medarbetarna, lönehantering och marknadsföring 

är några av de många arbetsuppgifter Rengensjö handskas med. Rengensjö har även som mål 

att bli mäklare inom de kommande åren och är beredd att ta sig an de utmaningar som medföljer 

yrket. 

 

Bäckström, 46 år, har varit franchisetagare och mäklare i Halmstad i snart tjugo år vilket gör 

honom mycket populär bland mäklarbyråns köpare och säljare. Då han är född och uppvuxen i 

Halmstad, på hemmaplan, känner Bäckström till stadens alla hörn. Bäckström har även 

erfarenhet inom idrott på hög nivå vilket gör att han besitter ett sinne för ”fairplay”. Elitidrotten 
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har bidragit till ett brett kontaktnät vilket har hjälpt honom på traven med att bli en av Halmstads 

mest eftertraktade fastighetsmäklare.  

Vad innebär ledarskap för dig? 

Rane beskriver att ledarskap för honom handlar om att få medarbetarna att växa och anser att 

det är hans största utmaning.  

 

“Man skall själv prestera så som man vill att medarbetarna skall prestera”. 

 

(Rane, personlig kommunikation, 2015-03-31) 

 

Om alla medarbetarna blir duktiga, då går det bra för hela kontoret och då går det även bra för 

Rane. Bäckström anser att ledarskap handlar om att vara en förebild för sina medarbetare. 

Johnsson förklarar att enligt honom handlar ledarskap om att bana vägen för sina medarbetare, 

vilket skall bidra med så bra förutsättningar som möjligt för att de anställda ska prestera så bra 

som möjligt, samtidigt som man skall driva företaget framåt. Enligt Rengensjö handlar 

ledarskap om att få medarbetarna att bli så bra som de kan och han anser att han huvudsakligen 

gör det genom att stötta och uppmuntra. För Norrgren innebär ledarskap att få sin arbetsgrupp 

att dra åt samma håll och utvecklas.   

 

Samtliga mäklarchefer använder coachning på olika nivåer och mentorskap för att leda 

effektivt och få en så fullt utvecklad arbetsgrupp som möjligt. Rane, Norrgren, Johnsson och 

Rengensjö försöker att arbeta med ledarskap genom att inledningsvis hjälpa de nya mäklarna 

då de frågar om råd. Bäckström använder sitt ledarskap för att finnas där för sina medarbetare, 

då det enligt honom är viktigt en hjälpande hand, oavsett situation. Vid senare tillfällen frågar 

samtliga mäklarchefer hur mäklarna själva tänker och på så sätt kan mäklarna lära sig själva 

genom att fundera och föra en diskussion. Då Rengensjö inte tror på rak ordergivning använder 

han sitt ledarskap till att stötta och uppmuntra individuell styrning.  

 

“Styrningen måste komma inifrån en själv”, 

 

(Rengensjö, personlig kommunikation, 2015-04-13) 

 

Rane förklarar att man kan använda ordergivning och hela tiden tala om för medarbetarna vad 

de skall göra men han anser att över sikt och tiden blir det nog inte lika utvecklande.  

4.2 Självledarskap 

Rengensjö och Bäckström anser att självledarskap handlar om att motivera sig själv och 

Bäckström tillägger även att det handlar om att pusha sig framåt inom yrket. Johnsson 

förklarar självledarskap på följande sätt:  

“Det handlar egentligen om att försöka blicka mycket inåt och ifrågasätta sig själv.” 

(Johnsson, personlig kommunikation, 2015-04-08) 

Enligt Norrgren handlar självledarskap om att vara en visionär och att alltid finna lösningar på 

saker och ting, detta gör det möjligt för honom att sätta upp långsiktiga mål. Norrgren försöker 

att styra sig själv på ett visst sätt för att istället kunna strukturera upp gruppen. Att både kunna 

se sina brister och fördelar är en del av självledarskapet menar Johnsson 
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4.2.1 Självledarskap genom naturliga strategier 

Kompetens 

Rane, Norrgren, Johnsson och Bäckström anser sig besitta kompetens gällande 

kärnverksamheten, i detta fall fastighetsmäkleri. Rengensjö, som ej är utbildad mäklare, säger 

att medarbetarna har bättre koll på hur mäklaryrket fungerar i praktiken, men när det kommer 

till hans chefs- och ledaruppgifter anser han besitta tillräckligt mycket kompetens för att leda 

ett gäng fastighetsmäklare. Samtliga mäklarchefer säger att de är medvetna om att de inte har 

all den nödvändiga kompetens som krävs för att leda sina kontor då ledarskap är en process 

som ständigt är under utveckling. Norrgren anser sig själv inte vara en ”uberkomponent” inom 

ledarskapet, dock har han en tydlig och klar bild av hur en ledare skall vara. Norrgren har 

investerat i sig själv genom att utbilda sig själv via försvarets UGL- kurser för att effektivisera 

sitt ledarskap, vilket Norrgren rekommenderar alla ledare att göra. Samtliga respondenter 

säger sig besitta en högre kompetens inom de områden som de finner intressant i företaget och 

väljer även att försöka fokusera på dessa. 

 

Samtliga respondenter säger sig vilja ta hjälp av omgivningen och andra människor då de inte 

besitter den nödvändiga kompetensen. Vidare säger Rengensjö att den information han inte 

behöver lägger han åt sidan eftersom det finns andra på kontoret som besitter den kompetensen. 

Då Johnsson och Bäckström fortfarande har rollen som mäklare brister kompetensen inom 

vissa områden, mestadels inom personalhantering. Johnsson erkänner att han tar hjälp andra 

människor vid utmaningar. Norrgren förklarar att det alltid finns som är vassare inom ett 

specifikt ämne och enligt honom är det viktigt fråga om hjälp när det behövs. Rane tycker att 

det är svårt och klurigt att vara medveten om sitt ledarskap. En gång i månaden hela förra året 

har Rane arbetat med en coach för att diskutera frågor om ledarskapets delar om hur han kan 

få medarbetarna bättre och vad han själv ska tänka på.  

Självkontroll 

Samtliga respondenter säger att de kan kontrollera sin arbetssituation och sitt arbetsupplägg i 

en större utsträckning. Norrgren och Johnsson menar att det handlar om struktur och det 

kämpar de med varje dag. Johnsson förklarar även att i rollen som mäklarchef kan han 

kontrollera sina arbetsuppgifter hyfsat bra, än som mäklare då det var fullständig katastrof 

angående arbetsuppgifterna. Då Norrgren har gått från ”lilla mig” till att driva en mäklarbyrå, 

har han insett vikten av struktur i arbetet. Struktur tillsammans med en vision och få med 

medarbetarna är nyckeln. Norrgren lyssnar på sina medarbetare men han ansvarar för det 

verkställande beslutet. Då är alla med i beslutet som är taget och tillsammans är vi nöjda och 

belåtna. Rengensjö förklarar att han kan förändra det mesta egentligen men ansvaret mot både 

sig själv och sina medarbetare.  

"..i mång och mycket kan jag förändra mycket, samtidigt gör man ju det man tror är rätt på 

något sätt." 

(Rengensjö, personlig kommunikation, 2015-04-13) 

Rengensjö förklarar att det han vill kan han förändra. Johnsson förklarar att mäklarna kommer 

med idéer men till sist är det han som tar väldigt mycket av besluten. 
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4.2.2 Självledarskap genom tankemönsterbaserade strategier 

Möjligheter  

Samtliga mäklarchefer anser sig vara individer som ser möjligheter snarare än de hinder som 

uppkommer rörande deras självledarskap. Johnsson säger att han skapar möjligheter av sina 

eventuella hinder för att inte bli för upphakad. Vidare förklarar Johnsson att han är väldigt 

lösningsorienterad och att han alltid ser möjligheter, alldeles för många möjligheter. Norrgren 

anser att olika situationer ska bearbetas med värdegrund, vilket gör att han oftast ser möjligheter 

före hinder. Fortsättningsvis förklarar Norrgren att en stabil värdegrund i allt man gör bidrar 

till ett mer skonsamt och enkelt liv samt att man sover gott om natten. Rengensjö utmärker sig 

och förklarar att han ofta ser möjligheter i nya idéer som han tycker är fantastiska men kan bli 

kritisk mot idéerna i ett senare skede.  

Hinder 

När det kommer till utmaningar och eventuella hinder anser Norrgren, Rengensjö och 

Bäckström att det viktigt med planering tillsammans med struktur för att undvika eller komma 

eventuella hinder. Norrgren försöker lösa eventuella utmaningar och hinder genom att ta sig 

an uppgiften så fort det bara går, innan det kokar över vilket Norrgren förklarar att han ”tar heta 

potatisar så fort det går”. Johnsson har en mer aggressiv strategi mot de utmaningar han stöter 

på.  

 

“På med skygglapparna, böjer ned huvudet och tar ut en riktning sen kör jag”.  

 

(Johnsson, personlig kommunikation, 2015-04-08)    

 

Vidare förklarar Johnsson att hans tillvägagångsätt vid hanteringen av eventuella hinder och 

utmaningar har en tendens till att lämna mycket “skräp” runt om kring sig då han på vägen inte 

riktigt tagit in vad som hänt eller inte varit tillräckligt lyhörd, vilket han i kommande liknande 

situationer försöker tänka på. Bäckström säger att det gäller att försöka hitta något bortanför 

hindret och hur man tar sig dit, vilket är olika beroende på situationen i fråga.  

 

Samtliga respondenter försöker att lösa utmanande uppgifter på egen hand i den mån det går, 

samt att de på egenhand utmanar sig själva för att lösa en utmanande uppgift för att skapa en 

erfarenhet kring liknande situationer i framtiden. Norrgren, Johnsson och Rengensjö säger att 

de använder sig av tidigare erfarenheter när det kommer till hantering kring eventuella hinder 

och beslutsfattande. Samtliga respondenter erkänner att de använder sig av medarbetare och 

andra människor när den egna kompetensen inte räcker till för att klara av ett eventuellt hinder 

eller en utmaning. Johnsson säger att de har skapat en ledningsgrupp där olika representanter 

från vardera kontor sitter ner en gång i månader och lyfter upp saker de anser vara viktiga. Detta 

har enligt Johnsson bidragit till bättre granskningar av olika arbetssituationer och att 

medarbetarna känner att de har en väg in i mäklarchefernas tankar.   

 

4.2.3 Självledarskap genom beteendefokuserade strategier 

Självobservation  

Samtliga respondenter anser att det är svårt att hålla reda på hur bra de presterar vid arbete då 

mäklare blir mätta på en väldig massa parametrar. Dock anser samtliga respondenter att de 

försöker ha ett hum om hur och vad de sysslar med. Rane blir personligen mätt av sin 

regionchef beroende på vad hans kontor har presterat. Omedvetet blir det kanske att man 
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reflekterar över ens presentationer men det är inget Rane reflekterar mycket över efter alla åren 

inom branschen. Han känner att han inte reflekterar över sitt dagliga arbete utan mer på 

kontorets prestation.  

“Mycket handlar om att skapa arbetsglädje..” 

(Rane, personlig kommunikation, 2015-03-31) 

Norrgren är relativt medveten om hur han leder och hur han arbetar med ledarskap. Dock mäter 

han hellre företaget i stort än att mäta sig själv och där ser han hur han som ledare har bidragit 

till företagets framgångar. Johnsson säger att han själv inte mäter sina prestationer som ledare 

utan snarare att kunna skapa klimatet för att kunna göra att personalen är beredd att ge honom 

den feedbacken. Rengensjö säger att han i grund och botten känner en trygghet med det han 

arbetar med, men att det kan vara svårt att vara ensam då man inte kan bolla med andra. Då 

funderar han ofta själv på hur det funkar. Vad är rätt och vad är fel? Enligt Bäckström är det 

väldigt enkelt att mäta inom mäklarbranschen då man har sin provision och de genomförda 

affärerna att gå efter.  

Självmålsättning  

Samtliga respondenter säger att självmålsättning är viktigt då det är en drivkraft att ha de målen 

som de vill uppnå. Norrgren, Johnsson och Bäckström arbetar fortfarande med mäkleriet trots 

att de har en ledande roll på kontoren. Därav kan de tre ledarna själva sätta upp egna mål och 

där de tycker att det är viktigt att omsätta sig själv samtidigt som de leder medarbetarna för att 

uppnå deras individuella budgetar. Rane anser att han inte har några personliga mål utan att 

han är den övergripande på kontoret. Det enda målet som Rane har är att hålla den budgeten 

som kontoret tillsammans satt och levererar det till hans regionchef. Bäckström säger att han 

har sina målbilder, både de realistiska målen och barriär målen.  

 

“3 - 5 år framåt i tiden, Max. Man ska inte glömma att det man gör här och nu är lika 

viktigt”. 

 

(Bäckström, personlig kommunikation, 2015-04-15) 

 

Johnsson säger att han oftast har en klar bild över vad han vill i huvudet, men att det kan vara 

lite ”småluddigt”. Fortsättningsvis förklarar Johnsson att för mycket fokus på framtida mål kan 

innebära att man lätt blir besviken på sig själv, alternativt höja sig själv skyarna på felaktiga 

grunder. Rengensjö säger att han är dålig på att sätta upp specifika målsättningar då 

förutsättningarna ändras med jämna mellanrum i den bransch han befinner sig i.  

 

“Svårare att sätta upp mål inom ledarskap än vad de är inom försäljning” 

 

(Rengensjö, personlig kommunikation, 2015-04-13) 

 

Vidare förklarar Rengensjö att han vill ha en mer struktur på sina mål och följa upp sig själv 

men tidsaspekten hindrar honom. Han har mer att hålla koll på än bara sig själv.  

Självbelöning  

Rane berättar om de dagar då en medarbetare fått in ett hus till försäljning eller när någon av 

mäklarna fått in ett objekt och vunnit över konkurrenterna i staden är en kanon dag. Som chef 

blir han stolt och nöjd över mäklaren och inte minst sig själv som mentor och rådgivare. Vidare 

säger Rane att han inte belönar sig själv på något speciellt sätt utan det är mer en god känsla 
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säger han. På samma sätt förklarar Bäckström att han inte belönar sig på något utmärkande sätt 

utan att ett gott glas vin efter en bra dag på jobbet är något han kan unna sig. Norrgren belönar 

sig själv genom att leva gott eftersom han jobbar hårt. Han förklarar vidare att det är viktigt att 

vilja prestera så bra som möjligt. Det ska vara kul att gå till jobbet, det är kul att får 

medarbetarna att vilja gå till jobbet.  

 

“Må bra och tjäna goa pengar. Det är en god kombo.”. 

 

(Norrgren, personlig kommunikation, 2015-04-09) 

 

Johnsson förklarar att han försöker belöna sig själv men har insett att han är alldeles för mycket 

projektmänniska. När det är läge att belöna är han redan i tankevärlden på nästa steg.  

 

“Varför ska jag stå och titta i backspegeln, det där är redan avklarat.”. 

 

(Johnsson, personlig kommunikation, 2015-04-08) 

Självbestraffning   

Samtliga respondenter förklarar att de försöker vara självkritiska men att de hellre lägger mer 

tid på att granska och dra lärdomar vid en mindre bra prestation. Rane anser att han inte 

kritiserar sig själv utan i stället tänker på vad som gjorde att han inte lyckades. Fortsättningsvis 

förklarar han att rannsaka sig själv efter en förlust är viktigt för att bli bättre nästa gång. Rane 

försöker vara kritiskt mot sig själv, dock var det ännu mer då han arbetade som mäklare. Vidare 

förklarar Rane att ibland vinner man och ibland förlorar man. Enligt Johnsson handlar det om 

hur man hanterar och rättar till misstag, samt kunna dra lärdomar av det man gjort. Enligt 

Johnsson själv är han väldigt lösningsorienterad då han väldigt sällan går och grämer sig över 

att han borde gjort annorlunda. Rengensjö säger att han kan vara kritiskt mot sig själv men han 

tillåter det inte “äta” upp honom. Han förklarar att det finns svackor inom yrket vilket är viktigt 

att kunna ta sig ur och dra lärdomar av, vilket han själv anser sig vara bra på. När det kommer 

till självkritik förklarar Norrgren att han försöker arbeta så gott han kan för att somna gott om 

nätterna. Samtidigt anser han att det är viktigt att vara tuff mot sig själv ibland om man gjort en 

mindre bra prestation.  

Omgivningssignalering 

Samtliga respondenter använder sig av omgivningen för att underlätta arbetet och för att bli 

påminda om saker som behöver göras. Då branschen varit med och tagit vara på den tekniska 

utvecklingen har det underlättat i deras arbetsuppgifter. Outlook är en programvara som 

används av samtliga respondenter där de har koll på sitt schema och mejl. Rane och hans 

medarbetare använder sig även dagligen utav kom-ihåg listor. Efter varje genomförd aktivitet 

bockar han av aktiviteten på sin lista. Vidare berättar Rane att tänker på utformningen av sin 

arbetsplats. Företaget bytte lokal förra året till ett mer centralt och bättre läge.  

 

“det här jobbet är verkligen vi mot dem, så att man verkligen håller sams i gruppen och 

kämpar var ända dag.”. 

 

(Rane, personlig kommunikation, 2015-03-31) 

 

Kontoret är placerat i samma byggnad som en bank. Kontorets utformning har Rane tänkt på 

och har delat upp de mäklarna som arbetar med villor och de som arbetar med bostadsrätter, då 

han anser att de arbetar bättre med denna uppdelning då det skiljer sig lite åt att sälja villor och 
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bostadsrätter. Dock säger han att han inte omger sig med föremål och människor som framkallar 

de bästa sidorna hos honom då han ägnar lika mycket tid åt allt och alla. 

 

 

Johnsson säger att ett välorganiserat skrivbord underlättar vardagen. Vidare föredrar Johnsson 

att ha ett bra mappsystem där han placerar sina arbetsdokument vilket gör att han slipper 

stressen på grund av många pappershögar på borden. Johnsson använder sig gärna av sina 

tekniska prylar för att anteckna, oavsett om det är stort eller litet. Han berättar även att väljer 

att anställa folk som har identisk värdegrund som han själv vilket underlättar för honom själv 

och på lång sikt för medarbetarna. Norrgren utmärker sig själv och förklarar att han har ett 

bildminne som är väldigt bra, vilket gör att han har bra koll på omgivningen. Självklart tillämpar 

Norrgren olika verktyg och den utrustning som krävs för att hänga med i den tekniska 

utvecklingen, som enligt honom är “sinnessjuk”.  

 

“Jag är alltid med och har ofta tre öron ut i varje telefon. Jag är med överallt..”. 

 

(Norrgren, personlig kommunikation, 2015-04-09) 

 

Vidare tillägger han att det är viktigt med ett likartat gäng på kontoret som besitter liknande 

visioner. Detta för att underlätta arbetsgången för själv och medarbetarna. Norrgren berättar 

även att han alltid är med på det öppna kontorslandskapet då han inte vill sitta instängd. 

Bäckström skiljer sig från övriga respondenter och föredrar ett stängt kontor istället för ett 

öppet kontorslandskap eftersom det underlättar för hans arbete och bidrar till bättre fokus.  

 

4.3 Transformativt ledarskap 

4.3.1 Idealt inflytande 

Samtliga mäklarchefer vill tro att de som chefer är förebilder gentemot sina anställda. 

Norrgren får omgivningen att må bra genom att vara en ”energi boost” och glad ut mot andra, 

vilket han hoppas speglar av sig då det gäller att ha en positiv inställning inom yrket. När det 

är tråkiga tider på kontoret är det oftast han som får kontoret att vända på humöret. Johnsson 

belyser att han inte får folk att må bra på det traditionella sättet men försöker vara en förebild i 

det mån de går. Rengensjö berättar att han försöker ta bort allt oroande då mäklare kan bli 

varnade och kontrollerade av fastighetsinspektionen, media och arga säljare. Genom att 

respondenterna själva behåller fokus vill de samtidigt att medarbetarna ska fokusera på att hålla 

humöret upp och fortsätta drivas och utvecklas.  

Samtliga respondenter anser sig ha högt förtroende för sina anställda då de själva väljer ut sina 

medarbetare. Enligt Johnsson och Rengensjö byggs förtroendet upp över tid och enligt dem 

ingen är perfekt allra minst de själva. Johnsson grundinställning är att det måste funka och 

delegera och mäklaryrket är ett väldigt individuellt yrke, så mäklaren får ansvar för sin affär 

och där försöker han lägga sig i och peta så lite som möjligt, men finns tillgänglig som ett 

bollplank, vilket skapar förtroende. 

Samtliga respondenter vill att deras medarbetare ska känna att de står bakom dem, ställer upp 

och att de känner tryggheten. För att skapa relationer och stämning på kontoret menar de att det 

är viktigt med glatt humör och positivt tänkande, vilket gör att de är stolta över att associeras 

med sina anställda, samt med varumärket. Norrgren har högt förtroende för sina anställda då 
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han själv väljer ut sina medarbetare, “toppklass” inom mäklarbranschen i landet.  Detta gör att 

han samtidigt är stolt över att associeras med sina anställda. 

4.3.2 Inspirerande motivation 

Tillsammans med mäklarna vill samtliga chefer sätta upp realistiska uppnåbara mål, som både 

de själva och medarbetarna känner är möjliga att uppnå. Rane säger att det är viktigt med höga 

målsättningar med hopp om att kunna överträffa sig själv och målsättningen, ”en go känsla”. 

På detta vis är möjligt att medarbetarna finner mening i deras arbetsuppgifter. Johnsson säger 

att medarbetarna inte behöver ha så mycket mål och han inte behöver fördjupa sig för mycket 

då de redan är drivna. För honom handlar det mer om att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för dom så dom kan fokusera så mycket som möjligt på att sälja. 

Rane, Norrgren och Johnsson anser sig vara lättförståeliga gällande vad som är möjligt och 

vad som behöver göras. Enligt Rane är inte mäklaryrket ”rocket science” och menar att det är 

ganska ”basic” arbete. Rengensjö erkänner att han kan bli bättre på att vara mer lättförståelig, 

rak och tydlig, vilket han försöker jobba mycket med. Han påstår sig ha ett budskap i det jag 

säger men inte så rakt ut utan försöker nog linda in det lite för mycket. Kompanibefäl Rane 

drog nytta av 15 månaders lärdomar i den svenska militären och en viktig sak han tog med sig 

var att inte be sina medarbetare att göra någonting han själv inte hade kunnat göra. Norrgren 

säger att det finns medarbetare som varit med i branschen en längre tid vilket gör att de gör på 

sitt sätt. Ibland kan det uppstå komplikationer eftersom de har olika mönster inom arbetet vilket 

tar längre tid att forma om. Norrgren anser att nyexaminerade mäklare är lätta att jobba med 

då det är fräscha och formbara. Han försöker förmedla ut hur mäklare skall arbeta för att uppnå 

de bästa resultaten. Bäckström erkänner att han inte uttrycker sig lättförståelig då han anser sig 

själv vara mindre bra på det. Johnsson säger att även han behöver uttrycka sig mer 

lättförståeligt i framtiden, då han många gånger själv inte är tydlig i sin tanke för att det ligger 

alltid något och snurrar.  

 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att kommunicera engagerade och realistiska 

målbilder med sina anställda, samt hjälpa medarbetarna med att finna mening i deras arbete. 

Bäckström och Rane använder sig av veckomöten för att diskutera och följa upp arbetet hos 

medarbetarna. Norrgren skiljer sig från de andra cheferna då han väljer att inte ha möten 

varje/varannan vecka för att följa upp arbetet hos medarbetarna. Han anser att en gång om året 

är bra då det ger tid för mäklarna att fokusera på sitt arbete istället för att oroa sig för processen.  

 

“Behöver medarbetarna en plan vid förfrågan så får dem det!” 

 

(Norrgren, personlig kommunikation, 2015-04-09) 

 

Samtidigt använder sig Norrgren av pengar, belöningssystem i form av tävlingar, kickoffer 

och andra fester för att få medarbetarna att finna mening i sitt arbete. Rengensjö och Johnsson 

använder sig utav månadsmöten för att följa upp medarbetarnas arbetsprestationer. Vidare 

förklarar Rengensjö att det är individuellt då det skiljer sig på en ny mäklare eller en erfaren 

sådan.  
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4.3.3 Intellektuell stimulans 

Samtliga respondenter anser att de förmår sina anställda att se problem ur nya perspektiv. 

Enligt Rane är det viktigt att medarbetarna drar lärdom av misstagen de gör för att inte göra 

om samma misstag och att inte utfallet blir detsamma nästa gång, samt att han förmår sina 

anställda att tänka igenom idéer som de aldrig ifrågasatt förut. Vidare berättar Rane att kontoret 

jobbar tillsammans för att komma på lösningar åt de problem och hinder som uppstår under 

arbetets gång. Norrgren säger att han använder sitt ledarskap för att hjälpa medarbetarna att 

tänka i andra banor, vilket han anses bemästra. Genom att få dem att tänka annorlunda vid olika 

situationer, öppnar han upp en hel spelplan och råder dem att tänka si eller så. Bäckström tar 

hjälp av sin breda erfarenhet och förklarar för medarbetarna hur de ska göra istället. Enligt 

Bäckström är det viktigt att hitta ett mellanting mellan rakt ordergivande och att få 

medarbetarna att själva tänka efter. Rengensjö försöker se det från ett objektivt synsätt och 

bena ner det, vad är det du har gjort fel och i sådana fall bryta ner det.  Är det någon som är arg 

så försöka få dem att se det från kundens perspektiv. Johnsson berättar att som problemlösare 

ser han möjligheter och erkänner att medarbetarnas egentänk behöver stimuleras då han 

uppmanar medarbetarna att tänka efter och inte upprepa eventuella misstag. Vidare säger 

Johnsson att de flesta är medvetna och tycker att det är tillräckligt jobbigt när man gjort ett fel, 

så behöver inte ha någon som trycker tummen i såret också utan snarare en klapp på axeln och 

något som lyfter dem och så fokuserar vi framåt istället. 

 

Samtliga respondenter förmår sina anställda att försöka lösa problem innan de söker hjälp av 

andra. Norrgren berättar att finns en förväntan att stöder skall finnas hos honom om det kniper 

igen för medarbetarna. Han tycker själv att det är nyttigt och roligt att de själva kan tänka efter 

själva men behöver de honom så finns han där. “Det är så det ska vara..”. Johnsson förklarar 

att det handlar framför allt om hur problemet utvecklar sig, tar medarbetarna ett eget beslut och 

det blir bra då får jag oftast inte reda på det men skulle de ta ett dåligt beslut får han oftast ett 

mail eller samtal från den som det inte gick bra med. Rengensjö utmärker sig och berättar att 

han vill att medarbetarna ska komma till honom direkt, då han fungerar som ett bollplank.  

 

“Tror de är farligt att skärma sig och säga att det där får du lösa själv. Bättre att komma in 

och fråga en gång för mycket än för lite.” 

 

(Rengensjö, personlig kommunikation, 2015-04-13) 

 

Sällan händer det att Rengensjö får ta över något problem då medarbetarna löser 99 procent av 

fallen själva. Om det fortsätter att finnas ett problem får han lägga sig i. Bäckström förklarar 

vidare att mäklare är granskade vilket gör att det är väldigt viktigt att det blir rätt. 

4.3.4 Individuell hänsyn 

Samtliga respondenter anser att de hjälper till med medarbetarnas individuella utvecklingar. 

Rane har individuella utvecklingssamtal varje månad med sina anställda där de går igenom 

siffror och mål och vad det resulterade i och varför. Oavsett om utfallet blev över förväntan 

eller under förväntan gör han en uppföljning av utfallet genom att fråga vad medarbetaren 

gjorde för att uppnå detta. Bäckström berättar han ibland lägger tid åt att följa med 

medarbetarna på intag och på utbildningar för att hjälpa dem att bli “varma i kläderna”. Vidare 

berättar Bäckström att han chefskollega har mer hand om de individuella samtalen med 

medarbetarna. Rengensjö berättar att han försöker skapa forum och diskussioner om vad 

individerna på kontoret kan bättre på men inte hur de ska bli bättre. Samtidigt driver han 
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individuella möten en gång per månad och gruppmöten en gång i veckan, då han tycker det är 

ganska lagom med möten. Johnsson säger att de har en tydlig plan på hur de ska ha det med 

individuella utvecklingssamtal.  

 

“Det handlar om att bana vägen och ge förutsättningar för att kunna göra sitt arbete..”. 

 

(Johnsson, personlig kommunikation, 2015-04-08) 

 

Dock skiljer det sig mellan varje medarbetare med tanke på deras eget intresse kring 

utvecklandet och de diskussioner som medföljer detta. Vidare berättar Johnsson att han arbetar 

med att försöka anpassa sig efter medarbetarnas individuella situation. Norrgren anser att han 

har kompetens inom argumentation och säg vilket han har byggt upp genom tidigare 

erfarenheter inom branschen. Han utnyttjar detta genom att vara tillgänglig säljcoach och 

mentor. Samtidigt tycker Norrgren att det är viktigt att vara tillgänglig, utemot medarbetarna 

såväl mot kunderna. 

 

Samtliga respondenter berättar att det arbetar med att skapa positiva arbetsförhållanden på 

kontoret. Bäckström, Johnsson och Rengensjö förklarar att de inte har haft några direkta 

problem med nonchalerade medarbetare på kontoret. I de enstaka fall då en medarbetare känner 

sig utfryst har Johnsson försökt skapa bättre stämning genom glada tillrop. Vidare förklarar 

Johnsson att det är viktigt att fråga andra medarbetare och hur de uppfattar saker, väldigt öppna 

frågor, och sist fråga personen i fråga för att individen ska få en möjlighet till att berätta om 

något är fel. Rengensjö berättar att de problem som uppstått kring medarbetarnas välmående 

har snabbt kommit upp till ytan där han som chef har agerat snabbt och rett ut problemet. Enligt 

Rengensjö handlar det mestadels om lyhördhet vilket han erkänner att han kan bli bättre på. 

Rane berättar att de genom åren har haft problem då det kommer in en ny person som sticker 

ur från gruppen, då kan gruppen ha varit lite taskiga.  

 

“Går det bra för oss, går det bra för den individuelle spelaren. Det är ungefär som en 

lagidrott, det går ju inte att springa själv och bli såld till ett proffslag utan enheten måste 

liksom samverka...”. 

 

(Rane, personlig kommunikation, 2015-03-31) 

 

 Med detta vill Rane få sagt att de har små diskussioner och pratar om vad det är som funkar 

och vad som behöver bearbetas för enheten ska bli bättre tillsammans.  
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5. Analys  

I följande kapitel kommer vi att koppla vår teori från den teoretiska referensramen med vår 

empiri som vi kommit i besittning av under individuella besöksintervjuer.  

5.1 Transformativ ledarskap 

 Idealt 

 Inflytande 

Inspirerande 

motivation 

Intellektuell 

stimulans 

Individuell  

hänsyn 

Rane Förebild genom glatt 

humör och positivt 

tänkande. 

Motiverar genom höga 

målsättningar för att 

medarbetarna överträffar 
sig själva och 

målsättningen, vilket bidrar 

till mening i arbetet. 

Förmår sina anställda att 

tänka igenom idéer som 

de aldrig ifrågasatt förut.  

Använder sig av individuella 

utvecklingssamtal en gång i 

månaden.  

Norrgren Förebild genom att vara 
en ”energi boost” och 

glad.  

Motiverar genom 
belöningar i form av 

pengar, priser och fest 

används för att få 
medarbetarna att finna 

mening i sitt arbete. 

Använder ledarskapet för 
att hjälpa medarbetare att 

tänka i andra banor. 

Använder sig av individuella 
utvecklingssamtal en gång 

per år. 

Johnsson Förebild genom att skapa 
stabilitet genom 

tydlighet och trygghet.  

Motiverar genom att skapa 
förutsättningar för att 

behålla fokus på sälj. Utgår 

efter att medarbetare finner 
mening i arbetet på egen 

hand.  

Använder ledarskapet för 
att stimulera 

medarbetarnas egentänk 

genom att låta dem lösa 
problem först och främst 

på egen hand.  

Anpassar sig efter 
medarbetarnas individuella 

situation genom att skapa 

individuella förutsättningar. 
Använder sig av individuella 

utvecklingssamtal. 

Rengensjö Förebild genom att 
försöka ta bort allt 

oroande. 

 

Motiverar genom 
provisionsbaserad lön. 

Bidrar till att medarbetare 

skapar egna 
motivationsfaktorer.   

Använder ledarskapet 
som ett bollplank. Tror 

de är farligt att skärma 

sig och be medarbetarna 
lösa problem själva. 

Använder sig av individuella 
utvecklingssamtal en gång i 

månaden.  

Bäckström Förebild genom att vara 

glad och positiv.  

 

Ingen tydlig plan kring 

medarbetarnas motivation. 

Förlitar sig på att 
medarbetare finner egen 

motivation och mening i 

arbetet. 

En balans mellan rakt 

ordergivande och få 

medarbetare att tänka 
efter själva. 

Följer med på kundmöten 

och utbildningar för att få en 

insyn i medarbetarnas 
utvecklingsprocess.  

 

(Egenkonstruerad analystabell 5.1) 

 

5.1.1 Idealt inflytande 

Samtliga respondenter anser sig vara förebilder gentemot sina anställda på skilda sätt (se tabell 

5.1). Rane, Norrgren och Bäckström säger att de vill fokusera på att hålla humöret uppe 

genom att vara glada och tänka positivt, som i sin tur skall bidra med att medarbetarna 

uppskattar det valda yrket. Genom att respondenterna själva behåller fokus vill de samtidigt att 

medarbetarna ska fokusera på att hålla humöret upp och fortsätta drivas och utvecklas. En 

möjlig tolkning är att respondenterna fokuserar på att visa uppskattning för medarbetarnas 

prestationer genom att sprida positiv energi, som i sin tur bidrar till att medarbetarnas 

motivation och drivkraft förblir kvar. Detta relaterar till Bass (2008) förklaring om att en 

transformativ ledare uppfattas som en individ med utomordentliga egenskaper, höga 

värderingar och betraktar medarbetarnas behov och ser till att dessa inte försummas.  

Johnsson utmärker sig då han anser att en förebild skapar stabilitet genom att vara tydlig och 

skapa trygghet. Rengensjö arbetar med att försöka ta bort oroande moment som påverkar 
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medarbetaren negativt och genom detta agera som en förebild utemot sina anställda. När det 

gäller Johnsson och Rengensjö kan en möjlig tolkning vara att de redan upplever sina 

medarbetare som glada och positiva och därav lägger mer vikt på att skapa en trygghet och ta 

bort allt oroande för att bibehålla positiva arbetsförhållanden, vilket relaterar till Bass och 

Avolios (2006) teori om att en ledare med idealt inflytande sätter de anställdas behov i fokus. 

Detta gör respondenterna för att skapa relationer och trevlig stämning på kontoret.  

Likt Bäckström är Johnssons grundinställning att det måste funka med att delegera och 

mäklaryrket är ett väldigt individuellt yrke, där mäklaren får ansvar för sin affär och där 

försöker han lägga sig i och peta så lite som möjligt, men finns tillgänglig som ett bollplank, 

vilket Bass och Avolio (2006) förklarar genom att ledaren tonar ned på sin positionsmakt och 

sätter de anställdas behov i fokus. Detta beskriver Kirkbride (2006) som idealt inflytande då 

ledaren på detta sätt hjälper individen att förstå vilken potential de har. 

Samtliga respondenter vill att deras medarbetare ska känna att de står bakom dem, ställer upp 

och att de känner tryggheten. För att skapa relationer och trevlig stämning på kontoret menar 

de att det är viktigt med glatt humör och positivt tänkande, vilket gör att de är stolta över att 

associeras med sina anställda, samt med varumärket. Norrgren har högt förtroende för sina 

anställda då han själv väljer ut sina medarbetare, “topklass” inom mäklarbranschen i 

landet.  Detta gör att han samtidigt är stolt över att associeras med sina anställda. 

5.1.2 Inspirerande motivation 

Tillsammans med mäklarna vill samtliga respondenter sätta upp realistiska uppnåbara mål, som 

både de själva och medarbetarna känner är möjliga att uppnå. För att uppnå de uppsatta målen 

arbetar respondenterna med inspirerande motivation på olika sätt för att driva medarbetarna (se 

tabell 5.1).   

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att kommunicera engagerade och realistiska 

målbilder med sina anställda, samt hjälpa medarbetarna med att finna mening i deras arbete. 

Bäckström och Rane använder sig av veckomöten för att diskutera och följa upp arbetet hos 

medarbetarna. Rengensjö och Johnsson använder sig utav månadsmöten för att följa upp 

medarbetarnas arbetsprestationer. Detta relaterar till Bass och Avolios (2002) beskrivning av 

inspirerande motivation då en motivationsledare själv är aktiv och engagerar sig för att 

medarbetarna skall nå de uppsatta målen.  

 

Rane är den enda utav respondenterna som anser att det är viktigt med höga målsättningar med 

hopp om att kunna överträffa sig själv och målsättningen, vilket relaterar till Kirkbrides (2006) 

teori om att en inspirerande motivationsledare har förmågan att motivera sina medarbetare till 

att prestera utöver sina gränser. På detta vis är det möjligt att medarbetarna finner mening i 

deras arbetsuppgifter. Till skillnad från Rane säger Johnsson att medarbetarna inte behöver för 

många mål och han inte behöver fördjupa sig för mycket då de redan är drivna. Istället handlar 

det mer om att skapa bra förutsättningar för medarbetarna så de kan fokusera på att sälja. En 

möjlig tolkning kan vara att Johnsson försöker öka medarbetarnas individuella ansvar genom 

att inte fördjupa sig inom deras individuella arbetsprocesser och låta dem slutföra befintliga mål 

innan de tar sig ann nya sådana. Enligt Kirkbride (2006) utmärker detta inspirerande motivation 

genom att en ledare låter medarbetare ha en aktiv roll inom organisationen vilket i sin tur ökar 

såväl den enskildes som organisationens motivation.  
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5.1.3 Individuell hänsyn 

Samtliga respondenter anser att de hjälper till med medarbetarnas individuella utvecklingar. 

Respondenterna har individuella utvecklingssamtal varje månad med sina anställda där de går 

igenom siffror och mål och vad det resulterade i och varför, vilket enligt Kirkbride (2006) 

utmärker individuell hänsyn. En ledare som utövar individuell hänsyn behandlar medarbetare 

individuellt och kommunicerar individuella egenskaper (ibid.). Bäckström berättar att han 

ibland lägger tid åt att följa med medarbetarna på intag och på utbildningar för att hjälpa dem 

att bli “varma i kläderna”. Johnsson säger att han arbetar med att försöka anpassa sig efter 

medarbetarnas individuella situation. Detta indikerar på att samtliga respondenter upptäcker 

vad som motiverar varje individ och skapar en grund för ett ömsesidigt samarbete och en 

verksamhetsutveckling som gynnar både dem själva och medarbetarna. Samtliga respondenter 

berättar att det arbetar med att skapa positiva arbetsförhållanden på kontoret.  Rengensjö och 

Rane berättar att de ger personlig uppmärksamhet till medarbetare och uppmärksammar 

individer som blir nonchalerade. Vidare förklarar Rane att de har små diskussioner och pratar 

om vad det är som inte funkar. Detta beskriver Kirkbride (2006) i sin teori kring individuell 

hänsyn då en ledare lära känna sina medarbetare och tar hänsyn till individernas bekymmer och 

delaktighet. 

5.1.4 Intellektuell stimulans 

Alla respondenter anser att de förmår sina anställda att se problem ur nya perspektiv. Enligt 

samtliga respondenter är det viktigt att medarbetarna drar lärdom av misstagen de gör för att 

inte göra om samma misstag och att inte utfallet blir detsamma nästa gång, samt att de förmår 

sina anställda att tänka igenom idéer som de aldrig ifrågasatt förut, vilket Bass (2008) beskriver 

med att en ledare ifrågasätter och utmanar befintliga rutiner för att stimulera och skapa 

utrymmer för intellektuell utveckling.  

 

Samtliga respondenter förmår sina anställda att försöka lösa problem innan de söker hjälp av 

andra. En möjlig tolkning kan vara att respondenterna hjälper medarbetarna utveckla sina 

personliga egenskaper kring problemlösningar och för att motivera dem till att tänka på egen 

hand. Enligt Porter (1962) skapar intellektuell stimulans en inre motivation och en högre grad 

av självförtroende som medarbetarna kan använda för att maximera sina kunskaper och 

färdigheter. Norrgren och Johnsson berättar att det finns en förväntan att stödet skall finnas 

hos ledare om det kniper igen för medarbetarna. Norrgren säger att det är nyttigt och roligt att 

de själva kan tänka efter men behöver de honom så finns han där, vilket Kirkbride (2006) 

utmärker med intellektuell stimulans. Ledaren strävar efter att få sina medarbetare att på egen 

hand tänka och bemästra motgångar i arbetet och utveckla personliga egenskaper (ibid.).  

 

Rengensjö utmärker sig och berättar att han vill att medarbetarna ska komma till honom direkt, 

då han fungerar som ett bollplank. En möjlig tolkning kan vara att Rengensjö använder sitt 

ledarskap för att minimera spridning och utveckling av eventuella problem genom att han själv 

bearbetar problemen och låter medarbetarna fokusera på arbetet.  
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5.2 Självledarskap 

Nedanstående analystabell visar till vilken grad och om respondenterna använder angivna 

strategier inom självledarskap jämförelsevis med varandra. Detta för att få en överskådlig bild 

av respondenternas utövande av naturliga belöningsstrategier, tankemönsterbaserade strategier 

och beteendefokuserade strategier. 

(SO=självobservation, SM=självmålsättning SB=självbelöning, SB=självbestraffning, OS=omgivningssignaler) 

(Egenkonstruerad analystabell 5.2)  

 

Samtliga respondenter anser att självledarskap handlar om förmågan att kunna leda och 

motivera sig själv som individ. Respondenternas beskrivning av självledarkap efterliknar Neck 

och Manz (2012) tolkning av självledarskap vilket är en process där människan påverkas genom 

ledning och motivation av sig själv. Norrgren och Johnsson har en delad uppfattning kring 

självledarskap då de anser att det är viktigt att styra sig själv inifrån genom visioner. Enligt 

Johnsson handlar självledarskap om att försöka blicka mycket inåt och ifrågasätta sig själv. 

Enligt Norrgren handlar självledarskap om att vara en visionär och att alltid finna lösningar på 

saker och ting. Detta förklarar att de flesta respondenter förstår innebörden av självledarskap 

och att de använder sig utav självledarskap för att leda sig själva, vilket liknar Banduras (1986) 

framhävning om att individer har en förmåga att kunna leda och styra sina individuella förmågor 

i utövandet av aktiviteter.  

5.2.1 Naturliga belöningsstrategier 

Kompetens 

Alla respondenter säger att de besitter en högre kompetens inom de områden de finner 

intressanta (se analystabell 5.2).  Neck och Manz (2009) förklarar att personer som tänker på 

aktiviteter de gillar härleds ofta till något som de besitter kompetens inom. Samtliga 

respondenter vidareutvecklar och berättar att det är oerhört roligt och motiverande att arbeta 

med det dem gör och de kan inte tänka sig att byta yrke, vilket kan kopplas till Neck och Manz 

(2009) beskrivning om att individer finner drivkraft och uppmuntras av de uppgifter som utförs 

väl, vilket ofta är en aktivitet som individerna besitter kompetens inom.  

 

 Naturliga 

belöningsstrategier 

Tankemönsterbasera

de strategier 

Beteendefokuserade 

strategier 

 Kompetens Självkontroll Hinder Möjligheter SO SM SB SB OS 

Rane Hög Hög Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Johnsson Hög Hög Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Norrgren Hög Hög Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Rengensjö Hög Hög Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bäckström Hög Hög Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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En möjlig tolkning är att mäklarchefer som värdesätter arbetsuppgiftar de besitter hög 

kompetens inom kännetecknas även i det transformativa ledarskapets grundkomponenet 

individuell hänsyn då Kirkbride (2006) förklarar att en transformativ ledare strukturerar 

arbetsuppgifter baserade på medarbetarnas förmåga och behov, som vidare uppmuntrar deras 

självutveckling.  

Självkontroll 

Då alla respondenter besitter en chefstitel kan de kontrollera sin arbetssituation och 

arbetsupplägg i en större utsträckning (se analystabell 5.2).  Enligt Neck och Manz (2009) har 

människor en naturlig tendens att vilja styra och kontrollera sina öden. Individer tenderar att 

vilja vara en viktig kraft i att bestämma vad som händer runt omkring oss och själva ta viktiga 

beslut som vi direkt påverkas av (ibid.).  

Neck och Manz (2012) förklarar att kombinationen av kompetens och självkontroll har en 

tendens till att resultera i ett beteendemönster, vilket innebär en strävan efter aktiviteter som är 

utmanande och som individen anstänger sig att övervinna. Johnsson säger att i rollen som 

mäklarchef kan han kontrollera sina arbetsuppgifter hyfsat bra, än som mäklare då det var 

fullständig katastrof angående arbetsuppgifterna. En sådan förändring handlar enligt Neck och 

Manz (2012) om att individen finner mening med den aktivitet som utövas, vilket är en viktig 

aspekt inom de naturliga belöningsstrategierna. Självledarskap genom självkontroll medverkar 

till att mäklarchefer finner mening med de arbetsuppgifter som de utför, vilket relaterar till det 

transformativa ledarskapet genom individuell hänsyn då en ledare försöker upptäcka vad som 

motiverar den anställda genom att hjälpa individen med att finna mening i arbetet. Detta tyder 

på att naturliga belöningsstrategier i form av kompetens och självkontroll speglar 

mäklarchefernas utövande av transformativt ledarskap genom individuell hänsyn.  

5.2.2 Tankemönsterbaserade strategier 

Möjligheter 

Alla mäklarchefer anser sig vara individer som försöker se möjligheter snarare än de hinder 

som uppkommer rörande deras självledarskap (se analystabell 5.2). Johnsson, Norrgren och 

Rengensjö redogör att de vid utmanande situationer försöker fokusera på möjligheterna för att 

kunna ta sig vidare i arbetet. Vilket stämmer med Neck och Manz (2012) beskrivning av 

möjligheter där individer fokuserar på chanser som uppvisas i olika situationer och kreativa 

individer som bidrar till framsteg i världen besitter till stor del ett sådant tankemönster. 

Rengensjö utmärker sig även och förklarar att han ofta ser möjligheter i nya idéer och Johnsson 

förklarar att han är väldigt lösningsorienterad och att han alltid ser möjligheter, alldeles för 

många möjligheter. Detta överensstämmer med Neck och Manz (2009) då de antyder att 

individens tro och framtidsvisioner troligen sporras till att anta nya utmaningar. Mäklarchefer 

som ser möjligheter i deras arbete kan kännetecknas i det transformativa ledarskapets 

grundkomponent idealt inflytande då Kirkbride (2006) förklarar att ledare får medarbetaren att 

inse vilken potential och möjligheter medarbetaren har.  

Hinder  

Alla respondenterna försöker att lösa utmanande uppgifter på egen hand i den mån det går, samt 

att de på egen hand utmanar sig själva för att lösa en utmanande uppgift för att skapa en 

erfarenhet kring liknande situationer i framtiden. Enligt Neck och Manz (2012) är hinder ett 

tankesätt som riktar fokus på svårigheterna vid nya utmaningar och menar att individen tar 

avstånd och söker sig till välbekanta områden istället, vilket leder till mindre tänkbar förtjänst 

menar Neck och Manz (2012). Rane, Norrgren, Johnsson och Rengensjö säger att de 
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använder sig av tidigare erfarenheter när det kommer till hantering kring eventuella hinder och 

beslutsfattande, vilket utmärker de tankemönsterbaserade strategierna som redogör utveckling 

av individers tankesätt med hjälp av erfarenheter enligt Neck och Manz (2012). Självledarskap 

genom tankemönsterbaserade strategier medverkar till att mäklarcheferna inriktar tankarna på 

möjligheter istället för på hinder och vilket speglar det transformativa ledarskapets 

intellektuella stimulans, där ledare strävar efter att få medarbetare att rå på motgångar och 

hinder (Kirkbride, 2006). 

5.2.3 Beteendefokuserade strategier 

Självobservation 

Samtliga respondenter anser att det är svårt att hålla reda på hur bra de presterar vid arbetet då 

mäklare blir mätta på en väldig massa parametrar, men de är införstådda och medvetna om sina 

svagheter respektive styrkor. Neck och Manz (2013) förklarar att individer observerar sitt eget 

beteende och sin prestation för att kunna leda och kontrollera sig själv på ett effektivt sätt. Rane 

och Norrgren utmärker sig och säger att de hellre mäter företaget i stort än att mäta sig själva 

som i sin tur skapar ett underlag för hur de som ledare bidrar till företagets framgångar, vilket 

går att relatera med Manz och Sims (1980) teoretiska tolkning av den systematiska insamling 

av individens egen beteende som att skapar ett underlag för självutvärdering. Underlaget 

används sedan för att försöka få en möjlig insikt om orsakerna till individens beteende. 

Bäckström observerar sin individuella prestation genom att analysera vad som gick bra och 

mindre bra under affärernas gång för att kunna bli bättre vid nästa tillfälle, vilket Ulvenblad et 

al. (2013) förklarar att individer utövar självobservation för att blir mer kognitiva kring sitt 

agerande vid särskilda situationer.   

Detta tyder på att mäklarchefer som tillämpar självobservation i sitt självledarskap använder 

någon form av mätning för att observera sina individuella prestationer. Denna typ av 

beteendefokuserad strategi relaterar till det transformativa ledarskapet i form av idealt 

inflytande, vilket Kikbride (2006) förklarar med att en ledare hjälper individer med att förstå 

vem de är, vad de vill och vilken potential de har.  

Självmålsättning 

Samtliga respondenter väljer att arbeta efter tydliga uppsatta mål, i form av budgetar eller 

genomförda affärer. Neck och Manz (2009); Manz och Sims (1980) och Ulvenblad et al. (2013) 

förklarar att individer sätter upp individuella mål för att utveckla sitt självledarskap och 

effektivisera sitt arbete. Bäckström förklarar att han sätter upp realistiska målbilder samt 

barriär mål som sträcker sig tre till fem år framåt i tiden. Bäckström och Johnsson värdesätter 

nuet och säger att det som skall göras här och nu är lika viktigt som framtiden, vilket liknar sig 

Banduras (1997) framhävning av aktuella mål samt Neck och Manz (2009) tolkning av 

personliga mål, vilka både kan vara långsiktiga och kortsiktiga. Vid uppförandet av långsiktiga 

mål underlättar det att utforma och följa kortsiktiga mål (Neck & Manz, 2009). Rengensjö 

säger att han är dålig på att sätta upp specifika målsättningar då förutsättningarna ändas med 

jämna mellanrum i den bransch han befinner sig i. Bandura (1997) beskriver processen 

målsättning som ansträngande och det långsiktiga målet som individen utformat i början 

kommer troligtvis att förändras under tiden beroende på de framsteg som individen gör.  

Samtliga respondenter lyfter fram relevansen av att lägga mer vikt på kontorens gemensamma 

mål än de individuella. För att uppnå de uppsatta målen förklarar samtliga respondenter att det 

är viktigt att kontoret samarbetar för att gemensamt uppnå kontorets mål och de mål som är 

individuellt uppsatta, vilket speglar grund komponenten inspirerande motivation inom det 

transformativa ledarskapet där ledaren är basen för meningsskapandet i en ständigt skiftande 
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miljö (Bass & Avolio, 2002). Motivationsledare har en tendens till att skapa drivande 

framtidsvisioner och ifrågasätter dess konsekvenser har för organisationen och den enskilde.  

Självbelöning 

Alla respondenter känner en inre tillfredsställelse vid en genomförd uppgift, mål eller när det 

går bra för företaget. Detta speglar likheter med Neck och Houghton (2006) uppfattning om att 

självbelöning kan vara något enkelt och immateriellt som att belöna sig själv efter en avklarad 

uppgift. Bäckström säger att han inte belönar sig på något utmärkande sätt utan kan unna sig 

ett glas vin efter en bra dag på jobbet. Norrgren belönar sig själv genom att leva gott eftersom 

han jobbar hårt. Detta visar likheter att individer kan kombinera fysiska och mentala nivåer och 

kan genom det enligt Neck och Manz (2009) utöva en kraftfull självbelöningsstrategi.   

 

Johnsson förklarar att han försöker belöna sig själv men har insett att han är alldeles för mycket 

projektmänniska. Enligt Neck och Manz (2009) bör individer använda belöningar systematiskt 

för att skapa drivkraft till framtida utmaningar. Rane berättar om de dagar då en medarbetare 

presterat utomordentligt bra och att han som chef blir stolt och nöjd över både sin medarbetare 

och inte minst sig själv som mentor och rådgivare. Neck och Manz (2009) förklarar att individer 

kan förnya och göra sitt beteende bättre genom att med avsikt finna sitt önskvärda beteende och 

ge sig själv beröm. Detta tyder på att psykiska belöningar kan uppmuntra och motivera mäklare 

i deras arbete. Psykiska njutningar innefattar enligt Maslow (1943) respekt, ära och intellektuell 

stimulans. Inom det transformativa ledarskapet är det viktigt att ledaren skapar utrymme för 

intellektuell stimulans utemot medarbetarna, vilket bidrar till kontinuerlig intellektuell 

utveckling (Bass, 2008).  

 

Utövandet av transformativt ledarskap är av betydelse för mäklarchefer att uppnå företagets 

mål och klara av utmanande uppgifter. Detta tyder på att användningen av transformativt 

ledarskap kan ha en inverkan på mäklarchefernas individuella tillfredställelse i form av 

självbelöning.  

Självbestraffning 

Samtliga respondenter förklarar att de försöker vara självkritiska men att de hellre lägger mer 

tid på att granska och dra lärdomar vid en mindre bra prestation. Rane och Rengensjö försöker 

vara kritiska mot sig själva, men Rengensjö tillåter sig inte "ätas" upp av det, vilket Manz och 

Sims (2001) talar för att individer borde undvika då de belyser att överdriven självbestraffning 

kan försämra prestationer. Norrgren anser att det är viktigt att vara tuff mot sig själv ibland om 

man gjort en mindre bra prestation, vilket Neck och Manz (2009) och Ulvenblad et al. (2013) 

förklarar att självbestraffning innebär och är en metod som individer utövar då de inte uppnår 

sina mål. Johnsson tycker att hanteringen av misstag är viktig och att det handlar om vilka 

lärdomar man får ut av det, detta uppvisar likheter med Neck och Manz (2013) som anser att 

självbestraffning bör innebära inramning och granskning av misslyckanden och oönskade 

beteende så individen blir uppmärksam och kan ändra på sitt beteende.   

 

Ingen av respondenterna antyder att de får eller skapar skuldkänslor vid ouppnådda mål, vilket 

enligt Neck och Manz (2009) försämrar både motivationen och kreativiteten och kan leda till 

en ogynnsam påverkan för mäklarcheferna i form av deras välmående. Detta uppvisar likheter 

med hur den transformativa ledaren, via intellektuell stimulans, inte offentliggör medarbetares 

misstag eller dåliga prestationer (Kirkbride, 2006). En möjlig tolkning av detta är att 

respondenterna likt sig själva inte vill skapa skuldkänslor hos sina medarbetare vilket kan 

påverka deras arbetsprestationer negativt.  
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Omgivningssignaler 

Alla respondenterna säger att de använder sig utav anteckningar, listor, mail och mappar för att 

behålla fokus på de arbetsuppgifter som skall utföras. Detta förklarar Neck och Manz (2009) är 

omgivningssignalering då individer använder sig utav fysiska objekt för att bli påminda om 

viktiga uppgifter. Vilket anses vara viktigt för mäklarcheferna då de verkar i en bransch med 

ständigt skiftande arbetsuppgifter.    

 

Norrgren säger att han alltid är med på det öppna kontorslandskapet då han inte vill sitta 

instängd.  Bäckström däremot föredrar ett stängt kontor då det underlättar för hans arbete och 

fokusen på arbetet blir bättre. Detta tyder på att mäklarcheferna använder omgivningen på olika 

sätt vilket Neck och Manz (2009) speglar då de anser att det viktiga med omgivningssignalering 

är att individer väljer nödvändiga objekt för att kunna fokusera på sina prestationer. Johnsson 

berättar att han väljer att anställa medarbetare som har identisk värdegrund som han själv har, 

vilket underlättar för honom och medarbetarna på lång sikt. Detta överensstämmer med Manz 

(1992) och Neck och Manz (2009) teori kring beteendefokuserade strategier då de anser att det 

är viktigt att vara omgiven av och umgås med medarbetare som inspirerar och uppmuntrar ett 

önskvärt beteende.  

 

Alla respondenter väljer att anställa medarbetare som är motiverade och stimulerande för att 

omges av likasinnade individer. Detta är likvärdigt med Neck och Manz (2009) förklarning av 

att upprätthålla motivationen genom att omge sig med behövliga medarbetare. Rane har tänkt 

på arbetsplatsens utformning och har delat upp de mäklare som arbetar med villor och 

bostadsrätter, då han anser att de arbetar bättre med denna uppdelning. Detta relaterar till det 

transformativa ledarskapet genom intellektuell stimulans vilket Porter (1962) förklarar med att 

en ledare bör anställa individer som kan samarbeta med varandra för att skapa tillfredsställelse.   
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5.3 Utvecklat ramverk 

Utifrån vår analys har vi utvecklat ett ramverk som visar vilken roll självledarskapets strategier 

har vid utövandet av transformativt ledarskap. Ramverket utesluter inte några strategier inom 

självledarskapet då samtliga strategier spelar roll vid utövandet av transformativt ledarskap. 

Ramverket innehåller tydliga riktlinjer som visar vilken strategi inom självledarskapet som 

berör de olika komponenterna inom det transformativa ledarskapet. Strategiernas position i 

ramverket är anpassade för att visa tydliga och raka riktlinjer från självledarskapet mot 

transformativt ledarskap (se egenutvecklat ramverk 5.3). 

 
(Egenutvecklat ramverk 5.3) 

Exempel: Mäklarchefer som använder naturliga belöningsstrategier i form av hög kompetens 

och självkontroll har en tendens till att visa individuell hänsyn utemot sina medarbetare.   
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6. Slutdiskussion, implikationer och fortsatt forskning 

I följande kapitel presenterar vi studiens resultat genom att besvara den inledande 

problemformuleringen. Utifrån förgående analyskapitel drar vi slutsatser och avslutningsvis 

lämnar vi förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att arbeta fram ett teoretiskt ramverk för att skapa förståelse för 

vilken roll mäklarchefens självledarskap har vid utövandet av transformativt ledarskap. 

Studiens problemformulering lyder:  

 Vilken roll har mäklarchefens självledarskap vid utövandet av transformativt 

ledarskap? 

Denna studie har visat att fastighetsmäklarchefer kan leda sig individuellt genom användandet 

av naturliga belöningsstrategier, tankermönsterbaserade strategier och beteendefokuserade 

strategier som tillsammans utgör självledarskapet. Det har även visat sig att mäklarchefer 

använder sig utav transformativt ledarskap i form av idealt inflytande, inspirerande motivation, 

intellektuell stimulans och individuell hänsyn för att utöva ledarskap utemot sin medarbetare.  

 

Självledarskapets strategier har visat sig ha en roll vid mäklarchefens utövande av 

transformativt ledarskap utemot sina medarbetare. Studien visar att mäklarchefers individuella 

självledarskap genomsyrar det transformativa komponenterna, vilket indikerar på att 

mäklarchefer använder liknande strategier för att leda sig själva och för att leda medarbetare. 

Valet mellan de olika transformativa ledarstrategier står utövaren ansvarig för, där 

självledarskap är en viktig faktor för att använda sig av nödvändig kompetens på rätt plats i 

organisationen.  

 

Resultaten av denna undersökning visar att mäklarchefer som använder naturliga 

belöningsstrategier i form av hög kompetens och självkontroll har en tendens till att visa 

individuell hänsyn utemot sina medarbetare. Individuell hänsyn används av mäklarchefer då de 

delegerar arbetsuppgifter baserade på medarbetarnas kompetens och behov, som vidare 

uppmuntrar deras självutveckling.  

Studien visar att mäklarchefer använder tankemönsterbaserade strategier till att inrikta 

tankarna på möjligheter istället för på hinder. Detta speglar det transformativa ledarskapets 

intellektuella stimulans, där ledare strävar efter att få medarbetare att rå på motgångar och 

hinder. Samtidigt visar studien att mäklarchefer som har stora framtidsvisioner och ser 

möjligheter före hinder använder sig utav transformativt idealt inflytande för att hjälpa 

medarbetarna med att inse vilken potential och möjligheter de har.  

Beteendefokuserade strategier i form av självobservation bidrar till att mäklarchefer lättare kan 

observera sina individuella prestationer, sina styrkor och svagheter. Denna typ av 

beteendefokuserad strategi tyder på att mäklarchefer som utövar självobservation har ett idealt 

inflytande utemot sina medarbetare då de hjälper individer med att förstå vem de är, vad de vill 

och vilken potential de har. Självledarskapet har också en roll vid utövandet av transformativt 

ledarskap när det gäller mäklarens individuella självmålsätning i samband med kontorets 

gemensamma målsättningar. Studien visar att mäklarchefer har en tendens till att lägga mer vikt 
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på kontorens gemensamma mål än de individuella, vilket speglar grundkomponenten 

inspirerande motivation inom det transformativa ledarskapet. Mäklarchefer som bidrar med 

inspirerande motivation har en tendens till att skapa drivande framtidsvisioner och ifrågasätter 

dess konsekvenser har för organisationen och den enskilde. Beteendefokuserade strategier 

bidrar genom självbelöning att hjälpa mäklarchefer till att känna en inre tillfredsställelse vid en 

genomförd uppgift, mål eller när företaget visar positiva resultat. Detta tyder på att psykiska 

belöningar kan uppmuntra och motivera mäklarchefer i deras arbete. För att vidare uppmuntra 

och motivera sina medarbetare skapar de utrymme för intellektuell stimulans, vilket bidrar till 

kontinuerlig intellektuell utveckling.  

Studien visar att mäklarchefer har en tendens till att vara självkritiska men att de hellre lägger 

mer tid på att granska och dra lärdomar vid en mindre lyckad prestation. Självbestraffningen är 

en beteendefokuserad strategi som mäklarchefer helst inte vill utsätta sig för. Likt deras 

individuella självledarskap föredrar de att medarbetarna också drar lärdomar vid en sämre 

prestation. Detta tyder på att mäklarchefer skapar ytterligare utrymme för egentänk och 

intellektuell stimulans då de helst inte vill offentliggöra medarbetarnas misstag eller dåliga 

prestationer.      

Beteendefokuserade strategier i form av omgivningssignalering är en strategi som mäklarchefer 

brukar sig utav då de omger sig av anteckningar, listor, mail och mappar för att behålla fokus 

på de arbetsuppgifter som skall utföras. På ett liknande sätt har mäklarchefer en tendens till att 

anställa och omges av likasinnade medarbetare som är motiverade och stimulerande. 

Mäklarchefer utövar transformativt ledarskap genom intellektuell stimulans då de matchar 

individer som kan samarbeta med varandra som i sin tur skapar tillfredställelse på arbetsplatsen. 

Sammanfattningsvis visar studien att självledarskap och dess strategier inte utesluter någon 

komponent inom det transformativa ledarskapet, samtliga komponenter spelar roll.   

6.2 Implikationer 

Studien visar att det är relevant för mäklarchefer att vara medvetna om sitt självledarskap då 

dess strategier utgör en roll inom det transformativa ledarskapets komponenter. Tidigare studier 

inom ledarskap har främst fokuserat på vilken typ av ledarskap som är nödvändig för dagens 

organisationer och de egenskaper en ledargestalt bör besitta för att utöva en viss typ av 

ledarskap. Dock är forskningen om hur fastighetsmäklare leder sig själva och andra är i 

dagsläget begränsad. Vår studie har bidragit med en förklaring av sammanhanget mellan 

självledarskap och transformativt ledarskap, vilka utövas dagligen inom 

fastighetsmäklarbranschen. Genom vår studie kan mäklarchefer ta del av hur de ska använda 

sig av strategier inom självledarskap för att utöva ledarskap utemot sina medarbetare genom 

transformativt ledarskap.  

6.3 Fortsatt forskning 

Utifrån den genomförda studien har ett antal nya förslag för fortsatt forskning uppkommit. 

Denna studie har varit av ett kvalitativt slag och endast studerat mäklarchefernas självledarskap 

vid utövandet av transformativt ledarskap. Ett förslag för fortsatt forskning skulle kunna vara 

att genomföra en studie där självledarskapets strategier ställs mot andra former av ledarskap, 

samt om kön och arbetslivserfarenhet har någon betydande roll. Vårt ramverk skulle kunna vara 

ett underlag för vidare forskning inom ledarskap utanför fastighetsmäklarbranschen, då 

ledarskap överlag utövas i alla typer av organisationer. 
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Bilagor 

1.0 Intervjuguide ledarskap 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om dig själv 

2. Hur länge har du varit inom mäklarbranschen 

3. Har du endast arbetat i detta bolag? 

4. Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

5. Vad är dina arbetsuppgifter som mäklarchef? 

Ledarskap 

Vad innebär ledarskap för dig? 

Berätta lite kort om hur du arbetar med ledarskap? 

Självledarskap 

6. Hur skulle du beskriva självledarskap? 

Beteendefokuserade strategier 

Självobservation 

7. Försöker du hålla reda på hur du presterar när du arbetar?  

a. Hur då? 

8. Håller du reda på dina framsteg i de projekt som du arbetar med? 

Omgivningssignaler 

9. Använder du ofta kom-ihåg tekniker för att bli påmind om saker som behöver göras? 

10. Försöker du utforma din arbetsplats på ett sätt som hjälper dig att fokusera på arbetet? 

11. Omger du dig av människor som framkallar de bästa sidorna hos dig? 

Självmålsättning 

12. Sätter du upp personliga mål för dig själv? 

13. Tycker du om att arbeta mot specifika mål som du satt upp för dig själv? 

Självbelöning 

14. När du presterat bra i någon aktivitet är du nöjd med dig själv då? 

15. Belönar du dig själv då du har genomfört ett åtagande bra? 

a. Hur då? 

Självbestraffning 

16. Kan du vara kritisk mot dig själv när du gör misstag? 

a. Är det viktigt enligt dig? 
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17. Kritiserar du dig själv när du presterat sämre än vanligt? 

a. Vid misstag? 

Naturliga belöningsstrategier 

Kompetens 

18. Känner du att du besitter kompetens inom de områden som intresserar dig? 

19. Hur hanterar du motgångar där du inte besitter nödvändig kompetens? 

a. Tar du hjälp av omgivingen? 

b. Tar du hjälp av andra människor? 

Självkontroll 

20. I vilken utsträckning kan du kontrollera din arbetssituation? 

a. Bestämma hur aktiviteter slutförs? 

b. Delegera uppgifter vidare? 

Tankemönsterbaserade strategier 

21. Hur hanterar du nya utmaningar vid eventuella hinder? 

a. Löser du problemet på egen hand? 

b. Tar du hjälp av andra människor? 

22. Hur agerar du vid utmanande situationer? 

a. Agerar och hanterar du utmanande situationer på ett speciellt sätt? 

i. Hur?  

ii. Varför? 

b. Beror detta på erfarenhet och kunskaper? 

23. Har dina tidigare erfarenheter lagt grunden för ditt arbete idag? 

a. På vilket sätt? 

i. Vid beslutfattande 

ii. Vid målsättning 

24. Anser du dig vara en person som ser möjligeter snarare än hinder? 

a. Hur tar du dig förbi eventuella hinder? 

Transformativt ledarskap 

Idealt inflytande 

25. Försöker du som chef vara en förebild för dina anställda? 

a. På vilket sätt? 

26. Har du som chef förtroende för din anställda? 

Inspirerande motivation 

27. Uttrycker du dig lättförståeligt över vad som är möjligt och vad som behövs göras? 

28. Kommunicerar du engagerande och realistiska målbilder med dina medarbetare? 

29. Hjälper du dina anställda att finna mening i deras arbetsuppgifter?  

a. Hur? 
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Intellektuell stimulans 

30. Förmår du dina medarbetare att se problem ur nya perspektiv? 

31. Förmår du dina medarbetare att försöka lösa problem innan de når ut till dig? 

a. Tänka igenom idéer som de aldrig ifrågasatt förut? 

Individuell hänsyn 

32. Hjälper du som chef till att hjälpa medarbetarna i deras individuella utveckling? 

33. För du individuella dialoger med dina medarbetare angående deras prestationer? 

34. Ger du personlig uppmärksamhet till medarbetare som verkar bli nonchalerade? 
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