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Det positiva ledarskapet 
Marte Meo i arbetslivet : En testkonstruktion 

 
Barbara Gamper 

 
Moderna ledarskapsteorier lyfter fram ledarens utvecklingsbefrämjande funktion och ser flera 
likheter mellan ledarskap och föräldraskap. Syftet med studien är att konstruera ett 
ledarskapstest som bygger på Marte Meo-metodens  dimensioner för hur man skapar en 
utvecklingsstödjande dialog. De åtta dimensionerna omtolkades från ett 
föräldra/barnsammanhang till ett ledare/medarbetarsammanhang. Därefter skapades fem 
testuppgifter utifrån operationella definitioner av varje dimension. När etthundra testpersoner 
hade besvarat testet undersöktes varje dimensions reliabilitet med hjälp av Cronbachs alpha. 
Robustheten hos alpha testades också genom att jämföra alpha mellan olika grupperingar av 
testpersoner. Resultatet visar att  reliabiliteten behöver utvecklas vidare. Samtidigt ger studien 
ett försiktigt stöd för att dimensionerna hierarkiskt bygger på varandra och att detta delvis har 
fångats av testet. Studien antyder också att det utvecklingsstödjande ledarskap som Marte 
Meo-metoden förespråkar uppfattas som positivt och eftersträvansvärt. 
 
 

Inledning 
 
I mitt eget arbetsliv har de två fälten ledarskap och föräldraskap tangerat varandra länge. Först 
och främst genom långvarigt arbete med föräldraskapsfrågor och föräldrautveckling och mer 
specifikt genom en vidareutbildning till Marte Meo-terapeut. Marte Meo-metoden, skapad av 
holländskan Maria Aarts, syftar till att lyfta fram föräldrars inneboende förmåga att ge sina 
barn positiv ledning. Positivt ledarskap är ett sammanfattande begrepp som täcker de 
beteenden som ingår i en stödjande föräldraroll (Lidén, 1998). I arbetet med föräldrar har jag 
haft anledning att fundera över de effekter som frånvaron av positivt ledarskap kan ha och 
vilka hinder som kan finnas för att utveckla det. Jag har också haft glädjen att se goda effekter 
av när föräldern tar på sig och utvecklar ledarskapet. Med tiden har jag blivit nyfiken på om 
man skulle kunna utöka metodens användningsområden till annat ledarskap och genom att jag 
själv bytte arbetsinriktning från föräldrar och barn till organisationer, blev det naturligt att 
utveckla dessa funderingar vidare. Jag har i denna studie velat hitta och dra nytta av 
paralleller mellan ett familjemässigt och professionellt ledarskap. Från början trodde jag att 
mycket redan skulle vara skrivet inom området men det har inte varit fallet. Även om många 
lyfter fram likheter mellan föräldraskap och ledarskap är det färre som verkar betrakta det 
som en möjlighet till vidareutveckling av tankar och metoder. Det har därför varit 
stimulerande och något av ett detektivarbete att leta efter stöd för mina egna tankar. 
 
Ledarskapets betydelse i arbetslivet för såväl goda resultat som psykologiskt välbefinnande 
har slagits fast genom både fallstudier (Maccoby, 1981) och vetenskapligt kontrollerade 
experiment, (Lewin & Lippit 1938, Hunt et al., 1999). I och med detta starka samband har 
intresset för att knäcka det goda ledarskapets kod varit stort från forskare med både, i första 
hand, ekonomiska och psykologiska intressen. Det publiceras uppsatser, artiklar och 
doktorsavhandlingar på både handelshögskolor och psykologiska institutioner med 
ledarskapet som tema och runt detta möts människor med huvudsaklig kompetens från olika 
områden. 
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Historisk tillbakablick på ledarskap 

Skilda tidsperioder har präglat olika uppfattningar om vad som kännetecknar det goda 
ledarskapet och hur man skapar de rätta förutsättningarna för det. Under första hälften av 
1900-talet hade man fokus på trait-forskning, där man försökte finna vilka, mer eller mindre, 
medfödda karaktärsdrag som var utmärkande för framgångsrika ledare. Tanken var att om 
man bara kunde dra säkra slutsatser om vilka personlighetsegenskaper som var mest vitala, 
kunde man sedan genom tester och med stöd av andra urvalsmetoder avgöra vilka individer 
som borde erbjudas ledarpositioner, för att därigenom säkerställa maximal utdelning.  
 
Det partiella misslyckandet i att identifiera dessa egenskaper ledde fram till 1940- och 1950-
talens ändrade fokus på viktiga ledarbeteenden i stället för egenskaper, som utmynnade i 
modeller som är livskraftiga än idag, trots svårigheter att empiriskt belägga deras riktighet. En 
av dessa är Blake & Moutons ”ledarraster” (managerial grid) med dess två grundläggande 
dimensioner uppgiftsinriktning (initiation structure) och relationsinriktning (consideration) 
(Blake & Mouton, 1982). Enligt forskarna själva är den gynnsammaste kombinationen av 
dessa beteendeinriktningar att ligga högt på bägge, d.v.s. att sätta både arbete och människor i 
fokus och inte uppleva någon motsättning i detta. Senare forskning har inte kunnat belägga 
denna uppfattning.  
 
Ett annat forskarlag som fortfarande röner stor uppmärksamhet och på vilkas forskning en hel 
del ledarskapsutbildning fortfarande vilar är Hersey och Blanchard, som under 1960-talet kom 
fram till samma viktiga beteendedimensioner i ledarskap som Blake och Mouton. Hersey och 
Blanchard kallade dessa för production-centered respektive employee-centered (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). De satte in dessa beteendedimensioner i en situationsbetingad modell där 
medarbetarnas kompetensmässiga och psykologiska mognadsnivå skulle avgöra var tonvikten 
på ledarskapsbeteendena skulle ligga. Alltifrån en nyanställd med litet arbetslivserfarenhet 
som matchas bäst av en styrande ledarstil med tonvikt på uppgiften, till en erfaren, kompetent 
medarbetare med många år på firman, som inte behöver mycket vare sig styrning eller stöd, 
utan till vilken ledaren kan delegera det mesta av arbetet och mer fungera som en resurs i 
bakgrunden. Senare forskare har lagt till ytterligare dimensioner till de två ursprungliga, t.ex. 
förändringsbenägenhet (Ekvall och Arvonen, 1994, Yukl, 1998) och nätverkande (Ahltorp, 
2003). Hersey och Blanchard har haft svårt att finna stöd för sin modell i senare forskning, 
vilket kan bero på att de inte i tillräckligt hög grad har tagit hänsyn till andra viktiga 
situationsvariabler som organisationens mål, den hierarkiska nivån och arbetsgruppens storlek 
(Ekvall och Arvonen, 1994). 
 
Under de senaste tio till femton åren har forskningen svängt tillbaka till att koncentrera sig på 
ledarstilar, litet oberoende av sammanhang, kanske som en effekt av svårigheten att avgöra 
vilka situationsvariabler man ska ta hänsyn till. Man har diskuterat det transaktionella kontra 
det transformella ledarskapet och deras respektive fördelar och nackdelar. Det transaktionella 
ledarskapet är ett förvaltande, uppgiftsorienterat, styrande ledarskap där ledaren styr genom 
sin makt över resurser och sanktioner. Medarbetarna får belöningar, framförallt materiella, i 
utbyte mot uppnående av resultatmässiga mål, och bestraffas med indragna förmåner i den 
mån målen inte uppnås. Relationen ledare – medarbetare handlar om att reglera transaktioner 
där tjänster, produkter och tid ges i utbyte mot överenskomna ekonomiska ersättningar. 
 
I kontrast mot det förvaltande transaktionella ledarskapet ställs det visionärt transformella. 
Som namnet antyder handlar det om förändring och utveckling. Den transformelle ledaren 
tjänar som ett inspirerande föredöme som genom en kombination av uppmuntran, nytänkande 
och karisma drar med sig andra i att utvecklas och nå sin fulla potential. Han/hon sätter inte 
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upp mätbara mål utan visioner, som genom sin kraft får medarbetarna att överträffa de 
mätbara mål man skulle ha kunnat sätta upp. Den transformelle ledaren har inte bara 
resultatmål för ögonen, han/hon är också genuint intresserad av andras utveckling och 
självförverkligande, vilket ytterst manifesteras genom att de själva utvecklas till ledare. För 
honom/henne är att leda andra också att tjäna andra. 
 

Paralleller mellan ledarskap och föräldraskap 

Flera forskare har under senare år dragit paralleller mellan föräldraskap och ledarskap och 
mellan barnets utforskandeförmåga och den vuxnes prestationer i arbetslivet. (Popper & 
Mayseless, 2003;  Popper et al., 2000; Hazan & Shaver, 1990). Man har framförallt 
uppmärksammat att den många gånger emotionellt laddade beskrivningen av den 
transformelle ledaren har många likheter med beskrivningar av den goda föräldern. Bägge 
söker genom kraften i den goda, tillitsfulla relationen stimulera nyfikenhet, utforskande och 
den andres utveckling (Popper & Mayseless, 2003). Många forskare och författare har också 
tidigare tagit upp parallellen mellan föräldraskap och ledarskap som en förklaring till ledarens 
starka inflytande på och betydelse för medarbetarna, ett inflytande och en betydelse som inte 
enbart låter sig förstås utifrån rationella grunder som makt över belöningar och sanktioner. Av 
intresse här är också att forskning på föräldraskap har kommit fram till samma betydelsefulla 
beteendedimensioner, uppgiftsinriktning och relationsinriktning, som Blake & Mouton och 
Hersey & Blanchard. Sven Bremberg skriver så här: ”Två egenskaper har under lång tid 
uppfattats vara värdefulla: att föräldrar visar värme mot barnen och att föräldrar kan styra 
(sätta ramar för) barns beteenden. Ett stort antal studier, där barn har följts under flera år 
under uppväxten, har bekräftat betydelsen av dessa egenskaper” (Bremberg, 2005, s.48). 
 
Sigmund Freud beskriver i Totem und Tabu hur ledaren i det omedvetna får representera den 
fruktade urfadern och hur denna omedvetna föreställning präglar den medvetna relationen till 
ledaren, med ambivalens mellan starka känslor av både kärlek och hat (Freud, 1995). Enligt 
psykoanalytisk objektrelationsteori ger de inre objektrelationerna upphov till en psykologisk 
kartbild, som individen inte bara använder för att orientera sig efter utan också söker få 
bekräftad (Igra, 1983). Lars Svedberg skriver i sin bok ”Gruppsykologi”: ”Alltifrån födelsen 
lever vi i beroenderelationer till en rad mäktiga ”ledare” – föräldrar, syskon och släktingar… I 
dessa relationer präglade av naket beroende konstrueras vår identitet, våra sociala roller och 
vår omvärldsuppfattning… På så sätt får vi vår egen uppsättning av inflytelserika ledare i vår 
inre värld. En del av dess är goda och tjänar som förebilder, andra är onda och blir 
avskräckande exempel.” (Svedberg, 2003, s.315). 
 
Ledarskap är, enligt psykodynamisk teori, inte bara en rationellt grundad transaktionell 
relation utan också en relation som i hög grad präglas av ett omedvetet, potentiellt regressivt 
beroende, som väcks i relation till en auktoritet. Denna dimension av relationen ledare – ledda 
kan upplevas som både hinder och möjlighet. Om man utgår ifrån att den är en oundviklig 
aspekt av ledarskap, med olika stor betydelse för olika personer i olika situationer, är frågan 
hur man hanterar den. Finns det något att vinna för alla om man som ledare kan bli mer 
medveten om och till och med konstruktivt använda sig av sin roll som projektionsskärm? 
Hur skulle en transformell ledare, likt en förälder, inom ramen för en arbetsrelation kunna 
erbjuda en trygg bas och potentiellt korrigerande känslomässiga upplevelser?  
 
Fram till helt nyligen ansågs inte föräldraskap vara någonting man behövde lära sig eller 
något som de flesta funderade så mycket över. Nu verkar få föräldrar vara säkra på vad som är 
rätt och fel och föräldrautbildningar i olika former formligen väller över oss (Juul, 2005). 
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Även om denna osäkra självmedvetenhet inte bara är av godo erbjuder den också en 
utvecklings- och förändringspotential. Den ger möjlighet för nya idéer från forskning att 
faktiskt tränga ned i det allmänna medvetandet och så småningom ge utslag i beteende, och 
därigenom skapas fler möjligheter att bryta destruktiva mönster. Ett lika närgånget 
granskande av hur ledarskap utövas i praktiken skulle kanske kunna få liknande effekter. Det 
skulle både ge tillfälle att vädra ut gamla ”sanningar” och ge fler tillgång till de nya idéer som 
finns, med den försiktiga utvecklingsoptimism som de faktiskt kan erbjuda.  
 
Genom de paralleller som finns mellan föräldraskap och ledarskap verkar tanken inte orimlig 
att man också med framgång skulle kunna använda sig av metoder hämtade från 
föräldraskapsutveckling för att arbeta med ledarutveckling. Denna tanke är utgångspunkten 
för denna studie. 
 
 

Syfte 
 
Denna studies huvudsyfte är att konstruera ett självskattningstest som kan användas på ledare 
i ett arbetslivssammanhang och som bygger på den videobaserade Marte Meo-metodens åtta 
principer för en utvecklingsstödjande dialog mellan föräldrar och barn (Hedenbro & Wirtberg, 
2000).  I sin slutgiltiga form kan testet sedan utgöra utgångspunkt för ett mer processinriktat 
arbete runt ledarskap. Anledningen till valet att konstruera ett test i stället för att använda sig 
av Marte Meo-metodens föreskrivna val av videoinspelningar som grund för både analys och 
behandling/process, är att självskattningstest i ledarskapssammanhang är mer vedertagna, 
bekanta och erbjuder en större grad av egenkontroll. Detta ger en mjukare ingång och 
skrämmer inte potentiella användare redan i ett inledningsskede.  
 
Som ett bisyfte avses att teoretiskt underbygga tanken att man kan använda sig av metoder 
från föräldrautveckling till ledarutveckling. Följande frågeställningar ligger till grund för den  
teorigenomgång som följer, men kommer inte att prövas vetenskapligt i denna studie. 
 
1. Kan man genom paralleller mellan föräldraskap och ledarskap se möjligheter och få nya 
impulser till utveckling? 
 
2. Är det meningsfullt/konstruktivt att använda sig av Marte Meo-metoden, också när det 
gäller ledarutveckling? 
 
3. Är det möjligt att i ett självskattningstest återspegla de samspelsdimensioner som Marte 
Meo-metoden utgår ifrån? 
 
 

Teori 
 
Perspektiv på ledarskap 

Ledning kommer från fornsvenskans ledhning, som betyder ungefär skydd eller lejd 
(Svedberg, 2003). Ledarskap har varit ett ord med olika laddning under olika tidsepoker men i 
vår tid är det huvudsakligen positivt värdeladdat. Det beskrivs ofta i nästan romantiska 
ordalag som en konstform, vilken organisationer är helt beroende av för att fungera. 
Ledarskapet skiljer sig från det mer negativt klingande chefskapet genom att bygga mer på 
personlig auktoritet än formell, skapa dynamik snarare än struktur, och styra mer i kraft av att 
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vara en god förebild än genom kontroll och hot om sanktioner. Att ordet ledarskap har 
kommit att ersätta chefskap mer och mer har troligen med teknikutveckling, globalisering, 
förändrade produkter, organisationsformer, och alla andra omvärldsfenomen som skapar en 
tidsanda, att göra. Den strikt hierarkiska byråkratiska eller linjeorganisationen som var väl 
matchade till sina uppgifter, hade också en tydlig plats för just en förvaltande chef. Den 
relativa stabilitet som präglade dessa organisationers liv gjorde att chefen med sin tydliga 
uppgiftsinriktning och kontrollfunktion kunde garantera en hög effektivitet. Man upplevde 
inte några behov av eller vinster med förändringar eller mer ömsesidiga relationer i 
arbetslivet. I nutid kan vi inte skydda oss från intryck och influenser och många 
organisationer lever sitt liv på en mycket större och aggressivare marknad, med färre 
gemensamma spelregler. Förvaltaren behöver kompletteras av visionären, kreatören och 
inspiratören – det vi förknippar med ledarskap. 
 
Ledarskapets betydelse för just effektiviteten har alltid betonats. Däremot har 
effektivitetsbegreppet utvecklats och komplicerats under samma period som chefer blev 
ledare. Tidigare var effektivitet synonymt med verksamhetsorienterade kriterier som vinst och 
marknadsandelar, möjligen med tillägget chefens egen karriärutveckling. Sedan har 
effektivitetsbegreppet successivt byggts på till våra dagars ”the balanced scorecard” (Kaplan 
& Norton, 1996), där utvidgade verksamhetskriterier vägs emot chefens utveckling, 
arbetsgruppens funktion och processer, och output - kundtillfredsställelse och annan 
anpassning till yttre villkor (Arvonen, 2000). Med denna förståelse för komplexiteten följer 
också att olika typer av effektivitet riskerar att motarbeta varandra. En kortsiktig effektivitet 
kan motverka en långsiktig, hänsyn till kunders önskemål om lägsta pris kan motverka andra 
kunders önskemål om miljöhänsyn, en ensidig satsning på den egna utvecklingen från 
ledarens sida motverkar arbetsgruppens moral och tillfredsställelse med arbetet. Graden av 
komplexitet och föränderlighet i arbetslivet har ökat generellt och med detta följer behovet av 
ledare, med modernare snitt och fingret i luften. 
 
Beer och Eisenstadt (2003) har utvecklat en undersökningsmetod som de kallar 
Organizational Fitness Profiling, som används för att göra en grundlig undersökning av hur 
väl företag är rustade att möta omvärldens krav. I senare innehållsanalyser av dessa har de 
funnit sex hinder för en konkurrenskraftig organisation. Dessa är:  

• Dålig samordning mellan funktioner, affärsområden och geografiskt spridda enheter. 
• Ineffektiv företagsledning 
• Oklara strategier och prioriteringar 
• Ledarskap präglat av toppstyrning eller laissez-faire 
• Otillräcklig ledarkompetens och ledarutveckling 
• Brister i den vertikala kommunikationen (Beer & Eisenstat, 2003, s.9 ). 

Allt i denna uppräkning faller tillbaka på ledningsfunktioner och visar hur central den är för 
att skapa effektivitet och konkurrenskraft. 
 

Ledarskapsideal 

Att föredra ordet ledarskap framför chefskap kanske också har med människosyn att göra. 
Den rationella-ekonomiska människosyn som präglade scientific management under det tidiga 
1900-talet, utgick ju ifrån att människor av naturen var lata, ansvarslösa och opålitliga, och att 
direkt kontroll var nödvändig för att upprätthålla effektiviteten. Den arbetsmiljö som bildade 
en del av bakgrunden till dessa tankar var ju också det löpande bandet, vars inbyggda 
monotoni säkert påverkade arbetsglädjen och skapade behov av omfattande kontrollsystem. I 
samma veva som det löpande bandet inte längre var den dominerande arbetsformen 



 8 

ifrågasattes den rationella-ekonomiska människosynen och ersattes först av Human Relations- 
rörelsens betoning av människan som en social gruppvarelse, och senare den humanistiska 
psykologins betoning av människans behov av självförverkligande (Maltén, 2000).  
 

Det är i synnerhet denna människosyn med Carl Rogers begrepp ”fully functioning” och 
Maslows självförverkligande, som det översta trappsteget på hans behovspyramid, som ligger 
till grund för många moderna ledarskapsideal och teorier, som det transformella, det 
karismatiska och det autentiska (Avolio & Gardner, 2005). Som Arne Maltén uttrycker det i 
”Det pedagogiska ledarskapet: ”En positiv självbild av det egna jaget och de egna 
möjligheterna är därför den bästa grunden för jagstarka insatser. Den pedagogiskt inriktade 
läraren eller ledaren i arbetslivet har följaktligen fullgoda skäl att ansluta sig till den 
självförverkligande människosynen och satsa, som om denna alltid vore giltig i människors 
möten” (Maltén, 2000, s.29). 
 
Om man tillsvidare bortser från ideal och håller sig närmare verkligheten, vilka egenskaper 
har ledare och vad gör ledare? Som nämndes tidigare hade trait-forskningen svårt att komma 
fram till en entydig beskrivning av vilka personlighetsegenskaper som var utmärkande för 
ledare. Stodgills (ref. i Arvonen, 2000) genomgång av personlighetsforskning och annan 
senare forskning har dock kommit fram till en mängd egenskaper som är viktiga för 
ledareffektivitet. Dessa kan sammanfattas utifrån de fem stora egenskapsdimensioner, som 
senare psykologisk forskning har enats om (John & Srivastava, 1999). Det avgörande för 
ledareffektivitet skulle vara öppenhet för förändringar, emotionell stabilitet, målmedvetenhet, 
sympatiskhet och intelligens.  
 
När Maccoby (1981) gjorde en undersökning av sex mycket framgångsrika ledare fann han 
följande gemensamma egenskaper hos dem: ”omtänksamhet, respekt, ansvarskänsla, förmåga 
att ta folk, positiv inställning till medinflytande, villighet att delegera makt, medvetenhet om 
sin egen persons svaga och starka sidor samt humor (Svedberg, 2003, s.300). Den kände 
managementkonsulten Charles Handy svarar såhär på frågan om vilken ledarskapstalang han 
trodde skulle bli mest efterfrågad: ”Key skills will be the ability to win friends and influence 
people at a personal level, the ability to structure partnerships, and the ability to negotiate and 
to find compromises” ( ref. i Ahltorp, 2003, s.150). Både Maccoby och Handy lyfter i dessa 
exempel framförallt fram social och relationell kompetens, vilket är i linje med nutida 
ledarskapsteorier. 
 

Vidareutveckling av ledarskapsdimensioner 

När man tittar på ledarbeteenden har senare forskning lagt till ytterligare dimensioner till dem 
Blake & Mouton och Hersey & Blanchard fann. Både Ekvall & Arvonen med sin CPE-
modell, (1994) och Yukl med sin TRC-modell, (1998) lägger till en förändringsdimension till 
de tidigare. Den integrerade ledarskapsmodell de kommer fram till innehåller alltså följande 
dimensioner (Arvonen, 2000, s.6): 
 

1. Uppgiftsorienterat beteende. Det handlar om att klargöra roller, planera, organisera 
och kontrollera. Allt för att åstadkomma ett så effektivt utnyttjande som möjligt av 
personella och andra resurser, för att optimera vinst och kvalitet. 

2. Relationsorienterat beteende. Det handlar om att förbättra relationer och hjälpa 
människor genom stöd, utveckling, erkännande och konflikthantering. 

3. Förändringsorienterat beteende. Det handlar om att anpassa strategiska beslut till 
ständiga förändringar i omvärlden och åstadkomma uppslutning i organisationen 
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omkring de förändringar som situationen kräver.  
 
Birgitta Ahltorp har i sin doktorsavhandling gjort en 360-graders mätning av 572 chefer. 
Detta innebär att chefernas egna skattningar av eget beteende har kompletterats med deras 
medarbetares och chefers skattningar av dem i samma beteendedimensioner (2003). Hon har 
sedan systematiserat resultatet av sin undersökning i en delvis annorlunda uppdelning. Hon 
delar in faktorn uppgiftsorientering i inte bara en utan tre faktorer. Dessa är: 

• Att kontrollera, strukturera, målstyra, dirigera. (Lik den klassiska faktorn 
strukturering). 

• Att förändra, omvärldsbevaka och framtidsinrikta. (Lik den senare funna faktorn 
förändringsinriktning, Ekvall och Arvonen, 1994). 

• Att kommunicera utåt, knyta externa kontakter, nätverka. (En nyligen funnen faktor i 
Ahltorps egen studie).  

 
Hon har också provat att dela in faktorn relationsorientering i tre faktorer i stället för en. 
Dessa är: 

 
• Att förstärka, berömma, ge support. 
• Att förstå, visa inlevelse och empati. 
• Att korrigera, kommunicera kritiskt. 

 
Ahltorp (2003) fann i sin studie en ganska god överensstämmelse mellan hur cheferna 
bedömde sitt eget beteende och hur medarbetarna uppfattade det, med några undantag. 
Sammanfattningsvis kan man säga att cheferna uppfattade sig själva som mindre starka i delar 
av uppgiftsdimensionen, närmare bestämt hur disciplinerade de var i sitt arbete, än vad 
medarbetarna skattade dem. Däremot uppskattade cheferna sig själva som starkare i 
relationsdimensionen, vad det gäller att ge beröm och förstå, visa inlevelse, än medarbetarna 
skattade dem. Ahltorp tolkar resultatet delvis som ett uttryck för att cheferna underskattar sin 
egen auktoritet och den distans till medarbetarna denna skapar. Hon tror också att chefer inte 
förstår att relationsbyggande kräver mer tid än de avsätter; det kanske inte är beröm i första 
hand som medarbetarna saknar, utan uppmärksamhet och utökad ”sändningstid”. Man kan 
spekulera i om resultaten också är ett uttryck för gamla ideal där uppgiftsdimensionen 
självklart prioriteras framför relationsdimensionen, som inte på samma sätt upplevs ha med 
jobbet att göra. I en situation konstant präglad av tidsbrist och många gånger kortsiktig 
resultatjakt behöver många chefer förmodligen mer stöd för att inte köra på i gamla hjulspår. 
 
Det transformella ledarskapet 

Som jag nämnde i inledningen är det transformella ledarskapet en modern kontrast mot det 
mer ”krassa”, förvaltande transaktionella. Den transformelle ledaren är ett inspirerande 
föredöme som strävar efter att genom påverkan utveckla andra. Det yttersta målet är att 
utveckla medarbetare till nya ledare. Den process genom vilket detta ska ske är relativt 
tidskrävande och omfattande och har många likheter med föräldrars uppfostran av barn, vilket 
jag kommer att återkomma till under rubriken ledarskap och föräldraskap. Nyckelord är 
karisma, kreativitet, förändring, lärande och positiva, nära relationer i arbetslivet. Bass (1985) 
har undersökt det transformella ledarskapet och kommit fram till fyra faktorer vars 
sammanlagda inflytande beskriver den effekt den transformelle ledaren har. Dessa är: 
idealiserat inflytande, inspirerande motivation, individuellt hänsynstagande och intellektuell 
stimulans (Popper et al., 2000). Idealiserat inflytande uppnås genom att ledaren sätter andras 
behov framför sina egna, undviker att använda sin makt för att uppnå personlig vinning, och 
sätter upp utmanande mål för andra. Inspirerad motivation uppstår därför att den transformelle 
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ledaren visar entusiasm och engagemang, involverar andra i attraktiva framtidsmål, och 
kommunicerar höga förväntningar. Individuellt hänsynstagande medför att ledaren behandlar 
varje individ som en unik person och försöker bidra till att var och en ska kunna utveckla sin 
fulla potential. Intellektuell stimulans skapas när ledaren stimulerar medarbetarnas kreativitet 
genom att uppmuntra dem att ifrågasätta antaganden och titta på problem från flera olika håll. 
 
Den transformelle ledaren bidrar på detta sätt till empowerment hos medarbetarna, vilket 
inkluderar utveckling av självförtroende, autonomi, kompetens, effektivitet och självkänsla. 
Han gör detta genom att erbjuda en trygg bas, vara krävande och identifiera 
utvecklingsområden, och genom att använda sig av psykologiska stödstrukturer och 
förstärkning (Popper & Mayseless, 2003). Detta stämmer väl överens med den modell som 
har skapats av Torbiörn et al. (1996) som visar hur subjektiva upplevelser behöver samspela 
med objektiva korrelat i organisationens struktur, för att skapa empowerment, enligt 
nedanstående modell: 
 
Subjektiva rekvisit (upplevelser)  Objektiva korrelat 
 
Bör    Ansvar 
Får    Befogenheter 
Kan    Kompetens 
Vet    Information 
Vill    Incitament 
 
Att skapa en organisation med självgående individer som vågar och har kompetens för att ta 
självständiga beslut är ju ett av de främsta målen för många moderna organisationer eftersom 
korta beslutsvägar är en förutsättning för hög flexibilitet. Det är därför självklart att den 
transformelle ledarens ledarstil syftar till empowerment. Spreitzer (1995) beskriver att 
empowerment är positivt korrelerat till nyskapande. Individer som upplever empowerment är 
mer benägna att vara kreativa och känner sig mindre begränsade av teknikaliteter och rutiner 
än andra. Empowerment är också positivt korrelerat till beslutsamhet, vilket resulterar i 
lärande och uthållighet i motgång.  
 
Argyris (1993) har i en serie studier försökt identifiera vilket organisationsklimat som 
optimerar lärande. Han har funnit att en viktig faktor är hur ledare reagerar på misslyckanden. 
Det är viktigt att ledaren upprätthåller en positiv mentorroll och en positiv relation även vid 
misslyckande. Annars kommer medarbetarnas kognitiva energi att användas till defensiva 
försvarsmekanismer, i stället för till problemlösning. Liknande resonemang förs fram i en 
artikel om ledares feedback på misslyckande av Gaddis, Connelly & Mumford (2004) där de 
beskriver hur feedback präglad av negativa känslor kan leda till följande reaktioner hos 
medarbetarna: 1. förändrad attityd gentemot arbetet, lägre grad av arbetstillfredsställelse, 2. 
affektstyrt beteende, som humörhantering, kognitiv bearbetning och påverkat omdöme, 3. 
upprättelsestyrt beteende, som att lägga ned mycket mer arbete. Av dessa reaktioner är det 
bara den sista som är positiv för effektiviteten. Artikeln understryker att forskning har bevisat 
att negativa händelser har oproportionerligt starkare effekt än positiva, och att effekten kan 
dröja kvar långt efter att händelsen är över. 
 

Det autentiska ledarskapet 

Det autentiska ledarskapsidealet har vuxit fram som en variant på det transformella och det 
finns många likheter mellan det transformella ledarskapet och det autentiska, men också några 
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skillnader. Skillnaderna är framförallt att det autentiska ledarskapet inte nödvändigtvis är 
karismatiskt. Den autentiske ledaren har heller inte som mål att fostra nya ledare utan ser 
snarare utveckling mot mer och mer autenticitet som en ömsesidig process, där ledare och 
medarbetare stöttar varandra i att utveckla sitt sanna själv (Avolio & Gardner, 2005). Det 
autentiska ledarskapet har också en mer inåtvänd prägel och nyckelord är självmedvetenhet, 
självreflektion, självrannsakan och självkontroll, som så småningom leder till 
självförverkligande. Avolio, Luthans, & Walumbwa definierar autentiska ledare som ”those 
who are deeply aware of how they think and behave and are perceived by others as being 
aware of their own and other’s values/morals perspectives, knowledge, and strengths; aware 
of the context in which they operate; and who are confident, hopeful, optimistic, resilient, and 
of high moral character” (2004, s. 4). 
 
Autentiska ledare är emotionellt intelligenta, de är inte bara i kontakt med sina känslor utan 
också medvetna om vilka effekter dessa känslor har på deras tankar och handlingar och låter 
inte tillfälliga affektutbrott styra. De har en hög grad av medvetenhet om egna både styrkor 
och svagheter och tar också hänsyn till andras känslor och deras starka och svaga sidor. De 
försöker inte tvinga sina åsikter på andra. Tack vare sin emotionella intelligens är de kapabla 
att processa information på ett balanserat sätt, utan att i hög grad låta sin kognitiva 
verksamhet påverkas av felkällor som defensiva försvarsmekanismer. De strävar mot 
självförverkligande, vilket innebär en så stor likhet mellan idealt och faktiskt själv som 
möjligt. Under denna process analyserar de ständigt den diskrepans som finns mellan egna 
värderingar och handlingar, och söker handla mer och mer i enlighet med etiska mål som 
rättvisa och allas lika värde. 
 

Avolio och Gardner (2005) beskriver också det organisatoriska sammanhang som är det bästa 
för att skapa ett klimat som underlättar autenticitet hos både ledare och medarbetare: 
Organisationen ska leva i ett osäkerhetstillstånd och organisationsklimatet ska vara 
inkluderande, etiskt och positivt styrkeorienterat. Det ska råda öppenhet med information och 
resurser, som ska ge alla samma möjligheter att lära och utvecklas. I ett sådant 
organisationsklimat kommer den autentiska ledarstilen att leda till resultat över de förväntade, 
över lång tid. Dessa resultat inkluderar ekonomiska, men också mänskliga, sociala och 
psykologiska vinster. 
 

Ledarskap och föräldraskap 

Att relationen till en chef eller ledare färgas av tidigare relationer till auktoriteter, särskilt de 
första, till föräldrarna, är snarast att betrakta som en truism. Den mer eller mindre medvetna 
koppling mellan föräldrar och chefer som människor gör har tidigare mest setts som ett hinder 
för den alltigenom rationella och sakliga relation som bör råda på arbetsplatsen. I en artikel av 
Popper & Mayseless (2003) vänder man på resonemanget och funderar över om inte den 
regressiva potentialen i relationen också kan utgöra en öppning mot förändring och 
utveckling. Författarna gör en jämförelse över likheter mellan den transformelle ledaren och 
den goda föräldern (2003, s.5, förf.övers.):   
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Transformellt ledarskap   Den goda föräldern 
Ger individuell uppmärksamhet,  Är känslig, tillgänglig och svarar på  
Är känslig och tillgänglig för personliga  barnets behov, förstår barnets 
behov och för utveckling och växt.  behov och anpassar sina svar efter 
    barnets behov. 
 
Kommunicerar genom att använda  Är känslomässigt öppen och 
känslobudskap.   uttrycksfull. Använder sig av
    varm, kärleksfull och accepterande
    känslomässig kommunikation. 
 
Sätter upp realistiska utmaningar  Sätter upp utmanande mål för barnet 
och ingjuter tillit till att klara av det.  i enlighet med barnets mognadsnivå. 

Litar på att barnet kommer att klara av 
dessa situationer. 

 
Utvecklar autonomi, motivation,  Accepterar och förstärker barnets  
initiativ hos följare.    spirande behov av autonomi.  
Skapar en känsla   Förstärker barnets känsla av  
av identitet, värde och kompetens  värde, identitet och kompetens. 
på individ- och gruppnivå.    
 
Sätter upp mål och riktlinjer för  Sätter gränser, etablerar regler och  
prestation men är inte kritisk, fördömande  disciplin men kritiserar inte. 
eller aggressiv. 
 
Tillhandahåller möjligheter till  Förser barnet med möjligheter till  
upplevelser och förstärker framgång.  nya och utmanande upplevelser. 
Förser med intellektuell stimulans,  Stimulerar barnets intressen och  
stimulerar fantasi och tänkande,  stöttar barnets styrkor och  
utvecklar kreativitet.   förmågor med hjälp av samarbete och 

   stöd.  
   

 
Bygger självkänsla, kompetens,   Genererar självkänsla, känslomässig 
oberoende, inifrån kommande  mognad, kompetens, oberoende 
motivation, vilja att kämpa vidare,   utforskande kapacitet, och  
mot framgång. Förmår människor  prestationsinriktning. Förmår 
att använda sin individuella och  barnet att använda sin sociala, 
organisatoriska potential.   emotionella och kognitiva potential. 
 

Anknytningsteori 

Författarna resonerar vidare utifrån Bowlbys anknytningsteori (1988) att ledare kan 
tillfredsställa medarbetares behov av trygghet och skydd, särskilt i krislägen. Därigenom kan de 
hjälpa medarbetare att våga ta risker, vara kreativa, och återfå självförtroende, i händelse av 
misslyckande. Enligt författarna är det mänskligt ofrånkomligt att anknytningsbeteende och 
tidiga anknytningsmönster aktiveras i utsatta situationer, och därför konstruktivt att medvetet ta 
hänsyn till.  
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Flera forskare har undersökt det dominerande anknytningsmönstrets inverkan på den vuxnes 
förmåga att, med Freuds bevingade ord, (Erikson,1963), älska och arbeta  (Bowlby, 1969; 
Hazan & Shaver, 1987, 1990; Bartholomew,1990, och Bartholomew & Horowitz, 1991). 
Anknytningsmönster är inre arbetsmodeller för självet som (o)värdigt kärlek och 
uppmärksamhet och anknytningspersonen som (o)villig och (o)förmögen att tillfredsställa 
anknytningsbehov av trygghet och omhändertagande, när det behövs (Popper & Mayseless, 
2003, s.9). Ainsworth et al. (1978) identifierade i sin forskning på spädbarn tre olika 
anknytningsmönster beroende av vårdnadshavarens omhändertagandestil; trygg, ambivalent och 
undvikande. Den trygga anknytningen skapas genom vårdnadshavarens stabila tillgänglighet 
och kännetecknas av en grundläggande tillit till vårdnadshavaren och förtroende för att 
vårdnadshavaren kommer att hjälpa till, när det behövs. Den ambivalenta anknytningen skapas 
genom vårdnadshavarens oberäkneliga tillgänglighet och kännetecknas av bristande tillit till 
vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren upplevs som lynnig och opålitlig, vilket leder till ilska, som 
visar sig i klängighet och separationsångest. Den undvikande anknytningen skapas genom 
vårdnadshavarens stabila otillgänglighet och kännetecknas också av låg tillit till 
vårdnadshavaren. Personer med detta anknytningsmönster har praktiskt taget givit upp, och 
tillägnat sig en känslomässigt självförsörjande hållning.  
 
Hazan och Shaver (1990) fann, i sin forskning om anknytningsmönsters påverkan på 
arbetslivet, stöd för sina hypoteser att personer med en trygg anknytning rapporterade en 
positivare inställning till arbetet. De var mindre benägna att skjuta upp arbete, hade färre 
problem med att slutföra uppgifter och var mindre benägna att frukta avvisande från kollegor. 
De uppskattade ledigheter och arbetade inte på ett sätt som äventyrade relationer eller hälsan 
(Hazan & Shaver, 1990, s.275). Personer med en ambivalent anknytning föredrog att arbeta 
med andra, kände sig ofta missförstådda eller underskattade och oroade sig över att andra inte 
skulle imponeras av deras arbetsprestationer, eller skulle avvisa dem. De var på detta sätt 
överdrivet upptagna av relationsproblem på arbetet, med en tillhörande svårighet att slutföra 
uppgifter. De hade också signifikant lägre inkomster än de andra grupperna. Personer med en 
undvikande anknytning rapporterade missnöje med kollegor och kände sig nervösa när de inte 
arbetade. Arbetet inkräktade på relationer och hälsa och ledigheter upplevdes i allmänhet som 
glädjelösa. Popper et al. har också funnit ett samband mellan en trygg anknytning och det 
transformella ledarskapet, vilket förutsätter en emotionell och social skicklighet som kräver 
positiva, internaliserade bilder av själv och andra (Popper et al., 2000, s.282). 
 
Anknytningsmönster finns naturligtvis hos och påverkar både ledare och medarbetare och hur 
bra de samarbetar. Keller har i en artikel (2003, s.7, den svenska översättningen) gjort följande 
schema för hur olika anknytningsmönster samspelar i relationen mellan ledare och medarbetare: 
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Tabell 1. Hur olika anknytningsmönster samspelar i relationen mellan ledare och medarbetare 

   Ledarens 

anknytningsmönster  
      

Medarbetares 

anknytningsmönster  
Trygg  Ängslig-ambivalent  Undvikande  

   

Trygg  

   

Positiv relation  

Ledaren klänger på 
medarbetaren och fostrar 
denne till beroende. 
Medarbetaren misstror sin 
egen förmåga.  

   

Ledaren är ouppmärksam 
och ger lite emotionell stöd. 
Medarbetaren intar en 
defensiv självtillit.  

   

   

Ängslig-ambivalent  

Ledaren försöker att 
distansera sig från 
medarbetarens klängighet. 
Medarbetaren intensifierar 
klängandet.  

   

   

Positiv relation  

Ledaren är upprörd över 
krävande medarbetare. 
Medarbetaren blir 
själanklagande och 
fördubblar ansträngningen.. 

   

Undvikande  

Ledaren stressas av 
omöjligheten i 
relationsbyggandet. 
Medarbetaren ogillar 
ledarens inkräktande  

Ledaren föraktar sin bristande 
förmåga att bygga en relation 
med medarbetaren. 
Medarbetaren drar sig 
ytterligare längre bort  

   

Positiv relation  

 
Även om anknytningsmönster ofta är omedvetna och som sådana relativt stabila över tid kan 
förändringar inträffa, till följd av positiva eller negativa händelser (Bowlby, 1988). Det finns 
också tankar om att anknytningsmönster kan vara individualiserade och variera mellan olika 
relationer (La Guardia, Ryan, Couchman & Deci, 2000). Lamb rapporterar till exempel att barn 
kan utveckla olika anknytningsmönster till respektive förälder (ref i Keller, 2003, s.5), och 
Danserau har introducerat idén att ledare har olika relationer till olika medarbetare (ref. i 
Vatanen, 2003). Keller (2003) resonerar vidare att ledare och medarbetare kan hjälpa varandra 
till ett tryggare anknytningsmönster genom att medvetandegöra både sitt eget och den andres 
grundmönster, och medvetet ändra sitt beteende i riktning mot ett tryggare. En sådan utveckling 
skulle inte bara medföra personliga vinster i form av upplevelser av ökad självtillit och tillit till 
andra, det skulle också på sikt leda till ökad effektivitet, i och med den ökade kreativitet och 
högre arbetsfokus som en tryggare anknytning medför.  
 
Ett annat sätt att teoretiskt beskriva relationen mellan ledare och följare är Leader-member 
Exchange Quality (LMX) ( Graen & Cashman 1975, ref. i Vatanen, 2003. s. 21). Följares LMX 
definieras som: 1. Följares grad av tillgivenhet för ledaren; 2. Följarens upplevelse av ledarens 
lojalitet visavi följaren; 3.Följarens upplevelse av sitt eget arbetsbidrag till ledaren; 4. Graden 
av respekt följaren har för ledarens professionella skicklighet. Ledarens LMX definieras som: 1. 
Ledarens grad av tillgivenhet för följaren; 2. Ledarens upplevelse av följarens lojalitet mot 
ledaren; 3. Ledarens upplevelse av följarens arbetsbidrag till ledaren; 4. Graden av respekt 
ledaren har för följarens professionella skicklighet (Vatanen, 2003, s.29, förf.övers.). Kvaliteten 
på LMX är resultatet av flera faktorer, varav en är ledares och följares personliga egenskaper 
som existerar oberoende av deras utbyte (Vatanen, 2003, s.31, förf.övers.). En sådan 
betydelsefull personlig egenskap skulle utifrån mitt tidigare resonemang kunna vara 
anknytningsmönster. Forskning har visat att LMX-relationer med hög kvalitet har mer positiva 
attityder mot arbetet och uppvisar mer positivt beteende. Följare med hög LMX-kvalitet har en 
högre tillfredsställelse med arbetet, engagemang i organisationen och upplevelse av 
empowerment. Detta leder i sin tur till aktivt beslutstagande, nyskapande och organizational 
citizen behavior som leder till befordringar, löneökningar med mera (Vatanen, 2003). En god 
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relation mellan ledare och följare leder alltså även enligt denna teori till såväl personliga som 
ekonomiska vinster. 
 
Popper och Mayseless (2003) resonerar om hur transformella ledare kan bidra till en positiv 
utveckling hos medarbetare: Förutom att erbjuda en trygg bas och korrigerande känslomässiga 
upplevelser har de ett intressant resonemang omkring hur empowerment uppnås. De utgår från 
Vygotskys teori om barns kognitiva utveckling, enligt vilken sociala interaktioner är den 
primära arenan för all utveckling. Barn har något som han kallar för närmaste 
utvecklingsområde, vilket innebär det mest avancerade beteende barnet är kapabelt till i närvaro 
av en vuxen eller äldre kamrat. Den vuxne kan bemöta detta proaktivt genom att strukturera 
miljön och interaktionen så att den erbjuder maximalt lärande och utveckling ( Popper & 
Mayseless, 2003, s.11-12). På samma sätt kan en ledare rigga organisationen och interaktionen 
så att medarbetaren har optimala förutsättningar för att utvecklas och lyckas.  
 

Marte Meo-metoden  

Marte Meo är latin och betyder ungefär ”av egen kraft”. Det är också namnet på en 
videobaserad samspelsbehandling, skapad av den holländska specialpedagogen Maria Aarts i 
slutet av 1970-talet (Lidén, 1998). Namnet syftar på metodens önskan om att bygga på 
förälderns egna inre kraft att stimulera barnets optimala utveckling. Maria Aarts arbetade i 
många år på behandlingshem för bland annat autistiska barn och blev intresserad av att förstå 
vad i hennes eget bemötande som gynnade relationen och stöttade barnens utveckling. Hon 
använde sig tidigt av videoinspelningar av samspelssekvenser som verktyg för analyser och 
formulerade utifrån dessa åtta grundläggande dialogprinciper för en utvecklingsstödjande 
dialog. Dessa principer är enligt Hedenbro & Wirtberg, 2000, s. 98-110: 
 

1. ”Den vuxne söker information om barnet och var barnet har sitt uppmärksamhetsfokus 
och/eller vilket initiativ barnet tar. 

2. Den vuxne bekräftar barnets uppmärksamhetsfokus, initiativ och lägger sedan till sin tur 
och sin reaktion. 

3. Den vuxne inväntar barnets svar/reaktion på det egna agerandet. 
4. Den vuxne benämner barnets initiativ, agerande, reaktion, svar och känslor på ett sätt som 

blir bekräftande för barnet. 
5. Den vuxne tar ansvar för interaktionen så att den formas till en kommunikation med flera 

turtagningar och en rytm som gör det möjligt för barnet att aktivt vara med i denna 
interaktion. 

6. Den vuxne bekräftar barnet då det visar önskat beteende. 
7. Den vuxne triangulerar barnet mot omvärlden genom att benämna platser, personer, objekt 

och fenomen. 
8. Den vuxne ger tydliga start- och stoppsignaler.” 
 
Man tänker sig att dialogprinciperna följer en utvecklingsmässig hierarkisk ordning, så att de 
tidigare principerna tillsammans bygger upp och utgör en förutsättning för de senare. 
Tillsammans utgör de en förutsättning för det metoden kallar ett positivt ledarskap (Hedenbro 
& Wirtberg, 2000). Som framgår av ovanstående innehåller dialogprinciperna såväl 
relationsbyggande som strukturerande element. På så vis är den kongruent med föräldraskaps- 
och ledarskapsforskning och de dimensioner man har lyft fram som betydelsefulla där. 
Metodens människosyn är också humanistisk, salutogen (Antonovsky, 1987) och dynamisk 
med tydligt utvecklings- och lösningsfokus, utan att blunda för hinder och problem. I sin 
positiva syn på utveckling har den likheter med anknytningsteorin (Bowlby, 1988) med dess 
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begrepp inre arbetsmodell (IWM, från engelskans Inner Working Model), som är en inre 
modell för samspelet mellan själv och andra, som uppdateras allteftersom ny information 
tillkommer (Broberg, 1996). Bowlby menade dock att barnets IWM är rimligt bra 
återspeglingar av hur barnets anknytningspersoner och uppväxtmiljö faktiskt har sett ut, och 
att den får en allt fastare form ju äldre personen blir (Broberg, 1996, s.6). I och med detta 
resonemang verkar inte Bowlby så positiv till att föräldern, genom ett eget förändringsarbete, 
ska förändra barnets IWM, vilket är själva utgångspunkten för Marte Meo-metoden. 
 
 Arbetsprocessen inleds med att föräldern kommer till den professionelle med en fråga, som 
det efterföljande arbetet ska utgå ifrån och försöka besvara. En sådan fråga kan till exempel 
vara: ”Hur ska jag få mitt barn att lyssna och lyda”? Förälder och barn videofilmas sedan i 
vardagligt samspel. Utifrån de grundläggande dialogprinciperna görs en grundanalys av den 
första filmen. Den professionelle bockar i sin videoanalys helt enkelt av vilka principer som 
finns och i vilken utsträckning, i samspelet mellan förälder och barn. Man lägger huvudfokus 
på denna resursinventering men i grundanalysen ingår också att hitta svårigheter i samspelet, 
som kan förklara de problem föräldern rapporterar. Utifrån denna grundanalys väljer den  
professionelle ut ett filmklipp att visa för föräldern. Detta filmklipp ska visa hur föräldern 
använder sig av någon eller några av dialogprinciperna och det gensvar som detta väcker hos 
barnet. Tanken är att förstärka de utvecklingsstödjande beteenden som redan finns och stötta 
föräldern i att lägga till andra som kan hjälpa barnet framåt utvecklingsmässigt, och lösa de 
problem i kommunikationen som föräldern har formulerat i och med sin fråga. Videofilmerna 
kompletterar samtalet och bidrar till att kunna sända på flera kommunikationskanaler 
samtidigt. Man arbetar utifrån bildens kraft: bilden ljuger inte – barnets beteende är kvittot på 
förälderns.  
 
Till återgivningen av filmen är bara föräldern/föräldrarna inbjudna, barnen ska inte vara 
närvarande. Tanken bakom detta är att tydligt visa att ansvaret för att en förändring ska 
komma till stånd ligger helt och hållet på föräldern. Barnet ska inte genom sin närvaro kunna 
snappa upp det som sägs och därigenom göras/känna sig medansvarig. Den professionelle 
visar filmklippet för föräldern, först i sin helhet och sedan noggrant, bildsekvens för 
bildsekvens, för att tydligt visa vad som händer i dialogen och hur förälderns och barnets 
initiativ hänger ihop. Den professionelle benämner också det som händer utifrån 
dialogprinciperna, fast med vardagliga ord, och utifrån mer generell kunskap om barns 
utveckling. Samspelet som syns på filmen knyts sedan till förälderns fråga i en diskussion 
mellan den professionelle och föräldern. Återgivningen avslutas med att föräldern får i 
hemuppgift att göra mer av det som filmen har visat och en planering av nästa filmtillfälle.  
 
Så fortsätter arbetsprocessen med filmningar varvat med återgivningar tills föräldern är nöjd 
och tycker sig ha fått svar på sin fråga och hittat nya nycklar till att hantera och hjälpa sitt 
barn vidare i utvecklingen. Utifrån detta grundläggande arbetssätt har Marte Meo som metod 
också använts i arbete med barn i grupp på förskola och skola, i arbetet med dementa 
(Hafstad, 2002), och i parterapi (Hafstad, 2004). Forskning på metoden i sin ursprungliga 
form har också kommit igång och värdet av metoden prövas på olika klientgrupper, till 
exempel barn med antisocial problematik (Hansson & Wirtberg, 2005).  
 

Vidareutveckling av Marte Meo-metoden 

Jag har genom de paralleller jag ser mellan föräldraskap och ledarskap blivit intresserad av att 
prova metoden också i arbetslivssammanhang, i ett arbete med relationer mellan ledare och 
medarbetare. Det som talar för att det skulle fungera är att den relationen i likhet med den 
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mellan föräldrar och barn också är komplementär, det vill säga att en av aktörerna har större 
ansvar för helheten än den andre. Detta är ju inte fallet när man arbetar med par. Det som talar 
emot är att detta, trots allt, är en relation mellan vuxna människor där båda parter måste ta ett 
ansvar för den dialog som upprättas mellan dem. Skillnaden dem emellan är konstruerad, 
byggd på position på arbetet och bottnar inte nödvändigtvis i andra skillnader. Det är därför 
rimligt att man skulle modifiera metoden så att bägge parter blir mer aktivt involverade i ett 
förändringsarbete, i likhet med hur Hafstad har använt metoden i parterapi (2004). Hon menar 
att dialogen hos par med problem har vissa gemensamma kännetecken och att försöken att 
lösa problemen snarast förstärker dem, eftersom de präglas av samma 
kommunikationsmönster. Videoinspelningen av dialogen kan enligt henne användas till 
(Hafstad, 2004, s.191, förf.övers.): 
 

1. ” benämna lyckade, avsiktliga kommunikationshandlingar 
2. benämna parternas icke-verbala signaler för att medvetandegöra dem om… vad de 

själva gör och hur den andre reagerar 
3. hjälpa parterna till minskad självcentrering, genom att de här och nu får frågor om och 

ser den andres fokus i ögonblicket  
4. hjälpa parterna att ta in den andres fokus genom att få dem att summera vad de hör att 

den andre säger på filmen 
5. klara upp missförstånd i förhållande till att tolka tonfall och ansiktsuttryck osv. 
6. visa hur svårt de har att benämna ögonblick då de inte ser på varandra eller lyssnar på 

vad den andre säger 
7. visa och benämna mönster i dialogen som paret omedvetet upptar” 

 
På liknande sätt skulle Marte Meo-metoden kunna användas i ledarutveckling, antingen 
genom fokus på ledaren och dennes mer generella utveckling av sin dialog med medarbetare, 
eller i ett arbete med ledaren och en enskild medarbetare, för att utveckla den dialogen och i 
förlängningen effektivisera deras samarbete genom att rensa det från onödiga hinder. Man kan 
också tänka sig att ett processinriktat arbete med en medarbetare skulle kunna få effekter på 
ledarskapet generellt, genom den fördjupade reflektion och ökade kunskaper det medför. Att 
kvaliteten på relationen är viktig för både psykologiska och ekonomiska vinster har mitt 
tidigare resonemang önskat föra i bevis. 
 

Självskattningstest 

Självskattningstest är ju relativt vanliga vid testning av personlighetsegenskaper hos vuxna. 
Orsakerna till detta är säkert flera; lättheten att administrera och rätta vilket leder till 
effektivitet och lägre kostnader, men också graden av kontroll hos testpersonen, vilket 
minskar dennes motstånd. De mindre genomskinliga personlighetstesten som det perceptuella 
Rorschach och det grafo-motoriska Wartegg är utsatta för en kontinuerlig och många gånger 
osaklig kritik, trots den höga reliabilitet och validitet som dessa test har kunnat visa (Mattlar, 
2005). Det förefaller att kritiken många gånger härrör ifrån att de inte är just 
självskattningstest, och den narcissistiska kränkning som ligger implicit i att man inte själv får 
beskriva vem man är. Åkerlund ( citerad i Mattlar, 2005, s. 5) har påpekat det ologiska i att 
man förutsätter att människor ska kunna och vilja beskriva sin personlighet själva, samtidigt 
som man konstruerar mängder med komplicerade tester för att mäta olika kognitiva förmågor. 
I så fall skulle man ju lika gärna be personer att skatta sin verbala och icke-verbala begåvning, 
och nöja sig med det. 
 
Ett självskattningstests tillförlitlighet bygger ju på två förutsättningar: att testpersonen har en 
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god självkännedom, och vill/vågar dela denna med andra. Om inte bägge dessa förutsättningar 
uppfylls minskar testets tillförlitlighet avsevärt. Här spelar också sammanhanget en stor roll; 
det är rimligt att anta att åtminstone personens beredvillighet att vara ärlig påverkas av om det 
handlar om en bedömning i samband med en rekrytering eller inför en personlig 
utvecklingssatsning.  
 
Som ett komplement till självskattningstest vid testning av ledarskap har man börjat använda 
sig av 360-graders mätningar (Ahltorp, 2003; Sala, 2003; Fontin, 2005). Detta innebär att 
personens egen bedömning kompletteras av andra personers, på samma nivå och under och 
över i organisationen. En eventuell diskrepans mellan de olika mätningarna kan sedan 
användas som utgångspunkt för ett utvecklingsarbete. Sala (2003) fann i en studie att 
diskrepansen mellan självskattningen och andras bedömning ökade, ju högre upp i 
organisationshierarkin testpersonen befann sig. Som tänkbara orsaker till detta nämner han att 
personer högre upp får färre möjligheter till feedback eftersom de inte har så många över sig 
som kan ge feedback och de under inte kan, vågar eller vill göra det. Han tror också att 
personer på höga positioner får mindre feedback rent generellt, möjligen beroende på att deras 
höga ställning ger status och mindre ifrågasättande, även på andra livsområden. Sala pekar på 
värdet av en nyanserad självuppfattning hos ledare och det faktum att människor som 
presterar dåligt tenderar att överskatta sina egna prestationer. Därför menar han att 360-
graders mätningar är överlägset självskattningstest som instrument för ledarutveckling. 
 
Det självskattningstest som denna studie utmynnar i är ju tänkt att ersätta videoanalysen som 
startskott för ett utvecklingsarbete i Marte Meo-anda. Som nämndes i inledningen är detta en 
kompromisslösning, huvudsakligen för att inte skrämma bort potentiella användare. Som alla 
självskattningstest kommer även resultaten av detta att vara behäftat med uppenbara felkällor, 
utifrån bristande självkännedom och/eller ärlighet. Eftersom testet ska vara inledningen på ett 
utvecklingsarbete kan man hoppas att åtminstone graden av ärlighet, om inte självkännedom 
ökar. Man kan också komplettera självskattningen med en 360-graders mätning och sedan ta 
en eventuell diskrepans eller negativ samstämmighet som utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet. 
 
 

Metod 
 

Testkonstruktion 

Som ett första steg omtolkades de åtta Marte Meo-dimensionerna från ett föräldra-
/barnsammanhang till ett ledare-/medarbetarsammanhang. Tolkningens face validity 
bedömdes av handledaren. De åtta dimensionerna omtolkades enligt följande: 
 
Dimension 1: ”Den vuxne söker information om barnet, och var barnet har sitt 
uppmärksamhetsfokus och/eller vilket initiativ barnet har” (Hedenbro & Wirtberg, 2000, s. 
98) omtolkades till Ledaren tittar efter initiativ hos medarbetaren som kan kopplas till 
arbetsmål. 
 
Dimension 2 ”Den vuxne bekräftar barnet/barnets uppmärksamhetsfokus, initiativ och lägger 
sedan till sin tur och sin reaktion” Hedenbro & Wirtberg, 2000, s.99) omtolkades till Genom 
att välja ut och benämna initiativ som är kopplade till arbetsmål bekräftar ledaren 
medarbetarens initiativ och lägger sedan till sin tur och sin reaktion. 
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Dimension 3 ”Den vuxne inväntar barnets svar/reaktion på det egna agerandet” (Hedenbro & 
Wirtberg, 2000, s.101) omtolkades till Ledaren benämner medarbetarens svar på sin egen 
kommunikation (både för att göra sig säker på att ha förstått rätt och för att bekräfta). 
 
Dimension 4 ” Den vuxne benämner barnets initiativ, agerande, reaktion, svar och känslor på 
ett sätt som blir bekräftande för barnet” (Hedenbro & Wirtberg, 2000, s.103) omtolkades till 
Ledaren benämner medarbetarens initiativ, agerande, reaktion, svar och känslor på ett 
sätt som blir bekräftande för medarbetaren. (Detta innebär en indirekt uppmuntran av 
autonomi och självständighet. Bekräftelse innebär här inte beröm eller medhåll, mer indirekt 
uppmaning och tillåtelse att vara en egen individ med rätt till sina egna reaktioner). 
 
Dimension 5 ”Den vuxne tar ansvar för interaktionen så att den formas till en kommunikation 
med flera turtagningar och en rytm som gör det möjligt för barnet att aktivt vara med i denna 
interaktion” (Hedenbro & Wirtberg, 2000, s.105) omtolkades till Ledaren tar ansvar för 
interaktionen genom att uppmuntra och strukturera initiativen och leda dem mot ett 
lyckligt slut genom flera turtagningar. Ledaren anpassar sitt tempo efter medarbetarens 
i kommunikationen. 
 
Dimension 6 ” Den vuxne bekräftar barnet då det visar önskat beteende” ( Heden bro & 
Wirtberg, 2000, s.106) omtolkades till Ledaren bekräftar initiativ som kan kopplas till 
arbetsmålen och ignorerar andra. Ledaren använder huvudsakligen ”gör så” i stället för 
”gör inte”. 
 
Dimension 7 ”Den vuxne triangulerar barnet mot omvärlden genom att benämna personer, 
objekt och fenomen” (Hedenbro & Wirtberg, 2000, s.109) omtolkades till Ledaren 
triangulerar medarbetaren mot arbetets/organisationens omvärld genom att benämna 
platser, personer, objekt och fenomen. Detta i syfte att utveckla medarbetarens 
förståelse för helheten. 
 
Dimension 8 ”Den vuxne ger tydliga start och slutsignaler” (Hedenbro & Wirtberg, 2000, 
s.109) omtolkades till Ledaren ger tydliga start- och stoppsignaler i dialogen, både på 
beteendenivå och på verbal nivå. På en mer övergripande nivå står ledaren för en tydlig 
struktur för arbetet med mål och tidsramar. 
 
Sedan konstruerades fem testuppgifter som skulle vara olika varianter på operationella 
definitioner av varje dimension. Testet omfattade därför från början 40 testuppgifter. Avsikten 
var att kunna ta bort de två testuppgifter som hade lägst inter-item korrelation (Hellgren, 
2004) under varje dimension efter provtestningen, inför konstruktionen av det slutgiltiga 
testet. Testuppgifternas face validity bedömdes av handledaren och testuppgifternas klarhet 
och utformning justerades efter ett mindre antal provtestningar. Testuppgifterna kom därefter 
att se ut som framgår av bilaga 1. Därefter placerades testuppgifterna i en randomiserad 
ordning, så att testuppgifter inte var systematiskt samlade efter dimension. Slutligen 
utformades testet så att testpersonerna uppmanades att svara på i vilken utsträckning följande 
ledarbeteenden utmärkte dem som ledare på en tiogradig Likertskala där 1= inte alls och 10= 
maximalt. För att se testet i den form testpersonerna fick se det, se bilaga 2. 
 

Procedur  

Testet delades ut till testpersoner enligt tillgänglighetsprincipen, det vill säga testpersonerna 
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representerar ett bekvämlighetsurval. Dels tillfrågades vänner och bekanta med 
ledarerfarenhet, dels tillfrågades personer med ledarerfarenhet som utifrån olika 
konsultuppdrag kom i kontakt med konsultfirman Cohr Group AB. Testpersonerna 
försäkrades om anonymitet och fyllde förutom testuppgifterna bara i uppgifter om kön, ålder 
och bransch. De fyllde i testet i avskildhet i Cohr Groups lokaler eller på annan valfri plats. 
De som fyllde i testet på för dem valfri plats skickade sedan formuläret anonymt till 
författaren. Formulären delades ut och besvarades under perioden december 2005 till augusti 
2006. 
 

Deltagare 

Sammanlagt deltog 100 respondenter i studien. Därmed uppfylls den nedre gräns för stickprov 
som enligt Fhanér (1986) är n = 100. Av dessa 100 var 29 stycken kvinnor och 71 stycken 
män. Deltagarnas ålder varierade mellan 31 och 75, med en medelålder på 45,83 och en 
standardavvikelse på 9,49. 
 
Deltagarna arbetade i en mängd olika branscher som av mig har delats in i tre olika grupper: 
bank/finans, industri och tjänstesektor/statlig myndighet/vård och utbildning. Denna indelning 
har gjorts för att få ett överskådligt antal branscher och en så jämn fördelning som möjligt av 
respondenter i respektive bransch.  Respondenternas fördelning på olika branscher 
framkommer av tabell 2. Att det blev just dessa branscher och fördelningen dem emellan 
speglar mest Cohr Group kundkategorier under den tidsperiod formulären delades ut. 
 
Tabell 2. Deltagarnas fördelning över olika branscher.  
Bransch  Antal  Andel (%) 
Bank och finans 36 36 

Industri 29 29 

Tjänstesektor, statlig myndighet och vård och utbildning  34 34 

Oklar branschtillhörighet 1 1 

Totalt 100 100 

 
Dataanalys 

När antalet stickprov var 100 fördes värdena från formulären in i det statistiska 
databearbetningsprogrammet Stata Intercooled 8.2. De testuppgifter som respondenterna av 
olika anledningar hade hoppat över lämnades blanka. Totalt motsvarade det 16 testuppgifter 
fördelade på 14 respondenter. Samma testuppgift hade inte hoppats över mer än två gånger 
som mest och följaktligen gick det inte att hitta någon uppenbar systematik i de överhoppade 
testuppgifterna. Medelvärden för ålder, antalet kvinnor respektive män och fördelningen på 
olika branscher räknades sedan ut. För att testa robustheten hos alpha med avseende på ålder 
gjordes en åldersindelning i tre grupper med ungefär lika många respondenter i varje grupp. 
Den första gruppen kom att utgöras av åldrarna 31-40, den andra av åldrarna 41-49 och den 
tredje av åldrarna 50-75. För att se antalet respondenter inom varje åldersgrupp, se tabell 3. 
 
Tabell 3. Deltagarnas fördelning över olika åldrar.  
Ålder  Antal  Andel (%) 
31-40 32 32 

41-49 34 34 

50-75  34 34 

Totalt 100 100 
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Därefter gjordes en faktoranalys av de fem testuppgifter som ingick i samma dimension för att 
se om de laddade i samma faktor. De två testuppgifter som laddade lägst alternativt 
dubbelladdade togs bort. För att göra en reliabilitetsanalys beräknades sedan Cronbachs alpha 
på de resterande tre testuppgifterna i samtliga dimensioner. Den fortsatta analysen baseras 
alltså på 24 testuppgifter. 
 
För att testa robustheten hos alpha beräknades sedan alpha inom varje dimension för kvinnor 
respektive män, olika åldersgrupper och olika branscher. Sedan räknades ett medelvärde ut för 
var och en av de åtta dimensionerna, för kvinnor och män, olika åldrar och branscher. I denna 
beräkning uteslöts de testpersoner som inte hade fyllt i alla (3) testuppgifter som ingick i varje 
dimension. Detta förklarar att antalet testpersoner inte alltid motsvarar det antal som 
ursprungligen ingick i varje grupp. Sedan beräknades korrelationen mellan de olika 
dimensionernas indexvärden och slutligen gjordes en faktoranalys av de kvarvarande 24 
testuppgifterna. 
 
 

Resultat 
 
Resultaten kommer att redovisas på följande sätt: för varje dimension visas beräkning av 
Cronbachs alpha i tabellform. Denna beräkning är gjord efter att de två testuppgifter i varje 
dimension som laddade lägst i faktoranalysen har tagits bort. Därefter visas en översiktstabell 
över alphavärdet hos samtliga dimensioner. För att testa robustheten hos alpha redovisas 
därefter Cronbachs alpha för olika grupper; kvinnor och män, tre olika åldersgrupper och tre 
olika branscher. Sedan redovisas ett medelvärde för varje dimension och alla respondenter 
och för samma gruppindelning som tidigare. Därefter visas korrelationskoefficienten mellan 
de olika dimensionerna i en korrelatonsmatris. Slutligen visar en faktormatris hur 
faktoranalysen av de kvarvarande 24 testuppgifterna föll ut. 

 
Dimension 1 

Cronbachs alpha beräknat på de resterande testuppgifterna 10, 17 och 27 framkommer av 
tabell 4. 
 
Tabell 4. Beräkning av Cronbachs alpha på de resterande tre testuppgifterna i dimension 1 
Item n alpha   
10 99 0,63  

17 100 0,58  

27 100 0,57  

    

test  0,69  

                                       
Som framkommer av tabell 4 blir alphavärdet för dimension 1  0,69. 
 
Dimension 2 

Cronbachs alpha beräknat på de resterande testuppgifterna 9, 26 och 39 framkommer av tabell 
5. 
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Tabell 5. Beräkning av Cronbachs alpha på de resterande testuppgifterna i dimension 2 
Item n alpha 
9 34 0,66 

26 34 0,62 

39 34 0,55 

   

Test  0,70 

   

 
Som framkommer av tabell 5 blir alphavärdet för dimension 2  0.70. 
 
Dimension 3 

Cronbachs alpha beräknat på de resterande testuppgifterna 8, 18 och 25 framkommer av tabell 
6. 
 
Tabell 6. Beräkning av Cronbachs alpha på de resterande testuppgifterna i dimension 3 
Item n Alpha 
8 100 0,48 

18 100 0,55 

25 100 0,53 

   

test  0,62 

 
Som framkommer av tabell 6 blir alphavärdet för dimension 3  0.62. 
 
Dimension 4 

Cronbachs alpha beräknat på de resterande testuppgifterna 6, 13 och 21 framkommer av tabell 
7. 
 
Tabell 7. Beräkning av Cronbachs alpha på de resterande testuppgifterna i dimension 4 
Item n alpha 
6 100 0,39 

13 98 0,47 

21 100 0,50 

   

test  0,56 

   

 
Som framkommer av tabell 7 blir alphavärdet för dimension 4  0.56. 
 
Dimension 5 

Cronbachs alpha beräknat på de resterande testuppgifterna 15, 28 och 37 framkommer av 
tabell 8. 
 
Tabell 8. Beräkning av Cronbachs alpha på de resterande testuppgifterna i dimension 5 
Item n alpha 
15 98 0,58 

28 100 0,40 

37 99 0,51 

   

test  0,59 
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Som framkommer av tabell 8 blir alphavärdet för dimension 5 0.59. 
 
Dimension 6 

Cronbachs alpha beräknat på de resterande testuppgifterna 14, 22 och 31 framkommer av 
tabell 9. 
 
Tabell 9. Beräkning av Cronbachs alpha på de resterande testuppgifterna i dimension 6 
Item n alpha 
14 99 0,58 

22 100 0,49 

31 100 0,54 

   

test  0,63 

   

 
Som framgår av tabell 9 blir alphavärdet för dimension 6 0.63 
 
Dimension 7 

Cronbachs alpha beräknat på de resterande testuppgifterna 12, 20 och 34 framkommer av 
tabell 10. 
 
Tabell 10. Beräkning av Cronbachs alpha på de resterande testuppgifterna i dimension 7 
Item n alpha 
12 100 0,70 

20 100 0,61 

34 98 0,74 

   

test  0,77 

 
Som framkommer av tabell 10 blir alphavärdet för dimension 7 =0.77. 
 
Dimension 8 

Cronbachs alpha beräknat på de resterande testuppgifterna 11, 23 och 40 framkommer av 
tabell 11. 
 
Tabell 11. Beräkning av Cronbachs alpha på de resterande testuppgifterna i dimension 8 
Item n alpha 
11 100 0,36 

23 100 0,17 

40 100 0,67 

   

test  0,54 

 
Som framkommer av tabell 11 blir alphavärdet för dimension 8 =0.55. 
 

Reliabiliteten mätt med Cronbachs alpha över samtliga dimensioner 

I tabell 12 visas en översikt över alphavärdet för samtliga åtta dimensioner. 
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Tabell 12. Reliabiliteten för samtliga dimensioner 
Dimension Alpha 
1 0,69 
2 0,70 
3 0,62 
4 0,56 
5 0,59 
6 0,63 
7 0,77 
8 0,55 
 
Som framkommer av tabell 12 varierar reliabiliteten mellan 0,55 och 0,77. 
 
Reliabiliteten hos testet i olika grupper, mätt med Cronbachs alpha 

För att testa robustheten hos alpha jämförs alphavärdet mellan olika grupperingar. I tabell 13 
visas en jämförelse mellan alphavärdet hos de olika dimensionerna uppdelat mellan kvinnor 
och män: 
 

Tabell 13. Alphavärdet relaterat till testdimensioner och kön 

                                                         Alpha kön 
 
Dimension Kvinnor Män 
     1 0,68 0,67 
     2 0,61 0,61 
     3 0,66 0,56 
     4 0,76 0,46 
     5 0,53 0,61 
     6 0,65 0,61 
     7 0,73 0,77 
     8 0,48 0,55 
 
Som framkommer av tabell 13 skiljer sig alphavärdet ibland åt mellan könen, särskilt gäller 
detta för dimension 4, ”Ledaren benämner medarbetarens initiativ, agerande, reaktion, svar 
och känslor på ett sätt som blir bekräftande för medarbetaren”, där alphavärdet är avsevärt 
högre för kvinnor. Reliabiliteten hos denna dimension är alltså mycket högre för gruppen 
kvinnor än för gruppen män. 
 
I tabell 14 visas en jämförelse mellan alphavärdet hos olika dimensioner och åldersgrupper: 
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Tabell 14. Alphavärdet relaterat till olika testdimensioner och åldersgrupper 

Alpha ålder 
 
Dimension   Ålder 31-40  Ålder 41-49  Ålder 50-75 
 n=32 n=34 n=34 
1 0,76 0,70 0,67 
2 0,58 0,70 0,56 
3 0,67 0,65 0,54 
4 0,53 0,49 0,65 
5 0,68 0,65 0,44 
6 0,58 0,56 0,68 
7 0,69 0,75 0,83 
8 0,70 0,37 0,51 
 
När alphavärdet jämförs mellan olika åldersgrupper framkommer också skillnader, denna 
gång är den största skillnaden i dimension 8, ”ledaren ger tydliga start- och stoppsignaler i 
dialogen, både på beteendenivå och på verbal nivå. På en mer övergripande nivå står ledaren 
för en tydlig struktur för arbetet med mål och tidsramar”. Inom denna dimension förefaller 
reliabiliteten vara högst inom den lägsta åldersgruppen, a = 0,70, och lägst i mittengruppen, a 
= 0,37.  
 
I tabell 15 visas en jämförelse mellan alphavärdet hos olika dimensioner och branscher: 
 
Tabell 15. Alphavärdet relaterat till olika testdimensioner och branscher 

                       
Alpha branscher 

 
Dimension Bransch 1  Bransch 2 Bransch 3 
1 0,66 0,64 0,79 
2 0,65 0,67 0,53 
3 0,40 0,65 0,70 
4 0,50 0,34 0,74 
5 0,69 0,54 0,64 
6 0,63 0,45 0,71 
7 0,77 0,80 0,80 
8 0,46 0,44 0,67 
 
När alphavärdet jämförs mellan olika branscher framkommer den största skillnaden i 
dimension 4, ”ledaren benämner medarbetarens initiativ, agerande, reaktion, svar och känslor 
på ett sätt som blir bekräftande för medarbetaren”. Här finns en stor skillnad mellan i 
synnerhet bransch 2, industri som har ett mycket lågt reliabilitetsvärde, a = 0.34, och bransch 
3, tjänste/statlig myndighet/vård och utbildning, som har ett betydligt högre, a = 0.74. 
 
Medelvärden generellt och för olika grupper  

Medelvärdet beräknades för de kvarvarande testuppgifterna (3) inom varje dimension, alltså 
över 24 testuppgifter totalt. I tabell 16 framkommer medelvärden, standardavvikelser, högsta 
och lägsta medelvärde för alla dimensioner och samtliga respondenter: 
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Tabell 16. Indexvärden för de åtta dimensionerna och alla testpersoner 
Index n M sd min max 
1 99 7,62 1,06 4,67 9,67 

2 99 7,95 0,92 5,67 10,00 

3 100 7,78 1,17 3,67 10,00 

4 98 7,89 1,12 5,33 10,00 

5 97 7,41 1,12 4,33 9,67 

6 99 7,35 1,23 4,33 10,00 

7 98 7,52 1,48 3,67 10,00 

8 100 7,19 1,34 4,00 9,67 

 
För att sedan kunna jämföra olika gruppers medelvärden med varandra visas enbart 
medelvärdena och standardavvikelsen för kön i tabell 17: 
 
Tabell 17. Indexvärden och standardavvikelse för kvinnor och män 
 Kvinnor Män 

Index n M sd n m sd 
1 28 8,07 0,84 71 7,44 1,08 

2 29 8,23 0,94 70 7,83 0,90 

3 29 8,33 0,91 71 7,55 1,20 

4 28 8,19 1,11 70 7,78 1,11 

5 29 7,58 1,05 68 7,34 1,15 

6 28 7,73 1,23 71 7,20 1,21 

7 28 8,04 1,40 70 7,33 1,47 

8 29 7,63 1,26 71 7,01 1,33 

 
Som framkommer av tabell 17 ligger medelvärdena för kvinnor över dem för män i samtliga 
dimensioner. 
 
I tabell 18 jämförs medelvärdena för de tre åldersgrupperna: 
 
Tabell 18. Medelvärden och standardavvikelser för tre åldersgrupper 
 Ålder 

 
31-40 
n=32 

41-49 
n=34 

50-75 
n=34 

Index m Sd m sd m sd 
1 7,55 1,14 7,66 1,06 7,65 1,00 

2 7,97 0,95 7,84 0,95 8,03 0,88 

3 7,68 1,35 7,76 1,08 7,89 1,12 

4 7,84 1,26 8,04 0,95 7,80 1,16 

5 7,19 1,28 7,40 1,09 7,06 0,96 

6 7,72 1,16 7,29 1,11 7,06 1,35 

7 7,17 1,51 7,86 1,31 7,53 1,58 

8 7,25 1,46 7,17 1,16 7,17 1,42 

 
I tabell 18 ser vi att det inte finns några systematiska skillnader i medelvärden mellan de tre 
åldersgrupperna, det vill säga att ingen åldersgrupps medelvärden ligger generellt högre eller 
lägre än de övriga i samtliga dimensioner. 
 
I tabell 19 jämförs medelvärdena för de tre olika branscherna: 
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Tabell 19. Medelvärden och standardavvikelser för de tre branscherna 
 Bransch 

 1 2 3 

Index m Sd m sd m sd 
1 7,62 0,99 7,48 1,06 7,75 1,14 

2 7,71 1,95 8,02 0,93 8,13 0,86 

3 7,69 0,97 7,84 1,24 7,81 1,34 

4 7,86 1,06 7,76 1,08 8,06 1,24 

5 7,24 1,06 7,53 1,16 7,50 1,16 

6 7,27 1,29 7,33 1,02 7,45 1,36 

7 7,18 1,22 7,82 1,54 7,63 1,64 

8 7,05 1,22 6,96 1,32 7,56 1,42 

 
I tabell 19 ser vi att bransch 2, industri har det högsta medelvärdet i tre dimensioner och 
bransch 3, tjänste/statlig myndighet/vård/utbildning har det högsta medelvärdet i de resterande 
fem dimensionerna. Bransch 1, bank och finans, har inte någon gång det högsta medelvärdet 
men heller inte genomgående det lägsta. 
 
I tabell 20 visas korrelationen mellan de olika dimensionernas indexvärde: 
 
Tabell 20. Korrelationsmatris över de åtta dimensionernas indexvärden 

 
dim. 
1 

dim. 
2 

dim. 
3 

dim. 
4 

dim. 
5 

Dim. 
6 

dim. 
7 

dim. 
8 

         

dim. 1 1,00        

dim. 2 0,51 1,00       

dim. 3 0,50 0,43 1,00      

dim. 4 0,44 0,48 0,35 1,00     

dim. 5 0,49 0,46 0,43 0,30 1,00    

dim. 6 0,32 0,44 0,47 0,48 0,39 1,00   

dim. 7 0,29 0,34 0,42 0,40 0,49 0,52 1,00  

dim. 8 0,22 0,27 0,25 0,11 0,20 0,26 0,35 1,00 

 
I tabell 20 ser vi att korrelationskoefficienten för på varandra följande dimensioner visar en 
fallande tendens, det vill säga att den blir lägre ju längre bort ifrån varandra dimensionerna är. 
Särskilt tydligt är detta för dimension 1 som med undantag för dimension 4 visar en fallande 
tendens för varje dimension. Korrelationskoefficienten mellan dimension 1 och dimension 2 
är 0.51 och korrelationskoefficienten för dimension 1 och dimension 8 är 0.22.  
 
Slutligen visas i tabell 21 en faktormatris baserad på en faktoranalys inkluderande samliga 
kvarvarande 24 testuppgifter. Tabellen redovisar de faktorer som har ett egenvärde > 1. 
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Tabell 21. Faktormatris inkluderande de kvarvarande 24 testuppgifterna 

Variabel Faktor 1 
 

Faktor 2 Faktor 3 

Var 1 0,39 0,10 -0,35 
Var 2 0,49 0,04 0,03 
Var 3 0,46 -0,10 -0,11 
Var 4 0,40 -0,33 -0,15 
Var 5 0,10 -0,10 0,59 
Var 6 0,52 0,44 -0,06 
Var 7 0,48 0,29 -0,17 
Var 8 0,49 0,40 -0,12 
Var 9 0,44 0,28 -0,12 
Var 10 0,69 -0,23 -0,02 
Var 11 0,54 0,04 -0,15 
Var 12 0,64 0,46 0,07 
Var 13 0,52 -0,39 -0,28 
Var 14 0,58 0,16 -0,004 
Var 15 0,30 -0,06 0,62 
Var 16 0,56 -0,32 -0,06 
Var 17 0,63 -0,33 -0,07 
Var 18 0,53 -0,28 -0,09 
Var 19 0,64 -0,21 -0,02 
Var 20 0,54 0,14 -0,02 
Var 21 0,52 0,19 0,30 
Var 22 0,49 -0,27 0,21 
Var 23 0,54 -0,22 0,19 
Var 24 0,52 0,32 0,16 
 
I tabell 21 ser vi att testuppgifterna inte faller ut i åtta olika dimensioner, däremot laddar alla 
utom tre, testuppgifterna 1, 5 och 15, över 0.4 i faktor 1. Vi kan också se att testuppgifterna 6, 
8 och 12 dubbelladdar i denna 24-faktorsanalys.  
 

 
Diskussion 

 
Denna studies huvudsyfte var att konstruera ett självskattningstest som kan användas på 
ledare i ett arbetslivssammanhang och som bygger på den videobaserade Marte Meo-
metodens åtta principer för en utvecklingsstödjande dialog mellan föräldrar och barn. Den 
bakomliggande tanken bakom detta syfte anges i de tre bisyftena som låg till grund för den 
teoretiska genomgången: Kan man genom paralleller mellan föräldraskap och ledarskap se 
möjligheter och få nya impulser till utveckling? Är det meningsfullt/konstruktivt att använda 
sig av Marte Meo-metoden, också när det gäller ledarutveckling? Är det möjligt att i ett 
självskattningstest återspegla de samspelsdimensioner som Marte Meo-metoden utgår ifrån? 
Även om dessa tre frågeställningar inte har prövats vetenskapligt i denna studie och därför 
inte kan besvaras entydigt har denna studie stärkt mig i att svaret på de tre frågorna är ja, med 
varierande eftertryck. Med en vidareutveckling av detta självskattningstest tror jag också att 
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man med större säkerhet kan svara ja på den sista frågan, med de reservationer för olika 
komplexitetsgrad som olika undersökningsmetoder erbjuder. 
 
Dessa tre frågeställningar är sprungna ur en upplevelse av frustration över att teori och 
praktik, vad det gäller ledarskap, ligger så långt ifrån varandra. Det skulle kunna bero på att 
ledarskapsutvecklingsprogram ofta har en för teoretisk, generell karaktär och i för liten 
omfattning tar hänsyn till den faktiska verklighet som den enskilde ledaren har att hantera, 
och de styrkor och svagheter som han eller hon faktiskt besitter. I och med detta tror jag också 
att det finns en fara för att utvecklings- och utbildningsinsatser ofta beskriver ett ideal och 
lämnar åt den enskilde ledaren att själv ta ”språnget” från det mer teoretiska till sin egen 
verklighet. Därmed leder många dyrbara utbildningssatsningar inte till den utveckling som 
man eftersträvar, i värsta fall är det från början till slut en skrivbordsprodukt. Föreliggande 
studie är därför tänkt att vara ett första steg i en metodutveckling som ska utmynna i ett 
praktiskt, pedagogiskt och mer individuellt anpassat ledarskapsutvecklingsprogram. Det är 
min förhoppning att på detta sätt på sikt kunna bidra till att teori och praktik närmar sig 
varandra, vilket på sikt skulle kunna medverka till att arbetslivet blir en arena för stimulans, 
utveckling och tillfredsställelse för fler människor.   
 

Metod – självskattningstest kontra observation med videokamera 

Redan i teoridelen tog jag upp de svårigheter som uppstår när man byter ut 
videoobservationer mot självskattningstest. Att man  Marte Meo-metoden arbetar med hjälp 
av videokameran är ju ingen slump, tanken är att kameran kan fånga beteenden som man själv 
är relativt omedveten om. När man sedan spelar upp filmen långsamt kan föräldern få syn på 
hur dennes och barnets beteenden speglar och/eller förstärker varandra. Kameran blir en mer 
objektiv uttolkare av det samspel som försiggår, och det är sedan den professionelles uppgift 
att tolka och återge det på ett smältbart sätt. En väsentlig aspekt av arbetet med föräldern är 
ofta att varligt lägga (tillbaka) ansvaret för interaktionen på denne, vilket kan ge upphov till 
känslor av både kontroll och skuld. 
 
När man använder självskattningstest är man helt utelämnad åt den subjektiva bedömningen. 
Samtidigt som personen är den som känner sig själv mest och bäst, säger det sig självt att 
personen inte kan rapportera om sådant den är omedveten om. Dessutom kan graden av 
sanningsenlighet variera beroende på i vilken mån personen svarar enligt det som han 
uppfattar vara socialt önskvärt. Särskilt gäller förstås detta om bedömning och jämförelse 
ligger i situationens natur, till exempel i samband med rekrytering och annat urval. Om man 
använder självskattningstest i samband med en utvecklingsprocess som personen själv har 
önskat, ökar förmodligen benägenheten att rapportera även om sina mer negativa sidor.  
  
Det man vinner genom att använda självskattningstest är tillgänglighet. Det är betydligt lättare 
att få personer att besvara ett test än att ställa upp på att bli filmade i en vardagsnära situation. 
Det beror bland annat på graden av egenkontroll som självskattningstest innebär. Även om 
man inte vet exakt hur testet uttolkas har man ändå kvar upplevelsen av kontroll över vad man 
ger ifrån sig. Denna upplevelse av kontroll minskar drastiskt när man blir filmad. Kontrollen 
upplevs då ligga i någon annans händer både konkret och symboliskt. Som en ”inträdesbiljett” 
till fortsatt arbete är därför självskattningstestet att föredra framför videofilmning. 
 
Metod – testkonstruktionen 

Marte Meo-metoden med dess dimensioner är inte skapad utifrån krav på vetenskaplig 
exakthet. Maria Aarts gick induktivt tillväga, hon konstruerade i efterhand en generell teori 
utifrån sitt faktiska agerande när hon sökte och fick igång en dialog med autistiska barn. Det 
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finns inte vattentäta skott mellan de olika dimensionerna, snarare flyter de in i varandra 
eftersom de representerar ett kontinuum i en utvecklingsstödjande dialog. Detta framkommer 
ju också delvis i korrelationsmatrisen. Korrelationskoefficienten mellan de olika 
dimensionerna är relativt hög, särskilt gäller detta för dimensioner som ligger nära varandra. 
Detta är särskilt intressant eftersom det finns en tanke om att dimensionerna är hierarkiskt 
uppbyggda så att ”senare” dimensioner förutsätter de tidigare. Man kan ana ett visst belägg 
för det i korrelationsmatrisen eftersom korrelationskoefficienten är högre mellan dimensioner 
som ligger ”nära” varandra. Särskilt tydligt är detta för dimension 1, där 
korrelationskoefficienten, med ett undantag, visar en klart fallande skala dimension för 
dimension.   
 
Den första svårigheten i denna testkonstruktion var att omtolka metoden från ett privat 
föräldra/barnsammanhang till ett professionellt ledare/medarbetaresammanhang. Den största 
svårigheten var emellertid den nästa; att operationellt definiera testuppgifter som skulle ingå i 
en bestämd dimension, och inte i någon annan. Faktormatrisen, tabell 21, visar också att de 
kvarvarande 24 testuppgifterna inte laddar i åtta utan tre faktorer, med ett egenvärde > 1. 
Framförallt laddar testuppgifterna i faktor 1, vilket skulle kunna tolkas som att testet i 
huvudsak mäter en bakomliggande faktor. Denna faktor skulle kunna vara ledarskap utifrån 
Marte Meo, men också något helt annat. Eftersom alla testuppgifter inte laddar i samma faktor 
och några dubbelladdar visar också faktormatrisen att testet behöver vidareutvecklas. 
 
Genom att välja ett självskattningstest i stället för videoinspelning var jag också tvungen att 
försöka fånga dialogaspekter utifrån en person, beskriva en dialog i monologform, om man så 
vill. Det innebar också att någonting dynamiskt blev statiskt, och det potentiellt unika blev 
generaliserat. Testpersonen besvarar ju testet i generella termer utifrån sitt beteende, som om 
det var oberoende av vem den andra personen, i det här fallet medarbetaren är.  
 
Om man ändå tänker sig att alla personer har en viss beteenderepertoar där vissa beteenden är 
mer frekventa än andra, oavsett de människor som finns runtomkring, kvarstår ändå 
svårigheten att hitta just dem som fångar det beteende som ryms i en bestämd dimension, 
eftersom dimensionerna mer förutsätter varandra än är ömsesidigt uteslutande. Detta 
medförde att en del testuppgifter inom samma dimension bara blev en omskrivning av samma 
sak medan andra hamnade för långt ifrån varandra. Efter reliabilitetstestningen återstod i 
några fall testuppgifter som antingen var identiska eller upplevdes som det. 
 
Enligt Fhanér (1986) bör konstruktionen av testuppgifter gå igenom flera steg än vad tiden 
medgav i detta fall. Efter en provtestning av ett mindre stickprov, n = 30, bör man intervjua 
respondenterna med avseende på testuppgifternas klarhet och testets utformning. Därefter bör 
man sortera bort de testuppgifter som är olämpliga ( Fhanér, 1986, s. 137). När detta är gjort 
bör man testa reliabiliteten hos resterande testuppgifter, och först därefter testa ett större urval. 
 
Såhär i efterhand kan jag tänka att ett önskescenario när det gällde konstruktionen av 
testuppgifter hade varit att använda mig av en större referensgrupp, där både människor med 
ledarerfarenhet och Marte Meo-kompetens skulle ha kunna ingå. En sådan referensgrupp 
skulle ha kunnat bidra till skapandet av testuppgifter och sedan skulle en provtestning av ett 
stickprov ha rensat bort olämpliga testuppgifter, innan jag gjorde den större provtestningen. 
Detta skulle ha kunnat leda till både en högre reliabilitet än den som nu uppnåddes och en 
större variation i testuppgifterna inom vissa dimensioner.  
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Eftersom jag ser denna studie som ett första steg i en längre process är det också värdefullt att 
dra lärdomar av denna. För att höja reliabiliteten ytterligare kan jag i nästa skede 
vidareutveckla testet genom att successivt pröva ut nya frågor. Eftersom det inte kommer att 
råda samma tidspress vid nästa försök har jag dessutom möjligheten att använda mig av en 
referensgrupp för att diskutera nytillkomna testuppgifters face validity.   
 
Metod – testpersonerna 

Som nämndes under metoddelen representerar testpersonerna ett bekvämlighetsurval. Detta 
har naturligtvis påverkat resultaten. Den anknytning till antingen någon av Cohr Groups 
anställda eller företaget som sådant kan ha påverkat testpersonernas svar. Vissa kan därför ha 
tagit testet på mindre allvar och inte funderat tillräckligt över sina svar, hos andra kan 
ambitionen att svara ”ärligt” ha krockat med andra hänsynstaganden, som har mer med social 
önskvärdhet och tillmötesgående att göra. Ytterligare andra kan ha ansträngt sig extra för att 
ge en så ”rättvis” bild av verkligheten som möjligt. Det finns antagligen ännu fler felkällor 
förknippade med att testningen inte var befriad från relationsband, av olika karaktär och 
styrka. Som namnet antyder bestämdes ju urvalet utifrån bekvämlighetsskäl, utifrån en 
övergripande tanke att det var viktigare att komma igång än att invänta de ultimata 
förutsättningarna. Eftersom testet heller inte är avsett att användas som bedömnings- utan 
diskussionsunderlag, är det heller inte lika viktigt att det i ett första steg blir normerat. 
  
Resultat  

Resultatet av reliabilitetstestningen med Cronbachs alpha är att reliabiliteten endast kom över 
0.7 i två dimensioner, nummer två och nummer sju. När det gäller dimension två: ” Genom att 
välja ut och benämna initiativ som är kopplade till arbetsmål bekräftar ledaren medarbetarens 
initiativ och lägger sedan till sin tur och sin reaktion”, beror det nog snarast på att 
testuppgifterna liknar varandra. När det däremot gäller dimension sju: ” Ledaren triangulerar 
medarbetaren mot arbetets/organisationens omvärld genom att benämna platser, personer, 
objekt och fenomen. Detta i syfte att utveckla medarbetarens förståelse för helheten”; är min 
subjektiva bedömning att det i större utsträckning handlar om att frågor från olika håll har 
lyckats fånga samma dimension.  
 
I tre fall var alpha < 0.6. De två dimensioner med de lägsta alpha-värdena var dimension 4: 
0.56 och 8: 0.55. I dimension 4:  ” Ledaren benämner medarbetarens initiativ, agerande, 
reaktion, svar och känslor på ett sätt som blir bekräftande för medarbetaren”, är nog 
testuppgifterna för spretiga och lyckas inte fånga samma beteendedimension. Det är samtidigt 
den dimension som uppvisar den största differensen i alpha mellan kvinnor: 0.76 och män 
0.46, där alphavärdet för kvinnor är mycket bra för denna undersökning och det för män 
dåligt. När jag tittar på testuppgifterna en och en tycker jag inte att de uppenbarligen borde 
appellera mer till kvinnor än män. Däremot handlar denna dimension övergripande om att 
kunna släppa fokus på sig själv och uppgiften och rikta det mot medarbetaren, och denna 
passiva receptivitet ligger förmodligen närmare en kvinnlig könsroll. Detta skulle kunna vara 
en förklaring till skillnaden i alpha-värde; för män framstår vissa av testuppgifterna i denna 
dimension som sådana man inte vill identifiera sig med, medan andra är mer neutrala.  
 
I denna dimension finns också en stor skillnad mellan bransch 2, industri: 0.34, och bransch 3, 
tjänstesektor, statlig myndighet och vård och utbildning: 0.74. Man kan göra liknande 
spekulationer om vad denna differens beror på, som den mellan kvinnor och män. Industrin är 
en ganska ”hård” bransch, mycket konkurrensutsatt och föränderlig. Det är väl också den 
bransch som har den största manliga dominansen, och på grund av dessa faktorer präglas 
kulturen kanske också av maskulina ideal som till exempel proaktivitet. Följaktligen skulle 
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testpersoner från denna bransch utgöras av övervägande män, dessutom präglade av 
industrikulturens framhävdande av maskulina ideal, och därför reagera negativt på vissa av 
testuppgifterna. Bransch 3 är ju ingen enhetlig bransch, men flera av de branscher som ingår 
har en mer reaktiv uppgift och kultur. Det finns också fler kvinnor representerade i dessa 
verksamheter, vilket skulle kunna förklara de höga alphavärdet, där både uppgift, kultur och 
könsroll skulle bidra till en neutral eller positiv skattning av frågorna i denna dimension.  
 
När det gäller dimension 8: ” Ledaren ger tydliga start- och stoppsignaler i dialogen, både på 
beteendenivå och på verbal nivå. På en mer övergripande nivå står ledaren för en tydlig 
struktur för arbetet med mål och tidsramar”; finns ingen stor skillnad i alpha-värde mellan 
kvinnor och män. Tittar man på åldrar ser man däremot en stor skillnad mellan den yngsta 
åldersgruppen 31-40: alpha 0.70, och den mittersta åldersgruppen 41-49: alpha 0.37. Den 
äldsta åldersgruppen 50-75 placerar sig däremellan: alpha 0.51. En förklaring till differensen 
mellan de två första åldersgrupperna skulle kunna vara att de yngre testpersonerna är lägre 
chefer, som har ett mer konkret ansvar för strukturen, och därför har svarat samstämmigt på 
de testuppgifterna. De litet äldre skulle kunna ha avancerat ytterligare till högre chefer, som 
inte behöver befatta sig med konkreta strukturfrågor längre. Detta skulle kunna förklara att de 
inte har givit samstämmiga svar på testuppgifterna, eftersom testuppgifterna talar till olika 
organisatoriska nivåer. Detta förklarar inte varför den äldsta åldersgruppen har ett högre alpha 
än mittengruppen. Rimligen borde de äldsta i ännu högre grad ha avancerat och kommit ifrån 
vissa konkreta strukturfrågor. Möjligen har de med åren också fått en ökad säkerhet i 
chefsrollen, och har inte samma behov av att med sina svar markera vilka uppgifter de nu kan 
delegera till andra.  
 
Om man tittar på alphavärdet över dimensionerna och kön finns det ingen systematisk 
skillnad mellan alphavärdet hos kvinnor respektive män. Kvinnor har ett högre alphavärde i 
fyra dimensioner och män i tre, medan alphavärdet är detsamma för kvinnor och män i en 
dimension. Den enda dimension där skillnaden är stor är i den redan diskuterade dimension 
fyra. 
 
Alphavärdet relaterat till testdimensioner och ålder visar heller inga systematiska skillnader. 
Den största skillnaden återfinns i dimension 8, vilket har diskuterats ovan. Det finns också en 
förhållandevis stor skillnad i dimension 5: ” Ledaren tar ansvar för interaktionen genom att 
uppmuntra och strukturera initiativen och leda dem mot ett lyckligt slut genom flera 
turtagningar. Ledaren anpassar sitt tempo efter medarbetarens i kommunikationen”. I denna 
dimension har den äldsta åldersgruppen 50-75 det lägsta alphavärdet: 0.44, medan de båda 
andra åldersgrupperna har alphavärden på 0.65 och 0.68. En förklaring till denna skillnad 
skulle kunna vara att de äldre cheferna med ålderns och positionens ”rätt” uppfattar en del 
testuppgifter som negativa, under deras värdighet. Till exempel skulle det kunna gälla för 
testuppgiften: ”Anpassar mitt tempo efter medarbetarnas i kommunikationen”. 
 
När det gäller robustheten hos alpha relaterat till dimensioner och branscher finns det en 
tendens till systematisk skillnad. Bransch 3: tjänstesektor, statlig myndighet och vård och 
utbildning, har det högsta alphavärdet i sex av de åtta dimensionerna. Detta är inte så 
förvånande med tanke på att verksamheter inom denna bransch på basis av uppgift och kultur 
har fokus på den andre i kommunikationen. Detta är ju nödvändigt inom både tjänstesektorn, 
vård och utbildning och även i viss mån statlig myndighet. Därför kan en kommunikationsstil 
som är mer interaktiv och receptiv vara både naturligare och framstå som positivare inom 
denna bransch än inom de bägge andra.  
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För att höja reliabiliteten generellt bör jag i ett nästa skede lägga ned mer tid på 
konstruktionen av nya testuppgifter, som jag beskrev mer utförligt under diskussion – metod. 
Efter ett sådant systematiskt prövande av nya testuppgifter bör reliabiliteten för varje 
dimension kunna höjas till en acceptabel nivå. Att öka robustheten hos alpha är möjligen ett 
svårare problem. Som jag har berört tidigare kan själva utgångspunkterna för Marte Meo-
metoden; för att kunna hjälpa någon annan att utvecklas måste jag starta och bekräfta dem där 
de är, vara en främmande, felaktig eller till och med hotfull utgångspunkt för vissa ledare, i 
vissa kulturer. Det skulle kunna gälla män i högre grad än kvinnor, framförallt på grund av 
skillnader i den manliga och kvinnliga könsrollen. Det skulle också kunna gälla vissa 
branscher, till exempel industrin, i högre grad än, till exempel, offentlig sektor. 
 
Samtidigt kan man genom att jämföra indexvärdena för alla dimensioner över kön, åldrar och 
branscher, se att de ligger högt generellt, över 7 på en tio-gradig skala. Kvinnor ligger 
visserligen högre än män över alla dimensioner men männen ligger också högt. När man tittar 
på branscher kan man konstatera att bransch 2, industri, har det högsta indexvärdet i tre 
dimensioner, medan bransch 3, tjänstesektor, statlig myndighet och vård och utbildning, har 
det högsta indexvärdet i resterande fem dimensioner. Bransch 1, bank och finans, har inte 
någon gång det högsta men heller inte genomgående det lägsta indexvärdet i någon 
dimension. Detta resultat talar delvis emot mitt tidigare resonemang eftersom alla har skattat 
sig själv högt, oavsett kön och bransch. Dimensionerna som helhet har alltså upplevts som 
eftersträvansvärda, om nu inte svaren snarare speglar en verklighet där dessa hundra ledare i 
så hög utsträckning utövar ett utvecklingsbefrämjande ledarskap.  
 
Jag tror snarare att den utbredda användningen av ledarutbildningar gör att de flesta 
chefer/ledare vet ganska väl vilka ideal och ”sanningar” som forskningen har visat på. 
Förmodligen instämmer många av dem dessutom med att det rent förnuftsmässigt låter 
sympatiskt. Det svåra är att tillämpa det i en kultur, som kanske nöjer sig med att skicka sina 
chefer på ledarutbildningar, utan att ta nästa steg och följa upp hur det man har lärt sig under 
utbildningen ska användas i själva arbetet. Många har nog också uppfattningen att 
utvecklingsbefrämjande kan man bara vara under gynnsamma omständigheter. När det blåser 
motvind och man måste vara ”tuff” och göra besparingar, då finns det ingen plats för dialog 
och ”finlir”. Här tror jag att psykologer har en viktig uppgift att fylla, när de släpps in i 
dialogen. Det gäller att visa att ett modernt transformellt eller autentiskt ledarskap inte handlar 
om att vara ”snäll”, ”mesig” eller ”flummig”. Däremot handlar det om att vara receptiv och 
tydlig, balansera känsla och förnuft, struktur- och relationshänsyn.  
 
Under ett seminarium om kommunikation med ett antal chefer, när jag pratade om vikten av 
att ha beredskap för att ta emot känslor under svåra samtal, ville en av deltagarna ha ordet. 
Han undrade om det inte var bättre att inte ha sådan beredskap, för då skulle man ju kunna 
påverkas att kanske ändra sitt beslut. Skulle man till exempel berätta för någon att denne 
måste sluta och denne började gråta och man tog in det, skulle man kanske backa på beslutet, 
och hur skulle det se ut? Jag tycker att denna fråga speglar ett existentiellt dilemma, som är en 
av ledarskapets stora utmaningar. Hur kan man med bibehållen medkänsla ta svåra beslut, 
som i värsta fall vänder upp och ned på människors liv? Hur kan man på ett trovärdigt sätt 
förmedla hopp och framtidstro i svåra tider? Utan att ha något svar tror jag att det förutsätter 
att man vågar fortsätta ha en dialog, även i svårare tider, och att Marte Meo-metoden med sin 
tydliga betoning av både receptivt inlyssnande och kraftfullt strukturskapande, är en väg till 
det metoden själv kallar det ”positiva ledarskapet”. 
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Bilaga 1 
 
Testuppgifterna under respektive dimension 

1. Ledaren tittar efter initiativ hos medarbetaren som kan kopplas till arbetsmål. 
 
Fånga upp initiativ hos medarbetarna som kan kopplas till målen 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Utgå från medarbetarnas egna idéer om lösningar på problem 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
Låta medarbetarna sätta upp individuella mål 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
Vara lyhörd för medarbetarnas konkreta situation 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Låta medarbetarnas intressefokus i arbetet styra 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
2. Genom att välja ut och benämna initiativ som är kopplade till arbetsmål bekräftar 
ledaren medarbetarens initiativ och lägger sedan till sin tur och sin reaktion 
 
Vidareutveckla medarbetarnas idéer 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Hitta lösningar på problem i samarbete med medarbetarna 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Använda medarbetarnas idéer som inspiration 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Ta ansvar för att en ömsesidig kommunikation upprätthålls med medarbetare 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Ge fortlöpande återkoppling på medarbetarnas arbete 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
3. Ledaren benämner medarbetarens svar på sin egen kommunikation (både för att 
göra sig säker på att ha förstått rätt och för att bekräfta). 
 
Fråga efter medarbetarnas synpunkter på beslut 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Vara öppen för kritik från medarbetarna 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Sätta ord på och hjälpa till att lösa konflikter 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Föra medarbetarnas synpunkter vidare 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Ta initiativ till regelbundna samtal med medarbetarna 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
 
4. Ledaren benämner medarbetarens initiativ, agerande, reaktion, svar och känslor på 
ett sätt som blir bekräftande för medarbetaren. (Detta innebär en indirekt uppmuntran 
av autonomi och självständighet. Bekräftelse innebär här inte beröm eller medhåll, mer 
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indirekt uppmaning och tillåtelse att vara en egen individ med rätt till sina egna 
reaktioner). 
 
Vara tillgänglig och stödjande vid behov 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Sätta ord på meningsskiljaktigheter 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
Vara öppen för självständiga lösningar 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Uppmuntra olikhet / ha en öppen, accepterande hållning till olikhet 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Använda målstyrning i st.f. formaliserade rutiner 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
5. Ledaren tar ansvar för interaktionen genom att uppmuntra och strukturera 
initiativen och leda dem mot ett lyckligt slut genom flera turtagningar. Ledaren 
anpassar sitt eget tempo efter medarbetarens i kommunikationen. 
 
Anpassa sitt eget tempo efter medarbetarnas 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Anpassa medarbetarnas initiativ till organisationens mål 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Uppmuntra samarbete 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Skapa strukturer för samverkan 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Följa upp åtgärdsplaner och beslut 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
6. Ledaren bekräftar initiativ som kan kopplas till arbetsmålen och ignorerar andra. 
Ledaren använder huvudsakligen “gör så “ i st.f. “gör inte”. 
 
Uppmärksamma önskat beteende 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Inte lägga fokus på misstag 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Vara ett positivt föredöme 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Ha belöningar kopplade till målen 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Hellre uppmuntra än kritisera 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
7. Ledaren triangulerar medarbetaren mot arbetets/organisationen omvärld genom att 
benämna platser, personer, objekt och fenomen. Detta i syfte att utveckla 
medarbetarens förståelse för helheten. 
 
Förmedla organisationens struktur till medarbetarna 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
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Förmedla organisationens kultur till medarbetarna 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Ansvara för att medarbetare får nödvändig information 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Förmedla nödvändiga kontakter till medarbetarna 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Påminna medarbetarna om organisationens övergripande mål 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
8. Ledaren ger tydliga start- och stoppsignaler i dialogen, både på beteendenivå och på 
verbal nivå. På en mer övergripande nivå står ledaren för en tydlig struktur för arbetet 
med mål och tidsramar.  
 
Formulera tydliga mål och tidsramar 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Hjälpa medarbetare med både gas och broms 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Föregå med gott exempel genom att ha balans mellan arbete, fritid och vila 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
 
Ansvara för att upprätta dagordningar och protokoll 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
Ansvara för strukturen i både formella och informella möten 
1            2            3            4            5            6            7            8            9            10  
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Bilaga 2 
 

Den version av testet som testpersonerna fyllde i  

 
Ledarskapstest 
 
Kön: 
 
Ålder: 
 
Befattning: 
 
 
I vilken utsträckning tror du att följande ledarbeteenden utmärker dig som ledare? 
Markera med kryss på skalorna från 1-10, där 1 = inte alls, och 10 = maximalt. 
 
 
1. Föregår med gott exempel genom att ha balans mellan arbete, fritid och vila 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2. Ansvarar för att medarbetare får nödvändig information 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
3. Fokuserar inte på misstag 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
4. Låter medarbetarna sätta upp individuella mål 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
5. Tar ansvar för att en ömsesidig kommunikation upprätthålls med mina medarbetare 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
6. Uppmuntrar olikhet/har en öppen, accepterande hållning till olikhet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
/. Skapar strukturer för samverkan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
8. Sätter ord på och hjälper till att lösa konflikter 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
9. Vidareutvecklar medarbetarnas idéer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
10. Låter medarbetarnas intressefokus i arbetet påverka i hög grad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11. Ansvarar för att upprätta dagordningar och protokoll 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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12. Förmedlar organisationens kultur till medarbetarna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
13. Använder målstyrning i st.f. formaliserade rutiner 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
14. Har belöningar kopplade till målen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
15. Anpassar medarbetarnas initiativ till organisationens mål 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
16. Frågar efter medarbetarnas synpunkter på beslut 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
17. Fångar upp initiativ hos medarbetarna som kan kopplas till verksamhetsmål 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
18. Tar initiativ till regelbundna samtal med medarbetarna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
19. Ger fortlöpande återkoppling på medarbetarnas arbete 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
20. Påminner medarbetarna om organisationens övergripande mål 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
21. Är öppen för medarbetarens självständiga lösningar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
22. Är ett positivt föredöme 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
23. Ansvarar för strukturen i både formella och informella möten 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
24. Följer upp åtgärdsplaner och beslut 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
25. För medarbetarnas synpunkter vidare 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
26. Använder medarbetarnas idéer som inspiration 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
27. Är lyhörd för medarbetarnas konkreta situation 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
28. Uppmuntrar samarbete 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
29. Förmedlar nödvändiga kontakter till medarbetarna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30. Hjälper medarbetare med både gas och broms 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
31. Uppmärksammar önskat beteende 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
32. Sätter ord på meningsskiljaktigheter mellan mig och medarbetaren 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
33. Utgår från medarbetarnas egna idéer om lösningar på problem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
34. Förmedlar organisationens struktur till medarbetarna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
35. Är öppen för kritik från medarbetarna 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
36. Är tillgänglig och stödjande vid behov 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
37. Anpassar mitt tempo efter medarbetarnas i kommunikation 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
38. Uppmuntrar hellre än kritiserar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
39. Hittar lösningar på problem i samarbete med medarbetarna  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
40. Formulerar tydliga mål och tidsramar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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