Ledarskap i offentlig sektor
- Organisationsfaktorer, ledarskapsmodeller, förutsättningar &
medarbetarens hälsa

Anna Hellbom

2015

Examensarbete, avancerad nivå (masterexamen), 30 hp
Arbetshälsovetenskap
Examensarbete i arbetshälsovetenskap
Masterprogram i arbetshälsovetenskap
Handledare: Johan Larsson
Examinator: Birgitta Wiitavaara

Abstract
The purpose of this study was to examine leadership in the public sector based on
leadership models, organizational factors, conditions and health of employees. The
study was divided into sub-study one and two. In sub-study one the design was an
observational study using cross sectional design in which 67 first line managers in the
public sector answered a survey about conditions and leadership models. Sub-study two
was an observational study using case-control design focusing on a health promoting
leadership intervention in the municipal sector. Two semi-structured interviews and 41
surveys were collected. The first-line managers in each group were interviewed and
their employees had to answer a questionnaire. The results showed that there is a
difference between first line managers’ conditions in the public sector. Further, the
result showed that there is a significant difference in how intervention group and control
group estimate demand, control and structure-oriented leadership. But it is difficult to
say if the differences only depend on the intervention or other factors.
Keywords: Leadership, intervention, condition, demand-control-support, employees’
health.
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Sammanfattning
Syftet med denna studie var att inom offentlig sektor undersöka ledarskap med
avseende

på

organisationsfaktorer,

ledarskapsmodeller,

förutsättningar

och

medarbetares hälsa. För att kunna undersöka detta delades studien in i delstudier.
Delstudie I, som var en observationsstudie med tvärsnittsdesign, undersökte hur första
linjens chefer inom landsting, kommun och stat, karaktäriserar sitt ledarskap och vilka
förutsättningar för utförandet av ledarskapet som redovisades. Detta gjordes med hjälp
av 67 enkäter. Delstudie II, observationsstudie med fall-kontroll design, utgick från en
hälsofrämjande ledarskapsintervention inom kommunal sektor för att ta reda på om det
fanns några skillnader i hur chefer karaktäriserar sitt ledarskap, hur medarbetare
värderar chefens ledarskap, vilka förutsättningar chefen har, organisatoriska faktorer
och medarbetarnas hälsa. Två arbetsplatser i två mindre kommuner matchades mot
varandra när det kom till typ av verksamhet, chefens kontrollspann och storlek på
kommun. Datainsamlingen gjordes med hjälp av två semi-strukturerade intervjuer, som
cheferna besvarade samt 41 enkäter, som medarbetarna besvarade. Resultatet visar att
det finns en skillnad i vilka förutsättningar som chefer inom kommun, landsting och stat
har. Det visar också signifikant skillnad mellan hur interventions- och kontrollgrupp
skattar psykiska krav, kontroll samt det strukturerade ledarskapet. Men om skillnaden
helt beror på den hälsofrämjande ledarskapsinterventionen eller om den beror på andra
faktorer är svårt att uttala sig om.
Nyckelord: Ledarskap, Intervention, Krav-Kontroll-stöd, Förutsättningar, Hälsa
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Bakgrund
Formella ledare har ett ansvar för beslutsfattande av mål, fördelning av resurser, det
operativa arbetet och strategier på en arbetsplats (Yukl, 2013). Anställda påverkas av ett
ledarskap på två sätt, indirekt genom organisationens policys och bestämmelser och
direkt genom den personliga interaktion som sker mellan ledaren och medarbetaren
(Ibid.). Ledarskap innebär att utforma ett användbart arbetssätt som påverkar
organisationens resultat. Ledningsprogram och system kan öka effekten av direkta
ledarskapsbeteenden och ledaren kan med sitt direkta ledarskap skapa ett större
inflytande på medarbetarna (Ibid.). Denna uppsats vill dels analysera en studie som
undersökt ledarskap och dess förutsättningar samt undersöka om det finns några
skillnader i hur en arbetsplats som deltagit i ett hälsofrämjande ledarskapsprojekt kontra
en arbetsplats som inte deltagit värderar ledarskapsmodeller, förutsättningar för chefen,
organisatoriska faktorer och medarbetares hälsa.
Ledarskapsinterventioner
Romanowska, Larsson och Theorell (2013) redovisar att det på ett år spenderas mellan
36-60 miljarder amerikanska dollar på ledarskapsprogram i världen. Många av dessa
program utvärderas inte och det finns en övertro på att de är effektiva. Det är av stor
vikt att ledarskapsprogram främjar ledarens kompetens men också påverkar de
anställdas hälsa positivt (Ibid.). Romanowska et al. (2013) hade som syfte att undersöka
om det kan finnas mer fördelar med ett konstbaserat ledarskapsprogram jämfört med ett
ledarskapsprogram baserat på teorin om utvecklande (transformativt) ledarskap när det
kommer till bland annat medarbetarens hälsa i form av känsla av sammanhang samt
välbefinnande. Resultatet visade att gruppen som utgick från ett konstbaserat
ledarskapsprogram bland annat hade förbättrad psykisk hälsa och prestationsbaserad
självkänsla. Det finns få studier som utvärderar effekten av program som utvecklar
ledarskapet för att främja hälsa hos medarbetare (Ibid.). I en meta-analys med 200
studier av Avolio et al. (2009) redovisas effekter av ledarskapsinterventioner. Studien
har sin utgångspunkt i 32 meta-analyser och fokuserar på alla teorier inom ledarskap.
De definierar ledarskapsintervention som studier där forskare uppenbart har manipulerat
ledarskapet genom utbildning, uppdrag, scenarion eller på annat sätt. Genom
manipulationen kan det sedan undersökas hur ledarskapet påverkar bestämda variabler
eller

resultat.

laborationsstudier

Studien
samt

inkluderar

fältstudier

experimentella,

som
1

gjorts

inom

kvasi-experimentella,
offentliga

och

privata

organisationer. I och med denna studie blev det möjligt att jämföra många olika
teoretiska kategorier av ledarskapet. Resultatet av meta-analysen visade att
ledarskapsinterventioner har en sannolikhet på 66 procent i interventionsgruppen
(BESD värde vilket motsvarar cirka 1,8 i effektstorlek (Coe, 2002)) att åstadkomma ett
positivt resultat. Vidare redovisas det att vid sedvanlig insats är 34 procents sannolikhet
för framgång i kontrollgruppen (Ibid.).
Ledarskap och fyra ledarskapsmodeller
Definitionen av ledarskap som kommer att användas i denna uppsats är den Yukl (2012)
presenterar:
”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara
överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är
också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot
delade mål.” (Yukl, 2012 sid 11)
Under 1950-talet gjordes en studie på Ohio State University där syftet var att identifiera
kategorier av ledarskapsbeteenden samt utveckla en enkät som mätte hur ofta dessa
beteenden användes av en ledare (Yukl, 2013). Utifrån denna studie blev två
dimensioner tydliga, strukturorienterade och relationsorienterade ledarskapsbeteenden. I
början av 1990-talet fann Ekvall och Arvonen (1991) bevis för ytterligare en dimension,
förändringsorienterade

ledarskapsbeteenden.

Författarna

genomförde

en

enkätundersökning som fokuserade på ledarskapsbeteende och utförde en faktoranalys
på

denna

enkät

där

det

framkom

tre

dimensioner;

relationsorienterade,

strukturorienterade och förändringsorienterade beteenden. Ett strukturorienterade
ledarskapsbeteende karaktäriseras bland annat av att ledaren förklarar regler, policyer
och procedurer som är standardiserade, tilldelar arbete till grupper eller individer,
tydliggör vilka resultat som förväntas av en uppgift, samordnar och styr arbetsuppgifter
samt löser eventuella problem som kan störa arbetet (Yukl, 2013). I en studie av
Tabernero et al. (2009) jämfördes strukturorienterat ledarskap med relationsorienterat
ledarskap i syfte att undersöka grupprestationer. Strukturorienterat ledarskap var
relaterat till bättre effektivitet och relationsorienterat ledarskap hade en koppling till
högre grad av sammanhållning (Ibid.). Ett relationsorienterat ledarskap ger stöd och
uppmuntran, ger förtroende att svåra uppgifter kan klaras av, socialiserar sig för att
2

bygga relationer, ger lämplig coachning, håller andra informerade om hur uppgifter
påverkar dem samt löser eventuella konflikter på att konstruktivt sätt (Yukl, 2013).
Kuoppala et al. (2008) redovisar i sin systematiska översikt och meta-analys att stöd,
som är ett beteende inom det relationsorienterade ledarskapet, kan kopplas till
välbefinnande på arbetet och minskad sjukfrånvaro.
Ett ledarskapsbeteende som är förändringsorienterat främjar visioner, välkomnar
nya idéer, är uppmuntrande samt kännetecknas av snabba beslut (Ekvall & Arvonen,
1991). Med syftet att undersöka hur ett förändringsorienterat ledarskap påverkar lärande
processer för grupper inom hälsovården fann Ortega et al. (2014) medlingseffekt mellan
förändringsorienterat ledarskap och grupprestation samt psykologisk säkerhet och
grupprestation. Författarna menar att det finns ett positivt samband mellan
förändringsorienterat ledarskap och lärande i grupp inom sjukvårdsteam (Ibid.).
Enligt Larsson och Vinberg (2010) är ledarskapsbeteendet en central del i
framgångsrika organisationer. De studerade hälsofrämjande och effektiva organisationer
och identifierade gemensamma ledarskapsbeteenden som sedan ordnades till nio
grupper. De nio ledarskapsbeteenden som är viktiga i ett framgångsrikt ledarskap är;
Strategiska och visionära rollen, Kommunikation och information, Befogenheter och
ansvar, Lärande kultur, Dialog, Tydlighet och enkelhet, Mänsklighet och förtroende,
Management by walking around samt Reflektion av det egna ledarskapet (Ibid.).
I denna uppsats kommer det relationsorienterande beteendet benämnas som
Ledarskapsmodell 1, det strukturorienterade beteendet som Ledarskapsmodell 2, det
förändringsorienterade beteendet som Ledarskapsmodell 3 samt det hälsofrämjande och
effektivt ledarskap som Ledarskapsmodell 4.
Förutsättningar för ledarskap
Rapporten 14:1 av Institutet för stressmedicin (ISM) om chefskapets förutsättningar och
konsekvenser redovisar fakta kring relationen mellan chefskapets organisatoriska
förutsättningar och verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala
förvaltningar. Rapporten undersöker bland annat vilka arbetsförhållanden som chefen
har. Kvantitativa studier visar att chefen i allt större utsträckning utför arbetsuppgifter
som är nödvändiga, till exempel uppgifter som inte kan delegeras bort eller som chefen
inte hade kompetens att utföra med gjorde det ändå, och att dessa uppgifter inte anses
vara viktiga för ett bra ledarskap (ISM-rapport, 2014). Berntson, Wallin och Härenstam
(2012) redovisar att chefers arbetstid används i första hand till administrativa
3

arbetsuppgifter. Resultatet av studien redovisas i form av kluster, där individer
kategoriseras utefter vad de svarat i enkäten. Resultaten visar att pressade situationer, så
som krav från medarbetare och chefer, var vanligt bland första linjens chefer och att
information ges om till exempel en otillfredsställande arbetssituation (Ibid.).
Björk et al. (2013) redovisar vilka organisatoriska egenskaper som bidrar till
förekomsten av illegitima uppgifter i arbetet för mellan- och förstalinjens chefer.
Illegitima uppgifter förklaras som uppdrag vilka inte kan relateras till det centrala i
yrket eller yrkesidentiteten. Det kan till exempel vara att lärare ser undervisningen som
central i sitt yrke medan en rektor ser det som en del i verksamheten och som olämpligt
på dennes nivå. En av de faktorer som studien mätte var kontrollspann vilket förklaras
som antalet anställda per chef. Resultatet visade att ju större kontrollspannet var ju mer
illegitima arbetsuppgifter redovisades. Författarna efterfrågar fler studier som
undersöker hur förstalinjens chefer och mellanchefer upplever att de använder sin tid till
legitima och rimliga arbetsuppgifter, detta utifrån de krav som ställs på dem (Ibid.).
Förutsättningar för ledarskapet syftar i denna uppsats till kontrollspann och hur chefen
fördelar sin tid men även om verksamheten har inhyrd personal samt om verksamheten
finns på annan ort.
Krav - kontroll - stöd modellen
Karasek och Theorell (1990) redovisar en tredimensionell modell för den psykosociala
arbetsmiljön med faktorerna krav, kontroll och stöd. De definierar krav som både
fysiska och psykiska, det vill säga hur hårt en anställd kan arbeta samt vilka mentala
krav som ställs på den anställde. Kontroll handlar om det beslutsutrymme som den
anställde har. Beslutsutrymmet har två enheter, uppgiftskontroll samt deltagande i
beslutsfattande (Theorell, 2003). Uppgiftskontroll beskrivs som kontroll av arbetet, det
vill säga om arbetstagaren kan påverka i vilken ordning arbetsuppgifter ska göras,
utföras och om möjligheten finns att bestämma när paus kan tas. Att få delta i
beslutsfattande berör om arbetstagaren har möjlighet att ge idéer och förslag till
förändring men också få delta i beslut om eventuell förändring. Om det finns
beslutsutrymme för en anställd i en arbetsprocess kommer den anställdes stress att
minska och inlärningen öka (Karasek & Theorell, 1990). Stöd definieras som den
sociala interaktion, mellan medarbetare och arbetsledare, som finns på arbetet. Det
sociala stödet på arbetsplatsen har inverkan på den psykosociala hälsan (Ibid.).
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Theorell (2003) menar att en arbetstagare som under en längre tid arbetar med höga
krav, lågt beslutsutrymme och litet stöd skapar en koncentrerad spänning som kan leda
till att lärande förhindras. Motsatt omständighet med låga krav, högt beslutsutrymme
och högt stöd kan främja att de anställda förbättrar sin förmåga att hantera stress (Ibid.).
Westerlund et al. (2010) undersöker om chefer i sitt ledarskap påverkar upplevd
hälsa, åldersrelaterad självskattad hälsa och sjukfrånvaro på grund av överansträngning
hos de anställda samt kopplar dessa faktorer till krav-kontroll-stöd modellen. Resultatet
visar att det finns ett samband mellan dimensionen stöd och chefers ledarskap, men
även att ledarskapet kan förklara variationen i hur anställda självskattar stress, hälsa och
sjukfrånvaro (Ibid.). Krav kontroll och stöd kommer i denna uppsats behandlas som
organisatoriska faktorer.
Hälsa
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett fullständigt tillstånd av
fysisk, psykisk och socialt välbefinnande (WHO, 2014). Vid en konferens i Ottawa
1986 utvecklades definitionen och hälsa förklarades som en resurs för det dagliga livet
(WHO, 2014). Under Sundsvallskonferensen tydliggjordes det att hälsa ska ses som
dynamiskt (Medin & Axelsson, 2009). I denna uppsats kommer hälsa ses utifrån
WHO:s definition från 1986 att hälsa är en resurs samt utifrån Medin & Axelsson
(2009) att hälsa är dynamiskt.
Ledarskap och hälsa
Gurt, Schwennen och Elke (2011) menar att de anställdas hälsa har blivit en strategisk
fråga för organisationer och att det är något som varje ledare bör ha i sin agenda. En
hälsofrämjande ledare kommunicerar betydelsen av hälsa, visar upp ett hälsosamt
beteende samt stödjer hälsofrämjande insatser i organisationen. De anställdas hälsa kan
främjas med hälsofrämjande insatser och hälsoprogram kan minska organisationers
kostnader för till exempel sjukfrånvaro och lägre produktivitet (Ibid.).
I en systematisk översikt av Skakon et al. (2010) framkommer bland annat att
vilka ledarskapsbeteenden som ledaren använder förknippas med anställdas affektiva
välbefinnande samt deras stress. De ledarskapsbeteenden som blir belysta i den
systematiska översikten är stöd, egenmakt samt beteende som främjar relation mellan
ledare och medarbetare. Ledarskapsbeteenden som stöd, egenmakt och en relation
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mellan ledare och medarbetare som är av hög kvalitet kan motverka stress och förbättra
det affektiva välbefinnandet (Ibid.).
I en systematisk litteraturöversikt från SBU (2014) med syfte att sammanställa
forskning som berör samband mellan exponering i arbetsmiljön och ryggproblem
redovisas att de personer som har möjlighet att påverka och får stöd från chefen i sitt
arbete samt har hög arbetstillfredsställelse utvecklar mindre besvär med ryggen än andra
(Ibid.). I avhandlingen av Nyberg (2009) studeras relationen mellan chefens ledarskap
och medarbetarens hälsa och stress. Det framkommer att ett hälsofrämjande ledarskap är
tydligt, ger befogenheter samt information för att den anställde ska kunna utföra ett
arbete självständigt. Ledarskapet uppmuntrar, stödjer, visar rättvisa och samordnar så att
medarbetare ska kunna arbeta tillsammans. Men forskning som kan bevisa relationen
mellan anställdas hälsa och ledarskap är begränsat (Ibid.).
Medarbetare och hälsa
Folkhälsomyndighetens rapport om Hälsa i Arbetslivet (2010) redovisar olika faktorer
som undersöker anställdas självskattad arbetsorsakad ohälsa. Det framkommer av
rapporten att det finns skillnader hur anställda utifrån ålder, kön, anställningsform och
utbildningsnivå skattar den arbetsorsakade ohälsan. Rapporten visar att kvinnor har
högre krav på sig i arbetet, de rapporterar högre andel arbetsorsakade besvär samt att de
har lägre inflytande i arbetet till skillnad från männen. Det framkommer att
högutbildade trivs bättre med sitt arbete än lågutbildade och att självrapporterade
arbetsorsakade besvär ökar med åldern för båda könen när det kommer till
åldersgrupperna 30-49 år samt 50-64 år. När det handlar om anställningsform
rapporterar arbetare av båda könen en högre oro för att mista sitt arbete till skillnad från
tjänstemän på mellan och hög nivå (Ibid.).
Projektet - Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborgs län
Mellan åren 2011 och 2013 ingick sex kommuner i Gävleborg i ett europeiskt
socialfondsprojekt (ESF) vilket hade som syfte att utveckla förhållningssätt och
hälsofrämjande ledarskap inom de kommunala verksamheterna (Hälsofrämjande
ledarskap Gävleborg, 2013). Chefer inom dessa verksamheter erbjöds utbildning och
kompetensutveckling inom området hälsofrämjande ledarskap bland annat genom
coachning. Målet med projektet var att stödja hälsofrämjande ledarskap och genom ett
hälsofrämjande förhållningssätt i organisationen kunna forma framgångsrika ledare,
6

vilket i sin tur kan resultera i effektivare organisationer och friska medarbetare. Cirka
870 chefer och 15 hälsosamordnare deltog i projektet (Ibid.).
Problemformulering
Avolio et al. (2009) belyser i sin artikel att studier som inkluderar alla ledarskapsteorier
är få. Romanowska et al. (2013) redovisar att många ledarskapsinterventioner inte
utvärderas. Det är inte bara viktigt för chefen och medarbetare att ledarskapet fungerar
utan då det kan på sikt kan leda till lägre kostnader för företag i form av till exempel
högre effektivitet samt god hälsa bland medarbetare. I Arbetsmiljölagen (1977:1160)
tredje kapitlet 2a §, framkommer det att arbetsgivaren ska systematiskt leda, planera och
kontrollera arbetet så det uppnår kraven för en god arbetsmiljö. I en kunskapsöversikt
av arbetsmiljöverket behandlas ämnet en hälsofrämjande arbetsplats, vilket handlar om
att utveckla arbetsmiljön, arbetsvillkoren samt arbetsorganisationen men även gynna de
anställdas professionella och personliga utveckling (Arbetsmiljöverket, 2012).
Rapporten diskuterar faktorer som kan bidra till att de anställda upplever god
arbetsmiljö, en av dessa är ledarskap. Enligt Nyberg (2009) är det få studier som
fokuserar på sambandet mellan ledarskap och medarbetarens hälsa.
Med detta som bakgrund anses det vara intressant at utvärdera en
ledarskapsintervention utifrån perspektiven organisationsfaktorer, ledarskapsmodeller,
förutsättningar för ledarskap samt medarbetarnas hälsa.
Syfte
Syftet med denna studie är att inom offentlig sektor undersöka ledarskap med avseende
på organisationsfaktorer, ledarskapsmodeller, förutsättningar och medarbetares hälsa.
Forskningsfrågor
1. Vad anser första linjens chefer inom landsting, kommun och stat, karaktäriserar sitt
ledarskap och vilka förutsättningar för utförandet av ledarskapet redovisas?
2. Hur upplever chefen i en hälsofrämjande ledarskapsintervention respektive chefen i
en matchad kontrollgrupp i en kommun sitt ledarskap och vilka förutsättningar som
finns för utförandet av ledarskapet?
3. Hur skiljer sig ledarskapsbeteenden, förutsättningar för ledarskapet, organisatoriska
faktorer och medarbetarnas hälsa mellan arbetsplatser i en kommun som deltagit i en
hälsofrämjande ledarskapsintervention kontra en kontrollgrupp i en matchad kontext?
7

Metod
Metodavsnittet i denna uppsats har delats in i två delar, Delstudie I som ska besvara
forskningsfråga 1 samt Delstudie II som ska besvara forskningsfråga 2 och 3. Delstudie
I är en observationsstudie med tvärsnittsdesign och Delstudie II är en observationsstudie
med fall-kontrolldesign. Datainsamlingsmetoderna som används i studien är intervjuer
samt en webbaserad enkät. I uppsatsen användes riktlinjen STROBE för
observationsstudier (Equator-network, 2014). Riktlinjen har som ändamål att användas
till observationsstudier som antingen har fall-kontroll-, kohort- eller tvärsnittsdesign
(Vandenbroucke et al., 2007). Författarna menar att STROBE kan stärka kvaliteten på
en studie. Riktlinjen innehåller en checklista med 22 punkter som berör titel, abstract,
introduktion, metod, resultat och diskussion och har som syfte att vägleda författaren i
rapportering av en studie (Vandenbroucke et al., 2007).
Delstudie I – Design, Urval och Datainsamling
Forskningsfråga 1 besvarades med en förstudie som benämns som Delstudie I.
Designen i delstudie I är en observationsstudie med tvärsnittsdesign. Den innefattade ett
enkätmaterial som besvarats av 79 stycken första linjens chefer inom kommun, stat och
landsting. Enkäten hade som syfte att undersöka hur chefer inom offentlig sektor
beskriver sitt ledarskap och förutsättningarna för detta.
Urvalet av cheferna gjordes av studenter på distanskurs i ledarskap som själva
har fått välja ut och kontakta första linjens chefer inom den offentliga sektorn på valfri
plats i Sverige. Av de 79 enkäter som besvarades var det 67 som inkluderas i studien.
Bortfall berodde på att enkäten har besvarats på felaktigt sätt (t.ex. ej följt
instruktionerna), chefen arbetat inom privat sektor samt att dubbletter påträffades. Den
frågan som i enkäten berörde i vilken del av den offentliga sektorn chefen var aktiv i
kom att sammanställas. Vidare summerades frågorna om chefens förutsättningar; hur
många direktrapporterade medarbetare som chefen har, hur chefen fördelar sin tid på
arbetet, de frågor som berör de fyra ledarskapsmodellerna, hur chefen trivs på sitt arbete
med nuvarande förutsättningar, om verksamheten finns på flera orter samt om chefen
har inhyrd personal (se Bilaga 1).
Delstudie I – Analys
Materialet analyserades deskriptivt i en tabell genom medelvärden, standardavvikelse
samt konfidensintervall.
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Delstudie II- Design
Delstudie I som genomfördes inom den offentliga sektorn ger en bakgrund kring
utövandet av ledarskap och förutsättningarna för detta. I delstudie II besvaras
forskningsfråga två och tre. Det hälsofrämjande ledarskapet är av intresse och utifrån
det blev ett utvecklingsprojekt, med fokus på detta område, utvalt. Mätningen skedde
efter att utvecklingsprojektet avslutats. En observationsstudie med fall-kontrolldesign
gjordes på två arbetsplatser, en som deltagit i en hälsofrämjande ledarskapsintervention
och en som inte deltagit. De två arbetsplatserna matchades sedan utifrån faktorerna;
kommunstorlek, verksamhet samt chefens kontrollspann.
Delstudie II- Urval och Datainsamling
Urvalet av interventionsgrupp gjordes med hjälp av en förvaltningschef som gav
information om vilka arbetsplatser som kan delta. Förvaltningschefen, för området Barn
och utbildning, kontaktade 15 stycken förstalinjens chefer inom förvaltningen och
meddelade att en intresseanmälan skulle inkomma till författaren av denna uppsats om
de var villiga att ställa upp. En förstalinjens chef inom grundskola, förskoleklass till
femte klass, visade intresse och valdes därmed ut. Därefter matchades en kontrollgrupp
fram utifrån kriterierna som redovisades ovan. Dock framkom det vid första mötet att
antal direktrapporterande till chefen i kontrollgruppen var 38 stycken men väl på plats
visade det sig totalt vara 100 stycken varav 62 personer hade andra arbetsuppgifter än
de som studerades i denna studie.
Efter urvalet genomfördes en datainsamling, dels från de två första linjens
chefer och dels från medarbetare, i detta fall lärare, i respektive grupp. Första linjens
chef för de respektive arbetsplatserna deltog i en intervju där semi-strukturerade frågor
som berör chefens ledarskap, förutsättningar samt hur chefen tänker kring
hälsofrämjande insatser ställdes (se Bilaga 2). När intervjuerna var genomförda
lämnades en webbaserad enkät ut till medarbetarna i respektive grupp via mail, detta
ansvarade vardera chef för. I interventionsgruppen lämnades den webbaserade enkäten
ut till 25 stycken och i kontrollgruppen till 38 stycken. Enkäten bestod av frågor som
berör organisatoriska faktorer, ledarskapsmodeller, hälsa samt bakgrundsfaktorer (se
bilaga 3). De organisatoriska faktorerna kom att mätas med hjälp av ett frågeformulär
som skapades utifrån Krav-Kontroll-Stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) där det
tre dimensionerna skapar index. Krav kan variera mellan 5-20 där ett högre värde
motsvaras med högre krav, Kontroll kan variera mellan 6-24 där högre värde betyder
9

bättre kontroll samt Stöd som kan variera mellan 6-24 där ett högre värde motsvaras
med ett större stöd. Ledarskapsmodellerna 1, 2 och 3 utifrån Yukl (2013) samt
ledarskapsmodell 4 utifrån Larsson och Vinberg (2010) mättes genom en skala på 0
procent till 100 procent för vardera modell. Hälsa mättes med General Health
Questionnaire -12 med svensk översättning (Folkhälsomyndigheten, 2014) består av
tolv frågor och skapa ett index som kan variera mellan 0- 36 där ett högt värde indikerar
på ett lågt välbefinnande. Vidare ingick General Health Question översatt till svenska
som mäter det allmänna hälsotillståndet (Folkhälsomyndigheten, 2014) med en
likertskala där ett högre värde är sämre självskattad hälsa. Bakgrundsfaktorerna i
enkäten var kön, ålder, utbildningsnivå och anställningsform och var strukturerade på
samma sätt som i folkhälsomyndighetens enkät (Folkhälsomyndigheten, 2014). Enkäten
i sin helhet testades på 8 personer för att upptäcka eventuella felaktigheter samt
svårigheter med frågorna. En revidering gjordes av General Health Questionnaire-12
(Goldberg, 1972) där en annan översättning av frågorna på svenska valdes. Detta på
grund av att skalstegen i svaren på frågorna var svåra att förstå för alla de åtta
testpersoner som genomförde enkäten.
Då den hälsofrämjande ledarskapsinterventionen redan var genomförd ansågs
det som rimligt att en intervention-kontroll studie skulle genomföras för att se om
skillnader fanns gentemot en grupp som inte deltagit interventionen. Önskvärt hade
varit att göra en longitudinell studie med tre mättillfällen före, under tiden samt efter
interventionen för att få information om hur populationen innan och under insatsens
gång.
Delstudie II- Analys
De två intervjuerna med första linjens chef i intervention- och kontrollgrupp spelades in
och transkriberades ordagrant. Intervjuerna tog 42 minuter respektive 36 minuter och
genomfördes på chefernas kontor. För att ta fram betydelsekärnorna i de två
intervjuerna användes en innehållsanalys. Innehållsanalyser har som syfte att
systematiskt och objektivt ta fram det manifesta och ibland även det latenta innehållet
(Granehiem & Lundman, 2004). De båda intervjuerna lästes efter transkriberingen
igenom två gånger för att få en uppfattning om materialet. Därefter analyserades den del
av materialet där Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys kunde
appliceras. Ur det transkriberade materialet tog meningsenheter fram, dessa
kondenserades ytterligare för att sedan bli koder. Vidare togs det sedan fram citat som
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återspeglar koderna. Analysen har som avsikt att ta fram det manifesta innehållet i
materialet (Granehiem & Lundman, 2004). De frågor där denna analysmetod inte
användes beskrivs deskriptivt. De semi-strukturerade intervjuerna syftar till att besvara
forskningsfråga 2.
Efter att datainsamlingen av den webbaserade enkäten var genomförd
analyserades datasetet med statistikprogrammet SPSS version 22. De variabler som
analyserna utgick från förklaras i Tabell 1.
Tabell 1.- Oberoende, beroende och bakgrundsvariabler

Till att börja med kontrollerades urvalet med Chi2-tester för att se om det fanns
skillnader i bakgrundsvariablerna mellan interventions- och kontrollgruppen. Därefter
kontrollerades beroendevariablerna att de var normalfördelade. I tabell 1. syns det att
beroendevariabeln Allmänt hälsotillstånd är i ordinalskala, enligt Carifio och Perla
(2007) kan en faktorer med likertskala likväl ses som en intervallskala vilket gör att
faktorn Allmänt hälsotillstånd i denna uppsats kommer behandlas som detta. När det
kommer till variablerna Krav, Kontroll, Stöd och GHQ-12 är det flera ordinalskalor som
slås ihop till index och enligt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) kan dessa
behandlas som intervallskalor.
För att ta reda på om skillnader fanns mellan interventionsgrupp och
kontrollgrupp när det kommer till beroendevariablerna som redovisas ovan användes
variansanalys, ANOVA (Djurfeldt et al. 2010). Vid genomförandet av en variansanalys
bör fyra krav uppfyllas; beroendevariabeln ska vara normalfördelad, spridningen för
beroendevariabeln ska vara ungefär lika för båda grupperna, den oberoende variabeln
ska vara kategorisk samt att mätningarna ska vara oberoende av varandra (Djurfeldt et
al. 2010). Vid analys av fler än en beroendevariabel används MANOVA-analys,
Multivariate Analysis Of Variance (Field, 2009). Signifikansnivå i denna uppsats är
p<0,05. När urvalet var kontrollerat genomfördes två separata MANOVA-analyser, där
den ena är fokuserad på de beroendevariabler som mäter hälsa och den andra på
beroendevariablerna för ledarskap, direkt via beteendepåverkan och indirekt via
organisatoriska faktorer. För de signifikanta resultat som uppvisades i MANOVA11

analyserna genomfördes ANOVA-analyser för att se om de signifikanta resultaten
kvarstod.
De

signifikanta

beroendevariablerna

kontrollerades

därefter

gentemot

bakgrundsvariablerna med hjälp av separata ANOVA-analyser. Bakgrundsvariablerna
som var signifikanta inkluderades i ytterligare en ANOVA-analys där de tillsammans
med den oberoende variabeln grupp (intervention/kontroll) kunde konkurrera med
varandra. När analyserna var genomförda korrigerades p-värdena efter Sture Holms
metod (Holm, 1977). Holms metod rangordnar de aktuella p-värdena från minst till
högst. Därefter jämförs de mot signifikansnivån (p=0,05) som delats med antalet
nollhypoteser (Se figur 1.).

Figur 1. – Formel för Sture Holms metod
Effektstorleken för de signifikanta beroendevariablerna beräknades utifrån Coe (2002).
För de index som användes i enkäten; GHQ-12, Krav, Kontroll och Stöd kontrollerades
reliabiliteten med Cronbach-alfa. I tabell 2. sammanfattas analysgången.
Tabell. 2 - Analysgång

Svarsfrekvensen på enkäten för interventionsgruppen var 92 procent samt i
kontrollgruppen 47 procent. Då kontrollgruppen hade en lägre svarsfrekvens jämfördes
de som i kontrollgruppen svarat på enkäten med populationen, lärare inom Förskola till
femteklass, som helhet. Siffror för hur populationen såg ut togs fram av Human
Resource avdelningen hos den aktuella kommunen. Utifrån variablerna kön,
anställningsform och ålder gjordes en bortfallsanalys med hjälp av Chi2 tester. Enkäten
kommer tillsammans med de semi-strukturerade intervjuerna besvara forskningsfråga 3.
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Litteratursökning
För att öka effektiviteten, noggrannheten och relevansen i översikter menar Fink (2014)
att undersökningsmetoderna practical screen och methodological screen kan användas.
Vidare utnyttjades PICO-modellen för att ta fram relevanta sökord (se Tabell 3).
Tabell 3. – Sökord i litteratursökningen

Databaserna valdes ut genom att göra en textsökning i samsökningsdatabasen Discovery
för tre olika söksträngar (se Bilaga 5). Testet visade att PsycINFO var den databas som
hade flest träffar. Då sökningen i PsycINFO inte gav tillräckligt med träffar valdes det
att göra ytterligare sökningar i samsökningsdatabasen Discovery. Följande inklusionssamt exklusionskriterier användes i sökningarna:
Inklusionkriterier
-

Reviews samt artiklar som är peer review.

-

Studier som berör förstalinjens chefer.

-

Studier som berör interventioner.

Exklusionskriterier
-

Artiklar och översikter skrivna på annat språk än engelska.

-

Artiklar och översikter som berör lärares ledarskap gentemot elever.

Vid träffar i databaserna, PsycINFO= 42 och Discovery = 76 (se Bilaga 5), lästes
titlarna igenom och om någon ansågs relevant lästes även abstracten igenom. Detta
urval resulterade i sju relevanta artiklar. Utöver de sju artiklar som sökningarna gav
inkluderades även fem andra relevanta artiklar och översikter, som tagits fram utifrån
sökningar som gjorts under uppsatsens gång samt tips av handledare, till
kvalitetsgranskning.

En

kondenserad

granskningsmall

togs

fram

utifrån

granskningsmallarna från SBU (2015) ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” och ”Mall för kvalitetsgranskning av
systematiska översikter enligt AMSTAR”.
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Följande frågor användes för att bedöma kvaliteten:
Har studien ett tydligt syfte och frågeställningar?
-

Enligt PICO eller SPIDER modellerna

-

Tydligt vad författaren vill undersöka/utföra

Är urvalet i studien väl beskrivet samt tillräckligt?
-

Antal respondenter och hela populationen

-

Urvalet samt metoden för val av urval beskrivet

Finns det en tydlig designstruktur?
-

Följer författarna en tydlig struktur

Följer artikeln en röd tråd genom syfte, metod, resultat, diskussion?
-

Tydligheten för läsaren att följa syfte och frågeställningar genom artikeln eller
översikten.

Elva av de tolv artiklarna gick igenom granskningen. I Bilaga 6 finns artikelmatrisen för
litteratursökningen.
Forskningsetiska överväganden
Vid denna studie föreligger inga beroendeförhållanden. Vidare har det tagits i beaktande
att deltagarna svarar konfidentiellt på enkäterna samt intervjuerna med första linjens
chefer (se bilaga 3). Deltagarna blir informerade om att allt material behandlas
konfidentiellt, endast ses av mig och min handledare och användas som underlag till
masterexamensarbetet och eventuellt annan forskning under ledning av handledare.
Materialet kommer att lagras avidentifierat och med inlåst kodnyckel i enlighet med
forskningsetiska principer. De informeras även om att det är frivilligt att delta samt att
sammanställning och publicering av resultatet endast sker på gruppnivå (se bilaga 4).

Resultat
Forskningsfråga 1. Vad anser första linjens chefer inom landsting, kommun och stat,
karaktäriserar sitt ledarskap och vilka förutsättningar för utförandet av ledarskapet
redovisas?
Totalt svarade 79 stycken första linjens chefer inom offentlig sektor på enkäten med ett
bortfall på 12 stycken. Av de kvarvarande 67 var 38 stycken verksamma inom kommun,
10 stycken inom landsting samt 19 inom staten. För frågorna som besvaras i delstudie I
fanns det internt bortfall vilket hanterades genom att inte räkna med dessa svar. I Tabell
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4 framgår det interna bortfallet genom att antalet respondenter (beskrivet ovan)
subtraheras med n (antalet respondenter som svarat på frågan).
Tabell 4. – Antal svar, medelvärde, standardavvikelse samt konfidensintervall

Tabell 4 visar att första linjens chefer inom kommunen har ett högre antal
direktrapporterade anställda till skillnad från landstinget och stat. Vidare visar tabellen
att det inte skiljer avsevärt mycket mellan hur cheferna inom den offentliga sektor
skattar hur de trivs på arbetet med rådande förutsättningar. Bedömningen av det egna
ledarskapet utifrån de fyra ledarskapsmodellerna; struktur, relation, förändring och
hälsofrämjande och effektivt ledarskap (HEL) varierar lika inom den offentliga sektorn.
De två ledarskapsmodellerna som bedöms högst av första linjens chefer är
relationsbaserat ledarskap samt HEL. Slutligen så redovisas det i tabellen att första
linjens chefer inom offentlig sektor tillbringar största delen av sin tid på arbetet till
kontorsarbete eller i planerade möten cirka 60 procent.
Tabell 5. – Fördelning av verksamhet på annan ort samt inhyrd personal i procent

Tabell 5 visar att 40 procent av första linjens chefer inom kommunen svarar ”ja” på om
de har verksamhet på annan ort medan det är 90 procent inom landstinget respektive 53
procent inom staten. Det framgår också att det är vanligast med inhyrd personal inom
staten där 58 procent av cheferna har inhyrd personal medan 20 procent har det inom
landstinget samt 29 procent inom kommunen.
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Forskningsfråga 2. Hur upplever chefen i en hälsofrämjande ledarskapsintervention
respektive chefen i en matchad kontrollgrupp i en kommun sitt ledarskap och vilka
förutsättningar som finns för utförandet av ledarskapet?
De båda cheferna är första linjens chefer som arbetar inom kommunal sektor och inom
utbildning för barn. Cheferna är aktiva i mindre kommuner och har ett kontrollspann på
30 respektive 100 medarbetare (varav 38 inom liknande yrkesområde och verksamhet
som interventionsgruppen), vilket var de kriterier som de två första linjens chef blev
matchade med mot varandra.
Upplevelse av ledarskapet
I Figur 2 redovisas hur cheferna upplever sitt ledarskap utifrån de fyra
ledarskapsmodellerna. Det relationsbaserade ledarskapet tillsammans med det
hälsofrämjande och effektiva ledarskapet är högt hos båda cheferna, även det
förändringsorienterade ledarskapet värderas högt hos chefen inom kontrollgruppen. Det
strukturorienterade ledarskapet värderas i förhållande till de andra tre modellerna lägst.

Figur 2. – Värdering av ledarskap för chef i intervention- och kontrollgrupp
Förutsättningar för ledarskapet – Kontrollspann och fördelning av tid
I intervjuerna framkommer att chefen i interventionsgruppen har cirka 30
direktrapporterade medarbetare samt att chefen i kontrollgruppen har ungefär 100 varav
38 var de som matchades mot interventionsgruppen. De har arbetat som chef i tolv
respektive nio år. Vidare redovisar cheferna vad de fördelar sin tid på utifrån:
Kontorsarbete, Telefon, Planerade möten, Spontana möten och Spontana vandringar.
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Figur 3.- Fördelning av tid
Chefen i interventionsgruppen respektive kontrollgruppen använder större delen av sin
tid på arbetet till kontorsuppgifter samt planerade möten (se Figur 3). Dock ser
fördelningen av dessa olika ut då chefen i interventionsgruppen lägger mest tid på
kontorsarbete (50 procent) och planerade möten (15 procent) medan chefen i
kontrollgruppen lägger 50 procent av tiden på planerade möten samt 15 procent på
kontorsarbete.

De båda cheferna utvecklade frågan och menade att de spontana

vandringarna är viktiga för att upptäcka saker som pågår i organisationen.
”För mig handlar det mycket om att finnas ute i verksamheten lyssna snappa upp, tänka
fundera alltså… jag tror inte personalen förstår hur mycket man upptäcker i
verksamheten när man går och lyssnar, ibland känner man sig som en elefant med stora
öron och snabeln som luktar… vad är det på gång här liksom, det är ett redskap.”
Chefen i interventionsgruppen
”Dels är ju det förebyggande du lär dig se saker som fungerar eller inte.. dels så får de
chansen att lämna över så det inte bli så stora saker… man löser saker innan det går
längre.. man upptäcker saker… det är otroligt viktigt…”
Chefen i Kontrollgruppen
Hälsofrämjande arbete
Chefen i interventionsgruppen berättar att det gjordes en stor satsning med det
hälsofrämjande arbetet i kommunen under 2012 och att alla verksamhetschefer var
delaktiga i bland annat utbildning. Vidare berättar chefen att varje tillsvidareanställd får
ett motionskort á 1500 kronor samt att kommunen har en medarbetarenkät att arbeta
efter. Vid frågan om hur den enskilda organisationen arbetar med det hälsofrämjande
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arbetet berättar chefen att det arbetet är hennes ansvar samt att kunskap från personalen
kommer

genom

bland

annat

medarbetarsamtal

och

spontana

vandringar

i

organisationen. Chefen i kontrollgruppen uttrycker att det hälsofrämjande arbetet i
kommunen är traditionellt samt att den egna organisationens arbete med hälsofrämjande
insatser är under uppbyggnad. Vidare utvecklar chefen det och menar att arbetet med att
främja hälsa bör starta hos chefen själv.
Forskningsfråga 3. Hur skiljer sig ledarskapsbeteenden, förutsättningar för
ledarskapet, organisatoriska faktorer och medarbetarnas hälsa mellan arbetsplatser i
en kommun som deltagit i en hälsofrämjande ledarskapsintervention kontra en
kontrollgrupp i en matchad kontext?
Enkäten besvarades av 23 stycken (svarsfrekvens 92 procent) medarbetare i
interventionsgruppen samt 18 medarbetare i kontrollgruppen (svarsfrekvens 47 procent)
utan

något

internt

bortfall.

Kraven

för

variansanalys

uppfylldes

då

alla

beroendevariablerna var normalfördelade, inte uppvisade något signifikant värde då
homogeniteten testades med Levene’s test, oberoende variabeln var kategorisk samt att
de två mätningarna gjordes oberoende av varandra. Bakgrundsvariablerna testades med
Chi 2-analyser för att se om det fanns någon skillnad mellan grupperna. Tabell 6 visar
att det inte fanns några skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp när det kom
till variablerna kön, ålder och utbildningsnivå.
Tabell 6. – Medelvärden för bakgrundsvariablerna.

MANOVA-analysen som utfördes med de två beroendevariablerna för hälsa visade
inget signifikant resultat enligt Wilk’s statistik, ∧=0.99 F(2,38) = 0,133, p >.876. Den
andra MANOVA-analysen som utfördes på de oberoende variablerna för ledarskap
(både direkt via beteendepåverkan och indirekt via organisatoriska faktorer) visade
enligt Wilk’s statistik en signifikant overalleffekt, ∧=0.58 F(7,33) = 3,39, p < .008.
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Tre beroendevariabler Psykiska krav, Kontroll samt Strukturbaserat ledarskap visar
signifikanta skillnader och en variabel, Hälsofrämjande och effektivt ledarskap (HEL),
redovisar en tendens. ANOVA- analyser av de fyra beroendevariablerna bekräftade
dessa resultat. Mönster kvarstår med korrigering av p-värde efter Sture Holms metod
(Holm, 1977). Effektstorlek mellan 1,2 och 0,8 visar att sannolikheten är 71-80 procent
att en person från interventionsgruppen kommer skatta ett högre värde än en person från
kontrollgruppen, om de är slumpmässigt fördelade (Coe, 2002).
Tabell 7.- Resultat av ANOVA-analyser utan bakgrundsvariabler.

Vid

ANOVA-analyserna

där

de

fyra

beroendevariablerna

testades

mot

bakgrundsvariablerna framkom att Psykiska krav (p<0,004) och Kontroll (p<0,003) var
signifikant med bakgrundsvariabeln Utbildning och Ledarskapsmodell 2 samt
Ledarskapsmodell 4 med ålder, inga andra signifikanta värden upptäcktes. Ytterligare
ANOVA-analyser

genomfördes

för

respektive

beroendevariabel

med

den

bakgrundsvariabeln, som tidigare visade signifikanta resultat, tillsammans med den
oberoende variabeln Grupp (Intervention/Kontroll). I Tabell 8 redovisas resultatet av de
två ANOVA-analyser där både den oberoende variabeln samt bakgrundsvariabeln var
signifikanta
Tabell 8. - ANOVA-analys med inkluderade bakgrundsvariabler

Ett korrelationstest visade att Kontroll hade ett negativt samband med utbildningsnivå,
det vill säga att de med högre utbildning känner lägre kontroll än de med lägre
utbildning. Vidare visade det sig att det var en positiv korrelation mellan strukturbaserat
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ledarskap och ålder. Ju högre ålder de svarande hade ju högre skattade de det
strukturbaserade ledarskapet.
Reliabiliteten för de fyra index som användes; GHQ-12, Krav, Kontroll och
Stöd testades med Cronbach-alfa. För tre index är reliabiliteten tillfredställande men för
en av dem är det mera ostadigt (Field, 2009).
Tabell 9.- Reliabilitet för index

En bortfallsanalys genomfördes med Chi 2-analyser där kontrollgruppen jämfördes
gentemot populationen som helhet för att se om skillnader fanns med avseende på
bakgrundsvariablerna; kön, ålder och anställning. Inga signifikanta skillnader fanns
mellan populationen och kontrollgruppen.

Diskussion
Resultatdiskussion
Forskningsfråga 1. Vad anser första linjens chefer inom landsting, kommun och stat,
karaktäriserar sitt ledarskap och vilka förutsättningar för utförandet av ledarskapet
redovisas?
Det fyra ledarskapsmodellerna struktur, relation, förändring samt hälsofrämjande och
effektivt ledarskap (HEL) skattades relativt lika mellan kommun, landsting och stat. Det
relationsorienterade ledarskapet samt HEL bedömdes högst av första linjens chefer.
Yukl (2013) belyser att stöd och uppmuntran är en del i det relationsbaserade
ledarskapet och vidare belyser Kuoppala et al. (2008) att just stödet från ledaren kan
kopplas till välbefinnande och minskad sjukfrånvaro. Ett relationsbaserat ledarskap kan
därmed ses som positivt för medarbetare men även för organisationer. I linje med detta
är HEL centralt i framgångsrika organisationer. Larsson och Vinberg (2010) menar att
ledarskapsbeteenden som bland annat kommunikation, dialog, mänsklighet och
management by walking around är viktiga hos hälsofrämjande och effektiva
organisationer.
Resultatet av delstudie I visar att det fanns skillnader i förutsättningarna för
första linjens chefer inom kommun, landsting och stat. Första linjens chefer inom
kommunen (x̄ =30) tenderar att ha ett större kontrollspann än landsting (x̄ =22,8) och stat
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(x̄ =14,2). Björk et al. (2013) menar att ju större kontrollspannet är ju fler så kallade
illegitima uppgifter får chefen att göra. Illegitima uppgifter är de som inte kan relateras
till yrkets kärna eller yrkesidentiteten (Ibid.). Om de illegitima uppgifterna blir alltför
många borde det ta tid från chefen att hinna med att leda arbetet. Dessa resultat kan
kopplas samman med att första linjens chefer inom kommun, landsting och stat
rapporterade liknande resultat när det handlade om hur de fördelar sin tid på arbetet,
närmare 60 procent av tiden används till kontorsarbete och planerade möten. Delstudie I
visade att kommunen hade störst kontrollspann vilket, med bakgrund av tidigare
beskrivna studier, kan antas påverka förutsättningarna för chefen att hinna utföra sitt
ledarskap.
Vidare redovisades om cheferna har verksamhet på annan ort. Det kan antas att
det blir svårare för en chef att bedriva sitt ledarskap om verksamheten finns på flera
orter. Yukl (2012) förklarar ledarskap som en påverkansprocess med syfte att gynna
individuellt och gemensamt arbete mot mål. Antas att det, med bakgrunden att cirka 60
procent av chefens tid används till kontorsarbete och planerade möten, blir svårt för
chefen att befinna sig på flera arbetsplatser, vara tillgänglig där det behövs samt hinna
utföra en tillfredställande påverkansprocess. Det visar sig även i resultatet att det inom
staten är mest vanligt med inhyrd personal. Svensson, Vinberg och Larsson (2015)
menar att inhyrning av personal medför en större komplexitet för chefer. Studien
undersöker om det finns någon skillnad i hur inhyrd och ordinarie personal uppfattar
ledarskapsbeteende. Resultatet indikerar att inhyrd personal är mer benägna att uppfatta
uppgiftsorienterat ledarskap (vilket är det samma som ett strukturbaserat ledarskap)
(Ibid.).
Forskningsfråga 2. Hur upplever chefen i en hälsofrämjande ledarskapsintervention
respektive chefen i en matchad kontrollgrupp i en kommun sitt ledarskap och vilka
förutsättningar som finns för utförandet av ledarskapet?
De två första linjens chefer, verksamma inom kommunal sektor, i interventionsrespektive kontrollgrupp kan jämföras med första linjens chefer i Delstudie I. De två
cheferna karaktäriserar sitt ledarskap utifrån de fyra ledarskapsmodellerna (se Figur 2)
lika i jämförelse med kommuncheferna (se Tabell 4) samt att kontrollspannet för chefen
i interventionsgruppen (30 stycken) är det samma som medelvärdet för cheferna
verksamma inom kommun (x̄ =30). Dessa resultat, dels att relationsbaserat ledarskap
samt hälsofrämjande och effektiva ledarskapet anses vara viktigt för chefer inom
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kommunal sektor men även att kontrollspannet för chefen inom interventionsgruppen är
liknande, stärker faktumet att förutsättningarna för cheferna inom kommunal sektor är
relativt lika.
Det framkom av båda cheferna under intervjuerna att spontana vandringar är
viktiga för att få reda på vad som händer ute i organisationen. Samtidigt så lägger
cheferna relativt lite tid på det cirka 10-15 procent. I en longitudinell interventionsstudie
av Tucker och Singer (2015) framkommer det att management by walking around
kunde utveckla hur personal löste problem på arbetsplatsen. Det visade sig att
personalens prestation förbättrades i hur de löste problem som uppstod när chefen var
närvarande. Cheferna i intervention- och kontrollgrupp bedömer att cirka 65 procent
används till kontorsarbete och planerade möten. Det kan antas att detta inte endast
handlar hur chefen prioriterar, utan även dennes förutsättningar att kunna avvara tid för
att röra sig i organisationen. Detta resultat kan kopplas ihop med Rapporten 14:1 av
Institutet för stressmedicin (ISM) (2014) där det framkommer att chefer utför allt fler
arbetsuppgifter som är nödvändiga men som inte gynnar ledarskapet. Chefen hinner
därmed inte utföra den påverkansprocess som Yukl (2012) menar att ledarskap är.
Forskningsfråga 3. Hur skiljer sig ledarskapsbeteenden, förutsättningar för
ledarskapet, organisatoriska faktorer och medarbetarnas hälsa mellan arbetsplatser i
en kommun som deltagit i en hälsofrämjande ledarskapsintervention kontra en
kontrollgrupp i matchad kontext?
MANOVA-analysen för hälsa visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i
hur medarbetarna i interventions - och kontrollgruppen självskattade sin hälsa utifrån de
GHQ-12 och Allmänna hälsotillståndet. Det kunde antas, innan studien, att det skulle
finnas en skillnad i hälsan mellan grupperna på grund av att interventionsgruppen varit
med i ett hälsofrämjande ledarskapsprojekt men också utifrån vad studier visat om
ledarens påverkan på medarbetarens hälsa. I avhandlingen av Nyberg (2009)
framkommer att studier som bevisar sambandet mellan anställdas hälsa och ledarskapet
är få. Nutbeam (1998) menar att hälsofrämjande interventioner är långa processer och
att kopplingen mellan hälsofrämjande insatsen och hälsoutfallet kan vara svårt att spåra.
Med anledning av resultatet som framkom av MANOVA-analysen samt utifrån
forskningen kan det antas att effekterna av den hälsofrämjande ledarskapsinterventionen
inte kan ses fullt ut än då det inte gått så lång tid efter att interventionen avslutades.
Den andra MANOVA-analysen visade att det fanns skillnader mellan
interventions- och kontrollgruppen avseende hur medarbetarna skattade de fyra
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beroendevariablerna Psykiska krav, Kontroll, Strukturorienterade ledarskapet och det
Hälsofrämjande och effektiva ledarskapet (HEL). För interventionsgruppen var
psykiska

kraven

(x̄ =11,3)

högre

än

kontrollgruppen

(x̄ =9,0),

dock

är

interventionsgruppens medelvärde för de psykiska kraven inte så högt, skalan för
kravkomponenten har ett högsta värde på 20. Theorell (2003) menar att krav kan variera
beroende på arbetsplats men också inom samma bransch. För komponenten kontroll var
det samma mönster, interventionsgruppen (x̄ =10,3) visade högre än kontrollgruppen
(x̄ =8,8) och där skalan för kontrollkomponenten har ett högsta värde på 24.
Komponenten kontroll handlar om vilket beslutsutrymme den anställde har, högre
kontroll kan ge minskad stress och ökad inlärning (Karasek & Theorell, 1990). Theorell
(2003) menar att krav, kontroll och stöd är omgivningsfaktorer som med hjälp av
arbetsorganisatoriska insatser kan förbättras. Chefen kan, genom det indirekta
ledarskapet påverka arbetsorganisationen (Yukl, 2013). I ANOVA-analysen där
Kontroll och bakgrundsvariabeln Utbildning inkluderades visade det sig att båda
variablerna vara signifikanta. Det vill säga det var inte bara gruppen som påverkade hur
de svarande känner kontroll även vilken utbildning de har spelade in.

Ju högre

utbildning som medarbetarna hade ju lägre kontroll upplevde de.
Det strukturbaserade ledarskapet skattades högre av medarbetarna för chefen i
interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Det strukturbaserade ledarskapet innefattar
bland annat att ledaren tydliggör vad som förväntas av medarbetarna i uppgifter, styr
och samordnar samt förklarar regler, policyer och procedurer (Yukl, 2013). Chefen i
interventionsgruppen hade arbetat på samma arbetsplats och arbetsgrupp längre än
kontrollchefen och har också ett mindre kontrollspann. Som tidigare redovisats kan ett
större kontrollspann leda till fler illegitima arbetsuppgifter för chefen och som i sin tur
påverkar hur denne leder arbetet (Björk et al., 2013). Det visade sig i ANOVA-analysen
där bakgrundsvariabeln ålder inkluderades att den var signifikant. Det berodde inte bara
på vilken grupp som de svarande var i utan även vilken ålder de hade, ju högre ålder
som de svarande hade ju högre värderades det strukturbaserade ledarskapet för chefen.
Det fanns en tendens mellan hur interventions- och kontrollgruppen skattade det
hälsofrämjande

och

effektiva

ledarskapet.

För

cirka

tre

år

sedan

var

interventionsgruppen med i ett europeiskt socialfondsprojekt där målet var att stödja
hälsofrämjande ledarskap och ett hälsofrämjande förhållningssätt för att skapa
effektivare organisationer och friskare medarbetare. I interventionsgruppen upplevde
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medarbetarna att deras chef utförde ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap till cirka
78 procent samtidigt som chefen själv skattade det till 80 procent. I kontrollgruppen
skattade medarbetarna att deras chef utförde ett HEL-ledarskap till cirka 65 procent
medan chefen själv skattade att det till 100 procent. Detta resultat skulle kunna kopplas
till utvecklingsaktiviteten 360-graders feedback, metoden går ut på att själv skattar sitt
beteende för att sedan låta andra som till exempel över- och underordnade skatta
ledarens beteende (Yukl, 2012). Självbedömningar av chefen som är högre än
bedömningar som görs av andra, menar Yukl (2012), visar att utvecklingsbehov finns.
Interventionsgruppen visar en större överrensstämmelse för hur medarbetare och chef
skattar chefens hälsofrämjande och effektiva ledarskap än kontrollgruppen. Detta
resultat kan vara ett tecken på att chefens påverkansprocess inte riktigt når ut till
medarbetarna, en av anledningarna till detta kan möjligen bero skillnaden i
kontrollspannet för kontrollgrupp (Kontrollspann=100 varav 38 aktuella för denna
studie) och interventionsgrupp (Kontrollspann=30).
Resultaten ovan har visat att det finns skillnader när det kommer till chefens
förutsättningar inom den offentliga sektorn. Vidare har resultatet även visat att det finns
skillnader i hur en arbetsplats som deltagit i en hälsofrämjande ledarskapsintervention
och en arbetsplats som inte deltagit skattar psykiska krav, kontroll, strukturbaserat
ledarskap och HEL. Detta kan tänkas bidra med en kunskapsutveckling när det dels
handlar om att finna skillnader i förutsättningar för första linjens chefer i offentlig
sektor men även belysa värdet i utvärdering av interventioner.
Metoddiskussion
Denna undersökning bygger på två observationsstudier varav en med tvärsnittsdesign.
Tvärsnittsstudier återger vad som råder i en population vid en viss tidpunkt (Djurfeldt et
al., 2010). Studier av tvärsnittsdesign kan inte uttala sig om hur det ser ut för
populationen innan och efter mättillfället (Ibid.). I denna studie kan observationsstudien
med tvärsnittsdesign ses som en svaghet. Vidare har denna uppsats följt de 22 punkter
som finns i checklistan STROBE för fall-kontroll studier vilket enligt Vandenbroucke et
al. (2007), kan stärka kvaliteten på en studie.
Det fanns ett internt bortfall i delstudie I vilket varierade bland frågorna.
Anledningen till att det interna bortfallet inte ersattes med något medelvärde, som kan
vara en väg att gå när det finns internt bortfall, berodde på att grupperna kommun,
landsting och stat var små. Ett ersättningsvärde kan ha stor påverkan på slutresultatet
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när grupperna är små, vilket inte ville riskeras i denna studie. I delstudie II fanns det
inget internt bortfall.
Reliabiliteten för GHQ-12, Krav, Kontroll och Stöd testades. Alla de index som
valdes till enkäten är väl testade och använda många gånger förut. Dock visade det sig
att reliabiliteten för Kontroll var låg (Field, 2009). När detta upptäcktes gjordes
kodningen om för att se om det blev någon förändring, alla siffror kontrollerades i
indexet och frågorna som ingick i indexet granskades. Dock gjorde det ingen skillnad
för Cronbach’s Alfa. De övriga index som var med i enkäten hade höga värden för
reliabiliteten.
Svarsfrekvensen

för

interventionsgruppen

var

92

procent

och

för

kontrollgruppen 47 procent. På grund av det låga antal som svarade hos kontrollgruppen
gjordes en bortfallsanalys för att se om kontrollgruppen skiljde sig mot populationen
utifrån bakgrundsvariablerna ålder, kön och anställning. Det visade sig att det inte fanns
någon skillnad. Detta gör resultaten mer tillförlitliga.
Även om Ledarskapsmodell 4 (HEL) endast uppvisade en tendens till att det fanns
skillnad mellan grupperna valdes det att ta med i resultat och diskussion. Anledningen
beror på att den kan kopplas ihop med det hälsofrämjande ledarskapsprojektet.
Valet att använda beroendevariablerna Krav, Kontroll, Stöd och GHQ-12 som
intervallskalor grundar sig på Djurfeldt et al. (2010) som menar att ordinalskalor som
tillsammans blir index kan tillämpas som intervallskalor, vilket så var fallet för de fyra
index

som

användes

i

enkäten

för

medarbetarna.

Vidare

användes

även

beroendevariabeln som en intervallskala även fast den är en ordinalskala. Detta grundar
sig bland annat på Carifio och Perla (2007) som menar att faktorer som mäts med
likertskalor, vilket Allmänna hälsotillståndet gör, kan ses som intervallskalor då de till
exempel skapar intervall-liknande data. Då alla krav för ANOVA-analys uppfylldes för
Krav, Kontroll, Stöd, GHQ-12 samt Allmänna Hälsotillståndet sågs det även som
tillräckliga argument för att kunna använda dessa som kvantitativa variabler.
I litteratursökningen inkluderades totalt 2 översikter och 12 artiklar. Vid
kvalitetsgranskningen exkluderades en av artiklarna då granskningskraven ej kunde
uppnås. Sökningar gjordes i databasen PsycINFO då den gav flest träffar vid test
sökningen. Det kan uppfattas som att fler databaser borde sökas igenom, dock visade en
kompletterande sökning i databasen Discovery en mättnad i identifierade artiklar. Med
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detta som grund, testssökning samt att samma artiklar dök upp vid sökningen i
Discovery, valdes det att inte gå vidare till andra databaser.
Urvalet i intervention-kontrollstudien bestod av två stycken arbetsplatser i två
mindre svenska kommuner, de två första linjens chefer arbetar i verksamhet som är
inriktat mot barn och utbildning och de medarbetarna som svarat på enkäten är lärare.
Interventionsgruppen

har

genomgått

en

omfattande

hälsofrämjande

ledarskapsintervention, vilken pågick under två år med blandade insatser som till
exempel utbildning och coachning. Det kan antas att resultatet som visat sig i denna
undersökning kan generaliseras till första linjens chefer inom mindre kommuner i
Sverige och som har liknade förutsättningar när det handlar om till exempel
kontrollspann, inhyrd personal, verksamhet på annan ort och fördelning av tiden på
arbetet. Cheferna bör även vara aktiva inom utbildning för barn och ha lärare som
direktrapporterade medarbetare. Vidare kan det även antas att resultatet kan
generaliseras till arbetsplatser, liknande storlek som interventionsgruppen, som
genomgått en hälsofrämjande ledarskapsintervention i storlek som den som
genomfördes i Gävleborg.

Slutsats
Avseende forskningsfråga 1 framkommer det av denna studie att det finns skillnader i
förutsättningar för ledarskapet, vid jämförelse mellan kommun, landsting och stat
gällande kontrollspann, inhyrd personal samt verksamhet på annan ort. Kommunen
hade utav de tre störst medelvärde (x̄ =30) för kontrollspann, inom landstinget var det
hade flest chefer med verksamhet på annan ort (90 procent) och det var vanligast att
chefen hade inhyrd personal inom staten (58 procent). Det framkommer även att första
linjens chefer i den offentliga sektorn karaktäriserar det relationsbaserade – och
hälsofrämjande och effektiva ledarskapet (HEL) högst vid skattning av sitt ledarskap.
Med avseende på forskningsfråga 2 visar resultatet att första linjens chefer inom
två mindre kommuner med verksamhet beträffande utbildning för barn, som deltagit
och inte deltagit i en hälsofrämjande ledarskapsintervention, har 30 respektive 100 (där
38 ingick i denna studie) medarbetare att styra över. Vidare visar resultatet att 65
procent av tiden för båda cheferna går åt till kontorsarbete och planerade möten. Där
chefen i interventionsgruppen använder 50 procent av tiden på kontorsarbete och 15 på
planerade möten medan chefen i kontrollgruppen gör det spegelvända. Vidare visade
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resultatet att cheferna tycker det är viktigt med spontana vandringar men att relativt lite
tid läggs på dem. Det framkommer även att cheferna skattar, liksom första linjens chefer
i den offentliga sektorn, det relationsbaserade och HEL högst.
Avseende på forskningsfråga 3 framkommer det att det inte finns några
signifikanta skillnader i hur medarbetare skattar sin hälsa beroende på om arbetsplatsen
deltagit i en hälsofrämjande ledarskapsintervention eller inte. Dock visade det sig att det
finns signifikanta (signifikansnivå p < 0,05) skillnader i hur medarbetarna i de två
grupperna skattade psykiska krav, kontroll samt det strukturerade ledarskapet. Samtliga
faktorer skattades högre av interventions- än kontrollgruppen. Det framkom även en
signifikant skillnad gällande bakgrundsfaktorn utbildningsnivå där medarbetare med en
högre utbildningsnivå skattade variabeln kontroll högre än med medarbetare med lägre
utbildningsnivå. Vidare visade det sig att bakgrundsvariabeln ålder var signifikant och
att de äldre medarbetarna skattar det strukturerade ledarskapet högre än de yngre
medarbetarna.

Övriga

faktorer,

stöd,

relationsbaserade

ledarskapet,

förändringsorienterade ledarskapet samt det hälsofrämjande och effektiva ledarskapet
visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna.
Avslutningsvis är det svårt att säga om skillnaderna som framkommit mellan de
som deltagit i den hälsofrämjande ledarskapsinterventionen och de som inte deltagit helt
beror på insatsen eller om det är andra faktorer som också påverkat skillnaden. Dock är
det mest troligt att insatsen har påverkat resultatet då det hälsofrämjande
ledarskapsprojektet var omfattande.

Framtida forskning och praktiska implikationer
Det har framkommit under uppsatsens gång att det är få studier som följer
interventioner från början till slut. Ett exempel på framtida studie skulle vara en
intervention som fokuserar på det hälsofrämjande ledarskapet och utbildar samt
informerar första linjens chefer om vilka faktorer som är viktiga för ett hälsofrämjande
och effektivt ledarskap. Forskning kring ledarskapet samt interventioner bör
kompletteras med en longitudinell studie där fokus är på både det direkta (ledarens
beteenden) och indirekta (påverkan på arbetsorganisationen) ledarskapet. Den borde
även innefatta undersökning kring förutsättningar för ledarskapet samt följa
medarbetarnas hälsa. Detta skulle inte enbart vara givande för forskningen utan även för
organisationer i deras praktiska arbete. Detta för att få mer kunskap om vad som ger
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positiva effekter då ekonomin på arbetsplatser vanligen är begränsad och prioritering av
insatser behöver göras.
Kontrollspannet är en förutsättning som verkar ha stor inverkan på första linjens
chefer och deras möjligheter att utföra sitt ledarskap. Ett exempel är att antalet
arbetsuppgifter ökar då kontrollspannet är större vilket inte är till fördel för utförandet
av ledarskapet. Vidare framkommer det även att första linjens chefer inom den
offentliga sektorn använder cirka 60 procent av sin tid till att kontorsarbete och
planerade möten. För organisationer kan dessa två förutsättningar vara något som bör
arbetas med och förändras. Detta genom att bland annat skapa mindre kontrollspann för
första linjens chefer samt underlätta kontorsarbetet och planerade möten. Ett exempel
kan vara att chefen får hjälp med vissa arbetsuppgifter, vilket skulle kunna ge
förutsättningar till att chefen får mera utrymme att utföra, samt även utveckla, sitt
ledarskap.
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Bilaga 1. – Delstudie I

Bilaga 2. – Intervjuguide delstudie II.

Intervjuguide – Chef
1. Hur tänker organisationen kring hälsofrämjande arbete? (Hälsofrämjande arbete syftar till
att möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden)

2. Hur verkar organisationen för ett hälsofrämjande arbete?
3. Hur tänker du kring hälsofrämjande arbete?
4. Vad gör du med din tid som chef?
Kontorsarbete (mail, attestera, allmän administration)

….%

Telefon

….%

Planerade möten (de möten som finns på agendan)

….%

Spontana möten (träff i korridor)

….%

Spontana vandringar i organisationen (röra sig på golvet)

…..%

Summa

100%

5. Hur många till dig direktrapporterade medarbetare har du?
Nedan presenteras fyra olika ledarskapsmodeller som Du tar ställning till i vilken
utsträckning de överensstämmer med ditt ledarskap. Observera att modellerna är
komplementära och att högt värde kan ges på flera modeller om det passar ditt
ledarskap. Först uppskattar Du ditt eget ledarskap just nu och sedan vilket mål Du har
för ditt ledarskap på längre sikt.
	
  
Ledarskapsmodell	
  1	
  
Jag som chef ger i mitt ledarskap: stöd, uppmuntran och uttrycker övertygelse att en
medarbetare klarar en svår uppgift, uppmärksammar bidrag och ger coachning vid
behov, diskuterar, rådgör och håller medarbetarna uppdaterade i beslutsprocesser samt
hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ledarskapet just nu utifrån ledarskapsmodell 1 ...... %
	
  
Instämmer	
  inte	
  alls	
  
Instämmer	
  helt	
  
0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %

Mitt mål i ledarskapet rörande ledarskapsmodell 1 ...... %
Instämmer	
  inte	
  alls	
  
Instämmer	
  helt	
  
0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %
Ledarskapsmodell	
  2	
  
Jag anger tydliga mål, vilka resultat som är förväntade av en arbetsuppgift, fördelar
arbete på ett tydligt sätt, organiserar arbetsaktiviteterna för att öka effektiviteten samt
styr och koordinerar arbetsaktiviteterna.
Ledarskapet just nu utifrån ledarskapsmodell 2 ...... %
Instämmer	
  inte	
  alls	
  

Instämmer	
  helt	
  

0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %
Mitt mål i ledarskapet rörande ledarskapsmodell 2 ...... %
Instämmer	
  inte	
  alls	
  
Instämmer	
  helt	
  
0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %

Ledarskapsmodell	
  3
Jag uppmuntrar medarbetare att se problem och möjligheter på nya sätt, uppmuntrar
innovation och entreprenörskap i organisationen, följer och tolkar händelser både internt
och externt för att upptäcka behov av förändring, studerar konkurrenter och andra
organisationer för att få förbättringsidéer samt prövar nya sätt för att uppnå de
organisatoriska målen.
Ledarskapet just nu utifrån ledarskapsmodell 3 ...... %
Instämmer	
  inte	
  alls	
  

Instämmer	
  helt	
  

0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %
Mitt mål i ledarskapet rörande ledarskapsmodell 3 ...... %
Instämmer	
  inte	
  alls	
  
Instämmer	
  helt	
  
0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %

Ledarskapsmodell	
  4
Jag skapar naturliga mötesplatser, helhetsförståelse och kommunicerar var
organisationen är på väg, har effektiva informationssystem och regelbundna
arbetsplatsträffar, delegerar mycket ansvar och befogenheter innehållande reellt
inflytande till medarbetarna så de kan genomföra sina arbetsuppgifter, litar på mina
medarbetare, infört regler för att stävja prat bakom ryggen, ger både positiv och negativ
återkoppling, inga sanktioner vid felaktiga beslut, uttrycker att medarbetarnas hälsa är

en förutsättning för effektiva organisationer, uppmanar medarbetare att ta egna beslut
utifrån kundens bästa, har kontinuerliga möten med medarbetarna där stöd ges, lyssnar
på medarbetarnas behov, idéer, önskemål och synpunkter, har en positiv inställning och
försöker skapa en positiv kultur på arbetsplatsen med mitt beteende, går runt och pratar
med medarbetarna ute på arbetsplatsen samt reflekterar över mitt ledarskap.
Ledarskapet just nu utifrån ledarskapsmodell 4 ...... %
Instämmer	
  inte	
  alls	
  

Instämmer	
  helt	
  

0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %
Mitt mål i ledarskapet rörande ledarskapsmodell 4 ...... %
Instämmer	
  inte	
  alls	
  
Instämmer	
  helt	
  
0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %

6. Hur trivs Du i din chefsroll utifrån nuvarande förutsättningar? .... %
Trivs	
  inte	
  alls	
  Trivs	
  helt	
  perfekt	
  
0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %

7. Känner du till ISO 26000?
8. Om, ja kan du beskriva kortfattat innehållet i standarden?
Frågor till den chef som varit med i interventionen
Mellan åren 2011 och 2013 ingick Sandvikens kommun i projektet Hälsofrämjande
ledarskap i Gävleborg.
9. Har du varit med i projektet?
10. Vad är din uppfattning av projektet?
11. Hur har arbetssätten påverkats av projektet?
12. Hur har denna avdelning påverkats av projektet?
13. På vilket sätt har det påverkat ditt ledarskap?
14. Har det blivit någon skillnad rörande förutsättningar, ditt ledarskapsbeteende eller
andra faktorer efter projektet avslutades?
15. Är det något speciellt du vill framhålla i ditt ledarskap?

Bilaga 3. Enkät delstudie II

Hej!
Jag heter Anna Hellbom och är student på Masterprogrammet i Arbetshälsovetenskap
på Högskolan i Gävle. Just nu skriver jag min uppsats om ledarskap, förutsättningar,
organisationsfaktorer och hälsa. Jag är intresserad av att veta hur dessa faktorer
påverkar er. Enkäten består av tre delar hälsa, arbete och ledarskap där instruktioner
finns till varje separat del.
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt samt endast användas som
underlag i detta examensarbete och eventuellt vid annan forskning under ledning av
handledare. Allt material kommer att lagras avidentifierat och med inlåst kodnyckel i
enlighet med forskningsetiska principer.
Deltagandet i denna studie är frivilligt och möjligheten att avbryta sin medverkan
kan ske när som helst. Sammanställning av materialet kommer att ske på gruppnivå och
kommer ej att kunna kopplas till er personligen. Endast jag och min handledare kommer
ha tillgång till materialet. Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter att genomföra.
Vi är tacksamma för din medverkan!
Med Vänlig Hälsning,

Anna Hellbom
Student Högskolan i Gävle
Masterprogram i Arbetshälsovetenskap
Telefon: xxxxxxxxxx
E-post: xxxxxxxxxxxxxx
Handledare
Johan Larsson. Tekn. Dr
Universitetslektor inom arbetshälsovetenskap
Högskolan i Gävle
Telefon: 026-648816
E-post: johan.larsson@hig.se

Enkätundersökning

1. Är du Man eller Kvinna?
☐ Man
☐ Kvinna
2. Din ålder?
☐
☐
☐
☐

16-29
30-49
50-64
65-84

3. Vilken utbildningsnivå har du?
☐ Grundskola
☐ Gymnasieskola
☐ Högskola
Övrigt:____________________________
4. Vilken anställning har du?
☐
☐
☐
☐

Tillsvidareanställning
Visstidsanställning
Timanställning
Bemanningsanställd/ Egen företagare

5. Vilket yrke har du?
___________________________________

HÄLSA
Följande frågor berör din hälsa Vi vill veta hur Du har känt Dig under de senaste
veckorna
1. Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera dig på allt du gjort? 	
  
☐ Bättre än vanligt
☐ Som vanligt
☐ Sämre än vanligt
☐ Mycket sämre än vanligt
2. Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?

☐ Inte alls
☐ Inte mer än vanligt
☐ Mer än vanligt
☐ Mycket mer än vanligt
3. Upplever du att du har gjort nytta de senaste veckorna?
☐ Mer än vanligt
☐ Som vanligt
☐ Mindre än vanligt
☐ Mycket mindre än vanligt
4. Har du de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?
☐ Bättre än vanligt
☐ Som vanligt
☐ Sämre än vanligt
☐ Mycket sämre än vanligt
5. Har du ständigt känt dig spänd de senaste veckorna?
☐ Inte alls
☐ Inte mer än vanligt
☐ Mer än vanligt
☐ Mycket mer än vanligt
6. Har du de senaste veckorna kunnat ta itu med dina problem?
☐ Bättre än vanligt
☐ Som vanligt
☐ Sämre än vanligt
☐ Mycket sämre än vanligt
7. Har du de senaste veckorna känt att du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?
☐ Mer än vanligt
☐ Som vanligt
☐ Mindre än vanligt
☐ Mycket mindre än vanligt
8. Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina problem?
☐ Inte alls
☐ Inte mer än vanligt
☐ Mer än vanligt
☐ Mycket mer än vanligt
9. Har du ständigt de senaste veckorna känt dig olycklig och nedstämd?
☐ Inte alls
☐ Inte mer än vanligt
☐ Mer än vanligt
☐ Mycket mer än vanligt

10. Har du de senaste veckorna förlorat tron på dig själv?

☐ Inte alls
☐ Inte mer än vanligt
☐ Mer än vanligt
☐ Mycket mer än vanligt
11. Har du tyckt att du varit värdelös de senaste veckorna?
☐ Inte alls
☐ Inte mer än vanligt
☐ Mer än vanligt
☐ Mycket mer än vanligt
12. Har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?
☐ Mer än vanligt
☐ Som vanligt
☐ Mindre än vanligt
☐ Mycket mindre än vanligt
13. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
☐ Mycket bra
☐ Bra
☐ Någorlunda
☐ Dåligt
☐ Mycket dåligt

ARBETE
Följande frågor handlar om ditt arbete.
1= Ja, ofta
2= Ja, ibland
3= Nej, sällan
4= Nej, så gott som aldrig
Ja, ofta

Nej, så gott som aldrig

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort?

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket hårt?

☐

☐

☐

☐

Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?

☐

☐

☐

☐

Har du tillräckligt med tid för att hinna med
arbetsuppgifterna?

☐

☐

☐

☐

Förekommer det ofta motstridiga krav i ditt arbete? ☐

☐

☐

☐

Kräver ditt arbete skicklighet?

☐

☐

☐

☐

Kräver ditt arbete påhittighet?

☐

☐

☐

☐

Får du lära dig nya saker i ditt arbete?

☐

☐

☐

☐

Innebär ditt arbete att man gör samma sak
om och om igen?

☐

☐

☐

☐

Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?☐

☐

☐

☐

Har du frihet att bestämma vad som ska utföras
i ditt arbete?

☐

☐

☐

☐

Följande påståenden handlar om stämningen på ditt arbete
1= Stämmer helt
2= Stämmer bra
3= Stämmer delvis
4= Stämmer inte alls

Stämmer helt

Stämmer inte alls
1

2

3

4

Det är en lugn och behaglig stämning på min arbetsplats.

☐

☐

☐

☐

Det är god sammanhållning.

☐

☐

☐

☐

Mina arbetskamrater ställer upp för mig.

☐

☐

☐

☐

Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag.

☐

☐

☐

☐

Jag kommer bra överens med mina överordnade.

☐

☐

☐

☐

Jag trivs med mina arbetskamrater.

☐

☐

☐

☐

LEDARSKAP
Nedan presenteras fyra olika ledarskapsmodeller som Du tar ställning till i vilken
utsträckning de överensstämmer med din chefs ledarskap. Observera att modellerna är
komplementära och att högt värde kan ges på flera modeller om det passar in på din
chefs ledarskap.

Ledarskapsmodell 1
Chefen ger i sitt ledarskap: stöd, uppmuntran och uttrycker övertygelse att en
medarbetare klarar en svår uppgift, uppmärksammar bidrag och ger coachning
vid behov, diskuterar, rådgör och håller medarbetarna uppdaterade i
beslutsprocesser samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ledarskapet just nu utifrån ledarskapsmodell 1 ...... %
	
  
Instämmer	
  inte	
  alls	
  

Instämmer	
  helt	
  

0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %

Ledarskapsmodell 2
Chefen anger tydliga mål, vilka resultat som är förväntade av en arbetsuppgift,
fördelar arbete på ett tydligt sätt, organiserar arbetsaktiviteterna för att öka
effektiviteten samt styr och koordinerar arbetsaktiviteterna.
Ledarskapet just nu utifrån ledarskapsmodell 2 ...... %
	
  
Instämmer	
  inte	
  alls	
  

Instämmer	
  helt	
  

0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %
Ledarskapsmodell 3
Chefen uppmuntrar medarbetare att se problem och möjligheter på nya sätt, uppmuntrar
innovation och entreprenörskap i organisationen, följer och tolkar händelser både internt
och externt för att upptäcka behov av förändring, studerar konkurrenter och andra
organisationer för att få förbättringsidéer samt prövar nya sätt för att uppnå de
organisatoriska målen.
Ledarskapet just nu utifrån ledarskapsmodell 3 ...... %
	
  
Instämmer	
  inte	
  alls	
  

Instämmer	
  helt	
  

0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %
Ledarskapsmodell 4
Chefen skapar naturliga mötesplatser, helhetsförståelse och kommunicerar var
organisationen är på väg, har effektiva informationssystem och regelbundna
arbetsplatsträffar, delegerar mycket ansvar och befogenheter innehållande reellt
inflytande till medarbetarna så de kan genomföra sina arbetsuppgifter, litar på mina
medarbetare, infört regler för att stävja prat bakom ryggen, ger både positiv och negativ
återkoppling, inga sanktioner vid felaktiga beslut, uttrycker att medarbetarnas hälsa är
en förutsättning för effektiva organisationer, uppmanar medarbetare att ta egna beslut
utifrån kundens bästa, har kontinuerliga möten med medarbetarna där stöd ges, lyssnar
på medarbetarnas behov, idéer, önskemål och synpunkter, har en positiv inställning och
försöker skapa en positiv kultur på arbetsplatsen med sitt beteende, går runt och pratar
med medarbetarna ute på arbetsplatsen samt reflekterar över sitt ledarskap.
Ledarskapet just nu utifrån ledarskapsmodell 4 ...... %
	
  
Instämmer	
  inte	
  alls	
  

Instämmer	
  helt	
  

0 % ----------------------------------------------------------------------- 100 %

Tack för din medverkan!

Bilaga 4.- Informationsbrev

Hej!
Jag heter Anna Hellbom och läser sista året på Masterprogrammet i
Arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle. Just nu skriver jag en uppsats om
ledarskap, förutsättningar, organisationsfaktorer och hälsa. Fokus är på hälsofrämjande
insatser och utgångspunkten är Projektet hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg som
pågick under åren 2011 och 2013.
Av de sex kommuner som deltog i studien är ni är en av dem som har gjort intressanta
insatser. Jag är mycket intresserad av att dels få göra en enkätundersökning på två
arbetsplatser inom kommunen samt göra djupare intervjuer med cheferna på respektive
arbetsplats. Enkätundersökningen tar cirka 15 minuter att genomföra och sammanlagt
cirka 50 medarbetare på arbetsplatserna kommer få utföra enkäten.
Allt material behandlas konfidentiellt och materialet kommer vara underlag i
examensarbetet samt vid eventuell fortsatt forskning under ledning av handledare.
Deltagandet i denna studie är frivilligt och möjligheten att avbryta sin medverkan kan se
när som helst. Sammanställning av materialet kommer att ske på gruppnivå och när
uppsatsen är examinerad kommer ni få ta del av resultatet i sin helhet.
Vid eventuella frågor eller fundering om min studie är ni välkomna att
kontakta mig eller min handledare. Se kontaktuppgifter längre ner.
Under nästa vecka kommer jag ta kontakt med dig via telefon för att diskutera
deltagande i studien.
Med vänliga hälsningar,
Anna Hellbom
Anna Hellbom, Student Högskolan i Gävle
Masterprogram i Arbetshälsovetenskap
Telefon: xxxxxxxxxx
E-post: xxxxxxxxxxx
Handledare
Johan Larsson. Tekn. Dr
Universitetslektor inom arbetshälsovetenskap
Högskolan i Gävle
Telefon: 026-648816
E-post: johan.larsson@hig.se

Bilaga 5. – Litteratursökning
Testssökning i Discovery
Söksträng

Träffar

Databaser

(”first-line manager*”) AND
(”public sector”) AND
(”condition*”)
(”first-line manager*”) AND
((”condition*”) OR
(”precondition*”))
(”health promoting
leadership”) AND
(”intervention”)

4

PsycINFO

15

PsycINFO (7 träffar)

3

PsycINFO

Söksträngar i PsycINFO och Discovery
Psyc INFO

Träff Artiklar till Discovery
granskning

Träff

Artiklar
till
granskning

(”first-line
manager*”) AND
(”public sector”)
AND ((”condition*”)
OR
(”precondition*”))

1

0

(”first-line
manager*”) AND
(”public sector”)
AND ((”condition*”)
OR
(”precondition*”))

-

-

(”first-line
manager*”) AND
((municipal) OR
(state) OR (county))
AND ((”condition*”)
OR
(”precondition*”))

2

0

(”first-line
manager*”) AND
((municipal)
OR(state) OR
(county)) AND
((”condition*”) OR
(”precondition*”))

2

0

(”first-line
manager*”) AND
(”public sector”)
AND (”intervention”)

0

-

(”first-line
manager*”) AND
(”public sector”)
AND
(”intervention”)

0

-

(”first-line
manager*”) AND
((municipal) OR
(state) OR (county))
AND (”intervention”)

0

-

(”first-line
manager*”) AND
((municipal) OR
(state) OR (county))
AND
(”intervention”)

0

-

(”first-line
manager*”) AND
((municipal) OR
(state) OR (county))
AND (”health”)

21

0

(”first-line
manager*”) AND
((municipal) OR
(state) OR (county))
AND (”health”)

7

0

(”first-line
manager*”) AND
(”public sector”)
AND (”health
promoting
leadership”)

0

-

(”first-line
manager*”) AND
(”public sector”)
AND (”health
promoting
leadership”)

0

-

(”first-line
manager*”) AND
((municipal) OR
(state) OR (county))
AND (”health
promoting
leadership”)

0

-

(”first-line
manager*”) AND
((municipal) OR
(state) OR (county))
AND (”health
promoting
leadership”)

0

-

(”first-line
manager*”)
AND(”health
promoting
leadership”)

0

-

(”first-line
manager*”)
AND(”health
promoting
leadership”)

0

-

(”first-line
manager*”) AND
(”public sector”)
AND (”leadership”)

1

Butterfield et
al. 2005

(”first-line
manager*”) AND
(”public sector”)
AND (”leadership”)

1

Butterfield et
al. 2005

(”first-line
manager*”) AND
((municipal) OR
(state) OR (county))
AND (”leadership”)

0

-

5

0

(”first-line
manager*”) AND
(”leadership”)

12

Abdelrazek et
al. 2010,
Wallo et al.
2013,
Butterfield et
al. 2005

(”first-line
manager*”) AND
(”leadership”)

44

Robertsson
2014,
Abdelrazek et
al. 2010,
Wallo et al.
2013

(”first-line
manager*”) AND
((”condition*”) OR
(”precondition*”))

4

Abdelrazek et
al. 2010,
Lundqvist et
al. 2013

(”first-line
manager*”) AND
((”condition*”) OR
(”precondition*”))

15

Abdelrazek et
al. 2010,
Lundqvist et
al. 2013

(”health promoting
leadership”) AND
(”intervention”)

1

Eriksson et al.
2010

(”health promoting
leadership”) AND
(”intervention”)

5

Eriksson et al.
2010, Larsson
et al. 2015

Bilaga.6 - Litteraturöversikt - Artikelmatris
Författare,

Sammanfattning

Metod/Design

Syfte

Urval

Design

Årtal

Röd

Sammanfattni

tråd

ng Kvalitet

Avolio et al.
(2009)

En meta-analys med 200
artiklar som undersöker
ledarskapsinterventioner.
Basen för denna översikt är
32 meta-analyser.

Meta-analys av
kvantitativa studier.

X

X

X

X

Artikeln uppfyller
alla kvalitetskrav.
Artikeln utgår från
32 meta-analyser
samt inkluderar
200 studier i den
egna meta-analysen
vilket gör att den
uppskattas ha
mycket hög
kvalitet.

Ekvall &
Arvonen
(1991)

Studien gör två
faktoranalyser av
ledarskapsbeteenden dels
utifrån medarbetares syn
men även chefers syn.

Observationsstudie

X

X

X

X

Kvalitetskraven
uppfylldes för
studien och den
sammanlagda
kvaliteten bedöms
som hög då
faktoranalyserna
görs på stora urval,
346 chefer från
Sverige, 229 från
Finland samt 123
från USA.

Kuoppala et
al. (2008)

En systematisk litteratur
analys som syftar till att
undersöka sambandet mellan
ledarskap och välbefinnande
i arbetet och arbetsrelaterad
hälsa.

Systematisk
litteratur analys där
109 artiklar
analyserades och 27
är grunden för
författarnas
slutsatser.

X

X

X

X

Den systematiska
litteraturöversikten
uppfyller alla krav.
Den bedöms även
av hög kvalitet på
grund av antalet
artiklar som
analyserats (se
metod/design).

Larsson &
Vinberg
(2010)

Artikeln har dels ett syfte att
identifiera och summera
ledarskapsbeteenden i
framgångsrika
organisationer samt att
använda dessa i diskussion
kring teoretiska
implikationer gällande
situationsaspekter av
framgångsrikt
ledarskapsbeteende.

Jämförande
kvalitativ metod av
djupintervjuer från
två studier.

X

X

X

X

Alla kvalitetskrav
är uppfyllda.
Artikel bedöms ha
hög kvalitet då
antalet
djupintervjuer var
tillfredställande
samt att det
jämfördes mellan
olika organisationer
men även från två
olika studier.

Nyberg et al.
(2009)

Avhandling som tar upp
relationen mellan chefers
ledarskap och anställdas
hälsa. I tre av fem studier i
avhandlingen användes krav,
kontroll och stödmodellen
som teori.

Tvärsnittsdesign i
två studier och
prospektiv design i
tre studier.

X

X

X

X

Alla kvalitetskrav
är uppfyllda.
Innehållet i de fem
artiklar som är
inkluderade gör att
kvaliteten bedöms
som hög.

Romanowska
et al. (2013)

Studien undersöker effekten
av en
ledarskapsintervention.

Longitudinell studie
som pågår under
två år.

X

X

X

X

Kvalitetskraven är
uppfyllda. Studiens
longitudinella
design gör att
artikeln bedöms ha
hög kvalitet.

Abdelrazek et
al. (2010)

Studien undersöker
ledarskap, ledarförmåga
samt arbetsmiljön för första
linjens chefer i Sverige och
Egypten.

Kvantitativ
tvärsnittsstudie

X

X

X

X

Alla
kvalitetskraven
uppfylls. Kvaliteten
på studien är
tillfredställande
men då den har en
tvärsnittsdesign
kan den inte
bedömas som hög.

Butterfield et
al. (2005)

Artikel har som syfte att
undersöka vad som påverkar
rollen som första linjens
chefer har.

Kvalitativ metod
med djupintervjuer.

X

X

X

X

Alla kvalitetskrav
är uppfyllda och
kvaliteten på
artikeln bedöms
som
tillfredställande.

Dellve,
Skagert,
Vilhelmsson
(2007)

Artikeln fokuserar på att
undersöka ledarskapets
påverkan i ett
hälsofrämjande projekt.

En longitudinell
studie som pågick
under 2 års tid.

X

X

X

X

Kvalitetskraven
uppfylls och då
studien är
longitudinell görs
bedömningen att
den är av hög
kvalitet.

Eriksson et al.
(2010)

Studien undersöker
erfarenheter av en
hälsofrämjande
ledarskapsintervention.

Kvalitativ metod

X

X

X

X

Alla kvalitetskrav
är uppfyllda och
kvaliteten på
artikeln bedöms
som
tillfredställande.

Artikeln fokuserar på att
undersöka hur första linjens
chefer inom kommunen
upplever en hälsofrämjande
ledarskapsintervention.

Kvalitativ
fallstudie.

X

X

X

X

Alla kvalitetskrav
är uppfyllda och
kvaliteten på
artikeln bedöms
som
tillfredställande.

Larsson et al.
(2015)

med holistisk
fallstudie design.

Lundqvist et
al. (2013)

I denna artikel undersöks
arbetsförhållanden för
medarbetare, första linjens
chefer och mellanchefer och
om det finns ett förhållande
till utbrändhet och stress.

Kvantitativ
tvärsnittsstudie

X

X

X

X

Alla kvalitetskrav
är uppfyllda och
kvaliteten på
artikeln bedöms
som
tillfredställande.

Wallo et al.
(2013)

Artikeln undersöker hur
medarbetare och ledare
förstår och utövar metoder
kring ledarskapsutveckling.

Kvantitativ
fallstudie.

X

X

X

X

Alla kvalitetskrav
är uppfyllda och
kvaliteten på
artikeln bedöms
som
tillfredställande.

Robertsson
(2014)

Artikeln väljer att lyfta fram
första linjens chefer och
deras färdigheter.

Teoretisk artikel
som beskriver
vikten av att utbilda
första linjens
chefer.

Ingen av granskningsfrågorna kunde besvaras.

