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Abstract 

Lindahl Waldenström, Simon (2016). Leadership, creativity and mental health. Change 

oriented leadership and opportunity for creativity from an occupational health science 

perspective. Project work in Health at work 15 credits, University of Gävle. 

Background: Mental illness topped the list of factors causing sick leave in Sweden in 

2015 and is together with the opportunity for creativity highly affected by the type of 

leadership an employee is exposed to. Since creativity and change-oriented leadership 

already are recognized factors affecting organizations’ financial success this study will 

highlight their role from an occupational health perspective. 

Objective: The purpose of the study was to examine how change-oriented leadership 

and creativity is associated with mental health of employees. 

Methods: A cross-sectional study was conducted within an organization (N=147) to 

identify type of leadership, mental health and creativity. Three well-established methods 

were used; Change-, production, and employee -oriented leadership, The Hospital 

Anxiety and Depression Scale and Epstein Creativity Competencies Inventory.  

Results and Conclusion: The results indicated an association between change-oriented 

leadership and anxiety, where lack of change-oriented leadership increased risk of 

anxiety among employees. Furthermore, the results indicated that the opportunity for 

creativity play a crucial role in the association between change-oriented leadership and 

anxiety, thus indicating change -oriented leadership and creativity as important factors 

for mental health in organizational contexts. 

 

 

 

 

 

Keywords: CPE-model, Change-oriented leadership, Creativity, Mental Health and 

Anxiety.



 

 

 

Sammanfattning 

Lindahl Waldenström, Simon (2016). Ledarskap, kreativitet och mental hälsa, 

Förändringsorienterat ledarskap och självskattad kreativitet ur ett 

arbetshälsovetenskapligt perspektiv. Projektkurs arbetshälsovetenskap, Högskolan i 

Gävle. 

Bakgrund: Den mentala ohälsan toppade listan för orsaker till sjukskrivningar i Sverige 

år 2015, samtidigt som den allt mer snabbföränderliga arbetsmarknaden ställer krav på 

kreativitet följt av innovation och i sin tur förändringsorienterat ledarskap inom 

organisationer. Typ av ledarskap är en viktig faktor gällande den mentala hälsan och 

möjlighet till kreativitet för medarbetare inom en organisatorisk kontext. Då kreativitet 

och förändringsorienterat ledarskap redan är vitt erkända faktorer för organisationers 

finansiella framgång hoppas studien kunna belysa dessas roll ur ett 

arbetshälsovetenskapligt perspektiv.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur förändringsinriktat ledarskap och 

kreativitet är associerat med mentala hälsan hos anställda.  

Metod: En tvärsnittsstudie utfördes. Alla deltagare(N=147) arbetade inom en 

organisation i Uppsala län, Sverige. För att mäta typ av ledarskap, mental hälsa och 

kreativitet användes tre väletablerade formulär; Cange-, produktion-, and employee-

oriented leadership, The Hospital Anxiety and Depression scale och Epstein creativity 

competencies inventory. Två logistiska regressioner utfördes för att besvara syfte och 

frågeställningar.  

Resultat och slutsats: Resultatet från genomförd studie indikerar förändringsorienterat 

ledarskap som en positiv faktor i motverkande av ångest hos medarbetare inom en 

organisatorisk kontext. Det indikerar emellertid att det inte är förändringsorienterat 

ledarskap i sig som är av störst vikt att beakta i analyser av personalens upplevda ångest 

utan snarare möjlighet till kreativitet. Resultatet påvisar således framförallt vikten av 

möjligheten till kreativitet ur ett arbeteshälsovetenskapligt perspektiv men även 

förändringsorenterat ledarskap då studien visar på ett samspel faktorerna emellan.  

 

Nyckelord: CPE-modellen, Förändringsorienterat ledarskap, Kreativitet, Mental hälsa 

och Ångest. 
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1. Bakgrund 

Den mentala ohälsan har ökat i Sverige och toppade försäkringskassans lista över 

orsaker till sjukskrivningar år 2015 (Försäkringskassan, 2015). Joyce et al. (2015) 

understyrker genom en systematisk metaanalys att depression- och ångestsyndrom är 

främsta anledningen till sjukskrivningar och lång frånvaro från arbetet i de flesta 

välutvecklade länder. Mental hälsa är ett brett begrepp med oräkneliga påverkande 

faktorer, positiva som negativa. En rapport från SBU (2014) understrycker att en stor 

del av dessa faktorer, bland andra ledarskap, återfinns inom en organisatorisk kontext.  

1.1 Ledarskap och mental hälsa 

Ledarskap och dess natur är vida undersökt och uppmärksammat som en betydelsefull 

faktor för organisatorisk arbetsmiljö och anställdas hälsa (Schyns & Schillin, 2016; 

Kuoppala, Lamminpaa, Liira & Vainio, 2008; Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2010). 

Sambandet mellan ledarskap och mental hälsa är komplext och innehåller många olika 

faktorer beroende av bland annat ledarskapsstil, vilken är en essentiell beståndsdel i 

ledarskapets positiva- eller negativa effekt på den ledda personalens hälsa (Kelloway, 

Turner, Barling & Loughlin, 2012; Mullen & Kelloway, 2010; Kuoppala, Lamminpaa, 

Liira & Vainio, 2008; McKee, Driscoll, Kelloway & Kelly, 2011;). Ledarskap kan ses 

och undersökas på flera olika sätt. I följande undersökning studeras de anställdas 

uppfattning av ledarskap då det påverkar synen av ledarens beteende och i sin tur 

individuellt uppfattad ledarskapsstil (Arvonen, 2002). Olika ledarstilar medför fokus på 

olika faktorer i arbetsmiljön, vilka i sin tur har betydelse för anställdas hälsa. 

Kunskapen om hur dessa samband ser ut är begränsad, det saknas förståelse för hur 

sambandet mellan ledarskap och hälsa ser ut om andra relevanta faktorer inkluderas i 

analyserna.  De olika teorierna om ledarskapsbeteende är emellertid många. Då följande 

studie ämnar studera associationen mellan uppfattad ledarskapsstil, självskattad 

kreativitet och hälsa kommer fokus ligga på det förändringsorienterade 

ledarskapsbeteendet i CPE-modellen, vilket ses som kreativitetsfrämjande (Arvonen, 

2002). 
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1.2 CPE-modellen  

CPE-modellen (Change-, produktion-, and employee-oriented leadership and employee 

well-being) är en av de mer kända och vetenskapligt testade teorierna beträffande 

ledarskap. Modellen härstamar ifrån The two-factor theory som består av två 

ledarskapsstilar, produktions- och personalorienterat ledarskap. Den globala 

arbetsmarkand med dess höga konkurrens och hårda krav på förändring genom 

innovation och kreativitet har medfört nya krav på organisationer och ledarskapet inom 

dessa. Detta ledde till att en ny ledarskapsstil, den förändringsorienterad, inkluderades i 

teorin och CPE-modellen uppkom (Arvonen, 2002; Ekvall & Arvonen, 1991). CPE-

modellen inkluderar därmed tre oberoende ledarskapsstilar i modellens teoretiska 

antaganden om ledares beteende;  

1. Produktionsorienterat ledarskap, vilket har planering, struktur och uppföljning av 

arbetet som primära mål. En produktionsorienterad ledares beteende speglas i tio 

egenskaper; Följa planering och regler, planera och kontrollera arbetet noggrant, 

analysera och tänka igenom innan beslut, ge klara instruktioner, skapa ordning, klar 

uppgiftsfördelning, sätta klara mål och förklarar arbetskraven grundligt. Uppdelat i två 

huvudkategorier; kontrollerar och övervakar detaljer samt organiserar och förmedlar 

klarhet (Arvonen, 2002).  

2. Personalorienterat ledarskap, vilket fokuserar på mellanmänskliga relationer i form av 

att vara vänliga, bidra med positiv support och värna om anställdas välmående går att 

återfinna i egenskaper så som att visa beaktande, respekt, tillit, vänlighet samt 

delegering av uppgifter (Arvonen, 2002). 

3. Den tredje och sista stilen vilken är av yttersta relevans för följande studie, det så 

kallade förändringsorienterade ledarskapet, har sitt fokus på beteenden som 

uppmuntrande av kreativitet följt av förändring genom innovation och skapande av 

visioner. Egenskaper som anses vara förändringsorienterade enligt CPE-modellen är; 

Visionära kvaliter, kreativitet, handlingskraft gällande implementering samt 

risktagande (Arvonen, 2002).  

Vad gällande associationen mellan förändringsorienterat ledarskap och mental hälsa är 

de empiriska resultaten flera, de flesta indikerar emellertid ett positivt samband. I form 

av att den förändringsorienterade stilen leder till ökad hälsa och ett ökat välmående 
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(Lornudd, Tafvelin, von Thiele Schwarz & Bergman, 2015;Elshout, Scherp, & van der 

Feltz-Cornelis, 2013; Nielsen, Yarker, Brenner, Randall & Borg, n.d). 

Operationaliseringen av CPE-Modellen ger de anställda möjlighet att klassificera 

chefens beteende utefter de tre ledarskapsstilarna (Arvonen, 2002). Den ger även 

möjligheten att dra samband mellan de olika stilarna och de anställdas hälsa (Lornudd et 

al., 2015). 

Då kunskapen om varför ledarskap är associerat med hälsa är begränsad blir det av 

intresse att gå in djupare på sambandet och undersöka eventuella bakomliggande 

faktorer. En viktig beståndsdel inom det förändringsorienterat ledarskap är 

kreativitetsfrämjande som även har visat sig vara associerat med mental hälsa 

(Mohamed, 2014; Lindwall, Gerber, Jonsdottir, Börjesson & Ahlborg Jr, 2014).  

1.3 Kreativitet 

Kreativitet anses vara ett vitt begrepp med ett flertal beskrivningar och tolkningar. En 

erkänd uppfattning inom en vetenskaplig kontext är att kreativitet som fenomen innebär 

förmåga till nyskapande och förändring vilket leder till frigörande av etablerade 

perspektiv (Puccio, Mance och Murdock, 2011; Brodin, 2014; NE, 02/04, 2016). Inom 

en organisatorisk kontext beskrivs kreativitet ofta som tankeutveckling av idéer 

angående procedurer, arbete eller produkter. Kreativitet förväxlas många gånger med 

innovation vilka går hand i hand och har enligt Sarooghi, Libaers och Burkemper´s 

(2015) systematiska litteraturöversikt ett starkt samband. För att konkretisera begreppen 

kan kreativitet beskrivas som processen som leder fram till innovation. Innovationen 

blir således implementeringen av idén kommen av den kreativa tankeprocessen 

(Rasulzada & Dackert, 2009). Möjligheten till utveckling och utlopp för kreativitet 

beror till stor del på omgivande faktorer, påverkade av typ av ledarskap som bedrivs i 

organisationen och dess effekt på arbetsmiljön (Bilton, 2007; (Rasulzada & Dackert, 

2009; Hemlin et al., 2013; Egbu, 2004; Brodin, 2014). 

1.4 Kreativitet och mental hälsa 

Fenomenet kreativitet som organisatorisk framgångsfaktor är vida uppmärksammat 

(Mohamed, 2014). Även kreativitet ur ett hälsoperspektiv är studerat.  Möjligheten till 

kreativitet i organisatorisk kontext influeras av flera faktorer, några av de större är 
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individens möjlighet till påverkan, handlingsutrymme samt känslan av att göra något 

meningsfullt, vilka alla förknippas med upplevd mental hälsa (Brodin, 2014; Rasulzada 

& Dackert, 2009). Ovannämnda faktorer är centrala inom de humanistiska 

inriktningarna där individens möjlighet till handlingsutrymme och känslan av 

meningsfullhet är essentiella för dess välmående och hälsa (Medin & Alexandersson, 

2000; Brodin, 2014). Samtidigt visar SBUs (2014) senaste rapport om arbetsmiljöns 

betydelse för depressions och utmattningssymtom på ökad utveckling av 

depressionssymtom för personer med liten möjlighet till påverkan i kombination med 

höga krav. Då möjlighet till kreativitet är besläktad med dessa faktorer blir det av 

intresse att se hur kreativitet samspelar med mental hälsa på ett djupare plan. Även en 

liten men vetenskapligt välutförd studie av Rasulzada och Dackert (2009) understryker 

att många av de organisatoriska faktorerna, bland andra möjlighet till 

handlingsutrymme, påverkan och utmaning, som anses nödvändiga för god mental 

hälsa, är faktorer som är associerade med och främjar möjligheten till kreativitet. Brist 

på dessa faktorer i kombination med stor arbetsbörda är relaterat med ökad stress och i 

senare skede risken för depression och ångest (ibid; Fan, Blumenthal, Watkins & 

Sherwood 2015). Vidare pointerar även Mohamed (2014) i sin studie möjlighet till 

kreativitets främjande av välmående och mental hälsa. Detta styrks av Tafvelin, 

Armelius och Westerberg (2011) som påvisade ett positivt samband mellan ett 

innovativt klimat med möjlighet till kreativitet och ökat välmående. Det finns emellertid 

även viss forskning som visar på att sambandet mellan kreativitet och mental hälsa är 

ytterst litet, i många fall obefintligt (Silvia & Kimbrel, 2010). 

Ledarskap kan antas vara en viktig förutsättning för människors möjlighet till kreativitet 

i en organisatorisk kontext, mycket då de kreativitetsfrämjande faktorerna på 

arbetsplatsen är beroende av vilken ledarskapsstil som brukas inom organisationen 

(Hemlin et al., 2013; Waples & Friedrich, 2011). Fenomenen kan ses som ytterst 

närbesläktade. Ett första viktigt steg för att förstå samspelet dem emellan samt deras 

association till mental hälsa blir således att inkludera dem i samma analys.   
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1.5 Problemformulering 

Ledarskapets roll i kreativitetsfrämjande är något som uppmärksammats på senare tid 

och anses vara essentiellt för chansen till kreativitet för anställda (Hemlin et al., 2013). 

Många forskare inom området har inriktat sig på vilka ledarskapsstilar som kan tänkas 

främja kreativiteten och hur de kan nyttjas inom organisationer (ibid.). Pokinska, 

Swartling och Drotz (2013) pointerar vikten av att ledare bör föra ett ideliget arbete för 

utveckling av arbetsmiljö och kreativitetsfrämjande av medarbetare. Samtidigt som 

efterfrågan av kreativitet och kreativitetsfrämjande ledarskap har ökat är den mentala 

hälsan på Sveriges arbetande befolkning sämre än någonsin, med höga sjukskrivningstal 

orsakade av arbetsmiljöfaktorer (Försäkringskassan, 2015; SBU, 2014). Då kreativitet 

och kreativitetsfrämjande ledarskap redan är erkännda faktorer för organisationers 

framgång, hoppas studien kunna medföra en ökad förståelse för hur dessa är associerade 

med mental hälsa. Eftersom att sambandet mellan anställdas mentala hälsa och vilket 

ledarskap de utsätts för är erkänt, har flera studier på senare tid ämnat undersöka hur 

dessa samband ser ut på en mer detaljerad nivå (Lournudd et al., 2015). I fallet med 

förändringsorienterat ledarskap ligger det nära tillhands att anta att kreativitet som en 

närbesläktad faktor, associerad med både förändringsorienterat ledarskap och mental 

hälsa, kan spela en avgörande roll. Kreativitet har dock besynnerligt nog inte inkluderats 

i tidigare studier där sambandet mellan ett förändringsorienterat ledarskap och mental 

hälsa analyserats. Kan det vara så att det är kreativitet, och inte förändringsorienterat 

ledarskap som är den verkligt centrala faktorn att beakta i analyser av mental hälsa? 

Med detta i åtanke ämnar studien undersöka om ett eventuellt samband mellan 

förändringsorienterat ledarskap(kreativitetsfrämjande) och mental hälsa kvarstår om 

kreativitet inkluderas i analyserna och på detta vis uppnå fördjupad kunskap om 

sambandet, samt poängtera vikten av kreativitet och förändringsorienterat ledarskap 

utifrån ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv. 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur förändringsinriktat ledarskap och kreativitet är 

associerat med den mentala hälsan hos anställda.  
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2.2 Frågeställningar  

1. Hur är förändringsorienterat ledarskap associerat med mental hälsa (ångest och 

depression) hos anställda?  

2. Förändras sambandet mellan förändringsorienterat ledarskap och mental hälsa 

(ångest och depression) då hänsyn tas till självskattad kreativitet? 

3. Metod  

3.1 Design  

En tvärsnittsstudie genomfördes för att undersöka hur förändringsorienterat ledarskap 

var associerat med mental hälsa, samt om ett signifikant samband mellan 

förändringsorienterat ledarskap och mental hälsa kvarstod om självskattad kreativitet 

hölls konstant. En begränsning tvärsnittstudier medför är att det inte går att dra orsak- 

och verkansamband, då studien består av endast ett mättillfälle. Det går således inte att 

säga säkert att en av faktorerna orsakat den andra. Studiedesignen är emellertid effektiv 

för att påvisa samvariation eller association mellan faktorer (Bryman, 2011). 

3.2 Urval och deltagare 

Studien utfördes på en stor organisation inom den privata sektorn i Uppsala län. Valet 

av organisation grundades i dess storlek samt organisationskultur där cheferna var 

fysiskt närvarande. En enkät skickades ut till 370 personer vilka alla arbetade inom 

organisationen. 147 personer valde att svara på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 

39,7 %. Av alla respondenter var 146 stycken direktanställda och en projektanställd, 

vilken därmed valdes att exkluderas från studien på grund av anställningstyp som 

eventuell confounding vairabel. Inklusionskriterier bestod av att respondenterna 

arbetade på aktuell organisation samt under en fysiskt närvarande chef. Att chefen var 

fysiskt närvarande var av vikt då respondenterna lättare kunde relatera till denna, vilket 

medför en minimering av risken för missförstånd gällande vilken chef som skulle has i 

åtanke. Respondenterna informerades även om att det var deras närmsta chef enkäten 

rörde. Urvalskriterierna grundades i att det var ledarskap som skulle undersökas i 

association till mental hälsa vilket gjorde en relativt nära relation mellan chef och 

medarbetare väsentlig. Ett sorts icke-sannolikhetsurval användes (Bryman, 2011). 

Enkäten skickades ut till alla medarbetare på organisationen, oberoende av individuella 
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faktorer som kön, ålder och etnicitet. Valet av urvalsmetod grundades i en tidigare 

kunskap om svårigheter att få anställda att svara på liknande enkäter. Ett utskick till alla 

anställda gjordes följaktligen med ett hopp om att få ihop så många deltagare som 

möjligt samt ett representativt urval för aktuell organisation.   

3.3 Litteratursökning 

Litteratursökningen som låg till grund för bakgrunden och problemformuleringen 

utfördes i databasen Academic search elit, vilken är en samsökningstjänst för 

vetenskapliga artiklar. Kompletterande sökningar gjordes även i databasen Discovery. 

Sökorden som användes var; *Creativity, *Mental health, *Leadership, *Depression 

och *Anxiety (för söksträngar, se bilaga 1). Även metoden kedjesökning användes i 

vissa fall då artiklar refererade till annan vetenskaplig litteratur av intresse. Utöver 

artiklarna funna genom litteratursökningen användes ett flertal relevanta artiklar 

rekommenderade av handleraren. Kvalitetskriterier som användes vid urvalet av de 

vetenskapliga artiklarna var att dem var Peer reviewed, publicerade de senaste 10 åren, 

skrivna på engelska samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter med en impact factor 

högre än 0.5 (se, bilaga 1). Tidsskrifterna som användes hade en varierande impact 

factor mellan 5.938 (Psychological Medicine) och 0.75 (Creativity Research Journal). I 

enstaka fall användes artiklar vilka inte uppfyllde alla kvalitetskriterier då artiklar trots 

detta sågs av intresse. Utöver vetenskapliga artiklar användes även rapporter från 

statliga myndigheter för att påvisa statistik över hälsoläget för Sveriges arbetande 

befolkning. Vidare är även delar av bakgrunden grundade på Arvonen´s (2002) 

avhandling om CPE-modellen.    

3.4 Datainsamling 

Mätinstrumentet som användas i studien var en enkät bestående av tre väletablerade 

frågeformulär vilkas validitet och reliabilitet var testade (Zigmond & Snaith, 1983; 

Epstein, Schmidt & Warfel, 2008; Arvonen, 2002). För att mäta ledarskap användes 

CPEs-frågeformulär där anställda bedömer sin ledare/chef utefter förändrings-, 

produktions-, och personalorientering vilka fungerar som subskalor. Enkäten har 

svarsalternativen 1-6 där; 1=Stämmer inte alls, 2=Stämmer dåligt, 3=Stämmer ganska 

dåligt, 4=Stämmer ganska bra, 5=Stämmer bra och 6=Stämmer helt. Frågeformuläret 

bestod av totalt 14 item (Lornudd et al., 2015). Till CPE-frågeformulär lades även 
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HAD-skala(The Hospital Anxiety and Depression scale) för att mäta depression och 

ångest. Skalan består av 14 påståenden, sju vilka behandlar skattning av depression 

samt sju för skattning av ångest.  Varje fråga har fyra svarsalternativ utformade 

beroende av fråga(Lisspers, Nygren & Söderman, 1997). Det tredje formuläret som 

ingick i enkäten var ECCI-formulär (Epstein creativity competencies inventory) vilket 

mäter kreativitet genom 24 påståenden. Varje påstående har fem svarsalternativ, 1 = 

Instämmer och 5 = Instämmer inte (Epstein, Schmidt & Warfel, 2008). I enkäten ingick 

även bakgrundsfrågor i form av kön, ålder, anställningslängd, anställningstyp och 

utbildning. Ett e-mail skickades ut till personalen på organisationen innehållande en 

länk till enkäten samt missiv. Två påminnelser skickades sedan ut, en respektive två 

veckor efter första e-mailet. Sammanlagt hade deltagarna tre veckor på sig att medverka 

i studien. När enkäten var ifylld skickas den automatiskt till enkätprogrammet 

Limesurvey. 

Varken student eller handledare hade tidigare erfarenhet gällande användning av 

frågeformulären. Detta sågs emellertid inte som ett problem då dessas reliabilitet och 

validitet var testad. En pilotstudie utfördes även där fem individer fick svara på enkäten, 

detta för att kontrollera för eventuella oklarheter i utformningen.  

3.5 Analys 

Data analyserades genom statistikprogrammet IMB SPSS Statistics 22. Oberoende 

variabler var förändringsorienterat ledarskap (ordinalskala) och kreativitet som 

behandlades utefter intervallskalenivå (Polit & Beck, 2016). Beroende variabler vara 

depression och ångest (ordinalskala). Innan index för variablerna sammanfogades 

omkodades alla svar utefter respektive omkodningsschema för de olika formulären. 

Variablerna ålder(kvotskala), kön(nominalskala), inkomst(ordinalskala), 

anställningslängd(kvotskala)samt utbildning(ordinalskala) inkluderades som potentiella 

confounders i analyserna. Med detta menas att det kontrollerades för eventuella 

skensamband där mental hälsa eventuellt skulle varit associerat med exempelvis att 

unga på företaget mår bättre överlag då hälsa påverkas av ålder (Verkuil, Atasayi & 

Molendijk, 2015).  Att någon sorts könsdiskriminering bidrar till sämre mental hälsa för 

något av könen (ibid.). Att högavlönade möjligen har en bättre hälsa på grund av att de 

känner högre uppskattning (Hounkpatin, Wood & Dunn, 2016).  Alternativt att en 
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nyanställd känner ångest över eventuell stress som upplevs då en individ är ny inom en 

organisation (Verkuil, Atasayi & Molendijk, 2015). Då det var stora skillnader gällande 

utbildningsnivå hos de anställda kontrollerades även utbildning som confounder. 

Variablerna lön, kön och utbildning omvandlades till dummyvariabler. Lön utefter 

gränsvärde för statlig inkomskatt (0) = 0-36933/mån och (1) = 36934</mån 

(Skatteverket, 2016), kön utefter man (0) och kvinna (1) och utbildning utefter 

genomförd nivå (0) Grundskola/gymnasiet och (1) Universitet/högskola. Vad gällande 

alla kategoriska variabler har kategorin med stört antal respondenter använts som 

referenskategori (Field, 2013). Då antalet respondenter var relativt litet i förhållande till 

antal oberoende variabler användes purposeful selektion, vilket är en metod där 

selektion av variabler sker löpande genom hela processen som leder fram till slutlig 

modell (Bursac, Gauss, Williams & Hosmer, 2008; Zoran, Heath, David Keith, David & 

David, 2013). Univariata regressionsanalyser utfördes således för alla variabler på 

oberoende sidan mot beroende variablerna ångest respektive depression. Av potentiella 

confounders var enbart variabeln kön (p<.043) signifikant associerad med beroende 

variabel ångest, även oberoende variablerna förändringsorienterat ledarskap (p<.024) 

och kreativitet (p<.023) var signifikanta och alla tre valdes av den meningen ut till de 

slutliga multivariata analyserna. Då test of normality (Shapiro-Wilk p=.000) för ångest 

visade på icke normalfördelad data valdes analysmetoden Binär logistisk regression 

(Field, 2013). Därav var skapandet av dikotoma variabler nödvändigt, vilket innebär 

uppdelning av en variabel i två logiska kategorier vilka utesluter varandra (ibid.). 

Proportionen respondenter som kunde klassificeras som drabbade av depression var i 

det aktuella fallet endast 13 stycken. Vilket är för få för att möjliggöra en logistisk 

regressionsmodell (Peduzzi et al., 1996). Av den anledningen uteslöts variabeln 

depression från vidare analyser. För variabeln ångest var proportionen som kunde 

klassificeras som ångest drabbade 35/146 stycken. Enligt Peduzzis et als (1996) 

rekommendation för antal respondenter i en logistisk regressionsmodell med tre 

variabler på den oberoende sidan och proportionen 35/146 som möjliga utfall=1 följer 

det att minst 125 respondenter behövs för analyserna (N=10x3/0,24. Se Peduzzi et al., 

1996). Modellen var därmed genomförbar då aktuell studie hade 146 respondenter. Två 

logistiska regressioner genomfördes, den första vilken innehöll oberoende variabler 

förändringsorienterat ledarskap och kön samt beroende variabel ångest för att svara på 

frågeställning ett, där associationen mellan förändringsorienterat ledarskap och ångest 
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mäts. Den andra analysen innefattade även oberoende variabel kreativitet för att 

undersöka dess effekt på associationen, och således svara på frågeställning två.  

3.5.1 Beroende variabel 

Beroende variabeln ångest mättes genom 7 item (Cronbach´s alfa=0,854) med 

svarsalternativ 1-4. Då data var snedfördelad omvandlades variabeln till dikotom med 

kategorierna ”Ingen ångest”(0) 0-7p och ”möjligen ångest/antagligen ångest” (1) 8-21p 

(Zigmond & Snaith, 1983; Sullivan et al., 1993). 

3.5.2 Oberoende variabler  

Förändringsorienterat ledarskap mättes genom 5 item (Cronbach´s alfa=0,900) med 

svarsalternativ 1-6. Då data var snedfördelad dikomatiserades variabeln till kategorierna 

”Förändringsorienterat ledarskap”(0) 16-30p och ”Icke förändringsorienterat 

ledarskap”(1) 1-15p. Detta föreföll mest logiskt då de tre första alternativen är negativa 

och de tre sista är positiva. Då kön redan var uppdelad i två grupper; man(0) och 

kvinna(1) var ingen vidare uppdelning av variabeln nödvändig. Oberoende variabeln 

kreativitet mättes genom 24 item (Cronbach´s alfa=0.852) med svarsalternativ 1-5. Test 

of normality (Shapiro-Wilk p=.200) visade att variabeln var normalfördelad och 

behövde därför inte dikotomiseras. (Field, 2013). 

3.6 Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden som togs till hänsyn i studien var informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Genom 

missiv (se bilaga 2) informerades deltagarna om studien och dess syfte samt att 

deltagandet var frivilligt och fick avslutas när som helst under studiens gång. Deltagarna 

informerades även om att all data behandlades konfidentiellt och att inga enskillda svar 

skulle kunna kopplas till specifik respondent. Detta då en anonym internätbaseradenkät 

användas vilket minimerade risken för att andra än forskaren skulle få tillgång till 

enskilda svar. De enskilda svaren redovisade inte heller i uppsatsen. Medverkande 

organisation hölls även anonym. 

Forskaren eller i det här fallet student och handledare ansvarade ytterst för att 

personinformation och data behandlades regelrätt. (Codex, 2015). 
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4. Resultat 

Nedan i Tabell 1 visas deskriptiv statistik över variabler. Oberoende och confounding 

variablerna testades mot beroende variablerna ångest och depression i univariata 

analyser, de signifikanta variablerna (*) valdes sedan ut för de slutliga analyserna.   

Tabell 1: 

Urvalskarakteristik  N=146     

Beroende variabler                 N.    Procent. 

Ångest * 

   

146 100% 

Frisk(0) 

   

111 76,00% 

Ångest(1) 

  

35 24,00% 

Depression 

  

146 100% 

Frisk(0) 

   

113 91,10% 

Depression(1)     13 8,90% 

Oberoende variabler       

Förändringsorienterat ledarskap * 146 100% 

Förändringsorienterat(0) 

 

123 84,20% 

Icke förändringsorienterat(1) 23 15,80% 

Kreativitet *   (mean)72,73     SD=12,7 

Confounding variabler       

Kön * 

   

146 100% 

Man(0) 

   

118 80,80% 

Kvinna(1) 

  

28 19,20% 

Utbildning  

  

146 100% 

Grundskola/Gymnasiet(0)  

 

72 50,70% 

Universitet/Högskola(1) 

 

74 49,30% 

Inkomst  

   

146 100% 

0-36933/Mån(0) 

  

90 61,60% 

36934 >/Mån(1) 

  

56 38,40% 

Ålder(År)  

  

(mean)46,6   SD=10,57 

Anställningslängd(Mån)  (mean)210,79 SD=169,58 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över variabler.    
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4.1 Logistiska regressioner  

4.1.1 Logistisk regression 1 

Frågeställning 1 vilken behandlar associationen mellan förändringsorienterat ledarskap 

och mental hälsa besvarades delvis genom logistisk regressionsanalys 1. Exp(B) värdet i 

analysen indikerar att när icke förändringsorienterat ledarskap ökar med ett skalsteg är 

oddsen 3 gånger större för utfallet ångest, vilket innebär att anställda vilka inte uppfattar 

sin ledare som förändringsorienterad löper tre gånger så stor risk att lida av ångest 

jämfört med de som uppfattar sin chefs ledarskap som förändringsorienterat. Exp(B) 

värdet kan även enligt Pamper (2000) beräknas i procent ((3,07-1)*100=207%) 

(Rosenfeld & Penrod, 2011). Resultatet indikerar således att oddsen för att drabbas av 

ångest för respondenter som inte upplever sin chef som förändringsorienterad är 207 % 

högre än för medarbetare som upplever sin chefs beteende som förändringsorienterat. 

Vidare indikerade Exp(B) värdet för kön att oddsen för att drabbas av ångest för 

anställda kvinnor inom organisationen är 2,59 respektive 159 % ((2,59-1)*100=159%) 

gånger så hög som för män (Se tabell 2).  

Chi-square testet i tabell 2 visade att den fullständiga modellen mot den konstanta 

modellen var signifikant, vilket indikerar att oberoende variablerna 

förändringsorienterat ledarskap och kön tillförlitligt kunde skilja på anställda med och 

utan ångest. Analysen visade vidare att både resultatet för förändringsorienterat 

ledarskap och kön bidrog signifikant till utfallet för ångest. Nagelkerke´s R2 indikerade 

även en relation mellan prediktorer och prediktion. 
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Tabell 2: Binary logistisk regression 1. Beroende variabel, Ångest (N=146).  

Variabler     
                        

B.    Exp(B).  Sig.     

Förändringsorienterat 

ledarskap (Icke 

förändringsinriktat=1) 1,120     3,07 .021* 

  Kön (Kvinna=1) 

  

  ,947     2,59 .039* 

                    

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

      Chi-Square = 9,305 

(p<.010) df=2 

      Nagelkerke R Square =.092 

Hosmer and Lemeshow test 

(p<.638) 

      Tabell 2. Logistisk regression för ”ångest” mot oberoende variablerna 

förändringsorienterat ledarskap och kön.   

4.1.2 Logistisk regression 2 

För att svara på frågeställning 2 adderades kreativitet till modellen, detta för att se om 

en signifikant association mellan förändringsorienterat ledarskap och mental hälsa 

kvarstod då kreativitet inkluderades. Analysen visade signifikanta resultat för kreativitet 

och kön, förändringorienterat ledarskap var inte längre signifikant. Den stora skillnaden 

gällande förändringsorienterat ledarskap där variabeln gick ifrån högst signifikant till 

insignifikant indikerar kreativitets effekt på sambandet mellan förändringsorienterat 

ledarskap och ångest. Exp(B) värdet för kreativitet indikerar en liten påverkan på 

utfallet av ångest då värdet var nära 1, det negativa värdet antydde emellertid en 

minsking av ångest med 5 % per skalsteg ((0,95-1)*100=5%) då möjligheten till 

kreativitet ökade. Vidare indikerade Exp(B) att när oberoende variabeln kön ökade med 

ett skalsteg var oddsen 3,75 gånger större. (Se tabell 3). 

Chi-square testet i tabell 3 visade att även den modifierade modellen var signifikant. 

Fortsatt indikerade Nagelkerke´s R2 en ökad förklarad variation i den beroende 

variabeln för den modifierade modellen i jämförelse med modell 1.  
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Tabell 3: Binary logistisk regression 2. Beroende variabel, Ångest (N=146). 

Variabler                         B.           Exp(B). Sig.     

Förändringsinriktat 
ledarskap (Icke 
förändringsinriktat=1) 

 

              0,261                1,3 .657 

  Kön (Kvinna=1) 

  

              1,320                3,75 .009** 

 Kreativitet  

  

             -0,052                0,95 .006** 

                   

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

      Chi-Square = 17,473 
(p<.001**) 

      Nagelkerke R Square = .168 

Hosmer and Lemeshow test 

(p<.738) 

      Tabell 3. Logistisk regression för ”ångest” mot oberoende variablerna 

förändringsorienterat ledarskap, kreativitet och kön.   

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Fokus för aktuell studie har legat på att undersöka förändringsorienterat ledarskap och 

kreativitet ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv, snarare än i en ekonomisk kontext 

vilka begreppen vanligen diskuteras. Idén om förändringsorienterat ledarskap och 

kreativitet som relevanta begrepp rörande mental hälsa grundades i dessas koppling till 

humanistiska grundtankar om hälsa och välmående. Inom de humanistiska 

inriktningarna ses människans möjlighet till handlingsutrymme, påverkan och känslan 

av meningsfullhet som essentiella för dennes hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). 

Det argumenterades för att sådana faktorer kan ses som relaterade till kreativitet 

(Rasulzada & Dackert, 2009). Samtidigt som ett förändringsorienterat ledarskap 

tillgodoser ovannämnda behov genom ledarens uppmuntran till utveckling, nytänkande 

och en förmåga att visa medarbetarna att dem är meningsfulla genom lyhördhet och ett 

öppet sinne för nya idéer (Arvonen, 2002).  

För att undersöka syftet med studien genomfördes två logistiska regressioner. Logistisk 

regression 1 indikerade en signifikant association mellan förändringsorienterat 

ledarskap och upplevd ångest, där oddsen för att drabbas av ångest var tre gånger så stor 
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för medarbetare vilka inte upplevde att deras chef hade en förändringorienterad 

ledarskapsstil. En univariat regressionsanalys för depression mot förändringsorienterat 

ledarskap visade ingen signifikant association. Det finns emellertid en stor möjlighet att 

detta berodde på brist i data, då väldigt få medarbetare led av depression. Vad gäller 

frågeställning 2 om hur kreativitet hade en påverkan på associationen mellan 

förändringsorienterat ledarskap och mental hälsa besvarades frågeställningen av 

logistisk regression 1 och logistisk regression 2, vilka visade att den signifikanta 

associationen från analys 1 mellan förändringsorienterat ledarskap och ångest inte 

kvarstod då kreativitet hölls konstant i modell 2. Resultatet indikerar kreativitet som den 

centrala faktorn i sambandet. Tidigare forskning inom området ledarskap och hälsa har 

fastslagit att det finns en stark association mellan ledarskap och den ledda personalens 

hälsa (Schyns & Schillin, 2016; Kuoppala, Lamminpaa, Liira & Vainio, 2008; Christie 

& Hoption, 2010; Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2010). Resultatet talar inte emot 

tidigare forskning då en stark association mellan ledarskap och upplevd ångest sågs. 

Denna association blev emellertid insignifikant då kreativitet hölls konstant i modellen. 

Resultatet indikerar således att det är den kreativitetsfrämjande delen inom det 

förändringsorienterade ledarskapet som är av störst vikt att beakta i analyser av 

personalens upplevda ångest. Förändringsorienterat ledarskap har i tidigare forskning 

visat sig ha både positivt och negativa hälsokonsekvenser, med flest resultat som pekat 

på positiva effekter. Aktuellt resultat bidrar till föreställningen om att ledarskapsstilen 

har en positiv effekt på medarbetares hälsa i form av minskning av ångest. En förklaring 

till de tvetydiga resultaten från tidigare forskning kan bero på hur det 

förändringsorienterade ledarskapet och förändring uppfattas av medarbetarna. Det finns 

forskning som har påvisat att förändring som är oförklarad eller oönskad kan leda till 

ångest (Väänänen, Pahkin, Kalimo, Buunk, 2004). Samtidigt som förändringsorienterat 

ledarskap som leder till förändring men präglas av medbestämmande rätt för personalen 

samt en känsla av meningsfullhet ofta har positiva effekter (Elshout, Scherp, & van der 

Feltz-Cornelis, 2013; Nielsen, Yarker, Brenner, Randall & Borg, n.d). Med detta i 

åtanke blir det av stor vikt för ledaren att föra en god kommunikation med medarbetarna 

och trycka på deras möjlighet till påverkan. En alternativ förklaring till de olika 

resultaten kan vara att de olika hälsoutfallen beror på hur väl de skilda ledarna lyckats 

tillgodose personalens möjlighet till kreativitet då det, utifrån genomförd studies 
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resultat, kan antas vara den essentiella faktorn att beakta i sambandet mellan 

förändringsorienterat ledarskap och mental hälsa.  

Ingen tidigare forskning om hur kreativitet påverkar associationen mellan 

förändringsorienterat ledarskap och mental hälsa återfanns då en systematisk 

litteratursökning utfördes. Resultatet från genomförd studie indikerar att möjlighet till 

kreativitet har en stor roll i den sedda associationen mellan förändringsinriktat ledarskap 

och upplevd ångest, även om grad av effekt inte går att påvisa genom aktuell studie. Om 

tidigare forskning inom områdena kreativitet, mental hälsa och förändringsorienterat 

ledarskap analyseras är emellertid inte resultatet helt oväntat då forskningen indikerar 

en association mellan områdena. Det finns en association mellan förändringsorienterat 

ledarskap och kreativitet, då kreativitetsfrämjande ses som en del i ledarskapsstilen 

(Arvonen, 2002), samtidigt som båda faktorerna är associerade med mental hälsa 

(Lournudd et al., 2015; Mohamed, 2014). En förklaring till resultatet och den sedda 

associationen mellan förändringsorienterat ledarskap och mental hälsa kan vara att den 

till största del beror på möjligheten till kreativitet hos medarbetarna, vilket då blir den 

essentiella faktorn i sambandet. Detta skulle förklara varför förändringsorienterat 

ledarskap blev insignifikant då kreativitet hölls konstant i modell 2. Tidigare forskning 

har visat att psykisk aktivitet har en lindrande effekt gentemot upplevd ångest 

(Lindwall, Gerber, Jonsdottir, Börjesson & Ahlborg Jr, 2014). Då kreativitet som 

process är en erkänd psykisk aktivitet kan detta vara en förklaring till varför 

förändringsorienterat ledarskap som är kreativitetsfrämjande har positiv effekt på 

medarbetarnas mentala hälsa. 

Vidare indikerade även resultatet att kvinnor löpte större risk att drabbas av ångest än 

män. Resultatet kan vara grundat i en rad olika faktorer. En förklaring skulle kunna vara 

att kvinnor har en viss benägenhet att vara mer öppna gällande sitt hälsotillstånd än 

män, då studien är baserad på självskattad mental hälsa är detta en möjlig omständighet 

till utfallet. Caroli och Weber Baghdiguian (2016) visade genom sin studie baserad på 

data från 30,124 observationer att det är mer legitimt för kvinnor att rapportera sämre 

hälsa än män inom en organisatorisk kontext. Forskning har även visat att 

arbetsuppgifter inom en mansdominerad organisation ofta ser olika ut för män och 

kvinnor där kvinnor många gånger arbetar med mer psykiskt krävande uppgifter som 

medför höga krav och låg kontroll (Karlqvist et al. 2012). Detta kan i sin tur leda till 
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olika belastningar på den mentala hälsan beroende av kön. Då aktuell organisation är 

mansdominerad är detta en alternativ förklaring till utfallet. Låg kontroll är vidare något 

som har stor negativ påverkan på möjlighet till kreativitet (Rasulzada & Dackert, 2009), 

och kan eventuellt ytterligare förklara den högre upplevda graden av ångest hos de 

kvinnliga medarbetarna inom organisationen. Statistik från Statens beredning för 

medicinsk utredning [SBU] (2014) har visat en kraftig överrepresentation av kvinnor i 

statistiken över sjukskrivningar på grund av psykisk sjukdom i jämförelse med män, där 

kvinnor drabbas i dubbelt så stor utsträckning (ibid.). Detta innebär att resultatet för 

könsskillnader inom organisationen gällande den mentala hälsan stämmer in relativt bra 

på Sveriges population i stort.  

Resultatet från genomförd studie är av hög relevans för arbetshälsovetenskapen då det 

vidare har förklarat delar av det komplexa sambandet mellan ledarskap och mental 

hälsa. Samtidigt som det indikerar förändringsorienterat ledarskap och möjlighet till 

kreativitet som viktiga faktorer gällande minskning av ångest hos medarbetare. Det har 

bidragit till en ytterligare förståelse för att typ av ledarskap är av stor vikt gällande 

upplevd mental hälsa och att möjlighet till kreativitet på arbetsplatsen bör beaktas, inte 

bara ur ett finansiellt perspektiv utan också ur en arbetshälsovetenskaplig synvinkel. 

Ledare och individer överlag vilka arbetar med hälsoarbete bör därför ta hänsyn till 

vikten av ett förändringsorienterat ledarskap och framförallt möjlighet till kreativitet för 

att tillgodose medarbetarnas mentala hälsa.  

5.2 Metoddiskussion  

Val av metod vid utförandet av studien har medfört vissa begränsningar som bör tas i 

beaktning då resultatet tolkas. Då en tvärsnittsstudie utfördes är det inte möjligt att dra 

några orsak- och verkansamband. Tvärsnittsdesignen tillåter emellertid forskaren att dra 

slutsatser om associationer mellan variabler (Bryman, 2011). Vilket var målet med 

genomförd studie. Mätningen av ledarskapsstil, mental hälsa och kreativitet 

genomfördes med hjälp av väletablerade formulär med testad validitet och reliabilitet, 

detta bidrar till en ökad trovärdighet. Mer så då även Cronbach´s alfa test utefördes på 

alla index för att säkerställa skalornas reliabilitet (Field, 2013). Vad gällande resultatets 

generaliserbarhet finns det även här begränsningar. Då ett icke-sannolikhetsurval 

utfördes, blir generalisering av resultat svår (Bryman, 2011). Eftersom att enkäten 
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skickades ut till alla medarbetare inom organisationen, med en svarsfrekvens på ca 40 % 

blir det problematiskt att säga att urvalet är representativt för populationen. En tämligen 

jämn fördelning av bakgrundsvariablerna kön, ålder, lön och anställningslängd som 

passade in på populationens karakteristik talar däremot för ett relativt representativt 

urval. Begräsningar för studiens generaliserbarhet kan därmed antas till aktuell 

organisation, möjligen mansdominerade organisationer av samma karaktär. Det vore 

således önskvärt med en annan urvalsteknik för vidare studier inom området, lämpligen 

någon typ av sannolikhetsurval för att uppnå en högre möjlighet till generalisering av 

resultatet (Bryman, 2011). Då resultaten var signifikanta och data kontrollerades för 

rimliga confounders kan emellertid en slutsats om relativt hög intern validitet göras, 

även om det alltid finns risk för skensamband (ibid.). En confounding variabel som inte 

testades för, vilken kan ha kommit att påverka resultatet, var typ av sektor medarbetaren 

arbetade inom(produktions eller tjänstemans). Då confoundern lön var insignifikant kan 

emellertid antagandet om att typ av sektor inte hade haft någon signifikant påverkan 

göras, av den orsaken att majoriteten tjänstemän låg i lönekategori 1 och majoriteten 

produktionsanställda låg i kategori 0. Vidare ökar risken för självskattnings-bias då data 

som låg till grund för analyserna var självskattad. Detta kan som tidigare diskuterats 

vara anledningen till könsskillnaderna gällande den mentala hälsan hos medarbetarna, 

då kvinnor tenderar att skatta högre grad av ångest än män (Caroli, Weber Baghdiguian, 

2016). Urvalets storlek var av acceptabel omfattning beräknad utifrån Peduzzi et al´s. 

(1996) metod för uträkning av urvalsstorlek för logistisk regression.   

5.3 Slutsats  

Resultatet från genomförd studie indikerar förändringsorienterat ledarskap som en 

positiv faktor i motverkande av ångest hos medarbetare inom en organisatorisk kontext. 

Oddsen att drabbas av ångest för medarbetare vilka upplevde sin chef som 

förändringsorienterad var tre gånger lägre än för de som ansåg att sin chef inte hade ett 

förändringsorienterat ledarskap. Det indikerar emellertid att det inte är 

förändringsorienterat ledarskap i sig som är av störst vikt att beakta vid analyser av 

personalens upplevda ångest utan snarare den kreativitetsfrämjande delen inom 

ledarskapet. Resultatet påvisar således framförallt vikten av möjligheten till kreativitet 

ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv, men även förändringsorienterat ledarskap då 

studien visar på ett starkt samspel faktorerna emellan. 
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5.4 Förslag till vidare forskning 

Studien ämnade även undersöka associationen mellan förändringsorienterat ledarskap 

och depression, samt om ett eventuellt signifikant samband kvarstod om kreativitet hölls 

konstant. Då data inte tillät detta vore det av intresse att undersöka detta i en ytterligare 

studie.  

Vidare vore det intressant att studera associationen mellan förändringsorienterat 

ledarskap och mental hälsa på en mer detaljerad nivå. Förslagsvis genom en 

longitudinell studie för att kunna dra orsak- och verkansamband. Det vore även av värde 

att studera kreativitet som eventuellt medierande variabel av sambandet. Detta då 

logistisk regression 2 tyder på en eventuell medierande effekt. En medierande effekt 

genom kreativitet på sambandet skulle förklara varför förändringsorienterat ledarskap 

blev insignifikant då kreativitet hölls konstant i modellen. Vilket kan tydas som att all 

kraft i förändringorienterat ledarskap går åt till att förklara kreativitet som i sin tur 

förklarar ångest. Kan det till och med vara så att det är förändringsorienterat ledarskap 

som är den mellanliggande variabel i sambandet mellan kreativitet och mental hälsa och 

inte tvärt om.  

Slutligen som tidigare nämnt uppstod idén om associationen mellan möjlighet till 

kreativitet och mental hälsa ifrån humanistiska grundtankar om handlingsutrymme, 

meningsfullet och möjlighet till påverkan som essentiella för människans välmående. 

Vilka i sin tur kan antas vara associerade med möjlighet till kreativitet (Rasulzada & 

Dackert, 2009). Således är ett förslag till vidare forskning att undersöka hur väl 

möjlighet till kreativitet samspelar med handlingsutrymme, meningsfullhet och 

möjlighet till påverkan inom en organisatorisk kontext och på så vis få en djupare 

förståelse för associationen mellan kreativitet och hälsa.  
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Bilaga 1 - Söksträngar och impact factor 

Söksträngar 

1. TITLE-ABS-KEY ("Mental health” OR "Depression" OR “Anxiety*”)   

2. TITLE-ABS-KEY ("Leadership" OR “Creativity*")              

3. TITLE-ABS-KEY ("Mental health” OR "Depression" OR “Anxiety*” AND 

"Leadership" OR “Creativity*")     

4. TITLE-ABS-KEY ("Mental health” OR "Depression" OR “Anxiety*” AND 

"Leadership" AND “Creativity*") 

5. 1-4 + Peer reviewed 

6. 1-5 + Engelska      

7. 1-6 + Årtal (2006-2016)      

Impact factor 

Scandinavian Journal of Management 0.981 

Validation of a New Test, Creativity Research Journal 1.619 

Social Science & Medicine 2.89 

Psychological Medicine 5.938 

Work & Stress 3.00 

Journal of occupational and environmental medicine 1.630 

Acta Psychiatr Scand 5.605 

International journal of nursing studies 2.901 

Journal of Management, Spirituality & Religion 1.25 

Journal Of Creativity In Mental Health - 

Neuropsychiatric Disease And Treatment 1,741 

Creativity Research Journal 0.75 

Total Quality Management & Business Excellence 1.32 

Leadership organizational stud 1.25 
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Journal Of Advanced Nursing 1,741 

Advances in Developing Human Resources - 

Dialogues in Clinical Neuroscience - 

Psychology Of Aesthetics, Creativity, And The Arts 3.054 

Leadership Quarterly 3.138 

Journal Of Business Venturing 3.678 

Journal of Clinical Epidemiology 3.417 

Ergonomics Open Journal 1.18 

Health Education 0.821 
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Bilaga 2 - Missiv  

 

 

 

Hej!  

Tack för att du valt att medverka i denna studie. Studien kommer att ligga till grund för 

en magisteruppsats inom arbetshälsovetenskap, vilken kommer handla om ledarskap 

och kreativitet och hur det är associerat med hälsa. I enkäten ombeds du uppge några 

grundläggande uppgifter om dig själv som t.ex. uppgifter om kön och ålder. Du 

ombedes även ta ställning till några påståenden om hur du uppfattar ditt arbete och hur 

du mår. Deltagandet är frivilligt, men just dina svar är viktiga för att säkerställa studiens 

tillförlitlighet. Inga svar kommer att kunna kopplas till specifik person, de enskilda 

svaren kommer enbart att ses av författaren av uppsatsen. Inga obehöriga, t.ex. 

arbetsgivare eller kollegor kommer således ta del av dina enskilda svar. Du kan även när 

som helst avbryta ditt deltagande i studien. För frågor om studien får du gärna kontakta 

mig. Klicka på länken nedan för att påbörja enkäten. 

Länk: http//www… 

Vänliga hälsningar 

Simon Lindahl-Waldenström. Student, Högskolan i Gävle. 

Kontakuppgifter       

Mob: 0700909159 

 
  

E-mail: simon.lindahlwaldenstrom@gmail.com 

Tack för din medverkan. 
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Bilaga 3 - Enkät 

Bakgrundsfrågor               

1. Är du? 

  

                    3. Hur länge har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats? 

¤ Man 

  

                    _______(År/månader, t ex. 5 månader eller 1 år och 2 månader) 

¤ Kvinna  

       

  

2. Vilket år är du född? 

 

                     4. Vilken är din ungefärliga månadsinkomst före skatt?   

________Årtal 

 

                      ________Kronor per månad 

  

  

5. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 6. Vilken är din huvudsakliga anställningsform? 

¤ Grundskola, folkskola, realskola eller liknande (Om du är inhyrd eller konsult  ange  

 

  

¤ 2-årig gymnasieskola eller fackskola 

 

anställningsform i ditt konsult/Bemanningsföretag)   

¤ 3- eller 4-årig gymnasieutbildning 

 

¤ Tillsvidareanställd ¤ Anställd på viss tid (t ex. vikariat) 

¤ Universitet eller högskoleutbildning utan examen ¤ Projektanställd ¤ Provanställd 

 

  

¤ Examen från universitet eller högskola ¤ Konsult med eget företag ¤ Annat, nämligen________ 

 

CPE-Frågeformulär  

(Cange-, produktion-, and employee-oriented leadership and employee well-being) 
Nu följer ett antal påståenden som handlar om hur du ser på din närmsta 

chef.  

Min närmsta chef.. 

     
Är hänsynsfull 

   

1 2 3 4 56 

 
Bryr sig om mig som person 

  

1 2 3 4 56  

 
Delegerar ansvar och befogenheter  

  

1 2 3 4 56 

 
Litar på sina medarbetare 

   

1 2 3 4 56 

 Formulerar tydliga och konkreta mål för 

arbetet 

 

1 2 3 4 56 

 Ger tydliga instruktioner för hur arbetet ska 

utföras 

 

1 2 3 4 56 

 
Är noga med att följa regler och principer 

 

1 2 3 4 56 

 
fördelar arbete till gruppen och individer på ett tydligt sätt 1 2 3 4 56 

 
Följer upp och kontrollerar arbetet noggrant 

 

1 2 3 4 56 

 Testar nya arbetssätt i 

verksamheten-  

    för att förbättra möjligheterna att uppnå våra 

organisatoriska mål  
1 2 3 4 56 

 
Har och förmedlar visioner om framtiden  

 

1 2 3 4 56 

 Uppmuntrar till utveckling, nytänkande och 

lärande 

 

1 2 3 4 56 

 Diskuterar gärna nya idéer och 

förslag 

  

1 2 3 4 56 

 
Startar utvecklingsprojekt   

  

1 2 3 4 56 

 (Svarsalternativ: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer dåligt, 3 Stämmer ganska 

dåligt, 4 Stämmer ganska bra, 5 Stämmer bra, 6 Stämmer helt.) 
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Epstein creativity competencies inventory for Individuals (ECCI-i) 

Var snäll och kryssa i det svarsalternativ som bäst representerar din reaktion till varje uttalande. 

1=Instämmer och 5=Instämmer inte.  

1. Jag har möjlighet att uttrycka mig kreativt på min arbetsplats.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

2. Jag har inte tid att tänka ut nya idéer.   Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte  

3. Jag behöver inte spela in nya idéer för att komma ihåg dem.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte  

4. Jag läser bara böcker och artiklar inom mitt expertisområde. Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

5. Ibland gillar jag att arbeta med extremt svåra problem.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

6. Jag har alltid en inspelningsapparat med mig.   Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

7. Jag gillar att resa till nya platser.    Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

8. Jag gillar att träffa nya människor.   Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

9. Jag gillar bara uppgifter som jag vet att jag klarar av. Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

10. Jag ändrar sällan min arbetsplats utseende.   Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

11. Jag spelar in mina nya idéer så fort jag kommer på dem.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

12. Ibland använder jag drömmar/dagdrömmar för att få nya idéer.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

13. Jag läser ofta böcker utanför mitt expertisområde.   Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

14. Jag delar inte med mig av mina idéer.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte  

15. Jag prenumererar på tidningar inom olika områden.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

16. Jag söker endast utbildning inom mitt område.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

17. Dagdrömmande är bara slöseri med min tid.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

18. Jag gillar inte att arbeta med problem som inte har någon lösning.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

19. Jag har speciella platser som jag går till för att tänka.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

20. Jag skulle aldrig lämna in en idé till ett förslags/idésystem på arbetet. Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

21. Jag är inte rädd för misslyckande.   Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

22. Jag behöver inga fler kollegor.    Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

23. Jag gillar att arbeta med samma grupp personer hela tiden. Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 

24. Jag har en inspelningsaparat bredvid min säng på natten.  Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer inte 
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Hospital Anxiety and Depression Scale-frågeformulär (HAD)  

Följande frågor handlar om hur du har känt dig under den senaste veckan. Besvara frågorna genom att 

markera det svarsalternativ du tycker stämmer bäst. Om du är osäker, markera det alternativ som känns 

riktigt. 

1. Jag känner mig spänd eller ”uppskruvad” 

 

1. Jag känner mig som om jag gick på ”lågt varv” 

 ¤ För det mesta 

    

¤ Nästan jämt 

    ¤ Ofta 

    

¤ Mycket ofta 

    ¤ Då och då 

    

¤ Ibland 

    ¤ Inte alls 

    

¤ Inte alls 

    2. Jag uppskattar samma saker som förut 

 

2. Jag får en slags känsla av rädsla som om jag hade  

¤ Precis lika mycket 

   
   ”fjärilar i magen” 

   ¤ Inte alls lika mycket 

   

¤ Inte alls 

    ¤ Bara lite 

    

¤ Någon gång 

    ¤ Knappt alls 

    

¤ Rätt ofta 

    3. Jag får en slags känsla av rädsla som om någonting ¤ Mycket ofta 

    
 förfärligt håller på att hända 

  

3. Jag har tappat intresset för mitt utseende 

 ¤ Alldeles bestämt och rätt illa 

  

¤ Absolut 

    ¤ Ja, men inte så illa 

   

¤ Jag bryr mig inte så mycket om det som jag borde 

 ¤ Lite, men det oroar mig inte 

   

¤ Jag kanske inte bryr mig om det riktigt så mycket 

 ¤ Inte alls 

    

¤ Jag bryr mig precis lika mycket som förut 

 4. Jag kan skratta och se saker från den humoristiska sidan 4. Jag känner mig rastlös som om jag måste vara på språng 

¤ Lika mycket som jag alltid kunnat 

  

¤ Verkligen mycket 

   ¤ Inte riktigt lika mycket nu 

   

¤ En hel del 

    ¤ Absolut inte så mycket nu 

   

¤ Inte så mycket 

   ¤ Bara någon enstaka gång 

   

¤ Inte alls 

    5. Oroande tankar kommer för mig 

  

5. Jag ser fram emot saker och ting med glädje 

 ¤ Mycket ofta 

    

¤ Lika mycket som förut 

   ¤ Ofta 

    

¤ Något mindre än jag brukade 

  ¤ Då och då men inte så ofta 

   

¤ Klart mindre än jag brukade 

   ¤ Bara någon enstaka gång 

   

¤ Nästan inte alls 

   6. Jag känner mig glad 

   

6. Jag får plötsligt panikkänslor 

  ¤ Inte alls 

    

¤ Verkligen ofta 

    ¤ Inte ofta 

    

¤ Rätt ofta 

    ¤ Ibland 

    

¤ Inte så ofta 

    ¤ För det mesta 

    

¤ Inte alls 

    7. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd 7. Jag kan njuta av en bra bok, ett bra radio eller TV-program 

¤ Absolut 

    

¤ Ofta 

    ¤ Oftast 

    

¤ Ibland 

    ¤ Inte ofta 

    

¤ Inte så ofta 

    ¤ Inte alls 

    

¤ Mycket sällan 

    
 


