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Abstract 

Aim: Based on the concept of health promotion leadership, the purpose is to examine 

how the first-line managers perceive their own leadership in comparison to employees' 

perceptions of the leadership, and whether this relates to employee well-being at work. 

 

Methods: This study is a recess of the project GodA and it’s based on a cross-sectional 

design with both quantitative and qualitative methods. To make a comparison between 

managers and employees perception of leadership, a selection of survey questions from 

GodA was used. The manager’s valuation of the health promotive leadership aspects 

were examined through semi-structured interviews. 

 

Main results: The results shows that there was a wide perception of health promotive 

leadership among managers. Although it can be interpreted that the managers work 

from the health promoting leadership aspects, there was a gap between the manager and 

employee perception of leadership. In half of the groups there was a significant 

difference. There was also a positive significant correlation between gap and employee 

well-being, then a larger gap resulted in a lower estimated well-being. 

 

Summary: Previous research shows that managers often overrate their leadership and a 

gap can affect employee well-being. It is therefore important to further investigate what 

the differences between the manager and the employees can depend on and how the gap 

can be reduced. It is also important to create a clear definition of a health promotive 

leadership in order to develop health promotion strategies at work.  
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Sammanfattning 

Ledarskap har visat sig vara en utav de viktigaste faktorerna för att främja hälsa i 

arbetslivet. Tidigare forskning betonar att ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bland 

annat är engagerad i de anställdas arbete och tillåter inflytande i beslutstagande ökar 

medarbetarnas trivsel och välbefinnande i arbetet, samt kan minska risken för 

sjukskrivning. Det är dock inte alltid chefen når ut med alla delar av sitt ledarskap, 

vilket kan resultera i ett ”gap” mellan chefens och medarbetarnas uppfattning. 

Medarbetarna kan då bli omotiverade i arbetet, vilket påverkar såväl individens 

välbefinnande som företagets och samhällets ekonomi. Syftet med denna studie var att 

utifrån begreppet hälsofrämjande ledarskap undersöka hur första linjens chefer på ett 

kommunalt helägt aktiebolag inom energisektorn uppfattade sitt eget ledarskap i 

jämförelse med medarbetarnas uppfattning av ledarskapet, samt om detta relaterade till 

medarbetarnas välbefinnande i arbetet. Denna studie är en fördjupning av ett tidigare 

projekt, GodA och är baserad på tvärsnitts design där både kvantitativa och kvalitativa 

metoder användes. För att jämföra chefens och medarbetarnas uppfattning av ledarskap 

användes ett urval av enkätfrågor från GodA. Chefens värdering av sitt ledaskap utifrån 

hälsofrämjande aspekter undersöktes genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet 

visade att det fanns en bred uppfattning kring innebörden av ett hälsofrämjande 

ledarskap hos cheferna. De upplevde även en viss svårighet i rollen som första linjens 

chef. Jämförelsen mellan chefens och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet 

resulterade i ett gap, då hälften av grupperna hade en signifikant skillnad. Det fanns 

även en positiv signifikant korrelation mellan gapet och medarbetarnas välbefinnande, 

där en större skillnad resulterade i sämre välbefinnande. Då tidigare forskning visat att 

chefer ofta överskattar sitt ledarskap och att ett gap kan påverka medarbetarnas 

välbefinnande, är det viktigt att vidare undersöka vad skillnaden kan bero på och hur 

gapet kan minskas. Det är även relevant att skapa en tydlig definition av ett 

hälsofrämjande ledarskap i syfte att utveckla hälsofrämjande strategier i arbetet.  

 

Nyckelord: Hälsofrämjande ledarskap, chefer, medarbetare, gap, välbefinnande. 
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1. Bakgrund 

Enligt Arbetsmiljöverket (1) är ledarskap en av de viktigaste faktorerna för att främja 

hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Vidare säger man att ett ledarskap där chefen 

ger lågt inflytande, bristande stöd eller kommunicerar otydligt kan leda till att 

medarbetarna uppfattar ledarskapet som dåligt och blir då omotiverade till att utföra sina 

arbetsuppgifter. Lågt engagemang hos medarbetarna på grund av chefens ledarskapsstil 

eller brister med att nå ut med sitt ledarskap kan ge ekonomiska konsekvenser. 

Arbetsmiljöverket talar om ett engagemangläckage då de menar att företagen betalar 

medarbetarna för 100 %, men ett lågt engagemang på grund av bristande ledarskap kan 

göra att medarbetarna kanske inte levererar mer än hälften (1). Detta är ett viktigt 

område att belysa inom arbetshälsovetenskap då Angelöw (2, s.145) menar att 

medarbetare som uppfattar chefens ledarskap som dåligt har högre sjukfrånvaro. De 

löper också större risk att drabbas av ohälsa senare i livet i jämförelse med de 

medarbetare som upplever sin närmsta chef som stödjande och inspirerande (2, s. 145).   

1.1 Ledarskap   

Ledarskap är något som i princip alla blir berörda av då det förekommer i såväl 

idrottsföreningar som i arbetslivet (3 s. 27). Enligt Johan Larsson definieras ledarskap 

som en påverkansprocess i syfte att uppnå organisatoriska mål (3, s. 27). För att skapa 

ett bra ledarskap där medarbetarna är effektiva och trivs i sitt arbete krävs dock vissa 

färdigheter som chef (3, s. 32-33). Katz redogör för en teori som är baserad på 

färdigheter där tre huvudkapaciteter beskrivs; teknisk kunskap om det som utförs i 

verksamheten, mänsklig kunskap om att kunna hantera och arbeta med andra samt 

konceptuella färdigheter, vilket innebär att forma organisationen utifrån mål och 

visioner. Det finns även åtskilda tankar om hur stor betydelse en chefs personlighet har 

för att bedriva ett bra ledarskap med effektiva medarbetare. Johan Larsson menar att 

viss forskning har knutit an den så kallade fem-faktor-modellen Big five till ett 

framgångsrikt ledarskap. Modellen grundar sig i fem personlighetsdrag; ansvarskänsla, 

utåtriktning, vänlighet, känslomässig stabilitet och öppenhet. Han menar även att det 

inom forskning är omdiskuterat om personlighetsdrag kan kopplas till ledarskap då det 

saknas tillräckligt vetenskapligt stöd och betonar att ledarskap bör ses som något en 

person gör, inte vad den är (3, s. 32-33). Människosyn och personliga värderingar kan 

däremot anses vara viktiga faktorer i ett ledarskap då det kan påverka chefens beteende 

mot medarbetarna (3, s. 36-37). Två antaganden som kan beskriva en individs 

värderingar är teori X och Y (3, s. 43). Teori X utgår från en människosyn där chefen 
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ser sina medarbetare som lata och att de behöver kontrolleras för att arbetet ska bli gjort. 

Teori Y är istället baserat på en positiv människosyn där chefen anser att medarbetarna 

kan ta eget ansvar. Chefens beteende är således en viktig faktor i ledarskapet då det kan 

ha en direkt påverkan på medarbetarna (3, s. 43). Larsson (3, s. 44-46) beskriver tre 

klassiska ledarskapsbeteenden som baseras på teori X och Y. Ett relationsorienterat 

ledarskapsbeteende grundar sig i teori Y och innebär att chefen lägger ett stort fokus på 

relationer i verksamheten och vill att medarbetarna ska må bra. Exempel på 

relationsorienterat beteende är att chefen ger uppmuntran och stöd, socialiserar för att 

skapa relationer till medarbetarna och inbjuder till inflytande och delaktighet i arbetet 

(3, s. 44-46). Denna typ av ledarskap kan även relateras till den klassiska 

ledarskapsstilen demokratiskt ledarskap, vilket är baserat på inflytande, öppenhet och 

flexibilitet där ledaren är tydlig med information, men även lyssnar och tar in 

medarbetarnas idéer och inbjuder till delaktighet i beslutstaganden (4, s. 123).  

 

Det finns många olika stilbeteckningar av ledarskap. Ett annat är det 

strukturorienterade ledarskapsbeteendet som grundar sig i teori X där uppgift och 

prestation står i fokus (4, s. 123). Som exempel är chefen noggrann med att sätta upp 

tydliga mål, styra och samordna arbetet samt övervaka verksamheten och medarbetarnas 

prestationer. Denna ledarskapsstil kan istället kopplas till det auktoritära ledarskapet 

där chefen gärna pekar med hela handen och vill ta egna beslut då nya idéer och förslag 

från medarbetarna oftast inte är välkomna. Det tredje beteendet, förändringsorienterat 

ledarskapsbeteende har inte lika tydligt sina rötter i teori X eller Y. Detta beteende 

grundar sig istället på en människosyn där chefen ser medarbetarna som individer med 

olika behov, vilket kräver ett ledarskap som kan anpassas utifrån individ och situation. 

Exempel på ett sådant beteende är att undersöka nya arbetssätt för att uppnå 

verksamhetens målområden samt att analysera händelser och betona betydelsen av 

förändring. En annan klassisk ledarskapsstil som inte heller har några tydliga rötter är 

laissez fair, vilket uppvisar en svag struktur, passivitet och ett litet kontrollbehov 

jämtemot de anställda (4, s. 123).  

 

Det råder dock skilda meningar om hur de olika beteendena ska tillämpas på 

arbetsplatsen (3, s. 44-46). Vissa är av åsikten att chefen bör anpassa sitt beteende 

utifrån situationen, medan andra menar att det kan vara svårt då våra beteende ofta är 

djupt rotade hos oss. De förespråkar istället att ledarskapsbeteendena bör kombineras 

för ett framgångsrikt ledarskap (3, s. 44-46). Chefens beteende, värderingar och 

personlighet ligger således vanligtvis till grund för den ledarskapsstil som utvecklas (5, 



 

3 

 

s. 24). En undersökning där de tre klassiska ledarskapsstilarna (demokratiskt, auktoritärt 

och laissez fair) analyserades visar att det auktoritära ledarskapet gav produktiva 

deltagare, men de saknade dock arbetsglädje och kände sig kontrollerade av ledaren. 

Deltagare med en laissez fair-ledare upplevde att arbetet var ostrukturerat och mållöst 

vilket resulterade i förvirring och låg motivation. Den demokratiska ledarskapsstilen var 

mest framgångsrik för såväl produktivitet, arbetsglädje och motivation då deltagarna 

upplevde gemenskap, inflytande och stöd från sin ledare (5, 24). I en studie vars syfte 

var att analysera chefers ledarskapsförmåga i relation till medarbetarnas motivation och 

trivsel i arbetet framkom begreppet effektivt ledarskap (6). Detta definierades som en 

chef som hade en förståelse för hur mycket frihet och delaktighet medarbetarna bör ha i 

arbetet. Det visade sig även att de chefer som arbetade utifrån denna typ av ledarskap 

hade medarbetare med hög arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet (6).  

 

1.2 Första linjens chefer  

Enligt arbetsmiljöverket är rollen som första linjens chef en svår uppgift då det 

vanligtvis präglas av en hög arbetsbelastning och ett stort ansvar (7). Det innebär även 

en bred variation i arbetsuppgifter då det krävs att chefen planerar, organiserar och 

samordnar verksamheten och samtidigt motiverar, stödjer och utvecklar medarbetarna 

(8). Första linjens chefer har en betydande roll i organisationen då de utgör en viktig 

och sammankopplande länk mellan medarbetarna och ledningen. Det är dock en 

utmanande uppgift då de är medarbetarnas närmsta kontakt och har ett ansvar att se till 

att de mår bra och trivs i arbetet, samtidigt som de har press uppifrån ledningen att 

prestera. Trots det breda spektra av arbetsuppgifter och de höga förväntningarna att 

leverera, visar tidigare forskning att första linjens chefer över lag är motiverade, 

engagerade och trivs i sin arbetsroll (8).   

 

1. 3 Hälsofrämjande ledarskap  

Hälsofrämjande ledarskap är ett begrepp som tidigare har använts inom forskning, men 

det finns ingen generell definition. Det finns dock en definition för hälsofrämjande på 

arbetsplatsen, vilken beskriver kombinationen av insatser från arbetstagare, arbetsgivare 

och samhället i syfte att uppnå en bättre hälsa och välbefinnande i arbetet (9, s 14). 

Detta kan ske genom exempelvis uppmuntran till utveckling samt förbättring av 

arbetsmiljön (9, s. 14). Definitionen av ett hälsofrämjande ledarskap i denna studie har 

framkommit genom en kombination av hälsofrämjande på arbetsplatsen och ett urval 

av ledarskapsaspekter som anses främja hälsan hos medarbetarna. Dessa aspekter valdes 
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då de ofta förekommer i tidigare forskning som har studerat hälsofrämjande ledarskap 

(10 - 16). I den här studien definieras hälsofrämjande ledaskap som:  

Ett ledarskap där chefen är lättillgänglig, engagerad i medarbetarnas arbete, lyhörd, 

bidrar till att snabbt lösa problem, konsekvent i sitt agerande och tydlig i 

kommunikationen av verksamhetens mål.  

 

En av de viktigaste uppgifterna för att skapa ett framgångsrikt företag är att aktivt arbeta 

mot en hälsosam arbetsplats (2, s. 139). Om medarbetarna mår bra i arbetet är chansen 

även stor att produktiviteten ökar och risken för sjukskrivningar minskar (2, s.142). För 

att lyckas är det viktigt att chefen arbetar utifrån ledarskap som syftar till att främja 

hälsa hos medarbetarna (2, s. 142). I Göteborg genomfördes en interventionsstudie där 

syftet var att genom ledarskapsutbildning utöka kunskapen om hälsa i arbetet och styra 

chefernas beteende och attityd i en hälsofrämjande riktning (10). Resultatet visade att en 

modell för att skapa ett hälsofrämjande ledarskap bör innehålla hälsofrämjande 

aktiviteter i det dagliga arbetet, men även ge chefen möjlighet till inflytande i 

organisatoriska och miljömässiga processer (10). Resultatet är i enighet med fynd som 

framkom av en svensk kvalitativ studie där deltagare som arbetade med olika 

hälsofrämjande insatser, som exempelvis företagshälsovården, svarade på frågor om 

deras uppfattning av innebörden av ett hälsofrämjande ledarskap (11). Deltagarna 

beskrev begreppet som att organisera hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen genom 

att exempelvis genomföra interventioner för att förbättra den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön samt att granska orsak och frekvens av sjukfrånvaro hos de anställda. De 

betonade även att chefen bör vara stödjande och bidra med balans mellan krav och 

kontroll i medarbetarnas arbete (11).  

 

1.3.1 Lättillgänglighet 

En ledarskapsaspekt som har visat sig vara fördelaktigt för att främja hälsa hos 

medarbetarna är att chefen är synlig och lättillgänglig (3, s. 62). I Norge genomfördes 

en studie där syftet var att utifrån fyra skilda yrken belysa vilka egenskaper som krävs 

för ett hälsofrämjande ledarskap (12). Resultaten från samtliga arbetsplatser visade att 

lättillgänglighet var en av de viktigaste ledaregenskaperna för att främja hälsa på 

arbetsplatsen då medarbetarna var friskare och upplevde mer motivation i arbetet (12).  

Detta kan tillämpas genom att t.ex. ha dörren öppen till kontoret eller göra spontana 

vandringar i verksamheten (3, s. 62). Genom att chefen går runt på arbetsplatsen och 

pratar med medarbetarna, om såväl personliga som arbetsrelaterade ämnen skapar det en 

relation mellan chefen och medarbetarna. Det inbjuder även medarbetarna att ställa 
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frågor till chefen och chefen får möjlighet att se hur medarbetarna mår och fånga upp 

eventuella varningstecken om arbetsgruppen eller en enskild individ mår dåligt. Det är 

således viktigt att chefen är lättillgänglig och närvarande för medarbetarna (3, s.62).  

 

1.3.2 Engagemang 

En annan hälsofrämjande aspekt är att som chef vara engagerad och visa uppskattning 

för medarbetarnas arbete (2, s. 151). Medarbetare som inte får beröm eller känner sig 

sedda i arbetet drabbas i större utsträckning av stress och ohälsa då arbetskraven och 

belastningen upplevs som hög och svårhanterlig (2, s. 151). En svensk tvärsnittsstudie 

vars syfte var att undersöka om olika typer av ledarskapsbeteende kunde verka som en 

hälsofrämjande resurs i en mångkulturell organisation med lågutbildade, visade positiva 

resultat av feedback och engagemang (13). De anställda som hade skattat chefen som 

engagerad och stödjande upplevde att de fick positiv återkoppling på sitt arbete och 

kände hög grad av välbefinnande. Det visade sig även att maktdistans, det vill säga en 

upplevd skillnad mellan chef och medarbetare, försvagade effekten av positiv feedback 

och upplevelse av engagemang, vilket även minskade välbefinnandet hos medarbetarna 

(13).  

 

1.3.3 Problemlösning  

Konflikter och problem på arbetsplatsen är en betydande orsak till sjukskrivning hos 

medarbetare och en av chefens viktigaste uppgifter är att hantera och förebygga 

konflikter (2, s.149). Det är dock vanligt att konflikthantering upplevs som obehagligt 

för cheferna vilket gör att de inte vill ta tag i problemet (17, s. 102). När det uppstår 

konflikter på arbetsplatsen är det viktigt att chefen är rak och tydlig med sitt budskap i 

syfte att undvika missförstånd, men utan att någon i arbetsgruppen känner sig sårad (17, 

s. 102). 

 

1.3.4 Lyhördhet  

En annan hälsofrämjande ledarskapsaspekt är att chefen bygger upp ett ömsesidigt 

förtroende till medarbetarna som möjliggör kommunikation och öppenhet på 

arbetsplatsen (2, s. 146). Medarbetarna ska känna att de kan lyfta svårigheter och idéer 

och chefen ska då vara lyhörd för medarbetarnas åsikter (2, s. 146). Vid såväl 

individuella- som arbetsgruppsmöten är det viktigt att chefen lyssnar uppmärksamt och 

tar till sig medarbetarnas synpunkter (3, s. 62). Det är betydelsefullt för medarbetarnas 

välbefinnande att de kan se sitt eget bidrag i arbetet och känna delaktighet i 

verksamheten (3, s. 62). En tvärsnittsstudie vars syfte var att undersöka sjuksköterskors 
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uppfattning och möjlighet till delaktighet i arbetet visade att de medarbetare som 

upplevde en hög grad av delaktighet också hade hög grad av trivsel och 

arbetstillfredsställelse (14). De kände då ett ökat inflytande och en ömsesidighet mellan 

chefen och medarbetarna (14).  

 

1.3.5 Konsekvent i agerande  

Att som chef vara konsekvent i sitt ledarskap är något som medarbetare ofta uppskattar 

och även anser är viktigt för att känna sig rättvist behandlade och trivas på arbetet (15). 

En bra chef bör vara konsekvent när det gäller beslutsfattande och hålla sig till regler 

och bestämmelser, trots att de ibland kan utsättas för utmaningar i sitt ledarskap (15). 

Ett rättvist ledarskap har visat sig vara viktigt för medarbetarnas välbefinnande, men det 

kan även ha en inverkan på deras produktivitet (16). En studie som gjordes på anställda 

vid ett svenskt universitet visade att de som upplevde att chefen var konsekvent i sitt 

ledarskap hade signifikant lägre produktionsbortfall. De upplevde även att de 

påverkades mindre av brister i arbetsmiljön än de medarbetare som upplevde orättvisa i 

ledarskapet. I denna undersökning definierades ett rättvist ledarskap som lika villkor för 

medarbetarna där alla behandlas på samma sätt oavsett kön, ålder eller bakgrund (16).   

 

1.3.6 Tydliggöra och kommunicera mål 

I det hälsofrämjande ledarskapet är det av stor vikt att chefen tydliggör för 

medarbetarna vad verksamheten har för mål, hur de ska uppnås samt bjuda in till 

demokratiska beslutsprocesser (2, s. 151).  Det är även betydelsefullt att medarbetarna 

känner delaktighet och har möjlighet att påverka sitt arbete i syfte att bli motiverade till 

att uppnå verksamhetens mål (2, s. 151). En tvärsnittsstudie undersökte effekterna av ett 

ledarskap med öppenhet, gemensamt beslutstagande och acceptans för medarbetarnas 

inflytande i arbetet (18). Det framkom att inflytande var viktigt för att medarbetarna 

skulle känna delaktighet och motivation i arbetet, vilket också resulterade i lägre nivåer 

av emotionell utmattning (18).  

 

1.3.7 Vikten av ett hälsofrämjande ledarskap  

Det hälsofrämjande ledarskapet är således betydelsefullt för medarbetarnas 

välbefinnande och kan tänkas ha sin utgångspunkt i den demokratiska ledarskapsstilen 

där flexibilitet, öppenhet, stöd och inflytande står i fokus (4, s. 25). Att ett stödjande 

ledarskap är viktigt för medarbetarnas välbefinnande är något som är vidare undersökt. 

En tvärsnittsstudie där industriarbetare fick skatta sin chef utifrån ett stödjande 

ledarskap visade att de medarbetare som upplevde stöd från chefen, i högre grad kände 
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trivsel och välbefinnande i arbetet (19). Aspekterna i ett hälsofrämjande ledarskap kan 

även tänkas ha sin utgångspunkt i det transformativa ledarskapet, vilket innebär att 

chefen motiverar och utvecklar medarbetarna till att uppnå goda resultat (3, s. 47). 

Denna typ av ledarskap kan även främja hälsan hos medarbetarna då det präglas av 

tydlighet, meningsfullhet, stöd och inflytande i arbetet (4, s. 279). En studie som gjordes 

på ett tyskt bolag där syftet var att undersöka sambandet mellan chefens transformativa 

ledarskap och medarbetarnas stressnivå visade att ju mer medarbetarna upplevde att 

chefen arbetade utifrån ett transformativt ledarskap desto lägre stressnivåer hade de 

(20).  

 

1. 4 Att förmedla sitt ledarskap  

Att förmedla sitt ledarskap och uppfylla medarbetarnas förväntningar kan vara svårt och 

en obalans kan resultera i ett ”gap” där chefens och medarbetarnas uppfattning av 

ledarskapet ser olika ut (21, s. 69). Detta är viktigt att belysa eftersom en chef som 

skattar sitt ledarskap som stödjande och relationsinriktat, kanske inte uppfattas så av 

medarbetarna och de kan då känna sig omotiverade i arbetet (21, s.69). I Sverige gjordes 

en undersökning där mellanchefer från näringslivet fick skatta sitt ledarskap, vilket 

jämfördes med medarbetarnas uppfattning av ledarskapet (21, s. 48). Resultatet visade 

att medarbetarna uppfattade ledarskapet som auktoritärt, medan chefen inte hade den 

uppfattningen. Chefen ansåg sig även ge mer beröm än vad medarbetarna uppfattade att 

de fick och de sammanlagda resultaten tyder på att chefen skattade sig som en bättre 

chef jämfört med medarbetarnas uppfattning (21, s. 70). Ett liknande resultat framkom 

av en studie på ett italienskt sjukhus där en jämförelse mellan chefens och 

medarbetarnas uppfattning av ledarskapet visade på skillnader (22). Även i denna studie 

skattade chefen sitt ledarskap bättre i jämförelse med medarbetarnas skattning (22).  

 

En orsak till att ett gap uppstår kan bero på chefens självkännedom (9, s. 34). För att 

skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att chefen har en djup förståelse för sina tankar 

och sätt att agera (9, s. 34). Forskning har visat att det är av betydelse att medarbetarna 

upplever att chefen har självkännedom, är trygg i sitt ledarskap och har en hög egen 

moral för att känna välbefinnande i arbetet (18, 9, s.34). En studie som gjordes på en 

teleorganisation i Canada undersökte hur medarbetarna upplevde att chefen arbetade 

transformativt i relation till sitt välbefinnande och förtroende för chefen (23). Resultatet 

visade att de medarbetare som skattade högt förtroende för sin chef även skattade ett 

högt välbefinnande och ansåg att ledarskapet var transformativt. De som hade ett lägre 
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förtroende för chefen uppfattade i mindre grad att ledarskapet var transformativt och 

hade även sämre välbefinnande (23).  En anledning till att ledarskap kan uppfattas olika 

av chefen och medarbetarna kan bero på att det finns olika förväntningar av hur 

ledarskapet bör se ut (24). En studie som gjordes i Sverige där syftet var att jämföra hur 

sjuksköterskor och deras respektive chef upplevde chefens ledarskap, visade att 

medarbetarna förväntade sig ett tydligt ledarskap men upplevde inte att chefen utövade 

detta. Chefen ansåg dock inte att tydlighet var lika viktigt (24). Medarbetares upplevelse 

och förväntningar på chefens ledarskap undersöktes även i en kvalitativ studie där 

sjuksköterskor intervjuades (25). Deltagarna väntade sig att deras närmsta chef skulle 

bidra till en god arbetsmiljö genom att ge stöd och positiv feedback till medarbetarna. 

Sjuksköterskorna upplevde dock att chefen inte nådde upp till deras förväntningar då de 

kände att de sällan fick bekräftelse eller återkoppling på deras prestation (25). En annan 

kvalitativ studie vars syfte var att undersöka chefers egen syn på sitt ledarskap, visade 

att cheferna upplevde att de hade för lite kunskap om vilken ledarskapsstil som är 

fördelaktigt för att främja hälsa och välbefinnande hos medarbetarna (26). De kände sig 

även osäkra på hur man som chef förmedlar sitt ledarskap och vet att man har nått ut till 

medarbetarna (26). Tidigare forskning har även visat att det finns signifikanta skillnader 

mellan chefens och medarbetarnas upplevelse av möjlighet till delaktighet i beslut (27). 

Chefen upplevde i högre grad än medarbetarna att de hade möjlighet till att vara 

delaktig och påverka beslutsfattanden (27). Ytterligare en tvärsnittsstudie tyder på att 

cheferna skattar sitt ledarskap som bättre än medarbetarna då uppfattningar om 

ledarskapsstil, ledarskapskometens och personlighet hos chefer undersöktes (28). 

Resultatet visade på betydande skillnader i uppfattningar då cheferna hade skattat sig 

själv högre än medarbetarna inom samtliga ledarskapsaspekter (28).   

 

1.5 Välbefinnande i arbetet  

Välbefinnande i arbetet definieras utifrån olika faktorer som påverkar hur vi mår på 

arbetsplatsen såsom; arbetsrelaterade risker, fysisk miljö, relation med kollegor, 

personlig hälsa, familjerelaterade påfrestningar, arbetsförmåga samt organisering av 

arbete och arbetsuppgifter (29, s. 13). En individs välbefinnande i arbetet kan även 

påverkas av hur personen mår såväl fysiskt som psykiskt, individens engagemang i 

arbetet men också organisationens utformning samt lön och förmåner. Välbefinnande i 

arbetet är en viktig faktor då det inte enbart påverkar hur individen mår utan även har en 

inverkan på arbetets produktivitet och således även på företaget och samhällets ekonomi 

(29, s. 13).  
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1.6 GodA – god arbetsmiljö och frisk arbetsplats 

Detta examensarbete har sin utgångspunkt i GodA-projektet, vilket är en studie som 

påbörjades på tre medelstora företag i Gävle under 2012 (30). Studien har sin 

utgångspunkt i modellen Practices for the Achievement of Total Health (PATH-

modellen) som är baserad på strategier för att skapa välbefinnande hos medarbetare, 

utveckling i organisationen och en frisk arbetsplats (31, s. 184). Syftet med GodA-

studien var att undersöka om ett utvecklingsarbete utifrån denna modell kan leda till 

organisatoriska förbättringar och ett ökat välbefinnande hos medarbetarna (30). 

Undersökningen inleddes med en förstudie där resultatet från intervjuer sammanställde 

vad anställda och chefer ansåg vara en god arbetsmiljö och vad de upplevde gav 

välbefinnande. Tillsammans med välkända hälso- och arbetsmiljöparametrar skapade 

dessa resultat sedan en enkät som företagen följde upp under en två-årsperiod (30). En 

av faktorerna som ingick i enkäten och som medarbetarna och cheferna i förstudien 

ansåg vara viktig för att skapa en god arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet var 

ledarskap. Detta examensarbete är en fördjupning i hur första linjens chef i respektive 

undersökt arbetsgrupp upplever sitt ledarskap i jämförelse med medarbetarnas syn på 

detta och deras välbefinnande i arbetet.   

 

1.7 Problemformulering 

Då ledarskap betraktas vara en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna för att främja 

välbefinnande hos medarbetarna (1), är det betydelsefullt att belysa chefens upplevelse 

kring ett hälsofrämjande ledarskap (18, 26). Vidare är det relevant att ställa detta i 

relation till medarbetarna, då tidigare forskning har visat att chefens och medarbetarnas 

uppfattning av ledarskapet inte alltid stämmer överens (22, 24, 27, 28). Detta ”gap” kan 

leda till oengagerade medarbetar och resultera i konsekvenser för såväl medarbetarnas 

välbefinnande som företagets och samhällets ekonomi (1). Tidigare forskning kring 

chefers och medarbetarnas ledarskapsuppfattning uppvisar god kvalitet (13, 14, 18-20, 

22-28), men det finns dock begränsat med studier som tittat på ledarskapsgapet relaterat 

till medarbetarnas välbefinnande (22). Det finns även lite kvalitativ forskning som 

undersöker chefers upplevelse av sitt ledarskap och hur de värderar olika 

hälsofrämjande ledarskapsaspekter i syfte att skapa välbefinnande hos medarbetarna. 

Det kan också vara betydelsefullt att klargöra vad det finns för eventuella hinder och 

svårigheter i rollen som första linjens chef samt vad cheferna behöver för stöd för att nå 

ut med ledarskapet till medarbetarna. Detta utgör således ett viktigt område att vidare 

belysa inom arbetshälsovetenskaplig forskning.       
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2. Syfte  

Med utgångspunkt från begreppet hälsofrämjande ledarskap är syftet att undersöka hur 

första linjens chefer på ett kommunalt helägt aktiebolag inom energisektorn uppfattar 

sitt eget ledarskap i jämförelse med medarbetarnas uppfattning av ledarskapet, samt om 

detta relaterar till medarbetarnas välbefinnande i arbetet.  

 

2.1 Frågeställningar  

1. Hur skattar cheferna sitt eget ledarskap utifrån de hälsofrämjande 

ledarskapsaspekterna? 

2. Finns det någon skillnad mellan hur cheferna uppfattar sitt ledarskap och 

medarbetarnas uppfattning om det?  

3. Relaterar en skillnad mellan chefernas och medarbetarnas uppfattning av 

ledarskapet till medarbetarnas välbefinnande?  

4. Vilken innebörd lägger cheferna i sina skattningar av de hälsofrämjande 

ledarskapsaspekterna?  

 

2.2 Hypotes  

 

Hypotes 1. Det finns en skillnad mellan hur cheferna upplever sitt ledarskap och 

medarbetarnas uppfattning om det.  

 

Hypotes 2. En skillnad mellan chefernas och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet 

relaterar till medarbetarnas välbefinnande.  

 

De ställda hypoteserna svarar för antaganden kopplade till forskningsfråga 1 - 3. 

Forskningsfråga 4 är av en kvalitativ ansats och kommer således inte ha någon 

tillhörande hypotes. Forskningsfråga 1 och 2 hör ihop då de svarar för medarbetarnas 

och chefernas upplevelse av ledarskapet och utgör således gemensamt hypotes 1. 

Hypotes 2 utgörs av forskningsfråga nummer 3.  
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3. Metod 

I metodavsnittet redovisas inledningsvis en litteratursökning som ligger till grund för 

bakgrunden där syftet var att beskriva forskningsläget inom det valda studieområdet 

samt belysa eventuella kunskapsluckor. Vidare presenteras metodval och genomförande 

av studien och avslutningsvis beskrivs de forskningsetiska hänsynstaganden som har 

gjorts.  

 

3.1. Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes med hjälp av en sökstrategi (se bilaga 1), vilken syftar 

till att finna relevanta och vetenskapliga artiklar utifrån studiens syfte. Sökorden 

skapade sex olika ordgrupper som sedan kombinerades på olika sätt med hjälp av 

booleska operatorer; AND, OR och NOT. De databaser som låg till grund för 

litteratursökningen valdes utifrån relevans för området och utgjordes av Academic 

Search Elite, Medline, PsycINFO och Web of Science. Inklusionskriterier för sökningen 

var fulltext, Peer-review, artiklar skrivna på engelska eller svenska samt publicerings år 

tidigast 2000. Resultatet från litteratursökningen i varje databas sammanställdes i en 

tabell (se bilaga 2) där det framkommer hur många sökträffar varje sökning fick. När 

sökningen i samtliga databaser var klar och ett antal artiklar hade framkommit gallrades 

artiklarna genom en relevansbedömning där rubriken lästes, sedan abstraktet och till slut 

hela artikeln i fulltext (se bilaga 3). Sammanlagt från samtliga databaser var det 17 

artiklar som efter relevansbedömningen fortfarande ansågs lämpliga utifrån studiens 

syfte och fick således genomgå en kvalitetsgranskning. Den metod som användes för att 

bedöma artiklarnas kvalitet var Röda korsets (2005) granskningsmall för vetenskapliga 

artiklar (se bilaga 4) (32). Denna granskningsmall användes då den är fördelaktig för 

artiklar med olika typer av designer, såväl kvalitativa som kvantitativa och är lätt att 

följa under granskningens gång. Granskningen inbjuder även till öppna svar vilket ger 

en chans till reflektion där granskaren får bilda sig en helhetsuppfattning av artikelns 

kvalitet (32). Projektledaren till denna studie har även använt sig av denna 

granskningsmall tidigare. Granskningsmallen bestod av reflekterande frågor inom sju 

teman, som exempelvis bakgrund, syfte, metod och så vidare. För att få fram en så 

rättvis och tydlig bedömning som möjligt poängsattes dessa teman med siffran två om 

tillexempel metoden i den granskade studien bedöms som mycket bra och tydlig, ett om 

den bedöms som bra och noll om det bedöms som otydlig eller otillräcklig. Maximalt 
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kunde artikeln få 14 poäng och utefter poängen uppnå tre nivåer; hög kvalitet (12-14 

poäng), medelhög kvalitet (7-11 poäng) och låg kvalitet (6 poäng eller mindre).  

 

Bedömningskriterier som projektledaren ansåg som särskilt viktiga för att en studie ska 

ha god kvalitet var ett tydligt och relevant syfte, trovärdiga och relevanta resultat, god 

generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Generaliserbarhet, det vill säga om det är 

trovärdigt att studiens resultat går att överföra på populationen, bedömdes genom bland 

annat urvalsstorlek, vilken typ av urval det var och om resultaten var trovärdiga i 

förhållande till populationen. Den sammanlagda bedömningen resulterade i att artikeln 

antingen fick låg, god eller hög generaliserbarhet. De teman i granskningsmallen som 

innehöll de punkter som projektledaren ansåg vara viktiga krävde minst ett poäng för att 

studien skulle bedömas med medelhög eller hög kvalitet. Om en studie exempelvis 

uppnådde ett eller två poäng inom alla teman, men hade ett otydligt syfte bedömdes 

studien med låg kvalitet. Resultatet som framkom av kvalitetsgranskningen 

presenterades i en artikelmatris där läsaren får en sammanfattning av artikelns innehåll 

och kvalitet (se bilaga 5). Enligt kvalitetsbedömningen bedömdes tre artiklar uppnå hög 

kvalitet, 12 artiklar hade en medelhög kvalitet och två artiklar bedömdes ha en låg 

kvalitet. Artiklarna som uppnådde hög eller medelhög kvalitet inkluderades i 

bakgrunden till studien och de två artiklar som hade låg kvalitet exkluderades från 

bakgrundsbeskrivningen (33, 34).   

 

3.2 Studien 

3.3 Design 

Detta är en mixad studie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Undersökningens 

design var en tvärsnittsstudie och hade sin utgångspunkt i en tidigare gjord studie – 

GodA, som bland annat undersökte välbefinnande i arbetet och dess prediktorer. Tanken 

med att basera studien på en befintlig forskning var för att möjliggöra en mer 

omfattande undersökning samt att befintlig data på medarbetarnas upplevelse av chefens 

ledarskap fanns tillgänglig. Den använda designen för studien, tvärsnitt, är fördelaktig i 

syfte att ge en bild av en viss population vid en viss tidpunkt, men nackdelen är dock att 

resultatet inte kan beskriva något orsakssamband då mätningen enbart sker vid en 

tidpunkt (35, s. 74). Syftet med studien var dock inte att titta på orsakssamband, utan ge 

en djupare förståelse för chefers egenuppfattning av sitt ledarskap utifrån definitionen 

hälsofrämjande ledarskap, i relation till medarbetarnas uppfattning och deras 

välbefinnande.  
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3.4 Urval  

I GodA-studien deltog tre företag som är kommunalt helägda aktiebolag inom vatten 

och energisektorn. Från ett av dessa företag rekryterades studiepersoner genom 

förfrågan om deltagande. Det valda företaget hade även som plan att satsa på ledarskap 

då de upplevde att det krävdes vissa åtgärder efter det att GodA-studien var genomförd, 

vilket var en av anledningarna till att företaget blev tillfrågade om deltagande i studien. 

Företaget har en klassisk linjeorganisation med cirka 150 anställda. Den här studien 

inkluderade första linjens chefer och deras underställda medarbetare. Urvalet var 

således ett bekvämlighetsurval och urvalskriterierna var första linjens chefer som var 

ansvariga för de arbetsgrupper som tidigare hade medverkat i GodA-studien. 

Exklusionskriterier var om chefen inte var chef över arbetsgruppen då medarbetarna 

svarade på enkäten. En av undersökningarna inom GodA-projektet ägde rum i maj 

2015. Det var resultatet av medarbetarnas enkätsvar rörande deras uppfattning om sin 

närmsta chefs ledarskap, liksom hur de skattat sitt välbefinnande som användes i denna 

studie. Elva chefer ingick i studien där de enskilt genomförde en enkät och en 

fördjupande intervju. Varje chef från första linjen har cirka 10 underanställda och det 

var deras enkätsvar som låg till grund för en jämförelse mellan respektive chef och 

arbetsgrupp. Av de inkluderande cheferna var 82 % män och 18 % kvinnor. De var i 

åldrarna 40 – 63 år med en medelålder på 51 år. Cheferna hade 2,5 – 40 års erfarenhet 

med ett medelvärde på 13 år av att arbeta som första linjens chef. Vissa hade arbetat 

som chef på tidigare arbetsplatser och några enbart på nuvarande företag.  Det var 89 

stycken medarbetare som hade svarat på den senaste GodA-enkäten. Medarbetarna 

bestod av 72 % män och 28 % kvinnor som var i åldrarna 21 till 64 år, med en 

medelålder på 46 år.  

 

3.4.1  Bortfall av kvantitativ data  

En chefs enkätsvar uteslöts från analysen då det under intervjutillfället framkom att hen 

inte hade hunnit bli chef för arbetsgruppen när medarbetarna svarade på enkäten. 

Således är det enkätsvar från tio chefer med respektive arbetsgrupp som blivit 

analyserade. Det fanns även ett visst bortfall bland medarbetarnas svar, då antalet 

medarbetare som svarat varierade i vissa frågor. Störst bortfall i samtliga grupper var på 

de två sista frågorna. Detta kan bero på att de frågorna kommer sist i GodA-enkäten och 

vissa medarbetare kan därför ha hoppat över dessa. Bortfallet kan således påverka 

resultatet då det i någon arbetsgrupp bara var en medarbetare som besvarat frågan. Detta 

hanterades genom att tydligt klargöra under tabellerna i resultatdelen hur många 
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medarbetare som hade besvarat respektive fråga. Det diskuteras även under 

metoddiskussion hur bortfallet kan ha påverkat resultatet. Se bilaga 10 för en mer 

utförlig redovisning av hur många medarbetare som hade svarat på respektive fråga.   

 

3.4.2 Bortfall av kvalitativ data  

Chefen som plockades bort från den kvantitativa analysen då hen inte var chef vid 

tillfället när arbetsgruppen svarade, inkluderades i den kvalitativa analysen. Detta 

gjordes eftersom hen enbart var ny som chef för just den arbetsgruppen, men har 

tidigare arbetat inom en annan avdelning på företaget. Då intervjufrågorna inte jämförs 

med medarbetarnas svar utan enbart syftar till att få en djupare förståelse för vilken 

innebörd chefen lägger i de hälsofrämjande ledaskapsaspekterna inkluderades 

intervjusvaren. Således förekom det inget bortfall under den kvalitativa analysdelen.  

 

3.5 Pilotstudie 

Innan datainsamlingen för studien påbörjades prövades såväl enkäten som 

intervjufrågorna ut, där tre deltagare med chefsposition fick genomgå en pilotstudie. 

Detta gjordes i syftet att minska risken för fel då frågornas tydlighet prövades och om 

någon fråga behövde förtydligas eller ändras gjordes en korrigering. Deltagarna i 

pilotstudien arbetade på olika arbetsplatser samt har varit i chefsposition olika länge. 

Även kön och ålder har tagits hänsyn till vid urvalet då en kvinna och två män i ålder 

från 32 – 62 år intervjuades. Detta val gjordes för att få en så stor varians mellan 

deltagarna som möjligt då kön, ålder och år som chef varierade även i den ”riktiga” 

studien. En respondent i pilotstudien upplevde att svarsalternativen var något 

förvirrande då exempelvis negativa svarsalternativ vid vissa frågor stod längst till 

vänster och vid andra frågor längst till höger. Detta korrigerades dock inte då det enbart 

var en av tre respondenter som påpekade detta samt att en korrigering kan leda till att 

svaren blir olika beroende på vilket håll svarsalternativen går åt. Då medarbetarna redan 

har fyllt i enkäten enligt denna design, och för att få så trovärdiga resultat som möjligt 

kommer originaldesignen av svarsalternativen att användas även i chefernas enkäter. 

Projektledaren upplevde att det krävdes en förklaring kring innebörden av ett 

hälsofrämjande ledarskap för att svara på frågan om de medvetet utövar ett 

hälsofrämjande ledarskap. Även en fråga kring vad hälsofrämjande ledarskap betyder 

för cheferna tillades. En fråga om hur chefen tror att medarbetarna uppfattar deras 

ledarskap ansågs också vara relevant för studiens syfte och lades därför till i 
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intervjuguiden. I övrigt upplevde samtliga deltagare att både enkäten och intervjun var 

lätt att förstå och relevant i syfte att reflektera över sitt ledarskap.  

 

3.6 Datainsamling utifrån en kvantitativ ansats 

Nedan presenteras tillvägagångssättet av de data som har samlats in för att besvara 

frågeställning ett till tre där en kvantitativ forskningsmetod har använts. 

 

3.6.1 Chefens värdering av sitt eget ledarskap  

För att ta reda på hur första linjens chefer uppfattade sitt eget ledarskap fick 

respondenterna vid intervjutillfället börja med att fylla i en enkät med åtta frågor (se 

bilaga 6). Frågorna hade sin utgångspunkt i de frågor som medarbetarna hade svarat på, 

men omformulerades för att passa chefens egenuppfattning av ledarskapet. De ändrades 

tillexempel från Att din närmsta chef är konsekvent i sitt agerande till Att du är 

konsekvent i ditt agerande. För att kunna göra en jämförelse mellan medarbetarnas och 

chefernas svar, och således kunna analysera om det fanns ett gap mellan 

uppfattningarna, var svarsalternativen utformade på precis samma sätt som i enkäten för 

medarbetarna.  

 

3.6.2 Jämförelse mellan chefens och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet  

För att kunna göra en jämförelse mellan medarbetarnas och chefens uppfattning av 

ledarskapet baserades medarbetarnas uppfattning av chefens ledarskap på svar från 

GodA-enkäten. De frågor som behandlade ledarskap utifrån första linjes chefer ingick 

(se bilaga 7) (DNR2012/537) (36). Orsaken till att det var just åtta frågor som valdes ut 

till denna studie var på grund av att det var dessa frågor från GodA-enkäten som direkt 

kunde relateras till första linjens chefers ledarskap. Det fanns dock fler frågor i GodA-

enkäten som berörde ledarskap, men då de ansågs vara mer riktade mot ledningen på 

flera olika nivåer uteslöts dessa. Då frågorna baserades på ett urval ur GodA-enkäten 

såg även svarsalternativen lite olika ut eftersom det för fyra frågor fanns sex 

svarsalternativ, från i högsta grad till inte alls, två frågor med fyra svarsalternativ, från 

Stämmer helt och hållet till stämmer inte alls och två frågor med fem svarsalternativ, 

från ja, helt och hållet till vet ej.  

 

3.6.3 Jämförelsen mellan chefens och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet i 

relation till medarbetarnas välbefinnande i arbetet.   

För att kunna se om eventuella skillnader i uppfattningen av ledarskapet mellan chefen 

och medarbetarna påverkade medarbetarnas välbefinnande, baserades skattat 
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välbefinnande på svar från GodA – enkäten. Medarbetarna fick välja ett av sju ansikten 

som bäst svarade för hur de upplevt sitt välbefinnande i arbetet de senaste fyra veckorna 

(se bilaga 8).   

 

3.7 Datainsamling utifrån en kvalitativ ansats  

Nedan presenteras tillvägagångssättet av de data som har samlats in för att besvara 

frågeställning nummer fyra där kvalitativ forskningsmetod har använts.  

 

3.7.1 De undersökta ledarskapsaspekternas innebörd för cheferna  

Direkt efter det att chefen fyllt i enkäten genomfördes en fördjupad intervju utifrån 

enkätfrågorna med syfte att få en konkret betydelse av svaren samt en djupare förståelse 

för vad de undersökta ledarskapsaspekterna hade för innebörd för cheferna. Intervjuerna 

var strukturerade i den mån att frågorna utgick mestadels från ledarskapsaspekterna i 

enkäten. Frågorna var dock semistrukturerade då det till viss del fanns en intervjuguide 

som utgångspunkt i samtalet kring varje enskild fråga i enkäten (se bilaga 9). 

Semistrukturerade intervjuer kan anses ha en god tillförlitlighet och överförbarhet då det 

minskar risken för att någon viktig fråga missas och det ges även utrymme för 

respondenten att tillägga relevant information (37, s. 206).  Denna intervjuform brukar 

även kunna inbjuda intervjuaren till att ställa vidare frågor (37, s. 206). Detta var fallet i 

denna studie då det krävdes följdfrågor beroende på hur respektive chef svarade för att 

kunna få en djupare förståelse för respondentens uppfattning av sitt ledarskap. 

Datainsamling av såväl enkät som intervju skedde enskilt med en respondent i taget på 

chefens arbetsplats och tog cirka 45 – 60 minuter vardera. Varje samtal spelades in med 

syfte att minska risken för att viktig information missades.  

 

3.8 Databearbetning och analys utifrån en kvantitativ ansats  

Nedan presenteras genomförandet av databearbetning och de använda analysmetoderna 

för att kunna besvara frågeställning ett till tre.  Alla kvantitativa analyser gjordes i 

dataprogrammet IBM SPSS Statistics version 22.  

 

3.8.1 Ledarskapsindex 

För att få en övergripande bild av hur chefen värderade sitt ledarskap utifrån frågorna i 

enkäten räknades ett medelvärdesindex fram. Beräkning av index utifrån enkätsvar 

används vanligtvis inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning och resulterar i 

ett totalt värde för ett flertal frågor, men där alla på något sätt mäter samma fenomen 
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(35, s. 170). Eftersom frågorna i enkäten innehöll olika många svarsalternativ gjordes en 

förståelseanalys av svarsalternativen för att kunna poängsatta dem likvärdigt. De fyra 

första frågorna i enkäten innehöll sex svarsalternativ vilket poängsattes från ett till sex, 

men då de övriga frågorna enbart innehöll fyra svarsalternativ sattes poäng som bäst 

motsvarade poängsättningen ett till sex. Detta resulterade i att det lägsta värdet blev ett 

och det högsta blev fem och ett halvt. För att få fram ett medelvärdesindex räknades 

poängen från svarsalternativen samman för respektive chef och delades sedan med 

antalet frågor. Det högsta indexvärdet som gick att uppnå var således 5,83 och det lägsta 

värdet var 1. Det räknades även fram ett indexvärde för medarbetarnas enkätsvar som 

ett övergripande mått på hur de uppfattade chefens ledarskap. Denna beräkning gjordes 

i SPSS där poängen från svarsalternativen räknades samman utifrån medarbetarnas 

medelvärde och delades sedan med antalet frågor. Precis som för cheferna var det 

högsta medelvärdesindexet för medarbetarna 5,83 och det lägsta värdet var 1. Genom att 

sedan jämföra indexvärdena var det möjligt att se om det fanns någon övergripande 

skillnad mellan chefens och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet.  

 

För att säkerhetsställa indexet för såväl medarbetarna som cheferna användes en 

konfirmatorisk faktoranalys, vars syfte är att pröva korrelationen mellan flera variabler 

för att undersöka en bakomliggande faktor (35, s. 173), i detta fall ledarskap. Analysen 

visar hur starkt olika variabler kopplar med faktorn. En koppling innebär att variabeln 

kan förklaras med den bakomliggande faktorn och bör överstiga värdet 0,5. De 

inkluderade enkätfrågorna analyserades, vilket resulterade i värden mellan 0,74 – 0,94, 

vilket innebär att enkätfrågorna kan förklaras av den bakomliggande faktorn ledarskap 

(35, s. 173). För att testa den interna reliabiliteten av frågorna samt undersöka i vilken 

utsträckning de hängde samman gjordes ett Cronbachs alfa – test.  Ett önskvärt värde 

var mellan 0,6 – 0,8 då ett värde närmre 1 innebär att frågorna är alldeles för lika 

varandra (35, s. 162). Det bör även vara högre än 0,6 för att det ska vara betydelsefullt 

att slå samman frågorna till ett index (35, s. 162). Cronbachs alfa resulterade i ett värde 

på 0,93 vilket innebär att frågorna i hög grad hänger samman med varandra.  

 

 

3.8.2 Jämförelse mellan medarbetarnas och chefens uppfattning av ledarskapet  

Förutom att jämföra de beräknade indexvärdena för att svara på den andra 

frågeställningen och den medföljande hypotesen om att det finns en skillnad mellan 

medarbetarnas och chefens uppfattning kring ledarskapet, jämfördes och analyserades 

även medarbetarnas och chefernas svar utifrån varje enskild fråga. Det gjordes således 
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en deskriptiv analys med syfte att få fram hur medarbetarna skattade chefens ledarskap 

genom att beräkna central- och spridningsmått per fråga. Centralmåttet togs fram genom 

att räkna ut medelvärdet för respektive arbetsgrupp. För att beskriva spridningen i 

medarbetarnas svar på varje enskild fråga gjordes en beräkning av medelvärde, högsta 

och lägsta värde per fråga och standardavvikelse. Detta jämfördes med chefens 

enkätsvar och presenteras mer utförligt under bilaga 10. För att ge svar på om det fanns 

ett gap mellan chefens och medarbetarnas ledarskapsuppfattning per fråga beräknades 

konfidensintervallet för medarbetarnas svar. För att kunna säga att det fanns en skillnad 

skulle chefens punktvärde ligga utanför konfidensintervallet för medarbetarna. Således 

gick det att utläsa med 95 % sannolikhet om det fanns ett gap mellan chefens och 

medarbetarnas svar på varje enskild fråga eller ej.  

 

För att se om en eventuell skillnad i chefens och medarbetarnas uppfattning var 

signifikant eller om slumpen hade påverkat resultatet gjordes ett statistiskt test på de 

beräknade indexen för såväl chefen som för medarbetarna. Analysmetoden för denna 

jämförelse utgick från en icke-parametrisk metod då forskaren i förväg inte förutsatte 

någon specifik fördelningsform (39, s. 125). Bortsett från att det inte finns krav på 

normalfördelning i en icke-parametrisk metod är en annan fördel att testerna ofta är 

enkla att använda sig av, det finns inget krav på urvalsstorlek samt att data på nominal- 

och ordinalnivå kan användas (39, s. 95). I denna studie var data av ordinalnivå 

eftersom svarsalternativen i enkäten gick att rangordna, exempelvis inte alls till i ytterst 

hög grad där det går att utläsa att i ytterst hög grad är bättre än svarsalternativet inte 

alls. Den signifikansanalys som användes var Wilcoxon Signed Rank Test. Detta är ett 

icke-parametriskt test som är fördelaktigt att använda för att undersöka om det finns en 

verklig skillnad mellan två grupper (38, s. 147). Ett p-värde som ligger under 5 % talar 

för att det finns en statistisk signifikant skillnad (40, s. 140). Det kan tänkas att det finns 

faktorer som inte ingår i mätningen men som kan påverka resultatet, det vill säga 

förväxlingsvariabler. Sådan faktorer kan tillexempel vara ålder och kön hos 

medarbetarna. Det är möjligt att detta kan ha en inverkan på hur man svarar då det 

kanske finns olika uppfattningar och förväntningar av ledarskapet beroende på hur 

gammal man är och om man är man eller kvinna. Detsamma gäller troligtvis för 

cheferna, men här kan en annan förväxlingsvariabel vara hur länge man har arbetat som 

chef. Har man mer erfarenhet är det också möjligt att man har en annan syn på sitt 

ledarskap. Detta togs dock inte med i analysen då det inte var relevant utifrån syftet, 

men då det kan ha påverkat resultatet diskuteras det vidare under diskussionsavsnittet.  
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3.8.3 Jämförelsen mellan medarbetarnas och chefernas uppfattning av ledarskapet 

i relation till medarbetarnas välbefinnande.  

Analysen av ledarskapsgapet relaterat till medarbetarnas välbefinnande svarade för den 

tredje frågeställningen och dess tillhörande hypotes. Detta analyserades genom att ställa 

medarbetarnas skattade välbefinnande i relation till resultatet som framkommit av 

jämförelsen mellan chefens och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet. Eftersom 

data var på ordinalnivå användes Pearsons Correlation test, vilket är en 

korrelationsanalys som syftade till att se om det fanns ett signifikant samband mellan 

medarbetarnas uppfattning av chefens ledarskap och deras skattade välbefinnande i 

arbetet. För att se hur starkt sambandet var beräknades korrelationskoefficienten och för 

att kunna avgöra om sambandet var signifikant togs p-värdet fram. Resultatet kan dock 

ha påverkats av andra faktorer som exempelvis att andra aspekter än chefens ledarskap 

kan ha vägts in i medarbetarnas svar om skattat välbefinnande. Det är även här möjligt 

att förväxlingsvariabler som exempelvis kön kan ha påverkat medarbetarnas skattningar.  

 

3.9 Databearbetning och analys utifrån en kvalitativ ansats  

Nedan presenteras genomförandet av databearbetning och den analysmetod som har 

använts för att kunna besvara frågeställning nummer fyra.   

 

3.9.1 De undersökta ledarskapsaspekternas innebörd för cheferna  

Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av en fenomenografisk analys. 

Fenomenografi används när syftet är att fånga en spännvidd över olika uppfattningar 

kring ett fenomen (41, s. 76). Då ledarskap kan anses som ett fenomen som kan 

uppfattas på olika sätt av olika människor beroende på exempelvis ålder, kön, 

erfarenhet, bakgrund eller personlighet ansågs denna metod lämplig för att analysera 

intervjuerna. Den fenomenografiska analysen som används i denna studie är av det 

empiriska slaget då syftet är att beskriva intervjupersoners upplevelse av ett fenomen 

(41, s. 13). Fenomenografisk analys är även fördelaktigt att använda när det finns en 

semi- eller ostrukturerad intervjuguide med ett antal fenomen i syfte att få 

intervjupersonerna att komma djupare in på sina tankar kring fenomenet (41, s. 26). Så 

var fallet i denna studie då de hälsofrämjande ledarskapsaspekternas innebörd 

diskuterades utifrån en semistrukturerad intervjuguide där det fanns möjlighet till 

följdfrågor och för intervjupersonen att lägga till egna tankar kring fenomenen. Efter det 

att samtliga intervjuer hade transkriberats och skrivits ut ordagrant påbörjades analysen 

genom att allt material lästes igenom flertalet gånger. Då syftet var att fånga chefernas 
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upplevelse av de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna gjordes en fenomenografisk 

analys per aspekt. För att inget skulle missas i analysprocessen och för att det skulle 

vara lätt att gå tillbaka i tankegången användes analysprogrammet Open Code 4.03 för 

kvalitativa analyser.  

 

När allt material per fråga hade importerats till datorprogrammet började sökandet efter 

likheter och skillnader i syfte att finna variationer i uppfattningar om exempelvis 

engagemang i medarbetarnas arbete. De utsagor från intervjuerna som ansågs vara lika i 

uppfattningarna kodades först för att sedan föra samman flera koder som med en 

underliggande mening beskrev samma sida av fenomenet till en beskrivningskategori. 

Dessa svarar för olika uppfattningar om fenomenet och kommer under resultatdelen 

både att jämföra likheter och olikheter. Analysen från vardera ledarskapsaspekt utifrån 

enkätfrågorna resulterade i två till tre beskrivningskategorier per aspekt (se bilaga 11). 

Fråga sju och åtta i enkäten ansågs vara av mer kvantitativ ansats då det mest blev ja 

och nej svar under intervjun. Eftersom det inte framkom någon djupare innebörd 

kommer dessa två frågor att enbart behandlas av den kvantitativa analysen. Däremot 

ingick även de tre avslutande frågorna i intervjuguiden (se bilaga 9) gällande 

hälsofrämjande ledarskap och chefens upplevelse av medarbetarnas tankar om dem som 

chef i analysen. Sammanlagt gjordes åtta analyser där varje tema utgick från en 

ledarskapsaspekt. Sex teman motsvarade de sex första frågorna i enkäten och de två 

avslutande frågorna om hälsofrämjande ledarskap i intervjuguiden utgjorde ett tema och 

chefens upplevelse om hur medarbetarna uppfattar dem som chef var ett annat tema. 

Dessa teman var således förutbestämda innan analysen gjordes vilket innebär att den 

kvalitativa analysen har en deduktiv ansats. Under resultatdelen används ett 

fenomenografiskt utfallsrum i syfte att genom beskrivningskategorierna få fram en 

helhet av det undersökta fenomenet. Med tanke på att teman var satta innan analysen 

gjordes och att egna tolkningar kan förekomma och även påverka resultatets 

trovärdighet diskuteras detta vidare i metoddiskussionen. Även analysmetoden prövades 

ut innan studien genomfördes då resultatet från pilotstudien transkriberas och 

bearbetades genom en fenomenografisk analys. Detta gjordes i syfte att prova om 

analysmetoden som valts var lämplig för att fånga variationen i intervjupersonernas 

uppfattningar och för att få fram relevanta beskrivningskategorier. Det blev även ett 

tillfälle för projektledaren att öva på att använda sig av analysmetoden.  
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3.10 Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiska överväganden i studien togs hänsyn till utifrån de fyra huvudkraven 

som Vetenskapsrådet (42) presenterar inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Det första kravet, informationskravet, baseras på regeln att samtliga deltagare 

i studien ska bli informerade om vad studien handlar om, att det är frivilligt att delta och 

att de när som helst under studiens gång är tillåtet att avbryta sin medverkan. Det ska 

även tydligt framgå till deltagarna vad deras uppgift i studien är och med fördel även 

övergripande om undersökningens upplägg och syfte (42). Detta krav uppfylldes 

eftersom cheferna som blev tillfrågande om att delta i studien först fick information via 

en skriftlig inbjudan där studiens syfte och deltagarnas villkor presenterades (se bilaga 

12). De fick även information om att deltagandet var frivilligt och att det när som helst 

under intervjuns gång var tillåtet att avbryta utan någon särskild anledning. Denna 

information förmedlades även muntligt för varje enskild chef innan intervjun 

påbörjades. Den andra etiska regeln samtyckkravet innebär att deltagarna själva ska 

bestämma om de vill delta i studien (42), vilket även det gjordes då deltagarna fick en 

förfrågan via mejl som de sedan fick svara på vid intresse. Cheferna fick också ge sin 

tillåtelse till att intervjuerna blev inspelade och information om att inspelningen endast 

var till för att förenkla och göra analysarbetet så rättvist som möjligt. All information 

från individer och arbetsplats behandlades med sekretess och resultaten är 

anonymiserade. För att kunna delge resultatet till respektive chef i utvecklingssyfte fick 

chefen ta del av medarbetarnas enkätsvar, men då de presenterades på gruppnivå går det 

inte att utläsa vem som svarat vad. Dessa handlingar gjordes i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Den fjärde och sista regeln, nyttjandekravet innebär att all 

information som samlas in från deltagarna endast får användas i forskningens syfte (42), 

vilket deltagarna fick information om både skriftligt genom missiv och muntligt innan 

intervjuerna påbörjades. Då enkätfrågorna var ett urval av de frågor som ingår i GodA-

studien fanns det ett etiskt tillstånd från etikprövningsnämnden i Uppsala 

(DNR2012/537) att genomföra denna studie (36).  

 

 

4. Resultat  

Inledningsvis beskrivs resultatet som är kopplat till forskningsfråga ett och två vilket 

svarar för chefens värdering av ledarskapsaspekterna och en jämförelse mellan chefens 

och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet. Vidare följer resultat utifrån 

forskningsfråga tre, där det klargörs om en skillnad mellan medarbetarnas och chefens 
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uppfattning av ledarskapet relaterar till medarbetarnas välbefinnande. Samtliga av dessa 

resultat utgörs av den kvantitativa ansatsen. Slutligen presenteras den kvalitativa 

ansatsen som svarar på forskningsfråga fyra, vilken innebörd cheferna lägger i sin 

skattning av de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna. Resultaten består av de 

framkomna beskrivningskategorierna utifrån den fenomenografiska analysen. Dessa 

presenteras under respektive ledarskapsaspekt som härstammar från de sex första 

frågorna i enkäten och de tre sista frågorna i intervjuguiden. Fråga sju och åtta i enkäten 

bedömdes ha en mer kvantitativ utgångspunkt och behandlades således enbart av den 

kvantitativa analysen.   

 

4.1 Chefens värdering av sitt eget ledarskap och en jämförelse mellan chefens och 

medarbetarnas uppfattning av ledarskapet  

Först presenteras resultatet från den övergripande frågan om det fanns en skillnad 

mellan chefens och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet genom det beräknande 

indexvärdet för såväl medarbetare som chef. Därefter följer en beskrivning av resultatet 

från medarbetarnas och chefernas enkätsvar. Cheferna och deras respektive arbetsgrupp 

presenteras nedan som A, B, C och så vidare i syfte att läsaren ska kunna se eventuella 

likheter respektive olikheter i värderingar av ledarskapsaspekterna. Chef J är utesluten 

från resultatredovisningen då hen inte var chef för arbetsgruppen när de besvarade 

enkäten. Utifrån indexet går det att göra en generell jämförelse mellan chefens och 

medarbetarnas skattningar (se tabell 1). Resultatet visar att cheferna överlag har skattat 

sitt ledarskap som bättre än vad medarbetarna upplever det. Sex av tio chefer har ett 

högre indexvärde än medarbetarna. För att se om det fanns en verklig skillnad mellan 

chefens och medarbetarnas uppfattning av de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna 

gjordes ett signifikanstest, Wilcoxon Signed Ranks Test. I fem grupper fanns det en 

signifikant skillnad.   

Arbetsgrupp A B C D E F G H I K 

n (antal medarbetare) 8 11 7 8 6 6 5 20 8 8 

Indexvärde - chef 4,33 4,16 4,58 4,33 3,41 4,08 4,33 4,58 5,67 5,08 

Indexvärde - medarbetare  3.83 3,44 4,24 4,78 4,19 4,13 4,97 3,97 4,45 3,84 

Skillnad mellan chefens 

och medarbetarnas index  

0,50 0,72 0,34 - 0,45 - 0,78 - 0,05 - 0,64 0,61 1,22 1,24 

Wilcoxon Signed Ranks 

Test (signifikansnivå) 

p=0,22 p=0,53 p=0,02 p=0,22 p=0,04 p=0,77 p=0,22 p=0,02 p=0,00 p=0,00 

Tabell 1. Resultat för den övergripande ledarskapsfrågan om det fanns en skillnad i uppfattningar beräknat på chefens och medarbetarnas index. 

N=hur många medarbetare som deltagit i respektive arbetsgrupp. Slutligen presenteras signifikansnivån för gapet genom p-värdet. Minusvärdena 

betyder att medarbetarna har ett högre indexvärde än cheferna. Värdena som är markerade med fetstil är signifikanta (p<0,05). 
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Det gjordes även en jämförelse per fråga mellan chefens punktvärde och medarbetarnas 

medelvärde i syfte att se variationen i skattningarna, det vill säga om chefen i regel 

underskattade eller överskattade sig själv. Detta gjordes genom att ta fram 

konfidensintervallet för medarbetarnas svar. Således går det med 95 % sannolikhet att 

säga at det finns en skillnad mellan chefens och medarbetarnas skattningar per fråga om 

chefens värde ligger utanför konfidensintervallet. Här gjordes även en jämförelse 

mellan arbetsgrupperna för att se likheter och skillnader i skattningar i relation till 

frågorna. Generellt skattade både medarbetarna och cheferna relativt högt. Överlag går 

det dock att utläsa att det finns ett visst gap då flertalet chefer ligger utanför 

medarbetarnas konfidensintervall. I fråga ett om lättillgänglighet (se figur 1) fanns det 

en skillnad i fyra av de tio grupperna. För grupp A (KI=3,05–3,95) grupp B (KI=3,59–

4,98) grupp F (KI=2,03–5,64) och grupp K (KI=3,69–5,42) är det således 95 % 

sannolikhet att det föreligger en skillnad mellan chefens och medarbetarnas skattningar. 

Det fanns dock både över och underskattningar hos cheferna då en av cheferna 

uppfattade sig som delvis tillgänglig medan arbetsgruppen hade skattat chefen som 

lättillgänglig i hög grad. När det gäller frågan om chefens engagemang i medarbetarnas 

arbete var det tre av cheferna som låg utanför medarbetarnas konfidensintervall (se figur 

2). Det fanns således en skillnad kring uppfattningar om chefens engagemang i 

arbetsgrupperna B (KI=2,64–3,98), H (KI=3,58–4,51) och I (KI=3,20–5,55).  

 

 

 

  

Figur 1. Uppfattningar kring chefens lättillgänglighet för 

medarbetarna. 1 =inte alls, 6= i ytterst hög grad. Parentes = 

hur många medarbetare som besvarat frågan (n). 

Figur 2. Uppfattningar kring chefens engagemang i 

medarbetarnas arbete. 1=inte alls, 6=i ytterst hög grad. 

Parentes = n.  
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Resultaten från enkätfråga tre visar att fyra av cheferna upplevde sig själva som mer 

lyhörda än vad medarbetarna ansåg. Det fanns en skillnad i skattningarna i arbetsgrupp 

B (KI=3,07–4,01), C (KI=3,67–5,47), I (KI=3,41–5,59) och K (KI=2,81–4,26). 

Medarbetarna låg dock högt i skattningarna eftersom den arbetsgrupp som skattat lägst 

ansåg att chefen i relativt hög grad var lyhörd för medarbetarnas idéer och synpunkter 

(se figur 3). Det fanns även delade meningar om chefen bidrar till att snabbt lösa 

problem som uppstår. Här upplevde medarbetarna i högre grad än cheferna att de löste 

problem snabbt, då hälften av arbetsgrupperna hade skattat ett högre värde än cheferna 

(se figur 4). Cheferna som låg utanför medarbetarnas konfidensintervall i denna fråga 

var chef B (KI=3,07–4,01), C (KI=3,53–5,33), G (KI=4,16–6,24), H (KI=3,68–4,82) 

och I (K=3,38–5,37). 

 

På frågan om chefen har tydliggjort för medarbetarna hur målen ska uppnås var det 

relativt olika uppfattningar mellan chef och medarbetare då det fanns en skillnad i sju av 

tio arbetsgrupper där samtliga chefer hade skattat sig högre än medarbetarna (se figur 

5). Det fanns således ett gap i arbetsgrupperna A (KI=1,37–2,63), D (KI=1,43–2,35), F 

(KI=1,38–2,96), G (KI=0,92–2,28), H (KI=1,75–2,45), I (KI=1,18–3,07) och K 

(KI=1,48–2,97). Att som chef vara konsekvent i sitt ledarskap rådde det också skilda 

meningar om då det även här fanns ett gap i sju av grupperna. Cheferna hade överskattat 

sitt ledarskap i jämförelse med medarbetarnas uppfattning (se figur 6). De grupper där 

cheferna låg utanför medarbetarnas konfidensintervall var A (KI=1,37–2,63), C 

(KI=1,08–2,92), F (KI=1,25–3,42), G (KI=0,92–2,28), H (KI=1,77–2,61) I (KI=1,05–

1,95) och K (KI=1,51–2,71).  

  

Figur 3. Uppfattningar kring chefens lyhördhet för 

medarbetarnas idéer och synpunkter. 1=inte alls, 6=i ytterst 

hög grad. Parentes = n.   

Figur 4. Skattningar av chefens förmåga att snabbt lösa 

problem som uppstår. 1=inte alls, 6= i ytterst hög grad. 

Parentes = n.   
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Figur 5. Beskrivning av uppfattningar kring chefens förmåga 

att tydliggöra och kommunicera mål. 1=stämmer inte alls, 

4=stämmer helt och hållet. Parentes = n. 

Figur 6. Skattningar kring chefens förmåga att vara konsekvent 

i sitt agerande. 1=stämmer inte alls, 4=stämmer helt och hållet. 

Parenteserna = n. 
 

I de två avslutande frågorna om chefen hade kommunicerat resultaten från senaste 

enkätundersökningen och vidtagit åtgärder utifrån de förbättringsförslag som 

framkommit, fanns det även där en del skilda meningar. I fråga sju fanns det ett gap i 

hälften av arbetsgrupperna (se figur 7). Här var det en av cheferna som hade skattat sig 

lägre än medarbetarna och fyra chefer som skattat sig högre. Dessa arbetsgrupper var A 

(KI=1,29–3,46), D (KI=0,59–2,91), E (1,72–3,08), G (KI=0,72–2,00) och H (KI=2,33–

3,38). I fråga åtta om chefen har vidtagit åtgärder utifrån den senaste 

enkätundersökningen var det bara tre av tio chefer som låg utanför konfidensintervallet 

för medarbetarnas skattningar (se figur 8). De arbetsgrupper där det fanns ett gap var A 

(KI=2,78–3,72), G (KI=0,92–2,28) och I (KI=3,08–4,00). På denna fråga var det två av 

tre arbetsgrupper där medarbetarna i högre grad upplevde att chefen hade vidtagit 

åtgärder än vad chefen själv gjorde.    

  

Figur 7. Uppfattningar om chefen har kommunicerat resultaten 

av den senaste enkätundersökningen. 1=stämmer inte alls, 

4=stämmer helt och hållet. Parentes = n 

Figur 8. Uppfattningar om chefen har vidtagit åtgärder från de 

förslag som framkommit. 1=stämmer inte alls, 4=stämmer helt 

och hållet. Parentes = n. 
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4.2 Jämförelsen mellan chefens och medarbetarna uppfattning av ledarskapet i 

relation till medarbetarnas välbefinnande i arbetet.  

Jämförelsen mellan chefen och medarbetarnas uppfattningar kring de hälsofrämjande 

ledarskapsaspekterna resulterade i ett gap hos hälften av arbetsgrupperna. För att se om 

denna skillnad hade ett samband med medarbetarnas välbefinnande gjordes en Pearsons 

korrelationsanalys. Analysen visade ett 

signifikant samband med ett p-värde på 0,001. 

Korrelationskoefficienten resulterade i ett 

värde på -0,42 vilket innebär att det finns ett 

svagt negativt samband, det vill säga, ju större 

gap desto sämre välbefinnande.  Detta innebär 

att ju mer cheferna hade överskattat sitt 

ledarskap i jämförelse med medarbetarnas 

uppfattning, desto sämre välbefinnande hade 

medarbetarna skattat (se figur 9). Det kan 

dock ha varit andra komponenter än just 

ledarskap som har påverkat hur medarbetarna 

har skattat sitt välbefinnande. 

  

 

4.3 De undersökta ledarskapsaspekternas innebörd för cheferna  

I de kvalitativa analyserna användes följande övergripande teman: innebörd och 

utövande av ett hälsofrämjande ledarskap, lättillgänglighet, engagemang, lyhördhet, 

problemlösning, tydliggöra och kommunicera målområden, konsekvent i agerande och 

chefens tolkning av hur medarbetarna uppfattar deras ledarskap. Till en början 

analyserades utsagorna, vilket skapade grupperingar som till slut resulterade i 

beskrivningskategorier. Varje tema utgjorde två till tre beskrivningskategorier för att 

skildra chefernas olika uppfattningar om ledarskapsaspekterna. För en mer noggrann 

beskrivning av den kvalitativa analysen, se bilaga 11. I detta fenomenografiska 

utfallsrum kommer beskrivningskategorierna ställas i relation till varandra och till det 

undersökta fenomenet. Citat från intervjuerna markeras med kursiv text och används för 

tydliggöra och ge exempel på chefernas egenuppfattning kring ledarskapsaspekterna. 

Citaten är markerade med chef A, chef B, chef C och så vidare utifrån den chef citatet 

kommer ifrån. Detta görs för att läsaren ska kunna utläsa variation i uppfattningar, se 

Figur 9. Beskrivning av korrelationen mellan gap och 

medarbetarnas välbefinnande. Ju större gap desto 

sämre skattat välbefinnande.  
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samband och kunna knyta an resultaten till värderingarna som framkom under den 

kvantitativa analysen där cheferna är presenterade på samma vis.  

 

Tema  Beskrivningskategori 1 Beskrivningskategori 2 Beskrivningskategori 3 

Innebörden och 

utövande av ett 

hälsofrämjande 

ledarskap 
 

Olika dimensioner av 

begreppet hälsa i arbetslivet. 

Tillvägagångssätt för att skapa 

hälsa på arbetsplatsen. 

Utövar inte medvetet ett ledarskap i 

syfte att främja hälsa på 

arbetsplatsen. 

Lättillgänglig för 

medarbetarna 
 

Visa engagemang mot 

medarbetarna. 

Svårigheter i rollen som första 

linjens chef. 

Faktorer som komplement till 

lättillgänglighet. 

Engagemang i 

medarbetarnas 

arbete 
 

Aspekter i chefsrollen som 

försvårar engagemanget i 

medarbetarnas arbete. 

Ge tid åt medarbetarna. Aspekter som simplifierar chefernas 

engagemang. 

Lyhördhet Går inte att vara alla 

medarbetare till lags 

Skapa delaktighet och nyttja 

medarbetarnas kunskap och 

erfarenhet 

Kunna ge mer tid åt medarbetarna – 

en förbättringsmöjlighet 

Problemlösning Svårigheter med 

problemlösning i 

verksamheten. 

Tankar kring praktisk 

problemlösning i verksamheten. 

 

Tydliggöra och 

kommunicera 

målområdena 
 

Aspekter som försvårar 

tydliggörandet av mål för 

medarbetarna. 

Utvecklings-möjligheter i 

ledarskapet. 

Medarbetarna är medvetna om 

målområdena både utifrån ett 

verksamhets- som individperspektiv.  

Konsekvent i 

agerande 
 

Att vara rättvis och tydlig som 

chef. 

Situations- och individanpassat 

ledarskap. 

Möjligheter till förbättring i 

ledarskapet. 

Chefens tolkning av 

hur medarbetarna 

uppfattar deras 

ledarskap  
 

Personliga egenskaper och 

ledarskapsaspekter som första 

linjens chef.  

Svårigheter i ledarskapsrollen 

som första linjens chef. 

 

Tabell 2. Teman och beskrivningskategorier utifrån den fenomenografiska analysen.  

 

4.3.1 Innebörd och utövande av ett hälsofrämjande ledarskap 

Ett hälsofrämjande ledarskap hade olika innebörd för cheferna. Några menade att det 

var viktigt att främja medarbetarnas fysiska hälsa genom gemensamma 

träningsaktiviteter eller uppmuntran till att använda friskvårdshalvtimmen. De kände 

dock att det var svårt då de upplevde att det är medarbetarna som redan tränar som är 

intresserade av aktiviteter eller använder sig av friskvårdshalvtimmen. En chef hade 

infört fysisk aktivitet i arbetet i form av gående möten då de gemensamt i arbetsgruppen 

tar en kortare promenad för att gå igenom hur veckan ser ut. Chefen tolkade detta som 

väldigt positivt från medarbetarnas sida. Ett hälsofrämjande ledarskap definierades även 

som ansvaret som chef att fånga upp när medarbetarna mår psykiskt dåligt. De menade 

att det är viktigt att arbeta med hur gruppen fungerar så ingen medarbetare mår dåligt på 

grund av det och att som chef ha ett ledarskap som gör att varken gruppen eller chefen 

utsätts för ohanterlig stress. Cheferna upplevde dock att det är svårt att se och fånga upp 
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när medarbetarna mår psykiskt dåligt, men betonar vikten av att vara uppmärksam på 

signaler. Det ansågs även vara viktigt att chefen är kommunikativ och förmedlar ett 

förtroende så att medarbetarna vågar prata om problem, oavsett om de är av 

arbetsrelaterad eller personlig karaktär. En annan uppfattning av ett hälsofrämjande 

ledarskap var att som chef se till att medarbetarna har tillgång till de skyddsutrustningar 

och arbetskläder som krävs för en trygg och säker arbetsmiljö. På företaget arbetar de 

mycket med arbetsmiljön genom att både teoretiskt ge information och i praktiken se till 

så att medarbetarna inte utsätts för fara. Det fanns även en uppfattning om att 

medarbetarna har ett eget ansvar för sin hälsa. Cheferna menade att om de 

uppmärksammar signaler från medarbetaren att något inte är bra, så är det chefens 

ansvar att ta upp det med medarbetaren och komma med förslag på åtgärder. Individen 

har sedan ett eget ansvar att ta till sig det chefen säger och försöka göra något åt 

problemet. Några chefer var av åsikten att det är viktigt att föregå med gott exempel för 

att skapa hälsa hos sina medarbetare. De menade att det är viktigt att de själva visar att 

de till exempel tränar på fritiden eller utnyttjar friskvårdshalvtimmen för att inspirera 

medarbetarna till fysisk aktivitet.  

 

En annan syn på att främja hälsa i arbetet var att skapa medarbetare med engagemang. 

En chef diskuterade tidigare resultat av GodA-studien där det framkommit att 

medarbetarna inte var motiverade till att gå till jobbet och menade att det är viktigt att 

medarbetarna känner sig engagerade och trivs med vad de gör. En annan chef var av 

samma åsikt och menade att engagerade medarbetare kommer skapa en fungerande 

verksamhet. Cheferna ansåg det viktigt att uppmana medarbetarna till att ta hand om sig 

själva genom att utnyttja semesterdagarna och komp-tid. Det fanns även en uppfattning 

om att de inte medvetet tänker utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i deras ledarskap. 

De menade att de förmodligen skulle tänka mer utifrån hälsofrämjande om det märktes 

att medarbetarna inte mådde bra. Cheferna ansåg även att de inte tänker utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv dagligen då hälsa för en individ inte behöver betyda hälsa för 

någon annan. Det blir då svårt att fånga in alla aspekter av hälsa i arbetet.  

Chef C: Jag tror inte att jag har tänkt att gör vi på det här sättet så är det en hälsofrämjande 

åtgärd eller tanke, utan det blir utifrån ett annat perspektiv. Det kanske inte är det som styr, så 

fungerar jag. 

Några menade även att det mestadels är fysisk hälsa som det pratas om inom 

arbetsgruppen, men inte att man som chef gör vissa saker för att det ska vara 

hälsofrämjande för medarbetarna.  
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4.3.2 Lättillgänglighet 

Att vara lättillgänglig för medarbetarna i deras arbete definierades som att i allra största 

mån alltid vara nåbar. En positiv aspekt som man upplever är att det med dagens teknik 

nästan alltid går att finnas tillgänglig. Några chefer menar att de i allra högsta grad är 

tillgänglig då medarbetarna kan få tag på dem även på kvällar och helger. Skulle de vara 

upptagna ringer de alltid tillbaka eller svarar på mejl så fort som möjligt.  

Chef F: Jag har sagt att jag alltid finns på mejl och telefon om jag har möjlighet att svara, men 

jag brukar alltid försöka svara snabbt på mejl och finnas där. 

Även om nåbarhet ansågs vara en viktig komponent fanns det även en uppfattning om 

att det var viktigt att medarbetarna hade möjlighet att träffa chefen på plats. Att som 

chef vara nära verksamheten och försöka vara med så mycket som möjligt i vardagen. 

Några chefer upplevde en stor vikt med att kunna sitta i anslutning till sina medarbetare 

och arbeta nära gruppen. Många av arbetsgrupperna arbetar utifrån en händelsestyrd 

vardag vilket gör det särskilt viktigt att som chef vara nära medarbetarna och finnas till 

hands om gruppen behöver det. Att arbeta nära verksamheten innebär också att 

medarbetarna ska känna att det finns en möjlighet till att träffa chefen och att de känner 

sig välkomna att komma med frågor och funderingar. För att möjliggöra detta är det 

många av cheferna som har öppen dörr till sitt kontor och medarbetarna är medvetna om 

att de får komma in. En åsikt hos cheferna var att det kändes viktigt att träffa 

medarbetarna dagligen då fysisk tillgänglighet prioriterades högt. 

Chef K: Ibland kommer de och det vet jag själv att det är trivsamt om chefen är på plats, så det 

försöker jag prioritera. 

Även om flertalet av cheferna upplevde tidsbrist på grund av andra uppdrag eller möten 

som en svårighet att vara fysiskt tillgänglig så hade någon som mål att vara på kontoret 

cirka 75 % av sin arbetsdag och någon annan hade löst det genom att ha vissa planerade 

mötesfria timmar då medarbetarna var medvetna om att chefen fanns på sitt kontor. Att 

vara första linjens chef medför vissa svårigheter när det gäller att vara lättillgänglig och 

flertalet chefer upplevde att tiden inte alltid räckte till. Samtidigt som cheferna vill vara 

engagerade i medarbetarnas arbete och finnas tillhands vid behov, är det mycket annat 

som tar deras tid och uppmärksamhet. Personalansvaret är en viktig del i arbetet som 

första linjens chef, samtidigt som de har ett tryck uppifrån ledningen vilket innebär en 

hel del möten. Cheferna har även egna arbetsuppgifter som ska göras klart i tid och 

lättillgängligheten för medarbetarna måste därför ibland ställas åt sidan. 

Chef G: Periodvis blir det mycket frågor och då blir jag störd i mitt jobb, då måste jag avisera om 

att nu kommer jag inte vara tillgänglig. 
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Cheferna känner även en svårighet med att uppnå medarbetarnas förväntningar av att de 

ska vara lättillgängliga då de upplever att vissa väntar sig att det alltid ska gå att få tag 

på sin närmsta chef. Det fanns även en tanke om att medarbetarna är något bortskämda 

då de brukar undra var chefen har varit om de inte har sett hen på någon timme. En del 

av cheferna upplevde att för hög tillgänglighet för medarbetarna inte heller alltid är 

fördelaktigt. Medarbetarna bör inte ta för givet att någon ska finnas där så fort de 

behöver hjälp, utan de ska känna ett förtroende att ibland våga lösa problem själva. 

Chef C: Jag tror säkert att de skulle önska att jag var där oftare, men man ska vara så pass 

självständig att man inte är beroende av att chefen svarar på frågor utan det ska fungera ändå. 

I motsats fanns det en upplevelse om att de skulle vilja finnas där mer för medarbetarna 

men det breda spektra av arbetsuppgifter hindrade dem från det. Inom vissa 

arbetsgrupper finns det medarbetare med många olika arbetsuppgifter och i perioder när 

det är särskilt viktigt att fokusera på en specifik arbetsuppgift upplever cheferna att 

vissa medarbetare möjligtvis känner att chefen inte är tillräckligt lättillgänglig. I vissa 

arbetsgrupper finns det även perioder bestående av skift då halva gruppen arbetar dagtid 

och halva nattid. Detta innebär att det ibland dröjer innan chefen träffar sina 

medarbetare då hen enbart arbetar dagtid. Trots vissa svårigheter med att få tiden att 

räcka till upplevde några chefer att det fanns positiva faktorer i arbetet som möjliggör 

tillgänglighet. Planering visade sig vara en viktig faktor för att få ihop vardagen och det 

var betydelsefullt att medarbetarna alltid visste var chefen var och när hen kom tillbaka. 

Några chefer menade även att en viss del av otillgängligheten går att lösa genom 

planering. 

Chef E: En del av otillgängligheten går att lösa med medarbetarna om man planerar och inte bara 

tror att vi ska finnas tillhands bara för att man lyfter telefonen. 

Det fanns också en upplevelse av att medarbetarna har ett eget ansvar och är det något 

som de anser viktigt att ta upp med chefen så går det alltid att boka ett möte. En annan 

möjlighet är att vid personalmöten passa på att lyfta frågor och funderingar, vilket 

upplevs kunna reducera behovet av chefens lättillgänglighet. Flertalet arbetsgrupper har 

även morgon- eller veckomöten vilket gör det möjligt att kort ta upp viktigt information, 

men också en chans för medarbetarna att ställa frågor. 

 

 

4.3.3 Engagemang  

En uppfattning av ledarskapsaspekten engagemang i medarbetarnas arbete och dess 

innebörd var att som chef visa medarbetarna att man bryr sig om dem. Några chefer 

ansåg det viktigt att ge tid åt medarbetarna genom att exempelvis gå runt på avdelningen 
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varje morgon och prata med dem. Ibland kunde det handla om arbetsrelaterade saker 

och ibland vardagligt prat i syfte att visa medarbetarna omtanke, men även att det skulle 

finnas möjlighet att ta upp frågor vid behov. En annan uppfattning om engagemang är 

att ta sig tid i vardagen när medarbetarna behöver hjälp eller vill prata. 

Chef D: Kommer man med, vad det än är, så är jag delaktig på det sättet, för många gånger vill 

de bolla en grej, så då bollar vi just det ärendet. Då känner jag att jag är högst delaktig i arbetet. 

Cheferna upplevde att vissa aspekter i rollen som första linjens chef försvårar 

ledarskapet när det handlar om att vara engagerad i medarbetarnas arbete då de är 

kollega med medarbetarna i vissa sammanhang och i andra ska de inta chefsrollen. Det 

fanns även en tanke om att medarbetarna inte alltid har full förståelse för rollen som 

första linjens chef och dess innebörd.  

Chef A: Att jobba som chef och ledare är ju väldigt annorlunda från att jobba som bara 

medarbetare, jag är ju också medarbetare, men jag har större ansvar men också större frihet. Den 

synen får man kanske först när man jobbar som chef. Jag vet ju själv hur jag tänkte som 

medarbetare och hur fel jag hade, eller hur annorlunda det var i alla fall. 

En svårighet kan vara att få tiden att räcka till för att vara engagerad i alla medarbetares 

arbete. Ett återkommande problem var att mycket tid går åt till möten och andra 

uppdrag. Cheferna kände även en viss press uppifrån deras närmsta chef då de förväntas 

prioritera vissa arbetsuppgifter, vilket ibland upplevs som en strid om tid. Då det finns 

ett brett spektra av arbetsuppgifter inom vissa grupper upplevde några chefer att de inte 

har tillräcklig kunskap för att kunna vara lika engagerad inom alla arbetsuppgifter. Det 

fanns då en känsla av att vissa medarbetare troligtvis hade önskat ett ledarskap med 

större engagemang, då det för några kan innebär ett större eget ansvar. Tyvärr finns inte 

alltid möjligheten att vara lika engagerad i allas arbeten, vilket är önskvärt även från 

chefens sida. En annan uppfattning om engagemang i medarbetarnas arbete är att några 

chefer upplevde att de är för mycket engagerade. 

Chef G: Lite för mycket engagerad eftersom jag har jobbat så tidigare och har ren detaljkunskap 

om hur det fungerar, då kan det vara svårt att släppa taget och man blir för engagerad i sakfrågor 

istället för att lära och stötta.  

Det fanns även tankar om att det inte är positivt att vara för engagerad i medarbetarnas 

arbete eftersom ett för stort engagemang kan leda till att medarbetarnas förtroende för 

sin egen kapacitet reduceras. Det blir således en avvägning i ledarskapet att stötta och 

finnas där för medarbetarna, men samtidigt ge dem ansvar för sitt arbete. En annan 

negativ sida av ett för högt engagemang är att cheferna upplever att de själva inte kan 

slappna av och känna sig lediga. Cheferna upplevde dock att vissa faktorer i arbetet 

förenklade deras ledarskap till att vara engagerad i medarbetarnas arbete. En aspekt var 

att ha kunskap och förståelse för medarbetarnas arbete. Cheferna menade att de 
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upplever det mycket enklare att vara engagerad om de är intresserade och kan de 

arbetsuppgifter som medarbetarna utför. 

Chef H: Jag har jobbat likadant tidigare så jag har full insikt i vad de gör, det känner jag som en 

styrka att jag har varit med från grunden så jag vet precis vad de pratar om. Jag känner det som 

en fördel att jag har den kunskapen, därför är jag ganska mycket engagerad och vill att det ska 

fungera.  

Det var dock inte enbart engagemang utifrån ett uppgiftsbaserat perspektiv som ansågs 

vara viktigt utan cheferna lägger även ett högt värde i att vara mån om medarbetarna 

och se till att de mår bra och trivs på arbetet. En annan faktor som för vissa upplevdes 

förenkla möjligheten att vara engagerad var att medarbetarna tog ansvar för sitt eget 

arbete och var mån om att göra sitt bästa. Cheferna menade att medarbetarna är duktiga 

på att jobba och att det då inte krävs ett lika stort engagemang från deras sida. En trolig 

anledning ansåg cheferna vara att de i sitt ledarskap gav medarbetarna utrymme för 

delaktighet och inflytande i arbetet, vilket förmodligen resulterar i att medarbetarna 

känner att de har chefens förtroende och tillit till att ta eget ansvar.  

Chef F: Jag får feedback från många att man får möjligheten att ta beslut, att jag litar på dem, att 

det blir ett större ansvar som gör att man kliver fram mer som individ. Det är så jag vill ha det, 

jag vill ju att vi ska vara ett självspelande piano, ett lag som spelar mot samma mål. Det får man 

ju delvis om man släpper lite men samtidigt ska man ha engagemanget också.  

 

 

4.3.4 Lyhördhet  

En uppfattning kring innebörden av att vara lyhörd för medarbetarnas idéer och 

synpunkter var att ge dem möjlighet till delaktighet och inflytande i arbetet. Cheferna 

menade att medarbetarna inte ska ha ansvaret att själva fatta beslut, men däremot är det 

viktigt att de känner inflytande vid diskussionen kring beslutstaganden. De tror dock att 

denna del av ledarskapet kan upplevas olika av medarbetarna. Några kanske kan känna 

dålig styrning från chefens sida medan andra upplever det positivt att få vara med och 

påverka. En del arbetsuppgifter är även av den karaktären att chefen vill ha synpunkter 

och idéer från medarbetarna för att kunna fatta ett bra beslut. De upplevde det även 

viktigt att ha en delaktighet i årsplaneringen så medarbetarna kan se den röda tråden och 

på ett djupare plan förstå innebörden av sina arbetsuppgifter och varför det är viktigt. En 

annan åsikt var att medarbetarna har lättare för att komma med negativa synpunkter om 

de inte själva är med och fattar beslut och får vara delaktiga i hela processen. Detta 

tankesätt hänger även samman med uppfattningen om att man som chef bör vara öppen 

för medarbetarnas idéer och synpunkter och uppmuntra dem till att vara delaktiga. 
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Några chefer menar att medarbetarna kan arbetet bättre än dem och har längre 

erfarenhet vilket gör det viktigt att ta tillvara på deras kunskaper.  

Chef J: Det är erfarna människor som jag har att göra med och som har jobbat längre än mig och 

är duktiga, så varenda grej de säger får man lyssna till för då vet man att det är bra.  

Cheferna ser även här vissa svårigheter med att vara lyhörd för medarbetarnas idéer och 

synpunkter, då medarbetarna ibland kan ha väldigt starka viljor och åsikter. Det är dock 

inte alltid möjligt att genomföra. Vissa upplevde att medarbetarna inte alltid ser till 

gruppens bästa eller att de ibland vill för mycket som inte stämmer överens med 

företagets linje. Det finns även de medarbetare som alltid har en åsikt och vill 

bestämma, vilket gör att cheferna upplever det svårt att vara lyhörd. 

Chef H: Det blir väldigt många åsikter och det finns informella ledare och sådant i gruppen som 

man måste titta på och utröna.  

Cheferna var av uppfattningen att de alltid försöker lyssna på medarbetarnas förslag och 

synpunkter men om det inte finns möjlighet till genomförande så försöker de alltid ge 

en tydlig förklaring kring varför. 

Chef A: Jag känner att jag alltid skulle vilja vara uppskattande och lyssnande, men det orkar man 

inte alla gånger, så det skulle jag vilja bli bättre på. 

En del av cheferna upplevde att de skulle vilja förändra sitt ledarskap när det gällde 

lyhördhet. Det fanns dock en tanke om att tidspress med egna arbetsuppgifter gjorde att 

de kände sig stressade och inte alltid tog sig tid till att lyssna på medarbetarna. En 

önskan var att bli bättre på att lägga sitt eget arbete åt sidan och vara lite mer lyhörd 

även om man är mitt uppe i arbete.   

 

 

4.3.5 Problemlösning  

En uppfattning av att snabbt lösa problem var att ta tag i problemen direkt. Cheferna 

menade att även om det uppstår småsaker så finns det ingen mening att vänta. Det bästa 

är att ta tag i problemen direkt och prioritera bort andra arbetsuppgifter. 

Chef D: Även om det händer smågrejer internt så tar vi tag i det när det dyker upp, sen kan det ta 

tid innan vi får det genomförbart, men det finns ingen anledning att ha problem liggandes.  

Det fanns även tankar om att vissa problem inte går eller ska lösa snabbt, utan det 

kräver tid och behöver verka fram. Cheferna upplevde att det ibland krävs mer 

information för att lösa ett problem och att de då fordras lite tid för att göra 

efterforskningar. De känner samtidigt att det ibland kan vara svårt att avgöra om man 

bör går snabbt eller långsamt framåt. Flertalet av cheferna upplevde dock att det sällan 

uppstår problem, vilket de tolkar som att gruppen är samspelt och att de är noga med att 

vara kommunikativa och hjälpa varandra. När det uppstår problem upplevde cheferna 
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vissa svårigheter då det än en gång var tidsbrist på grund av möten och andra uppdrag 

som kom på tal.  

Chef B: Det var det där snabbt som jag hakade upp mig lite på. Som sagt, vi sitter ganska mycket i 

möten och det är även tidsbrist på sina håll, därför kryssade jag i delvis. Naturligtvis skulle jag 

vilja ha upp den högre, men som jag känner just nu så är det där vi ligger.  

En annan upplevelse av svårighet var att chefen inte alltid får reda på att det finns ett 

problem eller att det kommer fram efter några veckor. Det blir då problematiskt att 

försöka reda ut. Det var även många av cheferna som upplevde en större svårighet att 

lösa personliga konflikter än rent tekniska eller sakliga problem.  

Chef I: Även om det är konflikter och man försöker lösa det så vet man ju inte, är det en pryl så vet 

du att nu är den bra och fungerar, men med människor kanske det tar flera gånger tills det är bra. 

Chefer med lång erfarenhet upplevde en skillnad från när de var nya i rollen då de kände 

att de undvek konflikter i större utsträckning än idag. De upplever det dock fortfarande 

inte som någon enkel del i ledarskapet. Svårigheten med personliga konflikter var att 

som chef aldrig riktigt veta om problemet är löst.  

 

 

4.3.6 Tydliggöra och kommunicera målområden  

Cheferna upplever att det finns tydliga mål i verksamheten, hela vägen uppifrån 

koncernledning, ner till avdelning och individ. De menar även att de har diskuterat 

målområden tillsammans med medarbetarna och skulle det ske förändringar under årets 

gång så tas det upp löpande. Några chefer upplevde även att medarbetarna är väl 

medvetna om målen, men en pågående process är att bryta ner dem ytterligare för att få 

dem ännu mer konkreta och tydliga. 

Chef F: I år har jag nött in på mina medarbetare alla våra fokusområden och vad vi ska nå för 

långsiktiga mål. Säger de att de inte är medvetna om målen då ljuger de, då vill de inte höra. 

Verksamhetens mål lyfts också ner till individnivå, vilket dem tillsammans diskuterar 

på medarbetarsamtal. Det fanns dock vissa svårigheter med att bryta ner 

koncernledningens fokusområden till konkreta och tydliga mål då en del arbetsuppgifter 

i verksamheten inte är mätbara. Många av arbetsgrupperna arbetar utifrån en 

händelsestyrd vardag, vilket gör det svårt att ha konkreta mål och analysera om de är 

uppnådda. Denna svårighet leder till att cheferna känner att medarbetarna kan uppleva 

att målen inte är tillräckligt tydliga och konkreta. 

Chef E: Har vi bestämt att vi ska göra 10 insatser av en viss typ och vi inte gör det, är det bra eller 

dåligt då? Vi kanske har haft ett bra arbete så det inte krävdes 10 insatser. Det är jättesvårt att 

analysera och jag tycker det är svårt att göra tydliga mål, därför tror jag att medarbetarna inte 

heller tycker det är tydligt.  
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Det fanns en uppfattning om att det kan vara svårt att fånga medarbetarnas intresse när 

det gäller mål och fokusområden. Cheferna känner då inte någon större vikt av att 

informera om ämnet. Några chefer upplevde även att det har skett en förändring utifrån 

ett koncernperspektiv då målen har stramats upp och blivit tydligare. Detta har dock 

upplevts som både positivt och negativt hos medarbetarna. Vissa medarbetare tycker det 

är jättebra och vill ha en tydlighet för att må bra, medan andra kommer med kritik för att 

det har skett en förändring. Det kan således vara lite svårarbetat till en början. Cheferna 

kände att det finns vissa förbättringsmöjligheter i ledarskapet när det handlar om att 

sätta tydliga mål och förmedla dem till gruppen. Några chefer skulle vilja ha hjälp med 

att sätta konkreta mål på arbetsuppgifter som är svåra att mäta så det blir mer tydligt för 

medarbetarna. De skulle även vilja bryta ner fokusområden och göra så att 

medarbetarna blir engagerade och motiverade av själva målet. Det fanns också en 

önskan om att vara mer kommunikativa mot gruppen, då de känner att medarbetarna 

kanske inte alltid ser den röda tråden och förstår varför de gör vissa saker. Samtidigt 

upplever cheferna att medarbetarna producerar det dem ska, men tror att de skulle känna 

sig mer engagerade och motiverade om de hade en bättre förståelse för helheten.  

 

 

4.3.7 Konsekvent i agerande  

Innebörden av att vara konsekvent i sitt ledarskap upplevde några chefer som att 

behandla alla lika. De menade att ambitionen bör vara att bekräfta alla på lika sätt och 

att ingen av medarbetarna har någon favör. 

Chef K: Det innebär på något vis att behandla alla lika och sköter en inte sig så ska inte den ha 

något lättare bara för att jag exempelvis känner igen mig själv från när jag var ung. 

Det fanns även uppfattning om att det är viktigt att försöka hålla en så rak linje som 

möjligt. De menade att de vill försöka hålla sig till lagar, regler och bestämmelser som 

finns inom arbetsgruppen. Några chefer ansåg att om de börjar göra avsteg för någon 

men inte någon annan så hamnar de tillslut i en ohållbar situation. En annan uppfattning 

av att vara konsekvent i sitt ledarskap var att inte behandla alla lika. Tankarna var då att 

alla individer är olika och har olika behov av ett ledarskap. Det går därför inte att 

behandla alla på samma sätt.  

Chef E: Konsekvent behöver ju inte innebära att jag behandlar alla likadant. Du har ju ett visst 

behov av att bli ledd utav ett ledarskap, din arbetskollega kanske har ett annat behov av att bli 

ledd. Du kanske vill ha mycket instruktioner medan din kompis inte alls vill ha instruktioner, det är 

ju helt olika typer av ledarskap.  
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Cheferna menade således att ledarskapet bör anpassas utifrån individen eftersom vissa 

människor behöver eller vill ha mycket instruktioner och andra vill arbeta mer 

självständigt. En annan uppfattning var att vara konsekvent mot individen. Om chefen 

har använt en typ av ledarskap så bör man hålla den linjen även vid en liknande 

situation. Cheferna är dock överens om att hålla en rak linje i de övergripande frågorna, 

men när det kommer till ledarskap och coachning i arbetet föredrar några ett individ- 

och situations-anpassat ledarskap. De betonade betydelsen av att kunna vara flexibel i 

sitt agerande och inte bli dumdristig för att man ska behandla alla lika. Samtliga chefer 

var dock eniga om att det är viktigt att det inte uppfattas som ett orättvist agerande 

utifrån medarbetarnas perspektiv. Finns det goda argument anser de dock att man bör se 

till situationens eller individens bästa. Några chefer ansåg att medarbetarna möjligtvis 

skulle önska en förändring när det handlar om att vara konsekvent i sitt ledarskap. En 

chef upplevde sig vara för mjuk och tror att medarbetarna skulle uppskatta om hen var 

mer rak i sitt ledarskap. En annan chef tror att medarbetarna upplever hen som 

konsekvent utifrån de givna ramarna, men inte lika konsekvent inom ramarna. Cheferna 

ansåg att det är väldigt svårt att vara konsekvent i sitt ledarskap.  

Chef D: Jag tror att det finns delade meningar, eller jag vet att det finns då det framkommit i 

samtal där någon upplever att jag inte är lika engagerad eller har lätt att säga till den personen i 

förhållande till vad jag gör mot andra. 

 

 

4.3.8 Chefens tolkning av hur medarbetarna uppfattar deras ledarskap  

På frågan om hur cheferna upplevde att medarbetarna uppfattade dem som chef var det 

några som trodde att de betraktades som något tuffa och krävande. De menade att 

medarbetarna är vuxna individer och att det finns en gräns för hur mycket medarbetarna 

ska bli ”curlade” av cheferna.  

Chef G: Jag har krav på deras kunskapsnivå, om jag ser att det fattas något tar vi upp det på 

medarbetarsamtal, hur du kan förstärka din roll. Gör man inte det då tycker inte jag att man 

spelar på samma spelplan, då kan jag bli väldigt rak mot den personen. 

Det fanns även tankar hos cheferna att de troligtvis kan upplevas som en chef med 

pondus och att vissa medarbetare kan känna att de inte vill stöta sig med chefen. Det var 

några chefer som uppfattade sig som väldigt raka i sitt ledarskap, vilket de trodde kunde 

vara både positivt och negativt. De menade att man som chef ska vara tydlig, men att 

det ibland kanske kan uppfattas fel av medarbetarna om man är för rak. En annan känsla 

var att cheferna upplevde att medarbetarna såg dem som engagerade och att 

medarbetarna känner sig delaktiga i arbetet.  
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Chef J: Men jag tror inte att det känner att det är någon diktator som står där, de bör känna sig 

delaktiga med tanke på att vi tar gemensamma beslut om nästan allt i processerna och om hur vi 

ska jobba. Jag skulle bli förvånad om de tyckte annorlunda.  

Cheferna ansåg att medarbetarna bör uppleva att chefen inger ett förtroende till eget 

ansvar och frihet till att självständigt lösa problem. Det kan dock vara svårt att veta hur 

medarbetarna upplever ledarskapet. Ibland kanske det inte alltid kommer fram vad de 

tycker även om frågan har tagits upp både i grupp och på medarbetarsamtal. Cheferna 

betonade vikten av att de måste få veta medarbetarnas uppfattningar för att det ska 

kunna vara möjligt att bidra med en förändring.  

Chef E: Det har vi pratat om, om inte jag får reda på att jag i vissa delar inte är bra som ledare så 

kommer jag inte ändra på det heller. Så om medarbetarna är ärliga om mitt ledarskap och tar upp 

det så är min ambition att förbättra det. 

Cheferna upplevde även generella svårigheter med att vara första linjens chef. De 

menade att det är väldigt många parametrar som krävs för att som chef få verksamheten 

att fungera. De uppfattade chefskapet som en speciell roll då det finns ett ansvar att 

försöka skapa en så bra arbetsplats som möjligt för medarbetarna, men samtidigt ingår 

det i priset som chef att ta kritik. Cheferna såg trots vissa svårigheter rollen som första 

linjens chef som en rolig, utmanande och viktig uppgift.  

 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Diskussionsavsnittet inleder med att diskutera huvudfynden från resultatet utifrån 

studiens samtliga frågeställningar i relation till tidigare forskning. Vidare kommer 

resultatens bidrag till kunskapsutveckling inom arbetshälsovetenskap att diskuteras, 

likaså studiens tillämpning och förslag till fortsatt forskning. Syftet med denna studie 

var att undersöka hur första linjens chefer uppfattar sitt eget ledarskap i jämförelse med 

medarbetarnas uppfattning, samt om det relaterar till medarbetarnas välbefinnande. De 

övergripande resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad och därmed ett gap 

mellan chefens och medarbetarnas skattningar, då hälften av arbetsgrupperna fick ett 

signifikant värde. Chefernas uppfattning av ett hälsofrämjande ledarskap varierade brett, 

några menade att det innebar att främja medarbetarnas psykiska hälsa och välmående 

och andra att erbjuda fysiska aktiviteter och rätt arbetsutrustning. Det kan dock tolkas 

som att cheferna arbetar utifrån de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna då de i många 

fall, utifrån enkätfrågorna, upplevde att påståendena stämde i hög grad till mycket i hög 

grad. Trots det fanns det ett gap mellan chefens och medarbetarnas ledarskasuppfattning 
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som även visade sig korrelerade med medarbetarnas välbefinnande. Det fanns här ett 

signifikant samband och ett större gap korrelerade med sämre välbefinnande hos 

medarbetarna.  

 

5.1.1 Chefens värdering av sitt eget ledarskap och en jämförelse mellan chefens 

och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet  

Jämförelsen mellan chefens och medarbetarnas index visade att det fanns ett visst gap i 

ledarskapsuppfattning då sex av tio chefer hade ett högre index än medarbetarna och 

fyra chefer hade ett lägre index. Det visade sig även finnas en skillnad i fem av tio 

arbetsgrupper. Det kan således anses att hypotes ett, det finns en skillnad mellan hur 

cheferna upplever sitt ledarskap och medarbetarnas uppfattning om det, till viss del 

stämde då hälften av analyserna blev signifikanta. Det kan dock diskuteras om 

nollhypotesen bör förkastas, det vill säga att det inte är troligt att resultaten har blivit 

påverkade av slumpen, eller om nollhypotesen ska bestå, vilket innebär att slumpen kan 

ha påverkat resultaten (35, s. 334). Då hälften av grupperna fick signifikanta värden är 

det ett övervägande, men det kan tänkas att resultatet har påverkats av annat än 

slumpen. En trolig orsak kan vara gruppstorlek, då det är lättare att få en högre 

signifikansnivå ju större gruppen är (40, s. 140). Dock var det inte den största gruppen 

på 20 deltagare som blev helt signifikant med ett p-värde på 0,00 utan två grupper med 

åtta medarbetare i varje. Dessa två grupper hade även störst skillnad i indexvärde mellan 

chefen och medarbetarna vilket gör att de signifikanta resultaten bör vara riktiga.  I de 

andra grupper som blivit signifikanta går det också att utläsa en skillnad mellan chefens 

och medarbetarnas index. Dock finns det några undantagsfall. Ett exempel är i 

arbetsgrupp A som inte blivit signifikant, finns det en större skillnad mellan 

indexvärdena än i arbetsgrupp C som har en signifikansnivå på 0,02. I dessa fall kan det 

tänkas att bakomliggande faktorer har påverkat resultatet.  

 

I några av frågorna fanns det även en relativt stor spridning i medarbetarnas svar då 

standardavvikelsen i flera grupper ligger över ett (se bilaga 10). Ett exempel är frågan 

om engagemang i medarbetarnas arbete där standardavvikelsen i arbetsgrupp F låg på 

1,72 där lägsta värdet var ett, (stämmer inte alls) och högsta värdet sex (stämmer helt 

och hållet) (se bilaga 10). Eftersom resultaten i den här studien inte är konklusiva, är det 

svårt att uttala sig om hypotes nummer ett bör förkastas eller ej. Då tidigare forskning 

visat på signifikanta skillnader mellan chefens och medarbetarnas 

ledarskapsuppfattningar (22, 24, 27, 28) pekar det dock mot att nollhypotesen kan 
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förkastas. Utifrån jämförelsen på enskilda frågor hade medarbetarna överlag värderat 

chefens ledarskap relativt högt. Detta kan tolkas som att de på flera aspekter är nöjda 

med ledarskapet. I många frågor hade chefen dock skattat sig ännu högre än 

medarbetarna. Enligt tidigare forskning är detta vanligt och en tänkbar orsak kan vara 

att det finns olika förväntningar hos chefen och medarbetarna om hur ledarskapet bör se 

ut (23). Det kan även handla om att de har olika syn på vad som är betydelsefullt i ett 

ledarskap. En studie som gjordes i Sverige visade att medarbetarna tyckte det var viktigt 

med tydlighet i ledarskap och förväntade sig även det från sin chef, men chefen 

upplevde inte att det var lika viktigt (23). En tanke är att många chefer i dagens 

samhälle inte pratar om förväntningar tillsammans med sina medarbetare. Att som chef 

föra en öppen diskussion om förväntningar och uppfattningar av ledarskapet inom 

arbetsgruppen skulle vara en tänkbar åtgärd på det undersökta företaget i syfte att 

klargöra eventuella skillnader i ledarskapsuppfattning. Det var dock många av cheferna 

som var motiverade till att redovisa resultatet och diskutera det tillsammans med 

medarbetarna efter feedbacksamtalen.  

 

Tidigare forskning har visat att chefer upplever att de har för lite kunskap om vilket 

ledarskap som är fördelaktigt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och hur man 

som chef når ut med sitt ledarskap till medarbetarna (25). En tänkbar åtgärd för att ge 

stöd till chefer i sitt ledarskap är genom utbildning. En meta-analys som inkluderade 

200 studier i syfte att undersöka effekter av ledarskapsutbildningar visade att det fanns 

en positiv effekt, då detta kunde resultera i beteendeförändring och ett stärkt 

självförtroende hos chefen samt ökad produktivitet och välmående hos medarbetarna 

(43). En tänkbar möjlighet till ledarskapsutveckling för cheferna i denna studie kan ha 

varit vid feedbacksamtalen, detta diskuteras mer under tillämpbarhet och vidare 

forskning. I jämförelsen mellan chefens och medarbetarnas värdering av 

ledarskapsaspekterna gick det även att utläsa ett visst mönster där vissa chefer generellt 

skattade sig själv något högre än medarbetarna, och vissa något lägre. En möjlig 

förklaring kan vara chefens självkännedom, vilket bygger på att de är medvetna om hur 

de tänker och agerar samt sina styrkor och svagheter som chef (31, s. 34). 

Självkännedom har visat sig vara grunden för ett äkta ledarskap, vilket innebär att 

chefen är ärlig mot såväl medarbetarna som sig själv och har en god självinsikt. Denna 

typ av ledarskap kallas även för en autentisk ledarstil och har visat sig vara fördelaktig 

för att skapa en god arbetsmiljö (31, s. 34).  
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De två frågor där det generellt blev som störst gap mellan chefen och medarbetarna var 

om chefen hade kommunicerat resultaten av den senaste enkätundersökningen och 

vidtagit åtgärder. I frågan om resultaten har redovisats för medarbetarna hade nästan 

alla chefer skattat sig högre än medarbetarna. En trolig orsak kan vara att chefen inte 

varit tillräckligt tydlig i sitt ledarskap. En svensk studie (24) med syfte att undersöka om 

det fanns skillnader i chefernas och medarbetarnas uppfattning kring ledarskapet, visade 

att chefen i högre grad än medarbetarna ansåg sig vara tydlig i sitt ledarskap. En annan 

orsak till arbetsgruppernas gap på dessa två frågor kan vara kommunikationen mellan 

chefen och medarbetarna. Det är möjligt att chefen upplever att resultaten har blivit 

kommunicerade, men medarbetarna inte har uppfattat detta. Segerfeldt (44, s. 48) 

betonar vikten av kommunikation i ett framgångsrikt ledarskap och skiljer även på att 

kommunicera och informera. Att informera innebär att berätta hur något ser ut, medan 

kommunikation istället involverar medarbetarna till att vara delaktiga och engagerade i 

budskapet, genom att exempelvis ställa frågor (44, s. 48). Det fanns även en viss 

skillnad i uppfattningar på frågan om chefen har tydliggjort arbetsplatsens mål då 

hälften av cheferna hade skattat sig högre än medarbetarna. Denna skillnad kan även 

vara relaterad till chefernas förmåga att kommunicera och nå ut med sitt budskap till 

medarbetarna. En möjlig aspekt som kan ha påverkat resultatet är att medarbetarna 

skattade sin uppfattning kring chefens ledarskap när GodA-studien gjordes i maj 2015, 

vilket innebär att det skiljer ca ett halvår mellan medarbetarnas och chefens svar. Detta 

diskuteras mer under metoddiskussionen.   

 

5.1.2 Jämförelsen mellan chefens och medarbetarna uppfattning av ledarskapet i 

relation till medarbetarnas välbefinnande i arbetet.  

Korrelationen mellan gapet i ledarskapsuppfattningarna och medarbetarnas 

välbefinnande resulterade i ett signifikant samband. Dock visade det sig att värdet för 

korrelationskoefficienten blev – 0,42 vilket innebär att korrelationen mellan gapet och 

medarbetarnas välbefinnande är relativt svag. Eftersom det trots det fanns en korrelation 

och att det blev signifikant kan det tänkas att hypotes nummer två, en skillnad mellan 

chefernas och medarbetarnas uppfattning av ledarskapet relaterar till medarbetarnas 

välbefinnande stämmer. Nollhypotesen bör således förkastas då det inte är så troligt att 

slumpen har påverkat resultatet. En möjlig aspekt som dock kan ha haft inverkan på 

resultatet är att medarbetarna skattade sitt välbefinnande när GodA-studien 

genomfördes i maj 2015 och gapet beräknades cirka ett halvår senare, efter det att 

cheferna hade besvarat enkäten. Detta diskuteras mer under metoddiskussionen. En 
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annan trolig påverkan på resultatet är att medarbetarna har skattat sitt välbefinnande på 

arbetet de senaste fyra veckorna, vilket innebär att det inte enbart är relaterat till 

ledarskap. Det kan även vara svårt att skilja på välbefinnande i arbetet och privat då de 

kan påverka varandra (29, s.13). Det är således svårt att säga att det enbart är skillnader 

i ledarskapsuppfattningar som bidrar till att medarbetarna har sämre välbefinnande. En 

möjlig förväxlingsfaktor som kan ha påverkat resultatet är kön. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (45) skattar män sin hälsa högre än kvinnor. Då flertalet av 

medarbetarna var män (72 %) kan det tänkas påverkat resultatet, men trots det fanns det 

en signifikant korrelation till sämre välbefinnande relaterat till ett större gap.  

 

Att det finns en korrelation mellan gapet i ledarskapsuppfattning och välbefinnande kan 

dock vara ett trovärdigt resultat då Ahltorp (21, s. 69) menar att skillnader mellan 

chefens och medarbetarnas ledarskapsuppfattning kan påverka hur medarbetarna mår. 

Tidigare forskning har även belyst vikten av medarbetarnas uppfattning av chefens 

ledarskap (23). En studie visade att medarbetare som hade förtroende för chefen och 

ansåg att ledarskapet var stödjande, även hade ett högt välbefinnande (23). En annan 

tänkvärd aspekt av resultatet är att chefer som underskattade sitt ledarskap i jämförelse 

med medarbetarna, hade en positiv påverkan på medarbetarnas välbefinnande. Detta 

samband var dock inte signifikant men kan trots det vara intressant att lyfta. En möjlig 

orsak i detta fall kan vara att det inte är ledarskapsuppfattningen som påverkat 

välbefinnandet, utan vice versa. Det är troligt att medarbetare som mår bra och har ett 

högt välbefinnande också är mer positivt inställd till chefen, vilket kan göra att man 

skattar ledarskapet högre än om man inte mår bra. Välbefinnande påverkar dock inte 

enbart hur medarbetarna mår i arbetet utan kan även ha en inverkan på deras 

produktivitet (29, s. 13). Det skulle således vara intressant att under vidare forskning 

titta på om välbefinnande i arbetet relaterat till gapet i ledarskapsuppfattningar också 

kan ha ett samband med medarbetarnas produktivitet och effektivitet i arbetet.  

 

5.1.3 De undersökta ledarskapsaspekternas innebörd för cheferna  

Resultatet av intervjuerna bidrog till en djupare förståelse kring chefernas uppfattning 

och värdering av de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna. I den fenomenografiska 

analysen framkom det att det fanns både skillnader och likheter mellan chefernas 

uppfattningar. En stor variation visade sig i chefernas tankar kring vad ett 

hälsofrämjande ledarskap innebär. Det kan således tolkas som att hälsofrämjande 

ledarskap är ett något otydligt och ”svävande” begrepp som kan uppfattas på många 
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olika sätt. Vid intervjuerna var det även många av cheferna som sa att de kände igen 

begreppet, men de visste egentligen inte vad det innebar. Det kan dock tänkas att 

cheferna arbetar utifrån ett hälsofrämjande ledarskap enligt definitionen i denna studie 

då cheferna på flertalet frågor ansåg att påståendet om de hälsofrämjande 

ledarskapsaspekterna stämde delvis till i mycket hög grad. Ett exempel är vilken 

innebörd cheferna lade i att vara lättillgänglig för medarbetarna, vilket cheferna såg som 

en viktig del i deras ledarskap. Lättillgänglighet har även enligt tidigare forskning visat 

sig vara en betydelsefull aspekt i ett hälsofrämjande ledarskap då det skapar 

engagemang och välbefinnandet hos medarbetarna (12). Även om någon chef hade 

skattat att vara lättillgänglig i medarbetarnas arbete stämde till mindre del, framkom 

det under intervjun att de försökte vara tillgängliga, men att det var andra faktorer som 

kom emellan. Ett exempel är möten och andra uppdrag som i intervjuerna var ett 

återkommande problem för att bland annat möjliggöra lättillgänglighet och engagerad i 

medarbetarnas arbete. Detta är dock en svårighet i rollen som första linjens chef då det 

präglas av en hög arbetsbelastning och stor variation i arbetsuppgifterna (7). 

 

Cheferna hade generellt sett skattat sig som lägst på frågan om att snabbt lösa problem. 

Under intervjuerna framkom det dock att flertalet av cheferna hade fastnat på ordet 

snabbt. Detta gjorde att några av cheferna skattade sig lägre än vad de egentligen skulle 

gjort, då de menade att det inte alltid är möjligt eller nödvändigt att lösa problem snabbt. 

På frågan om att vara konsekvent i sitt agerande kan det även upplevas som att cheferna 

har tolkat begreppet konsekvent olika. Några chefer ansåg att det innebar att behandla 

alla lika, vilket är i enighet med det rättvisa ledarskapet som innebär att alla behandlas 

på lika sätt oavsett, bakgrund, ålder eller kön (16). Andra chefer menade att konsekvent 

inte behöver betyda att alla behandlas på lika sätt, utan att ledarskapet bör anpassas 

utifrån varje enskild individ och dennes behov, vilket är mer i likhet med ett 

förändringsorienterat beteende (4, s. 123). Detta kan dock ha varit en anledning till ett 

visst gap i ledarskapsuppfattning, då det kan finnas olika uppfattningar om vad 

ledarskapsbegreppen innebär och hur de tolkas.  

 

Flertalet chefer betonade under intervjuerna att det var viktigt att medarbetarna kände 

stöd och förtroende för chefen och att det fanns möjlighet till inflytande i arbetet. Det 

kan således tolkas som att chefernas ledarskapsstil grundar sig i teori Y (4, s. 123), då 

de arbetar relationsorienterat och är öppna för medarbetarnas idéer och synpunkter samt 

bjuder in till delaktighet i beslutstagande. Några chefer trodde dock att medarbetarna i 

vissa fall kunde uppfatta dem som tuffa, krävande och pondusingivande. Dessa 
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egenskaper kan istället kopplas till teori X och den auktoritära ledarskapsstilen (4, s. 

123). 

 

5.2 Metoddiskussion 

Kunskapsläget som beskrivs i bakgrunden kan tänkas vara av god kvalitet då det enbart 

var de artiklar som uppnådde medelhög eller hög kvalitet från litteratursökningen 

inkluderades. Dock var det enbart tre artiklar som uppnådde hög kvalitet och hög 

generaliserbarhet, vilket kan bero på att gränsen för att nå hög kvalitet var relativt högt 

uppsatt (12-14 poäng). Det kan således tänkas att granskningsmallen var bra i syfte att 

gallra fram artiklar med god kvalitet då det var många aspekter som skulle bedömas och 

som projektledaren ansåg bör vara uppfyllda för att uppnå bra kvalitet. Tre artiklar 

bedömdes dock ha en låg generaliserbarhet. Antingen diskuterades detta i artikel och 

bedömdes därför som låg, eller ansåg projektledaren att det var för få deltagare för att 

det skulle vara troligt att resultatet var överförbart till populationen. Dessa artiklar 

ingick trots det i beskrivningen av kunskapsläget då de totalt sett bedömdes med 

medelhög kvalitet och ansågs tillföra viktig kunskap. De hanterades dock med 

försiktighet då de fick begränsat med utrymme i bakgrunden och inte inkluderades i 

problemformuleringen. För att stå på en ”säker” grund var det främst de tre artiklar som 

uppnådde hög kvalitet och generaliserbarhet (18, 22, 26) som utgjorde kärnan i 

problemformuleringen.  

 

Denna studie är en fördjupning i det tidigare projektet GodA. Fördelen med att utgå 

ifrån en befintlig forskning var att det var enkelt att få tag på deltagare då de redan var 

insatta i studien samt var intresserade av en fördjupning inom ledarskap. Samtliga första 

linjens chefer som var chef när medarbetarna svarade på enkäten blev tillfrågade och 

ville delta i studien. Dock var det en chef som uteslöts då resultaten för chefen och 

medarbetarna inte var jämförbara. Chefens intervju valdes trots det att inkluderas då det 

ändå var relevant att få en inblick i chefens egenuppfattning av sitt ledarskap då det 

kunde bidra till viktig information i den kvalitativa ansatsen. En aspekt som kan ses som 

en svaghet i studien är att det var en stor skillnad mellan könsfördelningen bland 

cheferna då 82 procent var män och 18 procent kvinnor. Detta ansågs även vara en 

förväxlingsvariabel i den kvantitativa analysen. Tidigare forskning har dock inte kunnat 

bevisa att kvinnor och mäns ledarskapsstil skiljer sig åt (46, s. 19). En metaanalys vars 

syfte var att undersöka manligt och kvinnligt ledarskap resulterade i en svag skillnad då 

kvinnorna visade sig ha en något mer demokratisk ledarskapsstil än de manliga cheferna 
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(47). Överlag fann man ingen signifikant skillnad och cheferna ansåg sig snarare 

försöka leva upp till förväntningarna som chef än förväntningar på ett manligt eller 

kvinnligt ledarskap (47). Studiens generaliserbarhet, det vill säga möjligheten att dra 

slutsatser utifrån urvalets resultat i förhållande till populationen, bör således inte blivit 

negativt påverkat. Det är även tänkbart att det finns en relativt stor könsskillnad även i 

populationen (första linjens chefer) då det är mer vanligt att män är chefer. I Sverige år 

2013 var det 65 % av samtliga chefer som var män (48). För att öka generaliserbarheten 

i undersökningen vore det dock fördelaktigt att använda sig av ett något större urval, 

men tyvärr var detta inte möjligt att hinna med inom tidsramarna för studien.  

 

I undersökningen användes både en kvalitativ och kvantitativ ansats, vilket ansågs vara 

lämpligt med hänsyn till studiens syfte då avsikten var att utifrån begreppet 

hälsofrämjande ledarskap undersöka hur cheferna uppfattade sitt ledarskap i jämförelse 

med medarbetarnas uppfattning, samt om det relaterar till medarbetarnas välbefinnande 

i arbetet. Det skulle vara möjligt att enbart använda sig av enkäter, men då tanken var att 

få en djupare inblick i hur chefen uppfattade sitt ledarskap och hur de värderade de olika 

ledarskapsaspekterna, var intervjuer att föredra. Intervjumetoden som användes var 

semistrukturerad med öppna frågor då det skulle finnas möjlighet till följdfrågor i syfte 

att utveckla chefernas svar och få en bredare bild av deras ledarskapsuppfattning. En 

nackdel med semistrukturerade frågor kan vara att intervjuerna inte blir identiska då de 

kan utvecklas på olika sätt beroende på vad intervjupersonen svarar, men fördelen är 

däremot att intervjun troligtvis blir mer innehållsrik, vilket var syftet utifrån den 

fenomenografiska ansatsen. Samtliga intervjuer spelades in vilket kan ses som en styrka 

då risken för att något missas reduceras och det är således större chans att resultaten blir 

trovärdiga och verklighetsnära (49, s. 24).  En svaghet kan dock vara att projektledarens 

förförståelse har påverkat analysarbetet av intervjuerna då det är lätt att göra egna 

tolkningar utifrån vad man som projektledare själv har för förväntning av hur det ska se 

ut (35, s. 32). Detta är dock svårt att undvika då det ofta finns en förförståelse eller 

antaganden kring ett fenomen, vilket gör det särskilt viktigt att försöka ha ett så 

objektivt synsätt som möjligt (35, s. 34).  En önskvärd åtgärd för att reducera denna risk 

och öka trovärdigheten i studien hade varit att använda sig av triangulering. Detta 

innebär att två eller flera forskare oberoende av varandra studerar samma fenomen i 

syfte att komma fram till en mer korrekt bedömning (49, s. 25). Dessvärre var detta inte 

möjligt i denna studie på grund av tidsbrist. Projektledaren försökte istället vara noga 

med analysarbetet och läste igenom utsagorna flera gånger för att minska risken för att 
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något viktigt uteslöts eller missuppfattades i syfte att få fram så trovärdiga och 

verklighetsnära resultat som möjligt. För att säkerhetsställa arbetsprocessen 

genomfördes analysen i dataprogrammet Open Code 4.03. Detta ställningstagande kan 

ses som en styrka för studiens trovärdighet och replikerbarhet då det enkelt går att följa 

analysprocessen och tankearbetet från utsaga till beskrivningskategori. Ett annat sätt att 

öka trovärdigheten i en kvalitativ studie är att återkoppla till deltagarna (49, s. 26). Detta 

gjordes genom feedback-samtal med cheferna där de enskilt fick ta del av resultatet i 

syfte att ge en personlig återkoppling samt fråga om de ansåg att det speglade en rättvis 

bild av verkligheten.  

 

En svaghet i studien kan dock vara att den kvalitativa analysen var av en deduktiv 

ansats då de åtta temana var förutbestämda. Detta val gjordes för att få fram en tydlig 

bild av chefernas uppfattningar utifrån respektive ledarskapsaspekt. Hade analysen 

istället haft en induktiv ansats där teman fick växa fram är risken att andra teman hade 

framkommit och då syftet var att undersöka de förutbestämda ledarskapsaspekterna 

gjordes detta övervägande. Det finns dock en risk att projektledarens förförståelse för de 

bestämda temana har påverkat analysen då det kanske finns en omedveten önskan om 

att hitta vissa aspekter i texten som passar in i ett visst tema. Detta kan således ha 

påverkat vilka beskrivningskategorier som framkommit. Projektledaren försökte dock 

ha ett så objektivt synsätt som möjligt och bearbetade analysen flertalet gånger för att 

minska risken för att förförståelsen eller de förutbestämda temana skulle påverka 

resultatet.  

 

En fördel med att göra en fördjupning i GodA-studien och använda ett urval av deras 

enkätfrågor var att det redan fanns ett etiskt tillstånd från etikprövningsnämnden i 

Uppsala (36), samt att enkätfrågorna är utprovade och förnärvarande genomgår 

validitetstestning. Då frågorna tidigare har använts och även är testade i en pilotstudie 

kan det tänkas öka studiens validitet och reliabilitet. En svaghet kan dock vara att 

cheferna svarade på enkätfrågorna cirka ett halvår efter det att medarbetarna hade 

deltagit i GodA-studien. Detta kan innebära att vissa förändringar har skett i 

arbetsgruppen och det är troligt att medarbetarna inte hade gett identiska svar om de 

fyllt i enkäten ett halvår senare. Detta kan således ha påverkat studiens resultat, men då 

det inte fanns tid och möjlighet att genomföra en ny enkätundersökning med 

medarbetarna var detta ett övervägande. Det är dock rimligt att tänka att det inte har 

skett någon större förändring i medarbetarnas uppfattning kring ledarskapet under detta 
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halvår då en chefs ledarskap vanligtvis grundar sig i beteende, personliga egenskaper 

och värderingar som tar långt tid att förändra (3, s. 44-46). Ytterligare en nackdel med 

att medarbetarna hade svarat på enkäten innan cheferna medverkade i denna studie är att 

arbetsgruppen tillsammans med respektive chef har gått igenom resultatet och diskuterat 

eventuella åtgärder. Således hade cheferna en tidigare förståelse för hur medarbetarna 

uppfattade verksamheten vilket medvetet eller omedvetet kan ha påverkat deras svar i 

såväl enkäten som i intervjun.  

 

En annan aspekt som möjligtvis kan ha påverkat det kvantitativa resultatet är att det 

förekom ett visst bortfall. På chefernas sida var det en som exkluderades då dennes 

medarbetare hade svarat gentemot en annan chef. Detta bortfall borde dock inte påverka 

studiens trovärdigheter, men däremot var det inom vissa arbetsgrupper där 

medarbetarna inte hade besvarat alla frågor. Störts bortfall var det på de två sista 

frågorna i enkäten, vilket kan ha blivit påverkat av att de ligger sist i GodA-enkäten. Då 

medarbetarna besvarade många frågor vid GodA-undersökningen är en möjlig orsak att 

de hoppat över de sista frågorna. Som exempel var det någon arbetsgrupp där det bara 

var en medarbetare som hade svarat på den sista frågan, vilket inte gör detta resultatet 

trovärdigt. Det kan således tänkas att detta har en negativ inverkan på studiens 

reliabilitet, vilket innebär resultatets trovärdighet och sannolikhet att få liknande resultat 

om studien görs om.  Dock var detta bortfall något extremt då det i de övriga 

arbetsgrupperna bara var någon medarbetare som inte hade svarat. I de fyra första 

frågorna var svarsfrekvensen hög och jämn i samtliga arbetsgrupper.   

 

En aspekt som kan tänkas stärka indexets validitet, det vill säga att man mäter det som 

är avsett att mätas, är att det genomfördes en faktoranalys. Då resultatet av analysen låg 

på ett värde mellan 0,59 – 0,87 kan det tolkas som att enkätfrågorna mäter samma 

faktor, det vill säga ledarskap. Det kan således tänkas att indexet har en god faktoriell 

validitet. Testet av Cronbachs alfa visade även att det fanns en god intern konsistens 

mellan frågorna då det resulterade i ett värde på 0,93. Det kan dock diskuteras om 

värdet är något högt då värdet ett innebär att frågorna är alldeles för lika varandra. Trots 

att indexet enligt faktoranalysen uppnådde god validitet kan studiens validitet dock 

diskuteras. En möjlig aspekt som kan ha påverkat validiteten är att frågan om chefen 

bidrar till att snabbt lösa problem inbjuder till egna tolkningar av ordet snabbt. Detta 

framkom under intervjuerna med cheferna då flertalet fastnade vid ordet snabbt och 

frågade vad som menades med det. Tanken med ordet var att problemet löses så fort 

som möjligt i den mån det går beroende på problemets karaktär. Medarbetarna hade 
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dock varken möjlighet att fråga om ordets betydelse eller bli frågade om hur de tolkade 

påståendet. Detta kan tänkas påverka validiteten och reliabiliteten då det bidrar till att 

just den frågan kanske inte mäter det som var avsett att mäta och således inte ger 

trovärdig resultat eftersom det inte går att kontrollera för hur samtliga deltagare har 

tolkat frågan. Det skulle således krävas en definition av ordet snabbt för att minimera 

risken för missförstånd och egna tolkningar. Det är även möjligt att gapet mellan 

chefens och medarbetarnas ledarskapsuppfattningar har blivit påverkat av detta då en 

förklaring av ordet kanske skulle resulterat i andra svar. Överlag är det en svaghet med 

studien att det inte har gjorts en intervju med medarbetarna där de får möjlighet att 

förklara innebörden av ledarskapsaspekterna, vilket skulle ge mer jämförbara resultat. 

Dock var detta inte möjligt enligt tidsramarna för studien. Det kan således tolkas som att 

intervjuerna med cheferna tillförde viktig information då cheferna fick möjlighet att 

förklara varför de svarade som de gjorde och ge en innebörd av ledarskapsaspekterna, 

vilket var syftet med studien.  

 

 

5.2.2 Tillämpbarhet och förslag till vidare forskning  

Det kan tänkas att denna studie har bidragit med kunskap inom arbetshälsovetenskap, då 

det är ett område som tidigare inte är så väl studerat. Som exempel finns det lite 

forskning kring hur ett gap mellan chefens och medarbetarnas ledarskapsuppfattning 

relaterar till medarbetarnas välbefinnande (22), vilket denna studie bidrar med. Det 

framkom även att hälsofrämjande ledarskap är ett relativt ovisst begrepp hos första 

linjens chefer. Då tidigare (19, 20) forskning har visat att det finns ett samband mellan 

hälsofrämjande ledarskap och välbefinnande hos medarbetarna, kan det vara viktigt att 

klargöra vad hälsofrämjande ledarskap innebär. Det borde således arbetas fram en 

entydig definition för att kunna tillämpa hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatser och 

utveckla hälsofrämjande strategier. En tillämpning av denna studie samt en tänkbar 

möjlighet till ledarskapsutveckling för cheferna kan ha varit vid feedbacksamtalen då 

cheferna fick ta del av resultatet från medarbetarnas och deras egna enkätsvar. De fick 

då tillsammans med projektledaren diskutera om de kände igen sig i resultaten, varför 

de trodde att de såg ut som det gjorde och förslag på eventuella åtgärder. Flera chefer 

gav positiv feedback under detta samtal då de tyckte det var bra att diskutera igenom 

resultatet. De blev även motiverade till att redovisa vidare till sina medarbetare i syfte 

att belysa det som är bra och diskutera eventuella utvecklingsmöjligheter.  
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Studiens resultat skulle även kunna användas som grund i en intervention på det 

undersökta företaget. Dels vore det viktigt att uppmärksamma varför det finns skillnader 

i vissa grupper och vad som krävs för att minska denna skillnad, men även undersöka 

vad cheferna vill ha för stöd i sitt ledarskap. Ett exempel som framkom under 

intervjuerna var att några chefer ville ha hjälp med att sätta tydliga och konkreta mål, 

vilket skulle kunna vara en form av chefstöd.  

 

Det kan även tänkas att det är troligt att studiens resultat går att tillämpa utanför denna 

urvalsgrupp, det vill säga i populationen första linjens chefer. Det är dock något få 

deltagare med i studien, men urvalet kan tänkas vara relativt representativt för 

populationen då det är fler män än kvinnor, vilket är vanligt förekommande bland 

chefer. Medelålderkan på 51 år bland cheferna kan dock tyckas vara något hög för att 

vara generaliserbar för populationer där medelåldern är lägre, eftersom ålder möjligtvis 

kan ha en inverkan på ledarskapet då äldre chefer ofta är mer erfarna. Det är trots det 

troligt att resultatet är generaliserbart till populationen då det är i linje med tidigare 

studier som visat på ett gap mellan chefens och medarbetarnas uppfattningar kring 

ledarskapet (22, 24, 27, 28). En annan möjlig generaliserbarhet för studien är att det kan 

tänkas att resultatet kan tillämpas på andra populationer än just första linjens chefer, då 

det troligtvis kan finnas skillnader i ledarskapsuppfattningar även högre upp i 

organisationer. Det är också troligt att resultatet inte enbart är tillämpbart inom 

energibranschen, vilket utgjorde undersökningen i denna studie. Då tidigare studier (22, 

23, 24, 25) har funnit gap i uppfattningar kring ledarskap i flera olika typer av företag 

och organisationer är det sannolikt att studiens resultat även kan vara överförbart till 

andra yrkesområden.   

 

Sammanfattningsvis bör vidare forskning fokusera på chefers upplevelse av sitt 

ledarskap, då det idag finns relativt lite kvalitativ studier inom ämnet. Ett förslag till en 

framtida forskningsfråga är: Hur uppfattar första linjens chefer sitt eget ledarskap och 

vad upplever de för eventuella svårigheter med att nå ut med ledarskapet till 

medarbetarna? Eller Vad innebär ett hälsofrämjande ledarskap för första linjens chefer 

och vad anser dem krävs för att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande i 

arbetet? Genom att klargöra detta blir det tydligare hur chefer ser på sitt eget ledarskap 

samt vad de behöver för stöd i ledarskapet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. 

Det skulle även vara fördelaktigt att titta mer på gapet mellan chefens och 

medarbetarnas ledarskapsuppfattning i relation till medarbetarnas välbefinnande, då det 

idag finns bristande kunskap inom detta (21) och hur ett gap kan reduceras. För att 
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kunna tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap inom arbetsmiljöinterventioner är det även 

av stor betydelse att skapa en tydlig och samstämmig definition av begreppet 

hälsofrämjande ledarskap.  

 

 

 

6. Slutsats  

Studien visar att cheferna kan tänkas arbeta utifrån de undersökta ledarskapsaspekterna 

och är mån om att medarbetarna mår bra och trivs i arbetet. Det fanns även olika 

uppfattningar kring vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär för cheferna och vissa 

svårigheter med rollen som första linjens chef framkom under intervjuerna. 

Medarbetarna har även i flertalet frågor skattat chefens ledarskap högt, men trots det 

finns det vissa skillnader i ledarskapsuppfattning, vilket visade sig ha en negativ 

inverkan på medarbetarnas välbefinnande. Det skulle således vara betydelsefullt att titta 

närmre på chefernas kommunikation, om de når ut med sitt ledarskap, men också vad 

medarbetarna har för förväntningar på chefen. Genom att utröna detta skulle det 

troligtvis vara möjligt att finna åtgärder för att minska gapet och öka medarbetarnas 

välbefinnande. En tillämpbar åtgärd skulle kunna vara att på företaget diskutera 

chefernas upplevelse av svårigheter med ledarskapet för att kunna vidta eventuella 

åtgärder och ge cheferna stöd i sitt ledarskap. Ett exempel är att fortsätta med 

feedbacksamtal, vilket var uppskattat av cheferna.  Flera tidigare studier har visat att 

chefen ofta överskattar sitt ledarskap och att en skillnad mellan chefens och 

medarbetarnas uppfattningar kan leda till en sämre hälsa för medarbetarna. Resultatet 

från denna studie kan således vara betydelsefullt även för andra företag att ta del av.    
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Web of science Leadership AND perception Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

6.187 

Web of science Leadership AND perception AND 

personnel 

Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

631 

Web of science Leadership AND perception AND 

personnel AND manager 

Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

151 

Web of science Leadership AND perception AND 

personnel AND manager AND 

comparison 

Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

7 

Web of science “Leadership perception”  Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

43 

Web of science “Leadership perception” AND 

employees 

Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

9 

Web of science “Leadership perception” AND 

employees AND manager 

Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

3 

Medline Leadership Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

14.624 



 

 

Medline Leadership AND eployees Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

527 

Medline Leadership AND employees 

AND perception 

Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

26 

Medline Leadership AND employees 

AND perception AND health 

Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

13 

Medline “Health promot* leadership” OR 

leadership OR “leadership 

perception" AND Employees OR 

staff OR personnel AND Manager 

OR boss OR leader AND 

Perception OR experience OR 

opinion* AND Gap OR 

comparison OR difference OR 

distinction AND Wellbeing OR 

welfare OR health.  

Inkludera Peer-review, fulltext, 

engelska/svenska, tidigast 

publicerad år 2000. 

8 

 

 



 

 

Bilaga 3. Relevansbedömning  

 

 

Databas Sökresultat Lästa 

rubriker  

Lästa 

abstrakt 

Lästa artiklar 

i fulltext 

Artiklar vidare till 

kvalitetsbedömning 
Academic 

Search Elite  

13 13 9 5 3 

Academic 

Search Elite 

15 15 6 2 2 

PsycInfo 3 

 

3 2 1 1 

PsycInfo 7 

 

7 4 3 3 

Web of 

Sciens  

2 2 2 1 1 

Web of 

Sciens 

7 7 4 2 1 

Web of 

Sciens 

3 3 2 2 2 

Medline 13 

 

13 8 4 3 

Medline 8 

 

8 4 2 1 



 

 

Bilaga 4. Röda korsets granskningsmall för granskning av 

vetenskapliga artiklar  
 

Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och användbarhet för Dina 

studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. Motivera alltid Din bedömning. 

Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar.  

  
4. Metod (Eng. Method: Study setting, Sample,  
Participants, Procedure, Intervention)  

  

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. 

hermeneutisk textanalys)?  
b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, 

skola, laboratorium)?  
c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev.  
försökspersoner, var de unika på något sätt eller “normaltyper”.  
d) Hur gick man tillväga för att välja 

deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, konsekutivt, 

strategiskt urval)?  
e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i 

studien?  
f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? 

Beskrivs det hur försökspersonernas identitet skyddades och 

frivillighet garanterades?  

  

Börja med slutet!   
1. Konklusion och/eller diskussion.   

(eng. Conclusion/discussion)  

Egna anteckningar  

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om forskarens 

konklusioner och/eller diskussion. Det ger dig en utgångspunkt i 

den fortsatta läsningen. Det är viktigt att veta vad presentationen 

av artikeln ska leda till för att kunna bedöma relevansen i vad som 

representerar underlaget för forskarens argumentation.  
  
a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller 

konklusionen?  
b) Formulera Din uppfattning om 

konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en värdefull 

utgångspunkt i Din vidare läsning.  

  

2. Syfte (Eng. Purpose, Aim)     

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  
b) Finns det några specifika frågeställningar 

formulerade?  
c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt?  

  

3. Bakgrund   
(Eng. Introduction, Background, Literature review, Conceptual 

framework)  

  

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om 

ja, vilken?  
b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? 

Om ja, vilken/vilka?  
c) Finns viktiga termer och/eller begrepp 

definierade? Om ja, vilken/vilka?  
d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför 

denna studie är nödvändig? Om ja, med vilka argument?  
e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller 

sitt eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data).  
Om ja, hur?  
f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din 

egen utgångspunkt och författarens syfte?  

  



 

 

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, 

enkäter, intervjuer, observationer)?  
h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val 

av försökspersoner rimliga och relevanta i förhållande till Din 

egen utgångspunkt och forskarens syfte?  
i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska 

metoder, begreppsanalys. Viss tolkningsmetod etc.)? 
 j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, stapeldiagram 

etc.) och/eller statistiska analyser? Om ja, vilka?  
k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes?  
l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa 

analyser), trovärdighet och överförbarhet (kvalitativa analyser) 

säkerställts?  
m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det vara möjligt att 

göra om (replikera) studien genom att följa metodbeskrivningen?  
n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande 

till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? Finns det 

svagheter av betydelse för just Dina syften?  

5. Resultat (eng. Results, Findings)    

a) Beskriv resultaten av undersökningen.   
b) Om statistiska analyser använts identifiera de 

resultat som är statistiskt signifikanta och ange signifikansnivån.  
c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller 

kategorier. Verkar resultaten logiska, tillförlitliga och trovärdiga?  

  

6. Diskussion och/eller konklusion (Eng. Discussion,  
Conclusion, Implications for further research)  

  

Läs nu diskussion och konklusion igen. a) Vilka 
slutsatser drar forskaren?  
b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?  
c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens 

och/eller egna.  
d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte?  

  

 

              

 

7. Innebörden av studien för den praktiska vården 

(eng. Clinical implications, Implications for practice)  

 

  

 a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska  

Vården enligt forskaren?  

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i  

Praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö?  

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra  

arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån tidsaspekter,  

arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska  

aspekter, kvalitet för vem/vilka grupper.  

 

  

8. Sammanfattande helhetsbedömning    

a) Syftet: varför har undersökningen gjort?  

b) Genomförandet: på vilket sätt har undersökningen gjorts?  

c) Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är?  

d) Relevans: är denna studie relevant för dina  

patienter?  

 

  



 

 

 

Bilaga 5. Resultat av kvalitetsgranskning - Artikelmatris  

Författare/ 

år/ land 

Design Deltagare/ 

  bortfall 

Intervention Mätmetod Resultat Kvalitets- 

bedömning 

Sammanfattning 

kvalitet 

 

(6) Chua, 

R.Y.J et al 

 

(2011) 

USA 

 

 

Kvantitativ 

 

Deltagare:  

Studie 1: 83 

studenter från 

grund- och 

forskarutbildnin

g på universitet.  

 

Studie 2: 134 

studenter  

 

Studie 3: 110 

studenter 

 

Bortfall: Okänt  

 

Tre studier 

genomfördes för att 

undersöka ledarskaps- 

uppfattning och fånga 

allmän uppfattning 

om en chefs 

ledarskapsförmåga. I 

de tre studierna fick 

deltagarna läsa en 

fallbeskrivning och 

sedan svara på en 

enkät.     

 

Enkät om 

ledarskaps-

uppfattning, 

enkät med 7-

gradig skala 

samt 

arbetsrelaterad 

fallbeskrivning.  

 

Chefer som inbjuder 

till 

handlingsutrymme 

ökar medarbetarnas 

arbetstillfredsställel

se och motivation, 

men uppfattas även 

som effektiva 

ledare. Effektivt 

ledarskap=Förstå 

hur mycket 

frihet/inflytande 

medarbetarna bör 

ha.  

 

Tydligt syfte 

Okänt bortfall 

Tydlig metod 

Trovärdigt resultat 

God reliabilitet och 

validitet.  

Låg 

generaliserbarhet.  

 

 

 

 

 

8p 

 

Medel-

hög 

 

(10) 

Eriksson, A. 

et al. 

 

(2013) 

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

Holistisk 

fallstudie 

 

Deltagare: 17 

chefer från olika 

sektorer.  

 

Bortfall: Okänt.  

 

Studerade ett program 

i 4 distrikt som stödjer 

chefer i ett 

hälsofrämjande 

ledarskap i syfte att 

minska sjukdom och 

öka närvaro hos 

medarbetarna.  

 

 

Semistrukturera

de intervjuer 

med syfte att 

fånga kritiska 

aspekter av 

ledarskaps- 

programmet.   

 

Utvecklingen av 

hälsofrämjande 

ledarskap är viktigt 

att betrakta som en 

del av en 

hälsofrämjande 

arbetsplats.  

 

Tydligt syfte 

Okänt bortfall 

Tydlig/relevant 

metod. 

Trovärdigt resultat. 

Trovärdighet och 

generaliserbarhet 

diskuteras inte.  

 

8p 

 

Medel- 

hög 

 

(11) 

Eriksson, A. 

et al  

 

(2011) 

Sverige 

 

Kvalitativ 

 

Deltagare: 20 

individer som 

jobbade med 

olika 

hälsofrämjande 

insatser.  

 

Bortfall: 0 % 

 

Analysera olika 

föreställningar av 

hälsofrämjande 

ledarskap hos aktörer 

som arbetar för 

hälsofrämjande 

arbetsplatser i åtta 

kommuner.  

 

Intervjuer om 

vad 

hälsofrämjande 

ledarskap 

innebär, motiv 

och kritiska 

villkor för 

hälsofrämjande 

ledarskap.  

 

Deltagarna beskrev 

hälsofrämjande 

ledarskap som att 

organisera 

hälsofrämjande 

aktiviteter, utveckla 

en hälsofrämjande 

arbetsplats och ha 

en stödjande 

ledarskapsstil.  

 

Tydligt syfte  

Inget bortfall 

Tydlig/relevant 

metod.  

Trovärdigt resultat.  

Trovärdighet och 

generaliserbarhet 

diskuteras inte.  

 

11p 

 

Medel-

hög 

 

(13) Winkler, 

E. et al  

 

(2015) 

Sverige 

 

 

Kvantitativ 

 

 

Deltagare: 474 

lågutbildade 

anställda. 35 

första linjens 

chefer. 

 

Bortfall: Okänt.  

 

Analysera 

ledarskapsbeteende 

som möjliga 

hälsofrämjande 

resurser i en 

mångkulturell 

organisation med 

arbetare med låg 

utbildningsnivå. 

 

 

Enkäter om 

socialt stöd, 

positiv 

feedback, 

uppgiftsrelatera

d 

kommunikation 

och 

välbefinnande 

för 

medarbetarna.  

 

Positiv feedback var 

mest fördelaktigt för 

att främja hälsan 

hos anställda. 

Chefens 

maktdistans 

försvagade dock 

effekten av positiv 

feedback och även 

välbefinnandet hos 

medarbetarna.  

 

Tydligt syfte. 

Okänt bortfall. 

Relativt tydlig 

metod.  

Trovärdiga resultat. 

God reliabilitet och 

validitet.  

God 

generaliserbarhet.  

 

7p 

 

Medel-

hög 

 

(14) Baker 

C.M et al 

 

(2007) 

Mexico 

 

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnitts- 

studie  

 

Deltagare: 45 

sjuksköterskor. 

 

Bortfall: Okänt.  

 

Undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

möjlighet till 

egenmakt i arbetet.  

 

 

Självskattnings- 

formulär om 

egenmakt, år av 

erfarenhet och 

trivsel och vilja 

att stanna kvar 

på arbetet. 

 

 

Egenmakt sågs som 

en möjlighet till 

delaktighet och 

ömsesidighet mellan 

chefen och 

medarbetarna. Det 

var även relaterat 

till trivsel/arbets-

tillfredsställelse. 

 

Tydligt syfte. 

Okänt bortfall. 

Tydlig metod.  

Trovärdiga resultat.  

God validitet och 

reliabilitet.  

God 

generaliserbarhet.  

  

9p 

 

Medel-

hög 



 

 

 

(18) 

Laschinger, 

H-K.S et al 

 

(2011) 

Canada 

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnitts-

studie  

 

Deltagare: 615 

sjuksköterskor  

 

Bortfall: 20 %  

 

Undersöka effekten 

av ett autentiskt 

ledarskap 

(öppenhet/själv-

kännedom, delar 

information för att 

fatta gemensamma 

beslut, accepterar 

inflytande från 

medarbetare).  

 

 

3 frågeformulär 

användes: 

arbetsvillkorens 

effektivitet 

(möjlighet till 

utmaningar, 

CWEQ-II), 

autentiskt 

ledarskap 

(ALQ) och 

utbrändhet 

(Maslach 

Burnout 

inventory- 

generell) 

 

Autentiskt ledarskap 

var viktigt för 

sjuksköterskorna då 

de upplevde lägre 

nivå av emotionell 

utmattning. 

Deltagarna kände 

även att de hade 

möjlighet till 

egenmakt och 

delaktighet i arbetet.  

 

Tydligt syfte. 

Relativt lågt 

bortfall.  

Tydlig metod. 

Trovärdigt resultat. 

God validitet och 

reliabilitet.  

Hög 

generaliserbarhet.  

 

 

 

 

 

12p 

 

Hög 

 

(19) Schmidt, 

B  

et al 

 

(2013) 

Tyskland 

 

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnitts-

studie 

 

Deltagare: 3. 

331 

industriarbetare.  

 

Bortfall: 45,2 % 

 

Anställda fick skatta 

sin chefs 

ledarskapsbeteende 

utifrån ett stödjande 

ledarskap.   

 

 

En fråga om 

självskattad 

hälsa, 

frågeformulär 

om 

ansträngning-

belöning (ERI). 

Socialt stöd, 5-

gradig skala. 

Krav-kontroll 

(Karasek),  

 

Ett stödjande 

ledarskap visade sig 

vara positivt för att 

främja hälsan hos 

medarbetarna då det 

ökade 

medarbetarnas 

trivsel och 

välbefinnande.  

 

Tydligt syfte. 

Relativt stort 

bortfall.  

Tydlig metod. 

Trovärdigt resultat. 

Validitet och 

reliabilitet 

diskuteras 

inte/otydligt.  

God 

generaliserbarhet. 

 

7p 

 

Medel-

hög 

 

(20) Schmidt, 

B. et al.  

 

(2014) 

Tyskland 

 

Kvantitativ  

 

Tvärsnitts- 

studie  

 

Deltagare: 320 

tjänstemän i ett 

tyskt bolag.  

 

Bortfall: 26 % 

 

Syftet var att 

undersöka sambandet 

mellan transformativt 

ledarskap och stress 

hos medarbetarna.  

 

En enkät som 

bedömde 

medarbetarnas 

uppfattning om 

chefen utövade 

ett 

transformativt 

ledarskap och 

en enkät som 

bedömde 

medarbetarnas 

stressnivå.  

 

Det fanns ett 

samband mellan 

chefer som utövade 

ett transformativt 

ledarskap och en 

lägre stressnivå hos 

medarbetarna.    

 

Tydligt syfte.  

Acceptabelt bortfall.  

Tydlig/relevant 

metod.  

Trovärdigt resultat. 

God reliabilitet och 

validitet.  

God 

generaliserbarhet.  

 

 

9p 

 

Medel- 

hög  

 

(22) 

Zampieron, 

A. et. al.  

 

(2013) 

Italien  

 

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnitts- 

studie  

 

Deltagare: 

Sjuksköterskor: 

502 st.  

Chefer: 21 st.  

 

Bortfall: 

Sjuksköterskor: 

10 %  

Chefer: 14 % 

 

  

Mäta och jämföra 

medarbetarnas och 

chefernas 

förväntningar och 

upplevelse av 

ledarskapet.  

 

Frågeformulär 

(Ekvall & 

Arvonen, 1994, 

1996). Mätte 3 

ledarskapsaspek

ter: relation, 

produktion och 

förändring.  

 

 

Signifikanta 

skillnader mellan 

medarbetarnas och 

chefens upplevelse 

och förväntningar 

av ledarskapet. 

Chefen skattade 

ledarskapet som 

bättre än 

medarbetarna.  

 

Tydligt syfte. 

Litet bortfall. 

Tydlig/relevant 

metod.  

Trovärdigt resultat.  

God reliabilitet och 

validitet.  

Hög 

generaliserbarhet. 

 

12p 

 

   Hög  

 

(23) 

Kelloway, 

E.K. et al.  

 

(2012) 

Canada 

 

 

Kvantitativ  

 

Tvärsnitts-

studie  

 

Deltagare: 

Medarbetare i 

en kanadensisk 

teleorganisation: 

436 st.  

 

Bortfall: Okänt 

 

Undersökte 

medarbetarnas 

uppfattning om 

närmsta chefens 

transformativa 

ledarskapsstil i 

relation till sitt 

välbefinnande.  

 

Frågeformulär 

med påstående 

som speglade ett 

transformativt 

ledarskap. 

Svarsskala 0-16, 

högre poäng= 

högre nivå av 

transformativt 

ledarskap. 

Välbefinnande – 

General health 

questionnarie. 

 

Ju högre 

medarbetarna 

skattade chefernas 

ledarskap som 

transformativt desto 

bättre välbefinnande 

hade de.  

 

Tydligt syfte. 

Bortfall okänt. 

Tydlig/relevant 

metod.  

Trovärdigt resultat.  

Acceptabel 

validitet. Reliabilitet 

diskuteras ej.  

God 

generaliserbarhet.  

 

 

7p  

 

Medel-

hög 



 

 

 

 (24) 

Sellgren, S. 

et al.  

 

(2006) 

Sverige  

 

 

Kvantitativ  

 

Deltagare: 

Medarbetare: 

770 st. 

Sjuksköterskor-

chefer: 77 st. 

 

Bortfall: 

Medarbetare: 42 

% 

Chefer: 14 % 

 

Jämförelse mellan hur 

chefen och 

medarbetarna 

uppfattar ledarskapet 

samt vad de anser 

vara viktiga 

ledarskapsfaktorer.    

 

Frågeformulär 

(CPE) med 

fokus på 

förändring, 

produktion och 

relation för att 

bedöma 

ledarbeteenden.  

 

Signifikanta 

skillnader mellan 

medarbetarnas och 

chefens 

uppfattningar om 

ledarskapet. 

Medarbetarna vill 

ha ett tydligare 

ledarskap än vad 

chefen anser är 

viktigt och utövar.   

 

Tydligt syfte. 

Stort bortfall bland 

medarbetarna. 

Tydlig/relevant 

metod.  

Trovärdigt resultat.  

God reliabilitet och 

validitet.  

God 

generaliserbarhet. 

 

8p 

 

Medel-

hög 

 

(25) Cleary, 

M.  

et al 

 

(2012) 

Australien 

 

Kvalitativ 

 

Deltagare: 40 

sjuksköterskor 

inom 

akutpsykiatrin.  

 

Bortfall: Okänt 

 

 

Undersöka de 

anställdas uppfattning 

om chefens ledarskap, 

möjlighet till stöd i 

arbetet och 

bekräftelse på 

prestation.  

 

Intervjuschema 

med 4 frågor 

inom ledarskap, 

stöd, bekräftelse 

och 

arbetskultur.  

 

Sjuksköterskorna 

förväntade sig att 

chefen skulle bidra 

till en god 

arbetsmiljö och få 

råd och stöd. Men 

de upplevde att 

deras prestation 

sällan bekräftades.  

 

Tydligt syfte. 

Okänt bortfall. 

Relativt tydlig 

metod. 

Trovärdigt resultat. 

Trovärdighet 

diskuteras inte.  

God 

generaliserbarhet. 

 

7p 

 

Medel-

hög 

 

(26) 

Vesterinen, S 

et al 

 

(2009) 

Finland 

 

Kvalitativ  

 

 

Deltagare: 13 

chefer från 5 

sjukhus och 2 

långvårds-

anläggningar.  

 

Bortfall: 0 % 

 

Undersöka 

sjuksköterske-chefers 

egen uppfattning om 

deras ledarskapsstil.  

 

 

Semistrukturera

de intervjuer om 

chefernas 

uppfattning av 

sitt ledarskap. 

 

 

Cheferna uppfattade 

sitt ledarskap något 

olika.4 ledarstilar 

framkom: visionärt, 

coachning, 

demokratiskt, 

auktoritärt.   

 

 

Tydligt syfte 

Inget bortfall. 

Tydlig metod. 

Trovärdigt resultat.  

God trovärdighet 

och 

generaliserbarhet. 

 

13p 

 

Hög 

 

(27)  Scherb, 

C. A. et al. 

 

(2011) 

USA 

 

 

Kvantitativ  

 

Beskrivande 

studie  

  

Deltagare: 

Sjuksköterskor: 

857 st.   

Chefer: 22 st. 

Bortfall: 

Sjuksköterskor: 

39 %.  

Chefer: Okänt.  

 

Jämförelse mellan 

medarbetarnas och 

chefernas upplevelse 

av medarbetarnas 

möjlighet till 

delaktighet i beslut.  

 

Frågeformulär 

utifrån skattning 

av engagemang 

i 

beslutsfattande.  

 

Signifikanta 

skillnader. Chefen 

upplevde i högre 

grad att det fanns 

möjlighet till 

delaktighet i 

beslutsfattande.  

 

Tydligt syfte.  

Stort + okänt 

bortfall.  

Tydlig/relevant 

metod.  

Trovärdigt resultat.  

God reliabilitet och 

validitet. God 

generaliserbarhet. 

 

7p 

 

Medel- 

hög 

 

(28) Lorber, 

M 

et al 

 

(2011) 

Slovenien  

 

 

Kvantitativ  

 

Tvärsnitts- 

studie  

 

Deltagare: 110 

chefer, 640 

anställda på 4 

olika sjukhus.  

 

Bortfall: 32 % 

 

Jämföra medarbetarna 

och chefernas 

uppfattning om 

chefens ledarskapsstil, 

ledarskapskompetens 

och personlighetsdrag 

 

 

2 frågeformulär, 

134 slutna 

frågor/enkät. 

Bedömde 

ledarstil, 

ledarkompetens, 

egenskaper på 

5-gradig skala.  

 

Fanns tydliga 

skillnader i 

uppfattningar då 

chefen i allmänhet 

skattade sig själv 

högre. Nästan 

hälften använde en 

olämplig ledarstil.  

 

Tydligt syfte. 

Acceptabelt bortfall.  

Tydlig metod. 

Trovärdiga resultat. 

God validitet och 

reliabilitet. Hög 

generaliserbarhet.  

 

11p 

 

Medel-

hög 

 

(33) Öner, 

H.Z 

 

(2009) 

Turkiet  

 

Kvantitativ  

 

Tvärsnitts-

studie 

 

Deltagare: 305 

mellanchefer.    

 

Bortfall: Okänt  

 

Undersöka 

uppfattningar av sin 

närmsta chefs 

ledarskapsstil utifrån 

tjänande ledarskap 

(prioritera 

medarbetares behov) 

och paternalistiskt 

ledarskap 

(vårdande/skyddande, 

samtidigt känsla av 

hierarki). 

 

Frågeformulär 

med frågor om 

ledaren 

uppfattas som 

kraftfull, 

sympatisk och 

effektiv. 

Svarsalternativ 

på en 6-gradig 

skala.   

 

Anställda 

uppfattade en hög 

korrelation mellan 

paternalistiskt och 

tjänande ledarskap. 

De ansåg det 

positivt med en 

kombination av 

dessa stilar och 

menade att den ena 

inte behöver 

utesluta den andra.  

 

Otydligt syfte. 

Okänt bortfall. 

Rörig metod. 

Trovärdiga resultat. 

God validitet och 

reliabilitet.  

Låg 

generaliserbarhet. 

 

 

 

4p 

 

Låg 



 

 

 

 
 

 

 

(34) Milner, 

K. et al. 

 

(2013) 

USA 

 

 

Kvantitativ  

 

Tvärsnitts- 

studie  

 

Deltagare:11. 

472 st. i 

chefsposition 

från 71 företag.  

 

Bortfall: Okänt. 

 

Testade en 

ledarskapsmodell 

baserad på 

hälsofrämjande 

strategier, 

ledarskapsstöd och 

uppfattningar om 

företagets 

engagemang för 

hälsofrämjande för att 

främja medarbetarnas 

välbefinnande.  

 

 

Ett 

frågeformulär 

till chefen om 

ledarskapsstöd, 

hälsofrämjande 

på arbetsplatsen 

och arbetshälsa.  

Ett 

frågeformulär 

till 

medarbetarna 

om allmän 

hälsa, 

hälsobeteende, 

frånvaro, 

välbefinnande 

och arbetsmiljö.  

 

Uppfattningar om 

företagets 

engagemang i 

hälsofrämjande var 

viktigt för 

medarbetarnas 

välbefinnande. Lika 

viktigt var chefens 

engagemang för 

medarbetarnas hälsa 

genom att påverka 

policy och rutiner 

på arbetsplatsen.  

 

Oklart syfte. 

Okänt bortfall.  

Tydlig/relevant 

metod.  

Trovärdigt resultat. 

God reliabilitet och 

validitet. Låg 

generaliserbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5p.  

 

Låg 

Poängsystem för kvalitetsgranskning.  
0 – 6 poäng = Låg kvalitet 
7 – 11 poäng = Medelhög kvalitet 
12 – 14 poäng = Hög kvalitet  
 
 
 



 

 

Bilaga 6. Enkät – Chefer  

 
 

I vilken grad upplever du att följande förekommer i ditt ledarskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 

Inte alls I liten grad Delvis I hög grad I mycket 

hög grad 

I ytterst 

hög grad  

1). Att du är lättillgänglig för 

medarbetarna.  

      

2). Att du är engagerad i 

medarbetarnas arbete.  

      

3). Att du är lyhörd för 

medarbetarnas idéer och 

synpunkter.  

      

4). Att du bidrar till att snabbt 

lösa problem som uppstår.  

      

Fråga Stämmer 

helt och 

hållet 

Stämmer 

ganska bra  

Stämmer 

inte 

särskilt 

bra 

Stämmer 

inte alls  

  

5). Att du har tydliggjort för 

medarbetarna hur ni ska uppnå 

arbetsplatsens mål.  

      

6). Att du är konsekvent i ditt 

agerande.  

      

Fråga Ja, helt 

och hållet 

Ja, till stor 

del 

Ja, till 

mindre 

del 

Nej, 

stämmer 

inte alls 

Vet ej  

7).  Att du har kommunicerat 

resultatet av den senaste 

enkätundersökningen till din 

arbetsgrupp (via personalträffar, 

möten mm). 

      

8).  Att du som chef har vidtagit 

åtgärder (pågående eller 

avslutade) utifrån de 

förbättringsförslag som 

framkommit.   

      



 

 

 

Bilaga 7. Enkät – Medarbetare  

 
 

I vilken grad upplever du att följande förekommer på ditt nuvarande arbete? 

 

 

 

Fråga 

Inte alls I liten grad Delvis I hög grad I mycket 

hög grad 

I ytterst 

hög grad 

1). Att min närmsta chef är 

lättillgänglig.  

      

2). Att min närmsta chef är 

engagerad i det jag gör.   

      

3). Att min närmsta chef är 

lyhörd om jag har idéer och 

synpunkter.  

      

4). Att min närmsta chef bidrar 

till att snabbt lösa problem som 

uppstår.  

      

Fråga Stämmer 

helt och 

hållet 

Stämmer 

ganska bra  

Stämmer 

inte 

särskilt 

bra 

Stämmer 

inte alls  

  

5). Att min närmsta chef har 

tydliggjort hur vi ska uppnå 

arbetsplatsens mål.  

      

6). Min närmsta chef är 

konsekvent i sitt agerande.  

      

Fråga Ja, helt 

och hållet 

Ja, till stor 

del 

Ja, till 

mindre 

del 

Nej, 

stämmer 

inte alls 

Vet ej  

7).  Resultatet av den senaste 

enkätundersökningen har 

kommunicerats till min 

arbetsgrupp (via personalträffar, 

möten mm). 

      

8).  Min närmsta chef har 

vidtagit åtgärder (pågående eller 

avslutade) utifrån de 

förbättringsförslag som 

framkommit.   

      



 

 

 

Bilaga 8. Mall för medarbetarnas skattning av välbefinnande i arbetet  

 
 

 

Fråga 2 under kategorin A. Frågor om hälsa i GodA – enkäten (15).  

 

 
 Här är några ansikten som uttrycker olika grader av välbefinnande. Vilket 

ansikte uttrycker bäst hur Du upplever Ditt välbefinnande på arbetet de senaste 

fyra veckorna?  

 

 
      

 



 

 

Bilaga 9. Intervjuguide  
 

Intervjufrågor som ligger till grund för samtal kring varje enskild fråga i enkäten. Det 

kan dock tillkomma/falla bort någon fråga beroende på hur respondenterna svarar samt 

om någon följdfråga krävs.   

 

 

Inledande bakgrundsfrågor:  

 Hur länge har du arbetat som chef? 
 Ålder? 

 

 
Frågor till enkäten: 

 Vad innebär det för dig? Exempel? 
 Vad menar du med i liten/hög grad? Vad innebär det för dig? 

 Uppfattar du det som tillräckligt?  

 Har medarbetarna påpekat att de är missnöjda/nöjda med förhållandet? 

 Har du några tankar kring att förändra?  

 

 

Avslutande ledarskapsfrågor:  

 Om jag nämner hälsofrämjande främjande ledarskap, vad tänker du då? Vad är 

det för dig? 

 Uppfattar du att du medvetet utövar ett hälsofrämjande ledarskap?  

 Hur tror du att medarbetarna uppfattar ditt ledarskap? 

 
   

 
 

 



 

 

Bilaga 10. Deskriptiv statistik 
 

Nedan presenteras spridningen i enkätsvaren utifrån vardera arbetsgrupp. n svarar för 

hur många medarbetare som har besvarat frågan, min och max för lägsta respektive 

högsta svarsvärde, medel representerar medelvärdet och standardav. står för 

standardavvikelsen.  

 

Enkätfråga  A B C D E F G H I K 

 

1. Lättillgänglig för 

medarbetarna.  

 

n= 8 12 7 8 6 6 5 21 8 8 

Min 3 2 4 3 2 1 4 2 3 3 

Max 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 

Medel 3,50 4,00 4,43 5,00 4,33 3,83 5,20 3,71 4,88 4,38 

Standardav.  0,54 1,09 0,54 1,07 1,63 1,72 0,84 1,19 0,99 1,06 

Chef 5 5 4 5 4 2 5 4 5 6 

            
 

2. Engagemang i 

medarbetarnas 

arbete  

n= 8 12 6 8 6 6 5 21 8 8 

Min 3 2 3 3 2 1 4 2 2 1 

Max 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

Medel 3,63 3,45 4,43 4,50 4,33 4,17 5,20 3,71 4,38 3,50 

Standardav.  0,54 1,23 0,98 1,19 1,63 1,72 0,84 1,02 1,41 1,61 

Chef 4 5 5 4 3 3 5 5 6 5 

            

 

3. Lyhörd för 

medarbetarnas idéer 

och synpunkter  

 

 

n= 8 11 6 8 6 6 5 21 8 7 

Min 3 1 3 3 2 2 4 2 2 3 

Max 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

Medel 3,87 3,5 4,57 4,25 4,33 4,83 5,00 4,10 4,50 4,25 

Standardav.  0,84 1,29 0,98 1,28 1,63 1,47 1,00 1,04 1,31 1,67 

Chef 5 4 6 5 4 5 4 4 6 5 

            

 

4. Att du bidrar till 

att snabbt lösa 

problem  

n= 8 12 6 8 6 6 5 20 8 7 

Min 3 2 3 3 2 1 4 1 2 2 

Max 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

Medel 4,00 3,55 4,43 4,75 4,17 4,67 5,20 4,25 4,38 3,88 

Standardav.  0,76 0,82 0,98 1,17 1,47 1,97 0,84 1,21 1,19 1,36 

Chef 4 3 3 4 3 5 4 5 6 5 

            

 

5. Tydliggjort hur 

målen ska uppnås 

n= 8 12 7 8 6 6 5 21 8 8 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Max 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 

Medel 2,00 2,64 2,29 1,87 2,00 2,17 1,6 2,10 2,13 2,38 

Standardav.  0,76 1,03 0,95 0,64 1,27 0,75 0,55 0,77 1,13 0,92 

Chef 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 

            

 

6. Konsekvent i 

agerande 

n= 8 12 7 8 6 6 5 21 8 8 

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Max 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 

Medel 2,00 2,64 2,00 1,88 2 2,33 1,60 2,19 1,50 2,25 

Standardav.  0,56 1,21 1,00 0,84 1,09 1,03 0,55 0,93 0,54 0,71 

Chef 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 

            

 

7. Kommunicerat 

resultaten av senaste 

enkät-

undersökningen 

 

n= 7 9 6 6 5 5 5 19 5 5 

Min 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Max 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 

Medel 2,38 3,00 2,86 1,86 2,00 2,83 1,40 2,86 2,88 3,13 

Standardav.  1,30 1,48 1,35 1,46 0,00 1,72 0,55 1,15 1,89 1,64 

Chef 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

            

 

8. Vidtagit åtgärder 

utifrån 

förbättringsförslag 

som framkommit 

n= 5 9 6 7 5 1 5 16 3 5 

Min 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 

Max 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 

Medel 3,75 3,55 3,29 2,25 2,40 4,50 1,60 3,48 4,13 3,38 

Standardav.  1,66 1,21 1,25 1,28  0,55 1,23 0,55 1,21 1,25 1,41 

Chef 1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 



 

 

 

Bilaga 11. Kategoriseringstabell för fenomenografisk analys  
 

Tema - Lättillgänglig för medarbetarna  

Utsaga  Gruppering Beskrivningskategori 

De får tag på mig i största mån, jag kan vara upptagen men jag hör 

alltid av mig.  

 

 

Nåbar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Visa engagemang 

mot medarbetarna 

Jag har telefonen på jämt och kommunicerar alltid vart jag är. 

De får tag på mig i stort sett när som helst. 

De kan få tag på mig både på kvällar och helger. 

Skulle jag vara bortrest så vet de att de alltid når mig på telefon.  

Jag har sagt att jag alltid finns på mejl och telefon om jag har möjlighet 

att svara, men jag brukar alltid försöka svara snabbt på mejl och finnas 

där. 

Med dagens teknik är man alltid tillgänglig.  

Man är mer eller mindre tillgänglig hela tiden, fast på olika sätt.  

Jag sitter mitt i verksamheten med alla mina medarbetare.   
Närhet till 

verksamheten 

Jag är med mycket ute i vardagen.  

Lättillgänglig är att finnas i verksamheten.  

Att finnas nära gruppen.  

Att finnas, mycket av vår vardag är ju händelsestyrd.  

Jag är ute i verksamheten.  

Jag försöker vara så nära som möjligt med medarbetarna, jobba nära 

dem.  

Jag har i princip alltid dörren öppen.   

 
Möjlighet till 

fysisk kontakt 

Jag tror de upplever det som att jag finns där, det är få dagar som jag är 

borta en längre stund.  

Rent fysiskt så befinner jag mig på mitt rum säkerligen 75 % av min 

arbetstid.  

Jag vill gärna ha en fysisk kontakt dagligen med mina medarbetare. 

Jag har avsatt egen-tid då jag är på kontoret och är mötesfri, så då vet 

medarbetarna att jag finns där.  

Dörren är öppen och de får alltid komma in om de vill ha hjälp.  

Dörren är sällan stängd och de är bara att komma förbi om man behöver 

prata. 

Ibland kommer de och det vet jag själv att det är trivsamt om chefen är 

på plats, så det försöker jag prioritera.  

Jag tycker man ska vara närvarande så mycket det går, jag tror alla 

vinner på det.  

Sen har man ju andra uppdrag som gör att man inte kan vara närvarande 

för dem jämt. 
 
 

Möten och andra 

uppdrag 

 

 

 

 

 

 
Upplevda 

förväntningar 

från 

medarbetarna 

 
 

 

Svårigheter i rollen 

som första linjens 

chef 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ibland upplever man att jag är borta mycket, det går lite i skov, ibland 

är jag här jämt och ibland kan det gå en vecka.  

Periodvis är det mycket frågor, då blir jag störd i mitt jobb, då måste jag 

avisera att nu kommer jag inte vara tillgänglig. 

Är jag frånvarande från kontoret så sitter jag i möten och det är klart, då 

svarar jag ju inte.  

Visst blir det svårt i den rollen man har, det blir otroligt mycket möten.  

Jag kan nog inte vara mer tillgänglig för då hinner jag inte med, jag 

måste ju vara med på möten också.  

Jag tror säkert att de skulle önska att jag var där oftare, men man ska 

vara så pass självständig att man inte är beroende av att chefen svarar 

på frågor.   

Märker att de är bortskämda, är jag borta en halvtimme eller en 

eftermiddag så undrar de var jag har varit.  

Det finns säkert medarbetare som inte tycker att jag är tillräckligt 

tillgänglig, eller som inte förstår att jag inte kan sitta och vänta på att 

någon har behov.  



 

 

I den roll man har så är man ju inte med i verksamheten på skruv- och 

mutternivå, vilket jag tror ibland att de förväntar sig.  
 

 

 

 

Svårigheter i rollen 

som första linjens 

chef 

Vi har många olika arbetsuppgifter så i perioder när vi jobbar mycket 

med en sak fokuserar jag på det och då kan nog de andra medarbetarna 

tycka att jag inte är tillgänglig.  

 
 

Brett spektra av 

arbetsuppgifter 
Ibland jobbar hälften dagtid och hälften skift, så det blir ju perioder när 

man inte träffar vissa.  

Svårt att vara tillgänglig när man har personal som sitter på olika ställen 

och tillhör olika avdelningar, men vi ska komma närmre varandra nu så 

då blir det lättare.  

Jag tycker också att det är väldigt mycket upp till medarbetarna, har 

men en viktig fråga så kan man ju boka ett möte med mig.  
 
 

Planering  

 

 
 

 

 

Faktorer som 

komplement till 

lättillgänglighet 

Mycket av problemen går nog att lösa bara man hjälps åt att planera.  

Många frågor är att man måste ha ett ja eller nej just nu, så ur det 

perspektivet är jag ju inte 100 % tillgänglig, men om det går att planera 

för det så finns jag ju där.  

En del av otillgängligheten går att lösa med medarbetarna om man 

planerar och inte bara tror att vi ska finnas tillhands bara för att man 

lyfter telefonen.  

Är det saker som vi vet kommer hända då finns det alla möjligheter i 

världen att planera så att vi åtminstone vet om det finns tillgänglighet 

eller inte.  

Vi försöker träffas en gång i veckan på fast tid, nu lyckas vi inte få ihop 

alla varje gång, men det känns okej.  
 

 

Regelbundna 

personalmöten 

Eftersom vi har personalmöten så ofta så ska det vara korta, så alla vet 

vart vi står, det är tanken.  

Vi har ju möten varje morgon så det finns alla möjligheter att boka in 

samtal.   

På morgonmötena tar vi upp gemensam information men det finns 

också möjlighet för medarbetarna att ta upp saker om man vill.  

Nu har vi kortare veckomöten för att fånga upp hur veckan ser ut för 

varje medarbetare och om man behöver extra hjälp med något.  

 
 

Tema - Engagemang i medarbetarnas arbete 

 
Utsaga Gruppering Beskrivningskategori  

Lite för mycket engagerad eftersom jag har jobbat så tidigare 

och har ren detaljkunskap om hur det fungerar, då kan det vara 

svårt att släppa taget och man blir för engagerad i sakfrågor 

istället för att lära och stötta.  

 

 

 

 

För stort 

engagemang 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aspekter i chefsrollen som 

försvårar engagemanget i 

medarbetarnas arbete 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jag har nog varit på en högre nivå tidigare, men då kan det bli 

jobbigt också när man känner att man aldrig kan vara ledig utan 

tänker på jobbet hela tiden.  

Det är en komplex bransch vi jobbar i och då blir det en del 

frågor, men jag ska finnas tillgänglig för mina medarbetare men 

ibland blir det att jag lägger mig i för mycket.  

Jag kanske är i hög grad engagerad men jag försöker medvetet 

att inte vara med och pilla för mycket för då sjunker ju deras 

eget förtroende så det är en avvägning.  

Svårigheten är väl att få tiden att räcka till, vi sitter ju ganska 

mycket i möten kan man tycka.  

 

 

 

 

Tidsbrist 
 

Jag försöker ju, men vissa arbeten är ju ur ett 

affärsområdesperspektiv mer viktiga så ibland blir mitt 

engagemang lite mindre för vissa arbetsuppgifter.  

Jag har ju egna arbetsuppgifter som min chef vill at jag ska 

prioritera så det blir en strid med tid.  

Jag tycker att jag är engagerad men jag har inte riktigt tiden till 

att vara så engagerad som jag skulle vilja, eftersom jag måste 

vara engagerad i så mycket annat.  



 

 

Någonting får ju lida när man ska vara med på möten eller ha 

medarbetarsamtal, då kan man inte vara med så mycket.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekter i chefsrollen som 

försvårar engagemanget i 

medarbetarnas arbete 

 

 

 

 

Men det finns ju medarbetare som har arbetsuppgifter som jag 

inte ens kan vara arbetsledare i för jag kan inte deras arbete 

tillräckligt bra.  

 

 

 

Kunskapsbrist 

 

Vi har en medarbetare med arbetsuppgifter som jag inte kan så 

hen får driva mycket av jobbet själv, men naturligtvis stämma 

av med mig. Så vid sådana arbeten kan det ju finnas önskemål 

om bättre ledarskap och just om att vara engagerad. Men det 

blir ju inte så, det fungerar ju inte att vara engagerad i allas 

arbetsuppgifter alltid.  

Att jobba som chef är väldigt annorlunda, jag är ju medarbetare 

också, jag har ju större ansvar men också större frihet. Jag ska 

ju leverera vissa saker, det är väldigt stor skillnad och det 

förstår väl inte medarbetarna alla gånger tycker jag.   

 

 

 

Rollen som 

första linjens 

chef 

Man får en annan syn som chef. Jag har ju själv jobbat som 

medarbetare och jag vet precis hur jag tänkte då och hur fel jag 

hade, eller hur annorlunda det var i alla fall.  

Mitt val av prioritering kan ju medarbetarna tycka är fel, men 

att vara den chef jag är kan vara ett svårt ledarskap för jag kan 

vara arbetskamrat i ett arbete ena stunden och nästa stund ska 

jag ha ett medarbetarsamtal.  

Jag brukar knalla runt på morgonen när jag kommer och prata 

med alla, då kommer ju frågorna upp, lika om man ser att det är 

något. Ibland kan det ju bara handla om vackert väder och en 

kopp kaffe, det beror på lite.  

 
Visa att man 

bryr sig om 

medarbetarna 

 
 

Ge tid åt medarbetarna 

Kommer man med, vad det än är, så är jag delaktig på det sättet, 

för många gånger vill de bolla en grej, så bollar vi just det 

ärendet. Då känner jag att jag är högst delaktig i arbetet.  

Jag är så otroligt glad och tacksam över att jag har fantastiskt 

bra medarbetare för att de tar stort ansvar och det rullar på och 

sköter sig själv väldigt mycket för att de är duktiga på att jobba 

och då blir det per automatik att då behöver jag inte vara lika 

engagerad.  

 

 

Ansvarsfulla 

medarbetare 

 

 

 

 

 

 

 

Intresse för 

medarbetarna 

och deras 

arbete 

 

 

 

 
 

 

 

Aspekter som simplifierar 

chefernas engagemang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Det är drivande människor, de är självgående så det är ingen jag 

behöver stå bakom axeln på utan de sköter sig helt själva.  

Jag får feedback från många att man får möjligheten att ta 

beslut, att jag litar på dem, att det blir ett större ansvar som gör 

att man kliver fram mer som individ. Det är så jag vill ha det, 

jag vill ju att vi ska vara ett självspelande piano, ett lag som 

spelar mot samma mål. Det får man ju delvis om man släpper 

lite men samtidigt ska man ha engagemanget också.  

Jag vill också tro att jag är engagerad i medarbetarna i form av 

att jag bryr mig om dem, jag är ån om dem. Jobbet är ju en stor 

del av vem man är och av livet, så är man inte engagerad så blir 

livet jobbigt också, så det är mycket lättare om man är 

engagerad, det hoppas jag och tror att jag är.  

Jag tror absolut att det är tillräckligt, men det är det som är kul, 

det är liksom personligt kul. Det hade varit roligt att hänga med 

dem ut i verksamheten och se hur det går till, men det hinner 

man inte med.  

Jag har jobbat likadant själv och utvecklar mig hela tiden så jag 

känner liksom för deras arbete och är väldigt engagerad att det 

ska fungera för dem och att verksamheten ska fungera.  

Jag har jobbat likadant tidigare så jag har full insikt i vad de 

gör, det känner jag som en styrka att jag har varit med från 

grunden så jag vet precis vad de pratar om. Jag känner det som 

en fördel att jag har den kunskapen, därför är jag ganska mycket 

engagerad och vill att det ska fungera.  

Jag är ju intresserad av vad varje medarbetare gör. 

 



 

 

Tema - Lyhördhet  

 

Utsaga  Gruppering Beskrivningskategori  

Så länge det är konkret och bra så lyssnar jag gärna och 

diskuterar med dem. Sen är det många gånger när de 

kommer med önskemål och synpunkter när jag tycker att jag 

förstår vad du säger, men vi kan inte göra så just nu på grund 

av… 

 

 

Lyssnar men 

finns inte alltid 

möjligheter till 

genomförande 

 

 

 

 

 

 

Starka viljor och 

åsikter från 

medarbetarna 

 

 

 

 

 

 

Går inte att vara alla 

medarbetare till lags 

Jag brukar alltid lyssna på vad de vill i alla fall, sen om det 

blir som de vill är en helt annan sak i min värld. Vissa idéer 

är väldigt specifika och passar inte alltid in, men jag lyssnar 

alltid. 

Vissa saker de kommer med går inte ens att genomföra, men 

man lyssnar ju och man kan försöka förklara.  

Det kan inte vara nytta för den ena och bli sämre för den 

andra, man måste se en helhet, men det kan vara svårt för en 

enskild individ.  

Det finns de som alltid har en åsikt av naturen, de ska bara 

ha det, det kanske inte alltid är genomtänkt. Då blir det svårt 

för då tänker jag att nu kommer den frågan igen som vi har 

tagit upp 100 gånger.  

Ibland kan de vilja för mycket också som inte stämmer 

överens med företagets linje så då får man säga ifrån.  

Det blir väldigt många åsikter och det finns informella 

ledare och sådant i gruppen som man måste titta på och 

utröna.  

Jag tycker att jag är lyhörd och medarbetarna kan ju arbetet 

bättre än mig, så då måste man ju vara lyhörd. 
 

 

 

Medarbetarna är 

bra på sina 

arbetsuppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflytande i 

planering och 

beslutstaganden 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen för 

medarbetarnas 

idéer och 

synpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa delaktighet och 

nyttja medarbetarnas 

kunskap och erfarenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa delaktighet och 

Jag inser ju att jag är tillräckligt gammal för att inse att jag 

inte kan allting själv utan jag får ju tro att samlad erfarenhet 

är mycket bättre än den lilla erfarenhet som jag har.  

Mångas arbetsuppgifter utförs ju av medarbetare som kan 

sina arbetsuppgifter mycket bättre än vad jag kan, så ofta när 

det frågar något så ställer jag motfråga, har du något förslag? 

Det är erfarna människor som jag har att göra med och som 

har jobbat längre än mig och är duktiga, så varje grej de 

säger få man lyssna till för då är det något som är bra. 

Medarbetarna ska ju inte behöva ta beslutet, men däremot är 

det viktigt att ta fram ett beslutsunderlag där de får vara 

delaktiga. Vissa kan säkert tycka att det är dålig styrning 

från mitt håll medan andra tycker att det är bra att de får vara 

med och påverka.  

Många av våra arbetsuppgifter är av karaktären att jag inte 

kan göra det utan vi måste göra det tillsammans. Du får 

berätta vad problemet är så resonerar vi kring det 

tillsammans och sen fattar jag ett beslut utifrån det.  

I de flesta situationer upplever jag att jag har förmågan att få 

med mig gruppen till ett konsensusbeslut så vi tillsammans 

kommer fram till något som vi står för ihop.  

De är delaktiga i beslut, vi är en så pass liten grupp så det 

går att ta gemensamma beslut.  

Jag vill ha det arbetssättet att vi har en delaktighet i 

årsplaneringen och att man som medarbetare kan se den röda 

tråden genom hela linjen. Men sen är det ju också väldigt lätt 

att gnälla när man aldrig är med och tar några beslut.  

Idéerna behöver ju inte komma från mig, jag försöker pusha 

dem, det är ju de som driver verksamheten och det tror jag är 

att vara lyhörd.  

Ofta vill jag ju bestämma, men får jag idéerna från dem och 

de har bättre idéer så har jag inget problem att ta deras 

förslag. 



 

 

Kommer de med några idéer så bromsa ju inte jag det om det 

är inom ramen för budget och koncerntänk. Det finns liksom 

inget egenvinnande, jag blir inte bättre eller sämre för det.  

Öppen för 

medarbetarnas 

idéer och 

synpunkter  

nyttja medarbetarnas 

kunskap och erfarenhet   

 

Jag känner att jag alltid skulle vilja vara uppskattande och 

lyssnande, men det orkar man inte alla gånger, så det skulle 

jag vilja bli bättre på. 

 

 

 

Vilja att förändra 

 

 

Kunna ge mer tid åt 

medarbetarna – en 

förbättringsmöjlighet 

Ibland är jag väldigt uppe i mitt och då kanske det är svårare 

att vara lyhörd just då när de kommer, det skulle jag vilja 

förändra att skjuta mitt åt sidan och verkligen prata med 

dem.  

Ibland är man stressad över sitt och vill göra det och då blir 

man lite sämre på att vara lyhörd, men det vill jag förbättra.  

 

 

Tema - Problemlösning 

 

Utsaga Gruppering Beskrivningskategori 

Om det är problem i gruppen får de nog lite fria händer att 

lösa det själv också, till en viss gräns. Min grupp pratar 

hellre om varandra än med varandra och det är ingen bra 

egenhet, det har jag faktiskt ingen lösning på heller.  

 

 

 

 

Svårare att lösa 

personliga 

konflikter än 

sakliga och 

tekniska problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns inte alltid 

möjligheten att lösa 

problem snabbt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter med 

problemlösning i 

verksamheten  

När jag var ny som chef tyckte jag det var ganska svårt, då 

duckade jag mer än vad jag gör nu, men det är ingen lätt 

fråga, framförallt inte när det handlar om människor.  

Även om det är konflikter och man försöker lösa det så vet 

man ju inte, är det en pryl så vet du att nu är den bra och 

fungerar, men med människor kanske det tar flera gånger 

tills det är bra.  

Så länge det är sakligt så är det ju lätt, men skulle det vara 

att medarbetarna hatar varandra är det svårare.  

Det hände något för bara någon vecka sedan faktiskt, när 

någon var lite verbalt otrevlig mot någon annan. Det är lite 

besvärligt såklart, det är mycket enklare att lösa ett tekniskt 

problem.  

Relationer är det svåraste, det är ju skillnad att byta en 

mekanisk del.  

Det var det där med snabbt som jag hakade upp mig lite på, 

vi sitter mycket i möten och det är även tidsbrist på sina håll 

så därför kryssade jag i delvis.  

Vad jag menar med snabbt är direkt, uppstår det nu så tar vi 

det nu. Anledningen till att jag kryssade delvis är för att jag 

inte är i verksamheten jämt och då går det ju inte att lösa 

direkt.  

Pratar man utifrån ett rent ledarskap gäller det att ta 

problemet direkt, det går inte att komma med feedback 3 

veckor senare, men det kan vara svårt för ibland får man inte 

reda på det förrän långt efter, men det ingår väl i naturen att 

man inte berättar allt för chefen.  

Det är klart att alla medarbetare önskar att man löser 

problem snabbt, men den kapaciteten har vi inte, då krävs 

det att vi sitter och väntar på att något dyker upp och så 

fungerar det inte.  

Jag är också tillräckligt gammal för att ha lärt mig att 

problemen inte försvinner för att man kör ”struts-tekniken” 

utan det är lika bra att ta tag i det på en gång.  

 

Tar tag i problemen 

direkt 

 

 

 

 

 

 

 

Om jag hör något som går snett så går jag dit och kollar 

läget och där tror jag också att jag har gängets förtroende, 

om det dyker upp något så tar jag tag i det. 



 

 

Även om det händer smågrejer internt så tar vi tag i det när 

det dyker upp, sen kan det ta tid innan vi får det 

genomförbart, men det finns ingen anledning att ha problem 

liggandes.  

 

 

 

 

 

Tar tag i problemen 

direkt 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa problem 

behöver ta lite mer 

tid 

 

 

 

 

 

Sällan problem 

uppstår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankar kring praktisk 

problemlösning i 

verksamheten 

Jag skrev i hög grad för att jag tycker att så fort vi ställs 

inför ett problem så är vi ganska snabba med att lösa det, 

inklusive jag själv, jag prioriterar bort annat och tar tag i det 

som behöver göras.  

Det ligger inte för mig att inte lösa problem, jag vill gärna ta 

tag i dem så fort som möjligt.  

Ibland kanske man inte ska lösa det snabbt heller utan det får 

verka fram något istället.  

Ibland kan det vara bra att andas en stund, att man inte tar 

saker i affekt, då kan det bli dumt.  

Ibland måste man efterforska lite, ta kontakt med andra 

personer, man är beroende av annan information innan man 

kan ta fram en lösning.  

Vissa problem går att lösa ganska snabbt och andra tar år att 

lösa. Det finns ju mycket som är inrotat som sitter djup in i 

rötterna som det tar många år att lösa och man ramlar 

tillbaka till samma och får ta om igen och jobba så.  

Det är en avvägning, vissa saker ska ju ta lite tid, men det är 

lite svårt att veta ibland om man ska gå fort eller sakta fram.  

Det är väldigt sällan det uppstår problem egentligen.  

Nu uppstår det knappt några konflikter hos oss vad jag 

känner till, och det borde jag göra eftersom vi är så få.  

Mig veterligen så har vi väldigt lite problem, när det är htsigt 

och stressigt är det klart att det kan uppstå lite småkonflikter, 

men om vi generaliserar det hur vardagen är så upplever jag 

gruppen som väldigt samspelt.  

Vi hamnar inte ofta i problemsituationer, det beror nog på att 

vi kompletterar varandra, är kommunikativa och hjälper 

varandra, det har vi alltid varit väldigt noga med.  

 

 

Tema – Tydliggöra och kommunicera målområden 

Utsaga Gruppering Beskrivningskategori 

Jag är nog lite för dålig på att informera 

gruppen om mål för jag upplever inte att de har 

så stort intresse av det.  

 

 

 

 

Svårt att fånga medarbetarnas 

intresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekter som försvårar 

tydliggörandet av mål för 

medarbetarna  

 

 

 

 

 

 

 

Nu har vi en tydlig målbild av vad vi ska göra 

och varför, men det har inte riktigt funnits 

tidigare, så när man stramar upp saker och ting 

så blir det alltid lite gny att så har vi ju inte 

gjort tidigare.  

Varför jag inte skrev högsta där var väl lite för 

att vissa kanske inte är superintresserade över 

vad vi har för ekonomiska mål för det är inte så 

kul för deras del.  

Det är ett mål vi har att jobba emot och det kan 

vi mäta. Övriga mål är jättesvårt, framförallt att 

sätta ett mätvärde på.  

 

Svårt att sätta konkreta och 

tydliga mål för vissa 

arbetsuppgifter 

 

 

 

Men riktigt jättetydliga mål har vi inte och det 

går inte att sätta upp det heller eftersom det 

beror på arbetsuppgifterna.  

Det är svårt att bryta ner företagets mål till 

medarbetarnas mål beroende på deras 

arbetsuppgifter och eftersom vår vardag ofta är 



 

 

händelsestyrd.   

Svårt att sätta konkreta och 

tydliga mål för vissa 

arbetsuppgifter 

 

 

 

Aspekter som försvårar 

tydliggörandet av mål för 

medarbetarna 

Har vi bestämt att vi ska göra 10 insatser av en 

viss typ och vi inte gör det, är det bra eller 

dåligt då? Vi kanske har haft ett bra arbete så 

det inte krävdes 10 insatser. Det är jättesvårt att 

analysera och jag tycker det är svårt att göra 

tydliga mål, därför tror jag att medarbetarna 

inte heller tycker det är tydligt.  

Jag har inte varit jättekommunikativ med 

målen mot gruppen utan det är mer jag som 

styr för att förhoppningsvis få de resultat vi 

behöver, men där har vi definitivt förbättringar 

att göra, min chef till mig, jag till gruppen och 

gruppen till mig.  

 

 

 

 

 

Vara mer kommunikativ mot 

gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsmöjligheter i 

ledarskapet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudmålen är tydliga, men när man ska göra 

något vid sidan av är jag kanske inte lika 

kommunikativ, så då kan det bli lite otydligt, 

så därför kryssade jag mittemellan.  

De producerar ju de vi ska göra, men de ser 

kanske inte helheten. Jag behöver kanske bli 

bättre på att förklara och visa helheten, varför 

vi gör vissa saker, förklara och visa vart vi är 

på väg.  

Jag skulle vilja ha hjälp att göra målen mer 

tydliga och sitta med någon som är duktig på 

det här och berätta vad vi gör om dagarna. Hur 

ska vi göra så att det här blir engagerande och 

motiverande för medarbetarna när vi många 

gånger inte vet vad vi ska göra.  

 

 

 

 

 

Lära sig sätta en tydlig 

målsättning 

 

Ekonomiskt mål finns men det är svårt att 

bryta ner till något ”smart” så att medarbetarna 

bli motiverade och engagerade av själva målet. 

Det är svårt att få ner själva målet, så jag skulle 

bli jätteglad om vi kunde få hjälp med det.  

Vi måste betrakta det lite större än att bara titta 

på själva målet i sig, eller också få råd och tips 

om hur vi ska betrakta det och hur vi sätter 

tydligare mål. Jag skulle bli glad om jag fick 

hjälp med det.  

Det är dokumenterat och vi är överens om 

målen, då vet man vad som gäller. Givetvis 

kan det förändras under året, men då tar man 

upp det löpande. Det har man ganska bra koll 

på eftersom vi är en liten avdelning.  

 

 

 

 

 

Det finns tydliga mål i 

verksamheten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns tydliga mål i 

 

 

 

 

Medarbetarna är 

medvetna om 

målområdena både 

utifrån ett verksamhets- 

som individperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har tydliga mål, hela vägen uppifrån 

koncernledning till avdelning och till individ.  

Vi har tydliga mål tycker jag och tittar man på 

medarbetarnas enkätsvar tycker jag det framgår 

att man vet om det också. Men vi jobbar på att 

bryta ner dem ännu mer konkret, det är en 

process som pågår.  

Vi har ju tydliga mål för det vi jobbar med så 

finns det väldigt klara bestämmelser från 

myndigheten och branschen och sådana saker.   

I år har jag nött in på mina medarbetare alla 

våra fokusområden och vad vi ska nå för 

långsiktiga mål. Säger dem att dem inte är 

medvetna om målen då ljuger dem, då vill de 

inte höra.  



 

 

 

 

Tema - Konsekvent i agerande 

verksamheten  

 
 

 

Medarbetarna är 

medvetna om 

målområdena både 

utifrån ett verksamhets- 

som individperspektiv   

Vi har satt individuella mål på 

medarbetarsamtalen som relaterar tillbaka till 

våra fokusmål, sen går de hand i hand med 

koncernens mål.  

 

 

 

Lyfter ner verksamhetens mål 

till individuella mål i 

samarbete med medarbetarna  

 

 

Jag håller på med medarbetarsamtal så då 

börjar vi sätta individuella mål mot vår 

affärsplan, så vi lyfter ner dem så.  

Individuella mål sätter vi på 

medarbetarsamtalen. Sen ska det vara mätbart 

och kopplat mot vår affärsplan.  

Utsaga Gruppering Beskrivningskategori 

Jag vill hålla mig till de avtal vi har gällande personalansvar, 

jag vill hålla mig till lagar och regler och inte göra några stora 

avsteg.  

 

 

 

Hålla en rak linje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara rättvis och 

tydlig som chef 

Gör jag avsteg åt den ena men inte åt den andra då hamnar jag 

i en ohållbar situation. Jag vill hålla på en så rak linje det bara 

går, sen finns det allt id saker man behöver rucka på, men i 

stort tycker jag så. 

Det går inte att svänga kappan efter vinden, har man tagit ut 

en riktning och bestämt sig för det, då är det ju det som gäller.  

Det handlar om att försöka hålla samma linje som man har 

bestämt.  

Det är att man inte fladdrar fram och tillbaka och säger olika 

till olika personer utan försöker vara så rak som möjligt.  

Man ska behandla alla lika.  

 

 

 

Behandla alla lika 

 

Ambitionen jag har är ju att se alla och bekräfta alla på 

samma sätt. Det tror jag är det allra viktigaste, men 

naturligtvis når man inte fullt ut så därför satte jag inte full 

pott på den.  

Jag tycker själv att jag behandlar alla lika, det är ingen som 

har någon favör så att säga utan den här linjen håller jag.  

Det innebär på något vis att behandla alla lika och sköter en 

inte sig så ska inte den ha något lättare bara för att jag 

exempelvis känner igen mig själv från när jag var ung.  

Man kan inte vara konsekvent så man är dumdristig, utan det 

blir en liten balansgång ibland.  
 

 

 

Att vara flexibel  

 

 

 

 

 

Situations- och 

individanpassat 

ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situations- och 

Men finns det goda argument för någonting så kan ju även jag 

ändra mig. Lite flexibel får man vara, men det ska inte 

upplevas som orättvist.  

Man kan inte vara så stelbent att man inte kan rucka på saker, 

det kan ju finnas faktorer som gör att saker och ting förändras.  

Konsekvent behöver ju inte betyda att jag behandlar alla 

likadant, du har ju ett visst behov av att bli ledd utav ett 

ledarskap och din kollega ett annat. 

 

 

Utgå från 

medarbetarnas 

förutsättningar 

 

 

 

 

Utgå från 

Det är ditt behov som styr behovet av ledarskap om jag är 

skicklig som ledare, så jag försöker ju anpassa mitt ledarskap.  

Vissa vill ha mycket instruktioner och andra inte, då försöker 

jag göra det. Sen om det är att vara konsekvent det vet jag 

inte, men jag försöker att inte ha samma ledarskap till alla.  

Jag tror inte på att alltid göra lika och behandla alla lika, ja i 

vissa frågor naturligtvis men i ett ledarskap tror jag att det är 

mer framgångsrikt om man åtminstone försöker göra det 

anpassat, men det är svårt det är det.  



 

 

 

 

 

Tema – Innebörd och utövande av ett hälsofrämjande ledarskap 

Men sen är vi människor och då kommer det ju in andra delar 

och då måste man ibland se till individen.  
medarbetarnas 

förutsättningar 

 

 

individanpassat 

ledarskap 

 
Konsekvent kan även vara att nästa vid nästa liknande 

situation där du behöver ha mitt ledarskap, att jag gör 

likadant, då är jag konsekvent mot dig och det hoppas jag att 

de tycker att jag är.  

Jag försöker vara så konsekvent det går, men alla gånger går 

det inte, man får nog se lite mellan fingrarna ibland.  
 

 

 

 

Går inte alltid vara 

konsekvent/svårigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att se alla i gruppen och ge alla samma tid, det är inte helt 

lätt, tror det handlar lite om ålder och intresse. T.ex. är det lätt 

att prata mer vardagligt med vissa än med andra.  

Det är jättesvårt att anpassa sitt ledarskap, men jag vill ju 

påstå att det är jätteviktigt.  

Ja, ibland är det lite så att de yngre kanske inte har gjort på 

det sättet so man har förväntat sig och ibland känner jag att 

jag är lite hårdare mot de äldre än de yngre för att jag känner 

igen mig själv i dem. Men egentligen skulle jag ju vara lika, 

annars spricker det ju att vara konsekvent.  

Jag tror att de uppfattar mig som ganska mjuk, de tycker nog 

att jag borde vara lite hårdare.  
 

 

 

Upplevelse av 

medarbetarnas 

uppfattning 

 

 

 

Möjligheter till 

förbättring i 

ledarskapet 

Om man frågar om vi följer de givna ramarna så är det 

solklart att alla är överens och det är ingen som tillåts att falla 

utanför. Sen kan jag tänka mig att i det lilla att det inte är 

konsekvent, innanför ramen.  

Jag tror att det finns delade meningar, eller jag vet att det 

finns då det framkommit i samtal där någon upplever att jag 

inte är lika engagerad eller har lätt att säga till den personen i 

förhållande till vad jag gör mot andra.  

Jo, men det är vissa som liksom ”men du kan ju inte låta de 

komma undan med det där”, men jag försöker jobba på det 

där, men det är svårt.  

Utsaga Gruppering Beskrivningskategori 

Ja, i de fall jag vet att det är helt uppenbart att en medarbetare 

är rejält överviktig. Det är lite känsliga saker att ta upp så jag 

brukar fråga på medarbetarsamtal om det är okej att vi pratar 

om det.  

 
 

 

 

 

 

Fysisk hälsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk hälsa 

 

 

 

 

 

Olika dimensioner 

av begreppet hälsa i 

arbetslivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har försökt med lite gemensamma aktiviteter i gymmet, 

men det är svårt. Men de flesta utnyttjar friskvårdstimmen.  

När vi har haft möten och planeringar har jag lagt in ett 

träningspass som avslutning och sist lagade vi hälsosam mat 

tillsammans.  

För några år sedan införde jag gående möten då vi går en kvart 

och går igenom veckan, oavsett väder. Det har varit väldigt 

uppskattat.  

Jag uppmanar dem att gå ut och gå på luncher och har kört lite 

yoga där de får en halvtimme på arbetstid. Så jag försöker väl 

tänkte lite på det och få igång dem. Men det är ju en del som 

är dåliga på det och vill inte träna. 

För mig är hälsofrämjande att man ska försöka uppmuntra 

dem till att leva hälsosamt, men nu är jag ju inte jordens bästa 

förebild i det själv så jag hoppas att det gör som jag säger och 

inte som jag gör själv. Jag motionerar hemskt dåligt själv. 

Men det är väl att man uppmuntrar dem, mer än så kan jag 

inte inom det området.  



 

 

Jag vet inte, men om man skulle sätta upp träningstider, men 

det fungerar ju inte heller, jag kan ju inte tvinga någon till att 

gå ut och gå. Så det beror ju på, det är ett svårt begrepp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika dimensioner 

av begreppet hälsa i 

arbetslivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gäller att man fångar upp signaler som humör, håglösa 

och trötta. 
 

 

 

 

 

Psykisk hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del är ju psykosocialt, att man jobbar med hur gruppen 

fungerar så man inte mår dåligt av det. Det är den svåra biten, 

man måste ju upptäcka de som inte mår bra, om de inte 

kommer och berättar själv.  

Det är jätteviktigt, men märker på de som har det jobbigt 

hemma, det syns när de kommer. Då får man prata med dem 

och kolla hur läget är. 
Det gäller ju att följa upp om man ser att de mår dåligt, men 

det är väldigt svårt. Men det är en svår fråga så det ska jag inte 

säga att jag är en stjärna på. 

Jag vet inte, det beror lite på vad man lägger i begreppet, men 

jag försöker ju vara uppmärksam på hur de mår.  

För mig är det att vara lyhörd, lyssna och vara där för 

medarbetarna så långt det är möjligt och se till att de mår bra. 

Går man till jobbet och trivs, då är det ju bra.  

Jag har hört det uttrycket på senare tid, men o jag skulle 

värdera det så är det att vara med i sitt ledarskap som gör att 

jag och medarbetarna inte hamnar i situationer som gör att 

man mår dåligt av stress.  

Jo, men hälsofrämjande, vi jobbar ju väldigt mycket med 

arbetsmiljön, att det ska finnas skyddsutrustning så man inte 

behöver utsätta sig för fara. Vi pratar även lite om hur illa det 

kan gå.  

 

 

 

 

Arbetskläder och 

säkerhet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individen har ett eget 

ansvar 

Skyddsutrustning är en stor del så det försöker vi 

implementera ganska mycket, att man ska ha all 

skyddsutrustning som finns, där var det ju väldigt dåligt när 

jag kom hit.  

Det innebär att man så långt man kan tar till hjälpmedel som 

underlättar att man inte gör illa sig akut eller på lång sikt, så 

det är väl hälsofrämjande om man tittar rent arbetsmässigt.  

Ja, men det är väl mycket det där att se till att vi har rätt grejer 

att jobba med och försöka underlätta så mycket som möjligt.  

Alla har ett ansvar för sitt eget liv. Om jag gör vad jag kan på 

jobbet för att det ska fungera och så vet jag att de inte gör allt 

hemma, då blir det ju mitt problem, fast ändå inte, då måste 

man även ta i tu med det hemma, det kan vara kost, alkohol 

eller relationer.  

Det kan vara på två sätt, dels har vi ett ansvar som 

arbetsgivare att se till att de har rätt utrustning, men sen måste 

ju även dem ha en egen vilja för hälsofrämjande.  

Arbetstagaren har också ett ansvar, om jag uppmärksammar 

signaler har medarbetaren ett ansvar att lyssna och svara på 

min fråga, sen väljer man hur mycket man vill säga. Det 

värsta som finns är att man ser att något är fel och man 

erbjuder olika åtgärder men de vill inte.  

Jag utnyttjar själv friskvårdshalvtimmen eftersom jag tycker 

det är roligt att träna. Jag försöker även få med andra som 

kanske inte är så frekvent användare av friskvård. 

 

Föregå med gott 

exempel 

 

 

Föregå med gott 

exempel 

 

Tillvägagångssätt för 

att skapa hälsa på 

arbetsplatsen 

 

 

 

 

 

 

Man bör vara ett föredöme i ett hälsofrämjande ledarskap, att 

visa att jag nyttjar friskvårdshalvtimmen. Det är en bit att visa 

och berätta att jag håller på med träning.  

Jag försöker ha en hälsosam stil själv också, jag tränar och jag 

talar hela tiden om att jag försöker sköta mig på alla sätt och 

vis, det är viktigt.  

Jag ska erkänna att inte utifrån synsättet så, jag tror att man får 

vända på det, på något sätt är ju uppdraget att ha en 

fungerande verksamhet och då måste man göra så 

 

 



 

 

 

 

 

Tema – Chefens tolkning av hur medarbetarna uppfattar deras ledarskap 

 

Utsaga Gruppering Beskrivningskategori 

Det finns en gräns för hur mycket man ska curla 

en medarbetare, de är ändå vuxna individer och 

de har också ett ansvar.   

 

 

 

 

 

 

Ställa krav på 

medarbetarna och deras 

arbete 

 

 

 

 

 

 

Auktoritära drag 

 

 

 

Auktoritära drag 

 

 

 

 

 

 

 

Personliga egenskaper och 

ledarskapsaspekter som 

första linjens chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att jag kan vara ganska tuff och ställer höga 

krav.  

Jag tror nog ibland att de kan tycka att jag är 

ganska krävande, krav på arbetsuppgifter, 

prestation mot mål, vi ska leverera.  

Jag har krav på deras kunskapsnivå, om jag ser 

att det fattas något tar vi upp det på 

medarbetarsamtal, hur du kan förstärka din roll. 

Gör man inte det då tycker inte jag att man 

spelar på samma spelplan, då kan jag bli väldigt 

rak mot den personen.  

Mjuk, men jag tror att det tycker att jag är 

ganska fokuserad och kan nog vara rätt 

krävande också. 

Jag vet inte själv om jag har en sådan utstrålning 

att ”gå inte i strid med mig”, men jag är inte 

sådan som försöker slå ner heller, jag vet inte, 

det är svårt.  

Jag kan vara väldigt rak, det är väl min nackdel 

att jag kan vara lite för rak. Jag kanske inte 

lindar in mitt budskap i bomull, det är något jag 

måste lära mig. 

medarbetarna har engagemang och vill bidra.   

Skapa medarbetare 

med engagemang 

 

 

 

 

Uppmuntrar 

medarbetarna till 

ledighet 

 

 

Tillvägagångssätt för 

att skapa hälsa på 

arbetsplatsen 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker det är katastrof att vi har så låg siffra att det inte är 

motiverande att gå till jobbet. Det känns inte bra, då gör man 

inte ett bra jobb för att man inte gillar att vara på jobbet, det är 

viktigt att känna sig engagerad.   

Jag tror att det jag verkligen kan pusha på är att ta hand om sig 

själv och ta den här möjligheten till ledig tid när det känns lite 

tungt.  

Jag tror aldrig jag har nekat en ledighet och här finns en 

historia då man i princip inte fick vara ledig och så kommer 

jag här och säger att passa på att flexa och gå hem i tid. Det är 

väl lite så jag pushar dem och det är väl det som är mest i 

hälsofrämjande tycker jag.  

När man hör att det är någon som är lite trött och sliten så 

säger jag att de ska lägga in en ledig dag om de har tid över.  

Jag tror inte att jag har tänkt att gör vi på det här sättet så är 

det en hälsofrämjande åtgärd eller tanke, utan det blir utifrån 

ett annat perspektiv. 

 

 

Tänker inte direkt 

utifrån ett 

hälsofrämjande 

perspektiv 

 

 

 

Utövar inte medvetet 

ett ledarskap i syfte 

att främja hälsa på 

arbetsplatsen  

 

Jag tänker inte på det sättet, det är ju när man reflekterar över 

det, vi skojar om det, att är det någon som går på gympapass 

eller simning eller vad det nu kan vara, då pratar vi om det, 

men inte annars ur det perspektivet.  

Nej, jag tänker inte på det dagligen, hälsa för en behöver ju 

inte vara hälsa för någon annan.  

Jag vet inte om jag tänker på det, men jag tror att jag skulle 

tänka på det om jag såg att det inte var så. Det är något som 

man blir ganska observant på, man märker på sina 

medarbetare om de mår bra eller inte.  



 

 

Jag brukar säga att man har pondus som jag tror 

att jag har, jag utstrålar lite sådant så därför tror 

jag att lite vekare kanske kan bli tillbakadragna 

och vill inte stöta sig för mycket, det är känslan 

jag kan ha själv. 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa delaktiga 

medarbetare och att vara 

engagerad i deras arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personliga egenskaper och 

ledarskapsaspekter som 

första linjens chef 

 

Jag tror att de är lite förvånade över den 

delaktighet som jag gör i det dagliga arbetet. Jag 

tror och hoppas att de upplever att jag är 

närvarande, engagerad och bryr mig om det de 

håller på med.  

Jag tror att de uppfattar mig som engagerande 

och entusiasmerande, att jag ger dem energi.  

Jag tror det känner att de har ett eget ansvar. Jag 

har gett dem förtroendet och de ska känna frihet 

att lösa problem själv istället för att komma till 

mig och fråga om petitesser.   

Det är inte så att jag står och gormar på dem, 

utan vi jobbar tätt ihop och tar gemensamma 

beslut, så de bör känna sig delaktiga. Jag skulle 

bli förvånad om de tyckte annorlunda. 

Det är svårt att ta den här frågan i grupp, det kan 

vara en medarbetare som tycker att jag är en 

skitstövel som ledare men det kommer inte fram 

i grupp och kanske inte heller på 

medarbetarsamtal.  

 

 

 

 

Måste bli medveten om 

sina brister för att kunna 

göra en förändring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar om 

chefsrollen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter i 

ledarskapsrollen som första 

linjens chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vi pratat om, om inte jag får reda på att 

jag i vissa delar inte är bra som ledare så 

kommer jag inte ändra på det heller. Så om 

medarbetarna är ärliga om mitt ledarskap och tar 

upp det så är min ambition att förbättra det.  

Jag lär nog fråga några vad de tycker om mig, 

jag vet inte. Men jag har ju chansen nu på 

medarbetarsamtalen, att ta till mig det och våga 

utsätta mig för det.  

Det är inte lätt att vara ledare, men det är väldigt 

spännande. Som ledare måste man vara lyhörd 

för jag vet ju mina dåliga egenskaper som ledare 

som jag måste jobba med. Jag måste jobba med 

mina svagheter. 

Det är en sak som är säker, det är väldigt många 

parametrar för en chef att få det att fungera.  

Det är ju alltid lätt att sparka på chefer, men jag 

försöker vända det till medarbetarnas och lägga 

över ganska mycket på deras ansvar, för som 

medarbetare kan du påverka mycket själv.  

Det är klart att det finns inget så roligt som att 

prata skit om chefen på fikarasten, det ingår 

liksom i priset.  

 



 

 

Bilaga 12. Rekryteringsbrev  
 

Hej! 

 

Mitt namn är Sofie Bjärntoft och jag läser Masterprogrammet inom 

arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle. Vi skriver nu vårt examenarbete där jag har 

valt att inrikta mig på chefers ledarskap. Syftet med studien är att undersöka hur första 

linjens chefer upplever att de arbetar utifrån ett hälsofrämjande ledarskap i jämförelse 

med hur medarbetarna uppfattar ledarskapet i relation till sitt välbefinnande.   

Examensarbetet har sin utgångspunkt i GodA-projektet som ert företag tidigare har 

medverkat i. Intervjufrågorna utgår från samma frågor som medarbetarna tidigare har 

svarat på rörande ledarskapet från sin närmsta chef. Tanken är att göra en jämförelse 

mellan hur chefer och medarbetare uppfattar ledarskapet. Jag skulle därför vilja 

intervjua Dig som är första linjens chef då det skulle vara mycket värdefullt för mig och 

mitt examensarbete. Deltagandet beräknas ta cirka 45-60 minuter då du inledningsvis 

får svara på en kort enkät som vidare följs av en fördjupande intervju med enkätfrågorna 

som utgångspunkt.  

 

Ditt deltagande i studien och resultatet från intervjuerna kommer att hanteras 

konfidentiellt och enbart i forskningssammanhang. Ingen på ditt företag kommer heller 

kunna ta del av individuella svar från intervjun, utan all information och alla resultat 

som ingår i uppsatsen kommer att anonymiseras.   

 

Som tack för din medverkan kommer du få en personlig återkoppling då vi individuellt 

pratar om resultatet. Samtalet syftar till att fungera som en egenreflektion kring 

ledarskapet i riktning mot personlig utveckling. Du kommer även få möjlighet att läsa 

examensarbetet i sin helhet när det är färdigställt i juni. Intervjuerna kommer ske under 

vecka 48, 49 och eventuellt vecka 50. Genom att klicka på denna länk kommer du till en 

doodle där du kan se de tider som finns tillgängliga. Du bokar in dig genom att först 

skriva ditt namn i rutan och sedan välja En tid som passar dig. Den tid du väljer 

kommer vara den tid då intervjun sker. Intervjuerna kommer att äga rum på din 

arbetsplats.   

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig! 
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