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Sammanfattning 

Hållbart chefskap – en kartläggning av påverkansfaktorer för ett hållbart 

chefskap 

Den psykosociala arbetsmiljöns koppling till människors mentala och fysiska hälsa har fått 

allt större uppmärksamhet under senare år. Det är emellertid medarbetarna som har varit i 

fokus medan chefers hälsa och psykosociala arbetsmiljö utforskats i begränsad omfattning. 

Mot bakgrund av alltmer komplexa chefsroller och stort rekryteringsbehov av nya chefer 

inom de närmaste åren aktualiseras förutsättningar för ett hållbart chefskap d.v.s. att chefen 

fungerar i sin roll och mår bra. En litteraturgenomgång visar att chefers förutsättningar för ett 

hållbart chefskap är understuderat.  

En enkätundersökning genomfördes bland samtliga första linjens chefer och mellanchefer i ett 

landsting för att kartlägga hur inre, individuella faktorer respektive yttre, organisatoriska 

faktor påverkar ett hållbart chefskap i positiv respektive negativ riktning. Åttioåtta personer, 

47 % av de tillfrågade, svarade på enkäterna. 

Resultatet visar att såväl inre faktorer som yttre faktorer samvarierar med hållbart chefskap. 

De inre faktorerna relaterar till personlig mognad och aspekter av själv-differentiering och 

self-efficacy.  De yttre faktorerna relaterar till organisatoriska förutsättningar.   

En del av de korrelerande variablerna gav med ökat värde ett ökat positivt värde på hållbart 

chefskapsindex. När det gäller inre faktorer är ”tilltro till egen förmåga att hantera de flesta 

arbetssituationer” och ”att erkänna och rätta till fel jag gjort” exempel på sådana variabler. 

Yttre faktorer i form av tydlighet i delegationsordning och beslutsgång, en tillit och trygghet 

som genomsyrar organisationsklimatet samt stöd från supportverksamhet är variabler med 

positivt samband med hållbart chefskapsindex. Det fanns också variabler som visar negativt 

samband med hållbart chefskapsindex. Inre faktorer i form av svårigheter att förstå egna 

reaktioner och upplevelser samt att chefen blivit så uppfylld av arbetet att hon/han inte lyssnat 

på eller förstått den egna kroppens signaler utgör exempel på variabler som visar negativa 

samband med hållbart chefskapsindex. 

Slutsats: För att stödja ett hållbart chefskap är det angeläget att beakta såväl insatser som 

stödjer chefers personliga utveckling och mognad i chefskap och ledarskap som att 

uppmärksamma organisatoriska förutsättningar för hållbart chefskap.  Studiens resultat är i 

linje med aktuell kunskap från forskning inom samma fält. 
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Abstract 

Sustainable leadership - a survey of factors influencing a sustainable 
leadership 

The psychosocial work environment linked to people's mental and physical health has 

received increasing attention in recent years. However, it is the employees who have been in 

focus while managers' health and psychosocial work remains understudied. The increasingly 

complex management roles and large recruitment needs of new managers in the coming years, 

has put focus on the environment for sustainable leadership. Sustainable leadership is in the 

study defined as “a manager that functions well in his role and at the same time is healthy and 

feels well”. As is the case with managers’ psychosocial health, also the managerial 

environment for sustainable leadership is under studied. 

A questionnaire survey was conducted among all first-line and middle managers in a county 

in the south of Sweden in order to identify how internal, e.g. individual leadership factors and 

external, e.g. organizational factor affecting the sustainable leadership in a positive or 

negative direction. Eighty eight managers, corresponding to a response rate of 47%, 

responded to the questionnaires. 

The results show that both internal and external factors interact with sustainable leadership. 

The internal factors relate to personal growth and aspects of self - differentiation and self-

efficacy. The external factors relate to factors in the internal organization environment, such 

as culture. Some of the variables showed positive correlations with the sustainable leadership 

index. Among the internal factors are “confidence in their own ability to handle most work 

situations” and “to recognize and correct the errors I made” examples of such variables. 

External factors such as clarity in the delegation of authority and decision-making, a trust and 

security that pervades the organization climate and support from support operations are 

variables that demonstrated positive correlations. There were also variables that showed 

negative correlations with the sustainable leadership index. Internal factors such as difficulty 

to understand the own reactions and experiences and that the person has become so focused 

on work that he / she has not listened to or understood the own body's signals are examples of 

variables that showed negative correlations. Conclusion: In order to support a sustainable 

leadership, the result points at the need to consider both initiatives which support managers' 

personal development and maturity in managerial and leadership as well as to pay attention to 

organizational conditions for sustainable leadership. The study´s result is in line with the 

current knowledge from research in the same field. 
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1 Inledande	  kapitel	  
	  

1.1 Bakgrund	   	  
Det finns omfattande forskning som påvisat faktorer vilka påverkar den enskilde medarbetarens 

hälsa och arbetsplatsens psykosociala miljö i stort. (Karasek & Theorell 1990; Quick & Tetrick 

2002; Theorell 2012; Marklund & Härenstam 2010). Med psykosocial avses ”interaktionen 

(samspelet) mellan psykiska och sociala faktorer” d.v.s. både från de sociala faktorerna till de 

psykiska och i den andra riktningen från de psykiska till de sociala (Theorell 2012). 

Den psykosociala miljön påverkar biologisk-fysiologiska reaktioner hos individen. Studier har 

t.ex. visat samband mellan ökad risk att avlida i hjärtkärlsjukdomar om arbetssituationen 

karaktäriseras av höga psykologiska arbetskrav samtidigt som det finns små möjligheter för 

individen att påverka sin arbetssituation d.v.s. låg arbetskontroll (Johnson & Hall 1988; Johnson, 

Stewart, Hall, Fredlund & Theorell 1996).   

Forskningen har företrädesvis haft fokus på stressorer och dess konsekvenser men på senare år har 

intresset ökat för ett positivt och hälsobefrämjande perspektiv (Åkerlind 2013). En 

sammanvägning av dessa perspektiv har exempelvis Waldenström och Härenstam (2008) 

åstadkommit. De identifierade faktorer som kännetecknar vad de kallar goda respektive dåliga 

jobb. Faktorer som skapade dåliga förhållanden innefattade: ekonomi som enda mål för 

verksamheten (”en budget i balans”), decentraliserad problemlösning (som t.ex. hur 

verksamhetens uppgifter ska lösas med små befogenheter), kortsiktig strategi för problemlösning, 

”ad-hoc lösningar” istället för att bryta mönster, semiformell maktstruktur med gruppledare eller 

samordnare som har ansvar men små befogenheter. Faktorer som däremot skapade bra 

arbetsförhållanden var bland annat: klara mål och resultatmätning i verksamheten (inte enbart 

ekonomi), formell beslutsstruktur samt tydlig och individanpassad ansvarsindelning.  

Betydelsen av hälsobefrämjande åtgärder för hälsan påvisade Åkerlind (2013) i en omfattande 

studie bland kommunanställda; det fanns ett direkt samband mellan självskattad 

hälsa/sjukfrånvaro och hur mycket man satsat på konkreta hälsobefrämjande åtgärder såväl på 

grupp som på individnivå. Vidare syntes ett positivt ledarskap där medarbetarna får uppskattning 

för sina arbetsprestationer, uppmuntras att delta i viktiga beslut samt får hjälp att utveckla sina 

färdigheter vara kopplat till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro (ibid). Den ökade inriktningen mot 

ett hälsobefrämjande hållbarhetsperspektiv framgår även av Prevents arbetsmiljörapport (2012), 

vilken redovisar en samstämmighet bland chefer och skyddsombud att framtidens utmaning för ett 

hållbart arbetsliv är att motverka stress och för hög arbetsbelastning. Därutöver bedöms chefs- 

och ledarskapsfrågor som det viktigaste arbetsmiljöområdet av såväl chefer som skyddsombud. 
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Att chefs- och ledarskap är ett prioriterat område i ett framtidsperspektiv ter sig naturligt då 

chefen har en nyckelroll i sin möjlighet att skapa en god arbetsmiljö1. Det finns flera studier 

som visar att chefer påverkar medarbetares arbetsmiljö, välbefinnande, stress och 

arbetsprestation (Nyberg 2009). Bernin, Nyberg och Theorell (2005) har sammanfattat vad 

internationell forskning säger om relationen mellan ledarskap och de anställdas hälsa. Utifrån 

detta konstateras att en chef som är relationsorienterad – dvs. som är intresserad av och visar 

omtanke om sina medarbetare – och samtidigt tillhandahåller struktur, särskilt i pressade 

situationer – påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse och därmed hälsa i positivt 

riktning. Tollgerdt-Andersson (2005) identifierade liknande påverkansfaktorer i en studie 

inom äldreomsorgen i Västra Götaland. Hytter och Fagerlund (2012) har visat att vissa 

destruktiva chefsbeteende kan påverka medarbetarnas hälsa negativt.   

Den psykosociala arbetsmiljöns koppling till människors mentala och fysiska hälsa har alltså 

fått allt större uppmärksamhet under senare år.  Det är emellertid medarbetarna som varit i 

fokus medan chefernas hälsa och psykosocial arbetsmiljö utforskats endast i begränsad 

omfattning (Skagert, Dellve, Eklöf, Jung, Pousette & Ahlborg 2004; Lundqvist 2013).  Detta 

kan ses som anmärkningsvärt då chefernas roll i att skapa en god arbetsmiljö är av stor 

betydelse (Nyberg 2009, 2011). 

Men, man kan fråga sig hur cheferna har det egentligen? En landsomfattande studie av chefers 

hälsa och psykosociala arbetsmiljö i kommuner och landsting (Björklund, Karlsson, Jensen, 

Hagberg & Bergström 2011) visar att gruppen lägre chefer upplever hög arbetsbelastning. De 

har en ökad risk för framförallt stressrelaterad psykisk ohälsa. Mot bakgrund av denna studie 

anser författarna att insatser bör utarbetas för att förbättra, framförallt lägre chefer och 

kvinnliga chefers, psykosociala arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. En prospektiv 

studie, från 2004 till 2008 avseende chefers omsättning och hälsa i offentlig sektor i Västra 

Götaland visar att omsättningen är hög. Fyrtio procent av cheferna var inte kvar efter en 

tidsperiod på fyra år (Skagert, Dellve & Ahlborg 2012 ).  Författarna fann att omsättningen 

påverkades av arbetsrelaterade faktorer medan hållbar hälsa verkade mer relaterad till 

individuella resurser. Fortsatta analyser inom offentlig sektor har bekräftat att rörligheten 

bland chefer är hög, nästan var fjärde chef har slutat efter två år (Stensgård, Berntson, Dellve, 

Härenstam, Skagert, Pousette & Wallin 2013). Analyserna tyder på att skälen till att man 

lämnar ett chefsjobb framförallt handlar om missnöje med de organisatoriska 

förutsättningarna (ibid). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  kortfattad	  definition	  av	  god	  arbetsmiljö:	  en	  arbetsmiljö	  vars	  förhållanden	  vare	  sig	  ögonblickligt	  eller	  på	  sikt	  
påverkar	  hälsan	  negativt	  (Lindberg	  &	  Vingård	  2012)	  
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Sammanfattningsvis har chefen en utsatt position; att verka som chef i dagens arbetsliv 

innebär utmaningar i form av komplexa uppdrag med tidvis motstridiga förväntningar och 

roller.  Stress, krävande arbetsvillkor och chefer som avgår i förtid kan bli ett problem för 

både organisationen och dem själva.  

Signalerna som aktualiserats från olika rapporter kan ställas mot att kommuner och landsting 

står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera chefer det närmaste decenniet. Inom 

dessa sektorer finns ca 37 000 chefer varav 15 000 är över 55 år, vilket ger en fingervisning 

om rekryteringsbehovet (Lutz & Olsson 2011). Vid intervjuer med potentiella chefer inom 

kommunal verksamhet (Olsson 2011) framkom att dessa personer lockades av att lära sig mer 

om sig själva och andra, att chefskapet gav mandat att påverka och driva utveckling samt att 

chefsrollen gav möjlighet att leda andra. De farhågor som uttrycktes handlade bland annat om 

oron för att den egna kompetensen inte skulle räcka till för chefskapet samt utmaningen i att 

få ihop privat- och arbetsliv. Flera respondenter ställde sig också frågan: ” Är det verkligen 

värt det?”. Så, hur ska man då klara av att vara chef under de påfrestningar som rapporteras 

återkommande?  Vilka förutsättningar behövs för att chefer ska uppleva chefskapet som 

hållbart över tid?   

1.2 	  Syfte	  
Chefer har en viktig roll i att skapa goda arbetsförhållanden och en effektiv 

arbetsorganisation. Mot denna bakgrund är det angeläget att rekrytera de mest lämpliga 

cheferna och samtidigt ge dem förutsättningar för ett hållbart chefskap.  Chefers 

förutsättningar för ett hållbart chefskap är emellertid understuderat vilket utgör ett starkt 

motiv för denna studie. 

Studien syftar därför till att klargöra faktorer som kan påverka ett hållbart chefskap, såväl i 

positiv som i negativ riktning.  
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2 Teori	  
I detta avsnitt presenteras de teorier som används i uppsatsen. Inledningsvis diskuteras 

begreppet hållbart chefskap. Därefter behandlas teoretiskt grundade påverkansfaktorer för ett 

hållbart chefskap. Här beskrivs individuella, inre faktorer, vilka benämns som personlig 

mognad. Därefter följer faktorer som uppfattas vara av yttre -/ organisatorisk karaktär.  

2.1 Hållbar	  chef	  -‐	  Hållbart	  chefskap	  
Lindström och Widell (red. 2009 s.10) definierar hållbar chef som ”en chef som långsiktigt 

kan och vill verka som chef”. 

Jämfört med begreppet hållbar chef verkar det dock finnas ytterligare aspekter och som 

inbegrips om man istället ser till begreppet hållbart chefskap.  I idéskriften Hållbara chefer 

(Lindström & Widell red. 2009 s.18) finns en bredare ansats kring begreppet där man knyter 

an till utvecklingsprojektet Hållbara chefer: ”målet med projektet är att skapa förutsättningar 

för en hälsosam ledarskapsroll och därmed skapa möjligheter att utöva ett ledarskap som 

bidrar till bättre verksamhetsresultat. Hållbarhet ses handla om hälsa och välbefinnande i 

kombination med ett positivt engagemang i arbetet”. Utifrån detta blir min slutledning att 

hållbart chefskap inbegriper hälsoaspekter och förmåga att åstadkomma resultat i 

chefsuppdraget. 

Mitt resonemang styrks av andra källor; Kontura (2009) menar att effektiva organisationer 

och hållbara chefer förefaller gå hand i hand. Utvecklar man hållbarheten kommer man också 

att öka effektiviteten i organisationen. Cheferna förstår sammanhanget, och kan fatta bättre 

beslut. De driver mot verksamhetens uppdrag och förmedlar mening till sina medarbetare 

(Kontura 2009).  Larsson (2013) ansluter till denna uppfattning beskrivet i termer av 

hälsofrämjande och effektivt ledarskap och menar att framgångsrika organisationer förmår 

kombinera hållbarhetsperspektiv för människan (både chef och medarbetare) och finansiellt 

utfall. Det verkar alltså föreligga en viss begreppsförvirring bland författarna när det gäller att 

skilja på hållbar chef och hållbart chefskap. Jag vill därför hävda att Lindströms definition, 

som fick inleda detta avsnitt, är något ofullständig då framförallt själva huvuduppgiften i form 

av prestationer och effektivitet saknas.  I denna uppsats är min avsikt att studera hållbart 

chefskap. 

Ett samlingsbegrepp för faktorer som hjälper människor att nå eller att behålla fysisk och 

psykisk hälsa omfattas av Antonovsky’s modell avseende Känsla av sammanhang (KASAM) 

(Antonovsky 1991). Denna modell kan appliceras som förutsättning och värdegrund för 

långsiktigt hållbara chefer. Det innebär att vi beroende på de förutsättningar vi har i form av 
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KASAM reagerar olika i samma situation. Människor med hög KASAM har god förmåga att 

tolerera påfrestningar och kan tolka dylika situationer som utmaningar. Människor med låg 

KASAM däremot tenderar att uppfatta påfrestningar som hot (Kontura 2009) En rimlig 

slutsats är att chefer med hög KASAM har bättre förutsättningar att ha en god hälsa och samtidigt 

fungera i sin roll.  

 

I en komplex chefsroll kan även gränssättning respektive gränslöshet påverka hälsa och 

KASAM, då balans mellan familj, privatliv och arbetsliv (Olsson 2011; Götberg 2013; 

Ledarna 2013) är en förutsättning för hållbarhet och långsiktighet i chefskapet. 

 

Sammanfattningsvis menar jag att hållbart chefskap kan bedömas och skattas utifrån två 

områden: hälsa och effektivitet. Hälsa handlar om fysisk och psykisk hälsa, KASAM och 

balans mellan privatliv och arbete. Effektivitet handlar om hur chefen fungerar i sin roll d.v.s. 

ledarskapseffektivitet.  Min egen definition av hållbart chefskap lyder ” en chef som fungerar 

väl i sin roll och mår bra”.  

 

2.2 	  Faktorer	  som	  påverkar	  ett	  hållbart	  chefskap	  
Vilka faktorer kan då understödja ett hållbart chefskap?  I denna studie har jag utgått från de 

antaganden som Tollgerdt-Andersson formulerat i en förstudie till projektet ”Hållbara chefer” 

(Lindström & Widell red. 2009, s. 22 ). Tollgerdt-Andersson summerade aktuell forskning och 

drog slutsatser om vilka förutsättningar som krävs för ett hållbart chefskap. Det handlar om 

”aspekter såväl om individen som om organisationen, men också om attityder, värderingar och 

synsätt i ett mer övergripande samhällsperspektiv”. En utvärdering av det nationella 

ledarskapsprogrammet ”Hållbara chefer” har därutöver givit ett värdefullt underlag. I utvärdering 

av ledarskapsprogrammet (Holmberg, Larsson & Bäckström 2009) framkom att yttre faktorer och 

individuella aspekter i termer av självförtroende och social kompetens hade samband med olika 

indikatorer på hållbarhet. 

	  

Inre faktorer i form av personlig mognad som kan innefatta att ha uppnått ett visst mått av 

självinsikt och distans till sig själv, reflekterat över sig själv och integrerat sina erfarenheter som 

chef ligger till grund för min teoridel. Betydelsen av personlig mognad styrks även av Tollgerdt-

Andersson (1996 s.178) som i en studie kring ledarskap i Europa visat att det gemensamt fanns en 

stark betoning av personlig och social förmåga när det gäller önskvärda egenskaper, beteende och 

kompetens för chefer. Hon framhåller ”för att en chef ska klara av att investera i humankapital 

måste denna besitta en personlig mognad och stabilitet”. Personlig mognad utgörs i denna uppsats 

av begreppen self-efficacy och själv-differentiering.  
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Yttre faktorer är mer begränsat till organisatoriska faktorer och innefattar här begreppen a; 

tydlighet i roll, uppgift och process b; kultur c; balans i ansvar och befogenheter samt d; stöd.  

Dessa faktorer framhålls bland annat av Skagert (2012) som menar att hälso- och 

sjukvårdsorganisationerna inte enbart bör fokusera på hur man kan stärka chefernas individuella 

utveckling utan även organisatoriska förutsättningar för att utöva ledarskap för att försäkra sig om 

att det är de mest dugliga cheferna som stannar kvar och inte slutar. 

2.3 Inre	  faktorer	  -‐	  personlig	  mognad	  	  
Med inre faktorer avses här personlig mognad. Begrepp som beskriver personlig mognad är 

svårfångade och komplexa. När man kombinerar föreställningar och värdeladdningar kring 

den egna personen hamnar man i begrepp som ”självbild”, ”självuppfattning” och ”identitet” 

(Lazarus 1991).  En individs självbild är central för hur olika situationer uppfattas och 

hanteras.  Självbild kan sägas bestå av tre delar: en ideal, en verklig och en spegelsjälvbild.  

Med en ideal självbild (värdeladdning) menas en individs mål och ideal t.ex. hur en viss 

person vill vara som avdelningschef, förälder etc. Med verklig självbild (föreställning) avses 

hur personen tycker att hon eller han är som avdelningschef, förälder etc. Den tredje delen, 

spegelsjälvbild (föreställning), är vad personen antar att andra personer tycker om honom 

eller henne som avdelningschef eller förälder (Larsson 2010). En sammanhållen självbild med 

små diskrepanser mellan ideal, verkliga och spegelsjälvbild utgör en stark psykologisk resurs. 

Således, vid en beskrivning och förståelse av personlig mognad är alltså självet och självinsikt 

centralt. 

Självet definieras av Egidius (2005) som den egna personen som föremål för medveten 

uppfattning (självmedvetande), föreställningar (självbild), kunskap (självkännedom), kontroll 

(självkontroll) och värdering (självkänsla). Självidentitet är upplevelse av kontinuitet, känsla 

att man kan reflektera över sådant man gjort och upplevt tidigare och hänföra allt detta till den 

egna personen (Egidius 2005). 

Utifrån detta resonemang kan det antas att personlig mognad och utveckling av självet har en 

grundläggande allmänmänsklig kärna och därutöver en dimension som baseras på 

erfarenheter och insikter som gjorts i chefskapet samt egna upplevelser av andra chefer. Som 

nämndes inledningsvis är begrepp som beskriver personlig mognad komplexa och 

svårfångade. De två begrepp som vid min litteraturgenomgång framstått som centrala för att 

förstå personlig mognad utgörs av self-efficacy och själv-differentiering. I denna uppsats har 

jag därför valt att låta self-efficacy och självdifferentiering utgöra operationaliseringen av 

personlig mognad.  



12	  
	  

 Self-‐efficacy	  	  2.3.1
Self-efficacy har sitt ursprung i kognitiv psykologi och handlar om tron på den egna 

förmågan, den subjektiva upplevelsen som människan har av sin förmåga att kunna hantera 

olika slags situationer som påverkar hennes liv.  

”Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the 

course of action required to produce given attainments” – översatt - ”self-efficacy refererar till 

tron/antaganden om den egna förmågan att kunna organisera, utföra och inrikta aktivitet som 

krävs för att nå det man åsyftar” (Bandura 1997). 

Det handlar alltså om tron på den egna förmågan till skillnad från den ”faktiska” egna förmågan 

och påverkar den handlingsinriktning man väljer. Förmågan kan komma till uttryck genom hur 

mycket ansträngning man är beredd att lägga ner, hur länge man framhärdar trots hinder och 

misslyckanden. Den innefattar återhämtningsförmåga vid motgångar, huruvida tankemönster 

hindrar eller underlättar den egna förmågan, hur mycket stress och depressivitet som upplevs när 

man handskas med pressande krav från omgivningen och den nivå av prestationer som 

förverkligas (ibid).  

Översatt till chefsrollen kan tron på hur jag klarar av chefsuppdraget spela roll för vad jag tar på 

mig för uppgifter, hur envis jag är och hur jag genomför uppgiften. En hög grad av tilltro till egen 

förmåga leder till ihärdighet och engagemang medan låg grad av tilltro kan medföra att man 

undviker uppgifter (Holmberg, Larsson & Bäckström 2009). Framträdande för en chef är även hur 

man finner och orienterar sig i roller i komplexa sammanhang med ständiga förändringar. Roller 

är många gånger inte givna utan skapas i aktivt samspel i komplexa situationer. Self-efficacy får 

därför stor betydelse när det gäller att lära sig nytt och leda sig själv i osäkra situationer som 

innebär att lämna det som tidigare varit fungerande till att pröva nya lösningar (ibid). 

Self-efficacy är situationsberoende, vilket innebär att människor har olika tro på sin förmåga i 

olika kontexter, kulturer och även över tid (Bandura 1997).  Således kan en person känna tillit till 

sin förmåga att genomföra vissa uppgifter och osäkerhet inför andra uppgifter. 

Enligt Bandura (1977,1997) grundar en person sin self-efficacy på fyra informationskällor: 

Enactive mastery experience som handlar om erfarenheter av tidigare prestationer från liknande 

situationer. En person som upprepat lyckats med en uppgift ökar sin tilltro att klara liknande 

uppgifter i framtiden och omvänt undergräver misslyckanden tilltron till den egna förmågan. 

Erfarenheter av att klara uppgifter är den mest effektiva vägen för att bygga upp en känsla av ”self 

efficacy” enligt Bandura (1997).  En annan viktig källa utgår från att jämföra sig med andra, 

vicarious experience. Det handlar alltså om en form av modellpåverkan. Tron på att klara av en 

situation ökar genom att se andra personer klara av situationen. Ett angeläget inslag i denna 
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process är att individen kan identifiera sig med den hon känner förtroende för. Den tredje källan, 

verbal persuasion, innebär att en positiv uppmuntran, bekräftande från andra personer av vår 

förmåga att klara en situation leder till ökad self-efficacy. Nedvärderande omdömen minskar i 

gengäld vår tro2 på självförmåga. Slutligen den fjärde källan, physiological and affective states, 

innebär att konsekvenserna av de fysiologiska och känslomässiga tillstånden påverkar self-

efficacy, t.ex. optimism och positivt humör förhöjer self-efficacy medan depression och rädsla 

sänker nivån av self-efficacy. 

Ett flertal studier har visat att self efficacy påverkar arbetsprestationer i positiv riktning 

(Judge & Bono 2001; Stajkovic & Luthans 1998b) liksom att det i rollen som chef och ledare 

ofta är en tillgång med hög grad av self-efficacy (Bandura, 1997).  Anderson, Krajewski, 

Goffin och Jackson (2008) har visat på betydelsefulla positiva relationer mellan self-efficacy, 

ledarskap och ledarskapseffektivitet.  Men de noterade samtidigt att chefer som var mer 

kritiska till sin självförmåga kunde prestera bättre på vissa områden än de som var mer nöjda 

med sin förmåga. Ett sådant område var t.ex. ”mindre tilltro i sin förmåga att engagera och 

involvera andra” vilket visade sig i att dessa chefer ”investerade i mer fysisk och mental 

energi i jobbet” (ibid s.605). Författarna manar därför till försiktighet vid rekrytering av 

chefer som är överdrivet självsäkra kring sina interpersonella förmågor (ibid s.606). Något 

liknande har Sahlberg3 uppmärksammat i det han benämner perverterade personer. De 

framstår ofta som begåvade genom att framföra sina initiativ och idéer på ett självsäkert och 

övertygande sätt och tar sig fram till ledande positioner främst genom påverkansförmåga via 

manipulation. 

Detta ger en bild av att self-efficacy kan vara ett mer komplicerat fenomen än en förmåga till 

handlingsinriktning. Tams (2006, 2008) menar att det finns andra sätt att öka sin tilltro till den 

egna förmågan, än att faktiskt ta itu med och lösa komplicerade uppgifter. Self-efficacy kan ta 

sig olika uttryck beroende på hur personen orienterar sig.  Tams (ibid) fann att personer 

konstruerar sin self-efficacy utifrån fyra olika kategorier. Den första kategorin innebar ett 

intresse för sin uppgift och sina erfarenheter av denna och fokus på de standarder man själv 

och organisationen har för olika uppgifter. Den andra kategorin innebar att man intresserade 

sig för den sociala omgivningen och de signaler man där fann om hur man presterade, gjorde 

jämförelser och intresserade sig för modeller. I den tredje kategorin orienterade sig personer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Använder tro på självförmåga som synonymt för self efficacy.  
3 Sahlberg Björn. Perversion och ledarskap i förfall. Föreläsning på Bertil Wennborgs psykoanalytiska 

symposium den 23/1 2012. Helsingborg.        
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mer mot reflektion kring egna prestationer, vad har fungerat bra respektive mindre bra?  Den 

fjärde kategorin innebar att man reflekterade över hela sammanhanget man befann sig i och 

distanserade sig från det och/eller riktade in sig på att hävda sig själv och sitt eget perspektiv.  

Ett nationellt ledarutvecklingsprogram (Holmberg, Larsson & Bäckström 2009) resulterade i 

att flera av deltagarna kände sig tryggare och säkrare. De kunde samtidigt identifiera brister i 

sin omgivande organisation och högre chefer vilket kan ses som ett uttryck för konstruktion 

av self-efficacy enligt fjärde kategorin d.v.s. genom en form av reflektion och distansering 

(ibid). 

 Själv	  –	  differentiering	  	  	  2.3.2
Själv-differentiering kan framförallt härledas från psykologiska teorier om mänskliga 

konflikter som rör vårt behov av att försöka balansera två grundläggande livsbehov; å ena 

sidan behovet av närhet och anknytning, och å andra sidan behovet av autonomi och 

självständighet (Bushe 2009; Wennerberg 2010; Wennerberg 2013).  Differentiering kan 

enligt Wennerberg (2013) beskrivas som vår förmåga att bli oss själva i nära känslomässigt 

samspel med viktiga närstående. Själv-differentiering har också kopplingar till begreppet 

mentalisering vilket står för att göra egna och andras upplevelser begripliga i termer av 

mentala fenomen. De här fenomenen utgörs av sådant som antaganden, känslor, hållningar, 

önskningar, förhoppningar, kunskap, intentioner, planer, drömmar, falska övertygelser, lögner 

etc., vilket innebär att mentalisering har både en självreflekterande och en interpersonell 

komponent (Bateman, Karterud 2010).  I chefskapet, där krav finns att orientera sig i sin 

situation och skapa sina egna förutsättningar för sitt arbete och sin position, är förtrogenhet 

med sina egna reaktioner och preferenser av stort värde. Det innebär att en hög grad av 

självinsikt och självreflektion är till nytta i chefskapet (Holmberg, Bäckström & Larsson 

2009). 

Bushe (2009) utvecklar begreppet själv-differentiering inom ledarskapsområdet. Han hänför 

differentiering till personliga egenskaper men även färdigheter och tekniker i form av gränser 

och tillstånd.  Bushe har från denna teoribyggnad utvecklat en modell för modernt ledarskap, 

benämnt klart ledarskap, vilken förutsätter förmåga och färdigheter i differentiering och 

dialog/kommunikation.  En person handlar differentierat när hon har förmågan att ha en egen 

avskild individualitet och på samma gång vara nära andra personer. Bushe (2009) menar att 

en differentierad ledare vill veta vad andra personer tänker och känner, utan att ta ansvar för 

deras upplevelser eller kräva att de ska ha annorlunda tankar och upplevelser.   

Motsatsen till differentiering är sammansmältning och avskurenhet. I ett ledarskap leder detta 

till vad Bushe (2009) kallar sörjiga relationer: Författaren menar att när tankar och känslor 
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bara är reaktioner på ”dig” d.v.s. hur jag känner mig beror på vad du säger och gör är jag 

sammansmält. En konsekvens av sammansmältning blir att vi inte vill granska våra verkliga 

uppfattningar eftersom vi är rädda att stöta oss med varandra. En annan konsekvens av 

sammansmältningen kan vara att chefen blir ineffektiv och svag genom att få svårt att fatta 

beslut och fokusera på mål utifrån en oro för andras reaktioner (ibid). Den andra ytterligheten; 

avskurenhet, hänsyftar till brist på emotionell kontakt med andra. ”Istället för suddiga gränser 

handlar det här om rigida gränser, där inget får passera ut och in. Den som är avskuren 

kommer inte ens på idén att bry sig om vilka effekter hans handlande kan ha på dig. Det går 

inte upp för chefen att fråga vad andra tycker, känner och iakttar när det gäller honom och 

hans uppfattning. En avskuren person påverkas inte av beröm eller kritik, ingen återkoppling 

är riktigt tillåten att ens registrera. En chef som agerar avskuret från sina medarbetare försöker 

ofta göra uttryckliga försök att skilja mellan viktiga frågor för företaget och folks upplevelser. 

Problemet är att det är medarbetarnas upplevelser som avgör hur de tolkar företagets viktiga 

frågor” (Bushe 2009 sid 104).  Det vi nu nämnt om självdifferentiering och olika nivåer kan 

även beskrivas schematiskt, där ytterligheterna ligger i sammansmältning och avskurenhet.  

Tilläggas bör att båda ytterligheterna, såväl avskurenhet som sammansmältning, bottnar i 

intimitets- eller separationsångest (Bushe 2009). 

Sammansmält         Differentierad           Avskuren  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Jämförelse av sammansmältning, själv-differentiering och att vara avskuren (Bushe 2009, s.108) 

Själv-differentiering i chefskap/ledarskap kan även ses som en färdighet. Enligt Bushe (2009) 

ingår minst sex element i det som kallas differentierat ledarskap.  
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1. När en person handlar differentierat vet hon först och främst vilka hennes egna 

upplevelser är dvs. ett medvetet själv. Hon är medveten om vilka möjligheter hon har 

och vilka val hon gör. Medvetenhet är differentieringens grund. 

2. En person handlar differentierat när hon öppet försöker förstå hur andra upplever saker 

d.v.s. hon är ett nyfiket själv. 

3. En person handlar differentierat när hon beskriver sina upplevelser för andra d.v.s. ett 

beskrivande själv. 

4. En person handlar differentierat när han är klar över omfattningen av sitt uppdrag, vad 

han förväntar sig av andra och vad det innebär om man inte lever upp till det. Han är 

klar över vilka beslut han har fattat och förväntar sig få genomförda, och vilka beslut 

som han vill ha andras åsikter om d.v.s. han handlar differentierat när han tydligt 

klargör detta. 

5. En person handlar differentierat när hon är klar över sina handlingar och kan beskriva 

motiven för andra, Hennes handlingar grundas inte främst på rädsla eller andra reaktiva 

känslor. 

6.  Bushe framhåller även en dimension som han benämner uppskattande själv, som i 

arbetslivet innefattar en vilja att med fantasi och samtal upptäcka det bästa hos 

människor vilket ligger till grund för partnerskap (chef-medarbetare) och vilja till 

organisatoriskt lärande utifrån samarbetsrelationen. 

 Sammanfattning	  av	  inre	  faktorer	  2.3.3
Förändringar i arbetslivet där det blir vanligare med flexibla och gränslösa arbeten, där 

arbetsbelastning, oklara roller, brister i olika förutsättningar är relaterat till arbetsorganisation, 

ledning och klimat ställer allt större krav på chefens egen stabilitet och självinsikt. Den 

personliga mognaden operationaliseras i denna uppsats genom begreppen self-efficacy och 

själv-differentiering. I ett chefskap stödjer god tro på sin egen förmåga möjligheten att 

mobilisera tillräcklig ansträngning för att prestera och nå lyckade utfall. De som däremot har 

en låg tro på sin egen förmåga tendera att underprestera och inte klara uppgiften (Stajkovic & 

Luthans 1998b). Själv-differentiering berör flera nivåer av personlig mognad. När vi 

differentierar oss, på ett flexibelt moget sätt, stärker vi vår förmåga att vara självständiga och 

uppleva närhet till andra (Wennerberg 2013).  I ett chefskap är denna differentiering av vikt 

för att inte bli uppslukad eller invaderad av känslomässiga processer samtidigt som den kan 

medföra ökad förtrogenhet med sina egna reaktioner och gynna interaktion med 

medarbetarna.  
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2.4 Yttre	  faktorer	  
Yttre faktorer handlar huvudsakligen om organisatoriska förutsättningar. Tollgerdt- 

Anderssons studier (citat i Lindström & Widell red. 2009) och aktuell arbetsmiljöforskning 

utgör inspiration och grund för val av områden som ska spegla dessa faktorer. Det första 

området handlar om tydlighet i roll, uppgift och process. Det andra området behandlar 

organisationens kultur. Slutligen ett område som beaktar faktorer som uppmärksammats inom 

arbetsmiljöforskningen och innefattar här graden av balans och tydlighet i ansvar och 

befogenheter samt förekomsten av stöd.  

 Tydlighet	  i	  roll,	  uppgift	  och	  process	  2.4.1
Mintzberg (1989) har bidragit med teorier kring organisationsstruktur och organisering. 

Organisationsstrukturering kan förenklat definieras som ”summan av arbetsfördelning av 

distinkta uppgifter och den uppnådda koordinationen kring alla dessa uppgifter och utförandet 

av uppdraget på ett enhetligt sätt” (Mintzberg 1980, 1989).   

Mintzberg visade att en syntes av olika organisationsattribut medförde ett antal 

grundläggande organisationsmönster/-modeller som benämndes för konfigurationer.  Basala 

delar (basal form) i organisationen, koordineringsmekanismer och fundamentala typer av 

decentralisering utgör grundattribut för dessa konfigurationsmönster (Mintzberg, 1980). 

En effektiv	   organisationsstruktur	   involverar	   två grundläggande	   krav;	   uppdelning	   av	  

arbetsuppgifter	   och	   koordinering	   av	   dessa,	   vilket	   utgör	   det	   första	   grundattributet	   och	  

som	  kan åstadkommas på minst fem-sex grundläggande sätt (Mintzberg 1980, 1989).  

1. Direktstyrning, där en person (vanligtvis en chef) ger order eller instruktioner till 

andra och därigenom samordnar arbetet.  

2. Standardisering av arbetsprocesser. Sättet att utföra arbetsuppgiften är bestämt på 

förhand. Standard utvecklas ofta i teknostrukturen4  t.ex. arbetsbeskrivningar och 

regler.  

3. Standardisering av arbetsresultat, där resultatet av arbetet är bestämt på förhand. Även 

dessa standards är ofta utarbetade i teknostrukturen. 

4. Standardisering av färdigheter/kompetens (såväl som kunskap). Samordningen sker 

genom standardisering av kunskap och kompetens, t.ex. en behörig elektriker eller 

specialistläkare. 

5. Ömsesidig anpassning, åstadkoms genom informell kommunikation med varandra. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Teknostrukturen består av en grupp som inte ingår i själva produktionen men påverkar denna genom att utföra 
planer, sätta upp rutiner och bedriva internutbildning eller ekonomikontroll. Detta är de klassiska 
stabsfunktionerna i en organisation. 
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6. Standardisering av normer. Arbetet kontrolleras genom att ingjuta normer i hela 

organisationen så alla fungerar enligt samma uppsättning övertygelser (som en religiös 

orden). 

De koordinerande mekanismerna betraktas som de mest grundläggande elementen i 

strukturen, klistret som håller ihop organisationen. Inte någon organisation förlitar sig 

naturligtvis inte på enbart en av dessa mekanismer. Betydelsefullt att förstå är att en 

organisation föredrar en mekanism framför de andra i vissa perioder av sin utveckling 

(Mintzberg 1989). Koordineringsmekanismerna inverkar eller ger olika förutsättningar för 

tydlighet i roll uppgift och process. Direktstyrning medför att man kan ge tydliga styrsignaler 

och få bra återrapportering samtidigt som det är resurskrävande (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Standardisering av arbetsprocesser skapar förutsägbarhet och reducerar beslutskostnader 

eftersom tid inte förloras på att tänka ut vad som behöver göras men är däremot föga 

ändamålsenligt i oförutsedda situationer, kan passivisera och hämma förmåga till flexibilitet 

(ibid). Standardisering av resultat kan sammankopplas med decentralisering av 

beslutsbefogenhet. Nackdelen är risken för målförskjutning då fokus är på resultat som mäts 

och att helheten glöms bort (ibid). Standardisering av kompetens underlättar 

kompetensutveckling och innovation däremot uppkommer lätt kamp mellan yrkesgrupper och 

styrproblem samt en betoning av formell kompetens som kan förhindra utnyttjande av reell 

kompetens (ibid). Standardisering av normer handlar om attitydskapande arbete, befrämja en 

tradition för hur olika hänsyn ska vägas in och betonas i arbetet. Detta kan skapa en stark 

kultur och motiverade medarbetare men det finns även en risk för att självgjorda kulturer 

uppstår (ex. yrkeskulturer inom hälsovård).  Större organisationer använder sig ofta av flera 

koordineringsmekanismer (ibid) vilket kan medföra ökad risk för otydlighet i roll, uppgift och 

process. 

Det andra organisationsattributet utgörs av decentralisering/centralisering vilket refererar till 

graden av spridning av beslutsfattande makt. När all makt vilar på en punkt i organisationen, 

kallas strukturen centraliserad. Decentralisering däremot handlar om att sprida makt i form av 

beslutsbefogenheter till flera individer. Decentraliseringen kan vara vertikal (delegation av 

formell makt nedåt i hierarkin till linjechefer), horisontell (makt sprid utanför linjehierarkin 

t.ex. analytiker, stödpersonal) eller selektiv (spridning av makt över vissa beslut till olika 

delar av organisationen) (Mintzberg 1980,1989).  

Hur väl uttryckta och förankrade de olika attributen är i organisationen påverkar tydligheten 

och förutsättningarna för chefen. Vilken eller vilka är de primära 
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koordineringsmekanismerna? Vilken del i organisationen har störst inflytande, makt? Vilken 

typ av decentralisering alternativt centralisering finns? 

Grundläggande tydlighet utgår från organisationens uppgift.  Drucker (i Karlöf & Lövingsson 

2010) hävdar att en organisation fungerar effektivt enbart om den koncentrerar sig på sin 

uppgift. Spridning av uppmärksamhet och energi förstör prestationsmöjligheterna för 

organisationen.  Sandahl, Falkenström och von Knorring (2011) har en liknande infallsvinkel 

och menar att ofta finns det ett missförstånd i arbetslivet, att man som chef eller medarbetare 

ska vara lojal mot sina chefer. Egentligen är det inte cheferna man ska vara lojal mot utan 

organisationens syfte. Tydlighet i uppdraget och avgränsningar som chef, klargjorda 

förväntningar från olika intressenter, tydliga mål och tydlighet i besluts och styrsystem är 

organisatoriska faktorer som stödjer chefens och organisationens hållbarhet. Motsatsen - det 

gränslösa ledarskapet kännetecknas av oklarhet i vad som ingår i uppdraget och var uppdraget 

börjar och slutar. 

Hur tydlighet i organisation och ledning samt styrsystem inverkar på anställda och chefer 

visade Tollgerdt-Andersson (2005, s. 25) i studier av samband mellan ledarskap och 

sjukfrånvaro inom äldreomsorg. Hon uppmärksammade att i grupper med låg sjukfrånvaro 

fanns en tydlig styrning i hela kommunen, delegationsordningen från politiken rakt ner genom 

organisationen var klar och väl förankrad. Målen hade brutits ned, dialogen fördes med 

personalen och man visste vad som gällde. Motsatsen, en otydlighet i styrsystem med 

negativa konsekvenser manifesteras i vissa verksamheter i form av så kallade samordnare, det 

vill säga decentralisering och delegering av arbetsuppgifter eller kvalitetsansvar till 

gruppledare utan formellt ledningsuppdrag och/eller till individuella arbetare medan styrning 

och resurser stannade kvar på högre chefsnivåer (Tollgerdt 2005; Waldenström & Härenstam 

2008). 

Tydligheten handlar om en form av ändamålsenlig struktur.  Struktur kan även dämpa ångest 

och oro. Flera forskare har lyft fram den ångestreducerande funktionen som organisatoriska 

begränsningar i form av regler och rutiner kan ha för individen (Moxnes 1981, 2003; 

Thylefors 2007).   

 Kultur	  	  2.4.2
Kultur är en abstraktion, och handlar om mäktiga krafter som skapas i sociala situationer. 

Kulturen är ett dynamiskt fenomen som konstant konstrueras genom individers interaktion 

med varandra och är kraftfull eftersom den visar sig utanför vår medvetenhet (Schein 2010).  

Enligt Schein (2010) bildas en kultur för att lösa problem vid anpassning till omgivningen och 

för att skapa ramar för gruppens sammanhållning. Organisationskultur skiljer sig från annan 
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kultur genom att den utvecklas i ett organisatoriskt sammanhang (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Denna kultur tar fasta på den levande, upplevelsenära sidan av organisationer (Alvesson 

Svenningsson 2007) och tycks vara ”detsamma som att tala om hur viktigt det är för 

människor med symbolik – med ritualer, myter, berättelser och legender - och hur man ska 

tolka händelser, idéer och erfarenheter som påverkas och formas av de grupper de ingår i” 

(Alvesson 2009, s.11). Dessutom handlar det om värderingar och antaganden om den sociala 

verkligheten (Alvesson 2009).      

De här inledande tankegångarna om kultur och organisationskultur stämmer väl överens med 

Scheins teoretiska utgångpunkter vilka jag huvudsakligen ansluter till i detta avsnitt. Schein 

(2010) definierar kultur som ” (a) ett mönster av grundläggande antaganden, (b) som 

uppfinns, upptäcks, eller utvecklas av en viss grupp, (c) medan den lär sig att hantera de 

problem som kommer ur extern anpassning och intern integrering, (d) som har fungerat 

tillräckligt bra för att ses som giltiga och därför (e) lärs ut till nya medlemmar som det (f) 

korrekta sättet att uppfatta, tänka, känna i relation till dessa problem”.  

Kulturkonceptet innefattar ett antal kritiska faktorer (Schein 2010): strukturell stabilitet, djup, 

bredd och integrationsmönster. Det förutsätter en nivå av strukturell stabilitet. När något är 

kultur delas det inte enbart utan är stabilt eftersom det definierar en grupps identitet. Detta är 

en stark faktor och oftast överlever kulturen även om organisationsmedlemmar byts ut. 

Eftersom stabilitet, mening och förutsägbarhet värderas högt, är kulturen således även svår att 

förändra. Kultur berör det undermedvetna och dolda inom en grupp. På ett plan därför mindre 

påtaglig och mindre synlig men samtidigt ger denna djupa förankring en stabilitet. Kulturen 

har även en bredd och berör alla aspekter av en organisations tillvaro. En fjärde kritisk faktor 

handlar om integration och mönsterbildning: genom olika integrationsmönster kopplas 

faktorer som ritualer, klimat, värderingar och beteenden till en sammanhängande helhet. Det 

är dessa mönster som kallas kulturens essens (Schein 2010). 

Kultur studeras från tre olika synbara nivåer (Schein 2010). Den första nivån utgörs av 

artefakter (artifacts) som är lätt att se på och går att ta på men som kan vara svåra att tyda. 

Konkret kan detta innehålla språkbruk, klädsel, rutiner, publicerade värderingar etc. Den 

andra nivån utgörs av hyllade värderingar (espoused beliefs and values) som handlar om 

värderingar för hur problem hanteras när de uppstår. Processen kan fungera som en guide i 

svåra och okontrollerbara situationer. Det kan handla om ideal, gemensamma mål, och 

ideologi som ledningen formulerat men kan vara svår att se i praktiska uttryck. Den tredje 

nivån, grundläggande antaganden (basic underlying assumption) som är kulturens essens och 

utgör grunden för tolkning av de övriga två nivåerna omfattar omedvetna processer i form av 
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övertygelser och värderingar som blir taget för givna och framstår som sanningar. Här handlar 

det om djupa värderingar som förhållningssätt till omvärlden, människans natur, arbetets roll 

osv. Kultur på denna underliggande nivå förser medlemmarna med en känsla av identitet och 

hjälper dem att veta hur de ska bete sig mot varandra. Dessa antaganden år svåra att 

ifrågasätta, diskutera eller förändra eftersom de är omedvetna. En annan aspekt som Schein 

(2010) pekar på utgår från att det mänskliga sinnet behöver kognitiv stabilitet vilket gör att 

varje utmaning eller ifrågasättande av grundantagande framkallar ångest och försvar. För att 

studera, förstå och förändra kultur behövs djupare studium som anknyts till denna grundnivå 

(Alvesson & Svenningsson; 2007; Schein 2010). 

Kulturens inverkan, kan utgöra såväl en positiv som en negativ kraft. Organisationskultur kan 

vara en viktig faktor för en organisations framgång. En stark organisationskultur, som samlar 

medarbetare och får dem att känna samhörighet kan vara avgörande för hur lyckad 

verksamheten är (Jacobsen & Thorsvik 2008). I en vänlig tillåtande kultur mår man som regel 

bättre och har större möjlighet att pröva nya sätt att lösa sina uppgifter, än i en starkt 

auktoritär organisation som i sämsta fall bygger på en repressaliekultur (Lindström & Widell 

red. 2009). Alvesson och Svenningsson (2007) menar att det även finns en dystrare sida i att 

kulturen tenderar att låsa fast människor vid vissa ideal och föreställningar som den samspelar 

med och uttrycker makt t.ex. att få människor att tänka, tycka och känna på ett visst sätt 

(Alvesson & Svenningsson 2007 ).  En kultur kan även gynna eller hindra en organisations 

lärande.  Chris Argyris (1976) skriver om lärande i form av enkla respektive dubbla loopar. 

När det gäller dubbellooplärande kulturer kännetecknas dessa av att det finns en strävan efter 

relevant information, en öppen struktur med intensiv kommunikation, delat beslutfattande och 

hög acceptans av misstag (eftersom det är misstag man lär sig av). Organisationer som 

däremot motverkar dubbellooplärande kan ha en kultur där återföringen är begränsad, 

informationen bristfällig och med en ökande styrning från centrala ledningen. Detta kan i 

förlängning leda till strukturer som blir mer hierarkiska, hårdare styrning (planering och 

detaljerad rapportering) och att gruppdynamik och engagemang försvagas. Kort sagt; 

organisationen ser till att tänkande, tolkning och återföring av data överensstämmer med 

befintliga referensramar (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 2012) och begränsar därmed 

autonomi, kreativitet och ifrågasättande. 

 Yttre	  faktorer	  som	  uppmärksammats	  inom	  arbetsmiljöforskningen	  -‐	  ansvar	  och	  2.4.3
befogenheter	  samt	  stöd	  

2.4.3.1 Ansvar	  och	  befogenheter	  

Balans i ansvar och befogenheter kan kopplas till graden av den kontroll och påverkan som en 

person har över sina arbetsuppgifter. Att en människa kan utöva kontroll över sin egen 
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situation och upplevda krav är något mycket fundamentalt. Chefer upplever högre 

psykologiska krav än andra medarbetare, vilket visat sig i flera studier (Karasek & Theorell 

1990, Bernin & Theorell 2001). 

Karasek och Theorell (1990) har utvecklat krav- och kontroll modellen, som utifrån ett 

begränsat antal faktorer försöker förklara hur den anställde upplever sin arbetssituation med 

avseende på dimensioner såsom stress, hälsa och produktivitet. Ett viktigt komplement till 

modellen är enligt Karasek och Theorell (1990) variabeln socialt stöd, som kan få funktionen 

att balansera upp en ogynnsam kombination av krav och kontroll. Modellen bygger 

sammantaget på relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme 

och stöd som människor får i sin miljö (Theorell 2012; Johnson & Hall 1988). 

 

 

Figur 2: Krav – kontroll modell. Beslutsutrymme (kontroll) respektive psykologiska krav. Från Karasek & 

Theorell 1990 s.32. 

Kravbegreppet innefattar dels en kvantitativ aspekt såsom arbetsbörda och arbetstempo och 

kvalitativa aspekter såsom svårighetsgrad och motstridiga psykologiska krav. (Karasek & 

Theorell 1990). Kontrollbegreppet innefattar individens beslutsutrymme d.v.s. individens 

upplevelse av att kunna påverka sitt eget arbete. I detta ligger vad man kan kalla 

uppgiftskontroll, deltagande i beslutsfattande och färdighetskontroll (Theorell 2003, 2012).  

Uppgiftskontroll handlar om kontroll över själva arbetet t.ex. påverka hur arbetet ska utföras 

eller i vilken ordning uppgifter ska utföras. Deltagande i beslutsfattande innebär t.ex. 

möjlighet till förslag, påverkan och ha inflytande när det gäller beslut inför förändringar.  

Färdighetskontroll syftar på möjligheten att nyttja sina olika resurser och färdigheter och 

känsla av stimulans i arbetet.  
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I modellen spelar variabeln kontroll en nyckelroll genom att reglera hur kraven upplevs. När 

en person upplever sig ha kontroll utgör kraven inget större hot mot hälsan. Modellen kan ge 

en lättillgänglig pedagogisk förklaring till varför olika arbetssituationer kan vara mer eller 

mindre stressande beroende på kombination av de olika faktorerna där man kan tänka sig fyra 

extremsituationer. Modellen kan predicera vilka konsekvenser olika krav- respektive 

kontrollnivåer kan få. Kombinationen med hög egen-kontroll och höga krav kan stimulera till 

lärande och nya strategier medan höga krav i kombination med låg kontroll kan resultera i 

långvarig psykisk påfrestning och förhöjd risk för somatiska sjukdomar (Johnson & Hall 

1988) se fig.2. 

Den ”spända” situationen kan t.ex. översättas till olika samordnares funktioner dvs. man har 

ansvar men inga formella befogenheter. En annan ”spänd situation” kan utgöras av 

förhållanden där chefer befinner sig i situationer med besparingskrav och samtidigt oförändrat 

uppdrag.  Det finns omfattande forskning som visar att framförallt den spända situationen 

ökar risken för sjukdom.  Theorell har studerat sambandet mellan krav-kontrollmodellen och 

fysiologiska förhållanden och genomförde åtskilliga empiriska studier vad gäller hjärt-

kärlsjukdomar (Karasek & Theorell 1990; Theorell 2012; Stressforskningsinstitutet 2014). En 

mycket omfattande studie innefattande drygt 12 000 personer, visade att låg arbetskontroll 

utgjorde en riskfaktor för död i hjärtkärlsjukdom (Johnson et al 1996). Risken ökade 

ytterligare om låg arbetskontroll kombinerades med låg grad av stöd.  

2.4.3.2 Stöd	  

Socialt stöd, i form av emotionellt stöd och omsorg, från vänner, medarbetare och 

överordnade har betydelse för att hantera olika situationer i livet, och gör det lättare att 

hantera situationer av stress eller kris (Cohens & Wills, 1985; Egidius 1994).  Socialt stöd 

från arbetsledning och arbetskollegor har visats påverka upplevelsen av psykisk belastning i 

arbetet. Upplevelsen av höga arbetskrav kan t.ex. lindras av sociala stödfaktorer - i arbetet 

eller i sociala nätverk utanför arbetet. Socialt stöd kan rent av verka som en skyddsfaktor 

(Westerholm 2008; Cooper 1998). En svår arbetssituation kompenseras av bra kamratstöd på 

många arbetsplatser. Med hjälp av nämnda krav/kontrollmodell beskriver Karasek och 

Theorell (1990) hur socialt stöd kan påverka den psykosociala hälsan på jobbet. Ett förbättrat 

beslutsutrymme och förbättrat klimat är självklara mål för dem som arbetar mot en bättre 

arbetsmiljö.  En viktig målgrupp är cheferna. Om cheferna kan höja sin kompetens när det 

gäller stress och arbetsorganisation skulle mycket kunna bli bättre i arbetslivet (Prevent 

2012).    
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Enligt House (1981) kan fyra slags socialt stöd urskiljas som vart och ett har en viktig 

funktion när det gäller att klara av stressen på arbetsplatsen: 

a) Instrumentellt stöd: betyder att på ett handgripligt sätt få hjälp i jobbet när det kärvar 

till. Det kan gälla en tillfällig ”avbytare”, så att den anställde kan gå ifrån ett tag. Det 

kan också handla om att extra personal kallas in när arbetsbelastningen är för hög. 

b) Informativt stöd: innebär att arbetskamrater och chefer bistår med råd, förslag eller 

direktiv, så att den anställde lyckas med en uppgift som är för svår att klara av på egen 

hand. 

c) Värderande stöd: sker i form av bekräftelse och konstruktiv feedback, vilket betyder 

att personer på arbetsplatsen talar om hur bra de anställda presterar och utför sina 

uppgifter. 

d) Emotionellt stöd: tillgodoser behovet av trygghet, gemenskap, omtanke och 

uppskattning. Hit hör att ha kamrater att prata med under en arbetsdag när allt går fel 

och att det finns personer som bryr sig om att fråga varför någon är ur balans. Det 

emotionella stödet främjar också välbefinnandet och hälsa på arbetet. 

Stöd är en central faktor för chefer. Det finns ett stort behov av stöd uppifrån i organisationen 

(Bernin & Theorell 2004). Detta stöd saknas ofta för chefen i första linjen eller mellanchefer 

(Kjölsrud 1999).  Högre chefer har som regel ett större inflytande och handlingsfrihet samt ett 

bättre socialt stöd än underordnade chefer (Bernin 2002). I en studie, bland chefer i politiskt 

styrda organisationer i Västra Götalandsregionen framkom att informella eller dolda krav och 

bristen på stöd var relaterad till ledarnas upplevda förutsättningar för att kunna fullgöra och 

bibehålla sin roll som chef/ledare (Skagert et al 2004). En lyckad chef ”ska” hålla budget, 

producera och ha en stabil personalsituation. I detta upplevde sig chefen ofta vara ensam – 

framgång kunde diskuteras med överordnade och kollegor men inte motgång.  Ett sätt att 

motverka denna övergivenhet kan vara stöd i form av stödjande nätverk och mentorskap 

(Lundqvist 2013). 

Samtidigt har en chef i många avseenden en form av containerfunktion där ledarskapet 

innefattar förmågan att minska andra människors osäkerhet, vilket innebär att vara ett 

ställföreträdande hopp d.v.s. medge förekomst av svårigheter men också stå för en 

förhoppning att det på sikt kommer att ordna sig på ett bra sätt (Thylefors 2007). En container 

behöver tömmas med jämna mellanrum vilket exempelvis kan göras genom att bygga in 

system av referens- eller handledningsgrupper med chefer och arbetsledare på samma nivå 

(ibid), vilket refererar till en blandning av informativt och emotionellt stöd.   
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Arnetz (2008, 2013, 2014) framhåller forskning som visat att förbättrad återkoppling, det som 

beskrivs som värderande stöd ovan, kan leda till 50 % förbättring i gruppers prestationer, 

samtidigt som stressen minskar. Återkoppling beskrivs i form av tre konkreta beteenden: 

ledaren är tydlig med vad som förväntas av medarbetarna i deras arbete och ger en tydlig 

återkoppling till medarbetarna när de gjort en bra insats.  Denna återkoppling ska inte vara i 

generella termer utan tydlig och detaljerad. Återkoppling ska även göras på mindre väl utförda 

uppgifter. Den här sistnämnda återkopplingen handlar om en form av coaching för att 

medarbetaren ska utveckla kapaciteten och nästa gång göra en bättre insats.  

 Sammanfattning	  av	  yttre	  faktorer	  2.4.4
Forskningen om det goda ledarskapet är omfattande men det finns förhållandevis lite 

forskning om hur arbetsorganisationer kan skapa förutsättningar för ett gott ledarskap 

(Härenstam, 2011).  Det handlar alltså om hur en organisation ska formas och underhållas för 

att vara effektiv och samtidigt ge förutsättningar för hållbart chefskap. Tollgerdt-Andersson 

(citerad i Lindström & Widell red. 2009) framhåller organisatoriska förutsättningar i form av 

tydlighet och relaterar detta till arbetsuppgifter med tydliga mål, tydlig organisation, 

systematik, ordning och reda samt förekomst av återkoppling på det som görs och få veta när 

saker är bra, bli sedd och få beröm.  Tollgerdt-Anderssons antaganden har utgjort grunden för 

teoriavsnittet. Samtliga faktorer som presenteras har vetenskapligt stöd när det gäller 

påverkan och konsekvenser för organisationen och chefskapet.  När det gäller avsnittet om 

yttre faktorer innefattar detta tydligheten i roll, uppgift och process; kultur; ansvar och 

befogenheter samt stöd. 

2.5 Forskningsfråga	  
Hur kan inre och yttre faktorer påverka ett hållbart chefskap i positiv respektive negativ 

riktning?  

2.6 Hypoteser	  
Ett hållbart chefskap innebär ”en chef som fungerar väl i sin roll och mår bra”. Min 

övergripande hypotes är att faktorer i form av yttre-/organisatoriska förutsättningar samt inre 

faktorer i form av personlig mognad påverkar hur chefen fungerar i sin roll samt påverkar 

dennes hälsa.  

H1:  Yttre faktorer och inre faktorer samvarierar med ett hållbart chefskap 

Delhypoteser: 

H2:  Yttre faktorer samvarierar med ett hållbart chefskap 

H3: Inre faktorer samvarierar med ett hållbart chefskap  
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3 Metod	  
	  

3.1 Deltagare	  
Ett landsting i södra Sverige, kontaktades och samtyckte till möjligheten att delta i studien. 

Målgrupp var samtliga verksamhetschefer, avdelningschefer eller motsvarande 

befattningshavare. Det var 186 personer som erhöll enkäten. Enkät 1 besvarades av 101 

personer medan 88 personer svarade på enkät 2. Sammanlagt besvarade 47 % av de tillfrågade 

personerna både enkät 1 och 2. Vid analys av bortfallet fanns inte tillgång till ålder på hela 

enkätpopulationen vilket omöjliggjorde jämförelse med respondentgruppen.  När det gällde 

kön var fördelning samstämmig vid jämförelse mellan hela enkätpopulationen (66% kvinnor, 

34% män) och gruppen respondenter (62% kvinnor, 38% män). Svarsfrekvensen varierade 

mellan förvaltningar och kliniker men inte någon av dessa enheter avvek extraordinärt i 

svarsfrekvens förutom en klinik med mycket hög svarsfrekvens (84%). Samtidigt bör beaktas 

att enheterna har mycket skiftande storlek.  

Av de chefer som svarade på enkäterna var 62 % kvinnor och 38 % män. Flest chefer, drygt 

hälften av de svarande cheferna, fanns i åldersgruppen 50-59 år. Den största andelen d.v.s. 73 

% av de svarande cheferna var 50 år eller äldre (se tabell 1). 

Tabell 1. Kön och åldersgrupper 

 
Åldersgrupper  

Total upp till 49 år 50-59 år 60 år el äldre 
Kön Man 8 15 10 33 

Kvinna 16 30 9 55 
Total 24 45 19 88 
 

Det fanns en stor variation och spännvidd i antalet underställda medarbetare för olika chefer. 

Någon ”vanlig” storlek på personalgrupp kan inte utläsas. 41 % av cheferna har varit chefer i 

över 10 år medan de med kortare tid, upp till 3 års chefserfarenhet utgör 23 % av samtliga 

chefer.  Det finns inget tydligt samband mellan antal år som chef och antal personer som man 

är chef för (se tabell 2). 
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Tabell 2. Antal personer du är chef för/antal år som chef 

 
Antal år som chef 

Total upp t 3 år 4-10 år >10 år 
Antal person du är 
chef för 

1-10 pers 4 5 5 14 
11-20 pers 5 6 8 19 
21-30 pers 4 6 9 19 
31-50 pers 2 7 7 16 
>50 pers 5 8 7 20 

Total 20 32 36 88 
 

En stor del av cheferna, 83 %, har genomgått minst ett chefsutvecklingsprogram om minst 10 

dagar (se tabell 3) 

Tabell 3. Genomgått minst ett chefsutvecklingsprogram om minst 10 dagar 

 
Antal 

personer Procent 
 Nej 15,0 17,0 

Ja 73,0 83,0 
Total 88,0 100,0 

 

3.2 	  Enkätkonstruktion	  
Två enkäter användes i studien. Den ena enkäten innehöll, förutom frågor kring 

bakgrundsdata, trettio frågor eller påståenden avseende inre och yttre påverkansfaktorer. Den 

andra enkäten innehöll tjugosju frågor/påståenden som avsågs mäta utfall av hållbart 

chefskap.  Svaren gavs på en femgradig alternativt sexgradig Likert skala. 

Uppsatsens teoridel låg till grund för frågekonstruktionen till enkät nummer ett. Den ena 

delen av enkäten handlade om frågor/påståenden som speglar inre, individuella faktorer. 

Exempel på en sådan fråga var ”som chef tycker jag det är svårt att förstå andras reaktioner 

och upplevelser”.  Valet av bakgrundsvariabler utgick från traditionella faktorer som ålder och 

kön men valet grundades även på tidigare forskningsresultat som t.ex. visat att kvinnliga 

chefer rapporterar sämre hälsa än män (Björklund et al 2011), att omsättningen av chefer är 

hög (Skagert et al 2012; Stensgård et al 2013) och att chefsutvecklingsprogram kan ha en 

positiv inverkan på chefens trygghet och säkerhet (Holmberg, Larsson & Bäckström 2009). 

Den andra delen av enkäten handlade om påstående som speglar yttre, organisatoriska 

faktorer.  Exempel på en sådan fråga var ”Det finns en klar och tydlig delegationsordning med 
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dithörande beslutsgång och organisationen som helhet”. Dessutom formulerades ett antal 

frågor som kunde hänföras till balans mellan fritid, familj och arbete samt frågor med 

inriktning på hälsa. 

När det gäller att mäta utfall för hållbart chefskap, som enkät nummer två syftade till, finns 

inga vedertagna skalor/index för detta. I denna studie blev utfallsvariablerna självupplevd 

hälsa, KASAM och ledarskapseffektivitet samt balans mellan privatliv och arbete.  

Sammantaget skulle dessa variabler kunna utgöra ett hållbart chefsindex (HCI) vilket väl 

relaterar till teoridelens resonemang kring hållbart chefskap. Hälsofrågorna i indexet 

hämtades från SLOSH - The Swedish longitudinal occupational survey of health (Kinsten et 

al 2006) och innefattade frågor kring somatiska och psykosomatiska symtom samt frågor som 

anknyter till sömn och återhämtning.  Ett exempel på hälsofråga var ” Har du under de senaste 

tre månaderna haft svårigheter att sova för att tankar på jobbet har hållit dig vaken?” 

Den andra parametern i HCI innefattade Antonovsky’s modell avseende en känsla av 

sammanhang, KASAM (Antonovsky 1991). Modellen bygger på tre komponenter som skapar 

hälsa och välbefinnande hos individen: 

• Begriplighet – att det som händer i livet går att förklara. Innefattar begrepp som 

förutsägbarhet, information, struktur, regelbundenhet.  

• Hanterbarhet – om förmågan att hantera tillvaron. Innefattar begrepp som resurser, 

kompetens, tillgångar, rimlig belastning och möjlighet att påverka.  

• Meningsfullhet – att vara delaktig i de processer som skapar vardagen och livet. 

Innefattar begrepp som delaktighet, motivation, engagemang och gemenskap. 

Känsla av sammanhang skattas med KASAM som är ett vedertaget instrument. I den här 

studien användes en kortversion vilken innefattar 13 frågor. Enligt en översiktsstudie är 

KASAM-skalan en kulturöverskridande, reliabel och valid skala för att mäta hur folk hanterar 

stressiga situationer (Eriksson & Lindström 2005). Det finns även stöd för att KASAM ses 

som en hälsobefrämjande resurs, vilken stärker motståndskraften och utvecklar ett positivt 

subjektivt hälsotillstånd (Eriksson & Lindström 2006). 

När det gäller den tredje parametern i hållbart chefskap, ledarskapseffektivitet, hämtades 

frågor från Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-5) (Bass & Aviolio 2004; Muenjohn 

& Armstrong 2008).  De delar som användes från MLQ-5 beskriver ”extra effort”, egen 

effektivitet i arbetet samt egen tillfredställelse med arbetet. ”Extra effort” handlar om 

förmågan att påverka en grupp till att uppnå målen d.v.s. att få andra att prestera i arbetet.  

Påståenden som innefattade denna aspekt var t.ex. ”jag får andra att prestera mer än de 
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förväntas göra”. Den andra delen handlar om den egna effektiviteten. Exempel på påståenden 

av denna art är ”jag är bra på att tillmötesgå organisatoriska krav”. Den tredje delen handlar 

om nöjdhet eller egen tillfredställelse med arbetet som innefattar ledarskapet, samarbete och 

respekt.  Exempel på ett påstående som belyser detta kunde vara ”jag erhåller respekt för det 

sätt jag utövar ledarskap på, inte tack vare min position”. 

Den fjärde parametern för hållbart chefskap innefattade balans mellan arbete och privatliv 

med enkätfrågor från SLOSH (Kinsten et al 2006). Exempel på frågor var ”hur ofta under de 

senaste tre månaderna har ditt arbete kommit i vägen för dina sysslor i hemmet” eller ”hur 

ofta under de tre senaste månaderna har ditt privatliv inneburit att du inte kunnat lägga så 

mycket tid på ditt arbete som du skulle vilja göra? 

3.3 Procedur	  
I ett första skede kontaktades landstingsdirektören i ett landsting i södra Sverige med en 

förfrågan om möjligheten och intresset för att delta i en undersökning om hållbart chefskap. 

Landstingsdirektören erhöll en skriftlig information om själva undersökningen och upplägg av 

densamma. Direktören informerade därefter berörda chefer, via landstingets interna hemsida, 

om den förestående undersökningen.  Från personalavdelningen erhölls namnlistor med titel, 

arbetsplats och e-postadress avseende samtliga befattningshavare inom landstinget som 

innehade en tjänst som verksamhetschef, avdelningschef eller motsvarande.  

Enkäter sändes ut i två omgångar med tre veckors mellanrum. Med hjälp av e-post inviterades 

cheferna till att besvara enkäten via en webbsida som de fick tillgång till genom bifogade 

inloggningsuppgifter. Respondenterna ombads svara inom en vecka och de informerades om 

att svaren var anonyma och endast skulle presenteras på gruppnivå. Till de som inte svarat 

utgick en påminnelse efter en vecka och ytterligare en påminnelse veckan därpå. Det webb-

baserade programmet Survey & Report användes för e-post, frågeformulär och svar. 

Programmet valdes då det används vid undersökningar från Linnéuniversitetet. 

3.4 Statistisk	  analys	  
Data överfördes till statistikprogrammet med hjälp av Survey & Report utdatafil i 

excelformat. I data analyserna användes SPSS v 21. Ett reliabilitetstest genomfördes med 

hjälp av Cronbach´s Alpha för att bedöma den inre överensstämmelsen mellan grupper av 

items. Försök gjordes inledningsvis att analysera data med hjälp av regressionsanalys, men för 

stor skevhet i materialet medgav inte detta.  

Därefter gjordes en sambandsanalys enligt Pearson product-moment mellan påverkansfaktorer 

för hållbart chefskap och ett index för hållbart chefskap.  Slutligen undersöktes ett antal 

bakgrundsvariabler med hjälp av såväl parametriska (T-test, Anova) som icke parametriska 
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(Mann-Whitney) analyser. Bakgrundsvariablerna utgjordes av kön, åldersgrupper, antal 

underställda medarbetare samt om chefen genomgått chefsutvecklingsprogram eller ej. 

Bakgrundsvariablerna motiverade nämnda analysverktyg där T-test används när medelvärdet 

för två variabler ska jämföras och fördelningen i antal mellan de två grupperna är någorlunda 

jämn (parametriskt), ANOVA används när medelvärdet för fler än två variabler ska jämföras 

och fördelningen i antal mellan grupperna är någorlunda jämn (parametriskt). Slutligen 

används Mann-Whitney när medelvärdet för två variabler ska jämföras och fördelningen i 

antal mellan de två grupperna är ojämn (icke-parametriskt). 
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4 Resultat	  och	  diskussion	  
I resultatdelen redovisas faktorer som korrelerar med ett index för hållbart chefskap (HCI). 

Det sistnämnda innefattar KASAM, ledarskapseffektivitet, hälsa samt balans mellan privatliv 

och arbete.  Faktorer som inte korrelerar med hållbart chefskapsindex (HCI) har utelämnats i 

tabellredovisningen vilket beror på att presentationen i annat fall hade blivit alltför omfattande 

(kompletta korrelationstabeller presenteras istället i appendix 3). Sammanställningen utgår 

från en indelning i inre och yttre påverkansfaktorer. Yttre faktorer har även indelats i 

subgrupper utifrån indelningen i teoriavsnittet d.v.s. 1) tydlighet i uppgift, roll och process 2) 

balans i ansvar och befogenheter 3) kultur samt 4) stöd.  

Presentationerna följer genomgående en ordning med en inledande resultatredovisning samt 

förekomst av signifikanta skillnader i bakgrundsvariabler. Sedan följer en diskussion kring 

korrelationer som påvisats i studien men även diskussioner om avsaknad av vissa förväntade 

korrelationer. Därefter resonemang och klargörande av skillnader i bakgrundsvariabler. 

Slutligen presenteras de aktuella korrelationerna i tabellform. 

4.1 Inre	  faktor	  	  	  
Som framgår av tabell fyra bekräftar korrelationsanalysen betydelsen av de teoretiska 

antagandena om själv-differentiering och self-efficacy. Sex av femton frågor visade 

signifikanta korrelationer med hållbart chefskapsindex (HCI). Särskilt framträdande är 

sambandet mellan att ”bli uppfylld av arbete och att inte lyssna på kroppens signaler” d.v.s. 

uppmärksammar individen inte kroppens signaler påverkar det hållbart chefskap i negativ 

riktning. En god förmåga att ” förstå sina egna och andras reaktioner och upplevelser” samt 

att ha ”lätt för att erkänna och rätta till fel jag gjort” inverkar däremot positivt på hållbart 

chefsskapsindex.  

	  

När det gäller bakgrundsfaktorer är inre faktorer testade för signifikanta skillnader beroende 

på kön, ålder, antal underställda som chef samt genomgått chefsutvecklingprogram eller ej.  

Enligt svaren har kvinnor lättare än män att erkänna fel och rätta till fel de gjort (T-test, t=-

2,446, p=0,017).  Chefer som genomgått minst ett chefsutvecklingsprogram om minst 10 

dagar har lättare att erkänna fel jämfört med de som inte gått chefsutvecklingsprogram 

(Mann-Whitney, z=-2,477, p=0,013). För övriga jämförelser finns det inga signifikanta 

skillnader. 

Diskussion: Self-efficacy speglas i frågorna ” tilltro till eller tvivel på den egna förmåga” och 

”att klara av olika arbetssituationer och klara av de krav som olika arbetssituationer medför”. 

Tilltron till egna förmågan visar ett positivt samband till hållbart chefskapsindex medan tvivel 
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på sin förmåga att klara olika krav visar ett negativt samband. Resultatet överensstämmer väl 

med de positiva relationer som visats mellan self-efficacy, ledarskap och ledarskaps-

effektivitet (Anderson, Krajewski, Goffin & Jackson 2008) men där författarna förespråkar en 

form av sund self-efficacy och varnar för chefer som är överdrivet självsäkra.  ”Att erkänna 

och rätta till fel” kan ses som en sund form av self-efficacy och visar ett positivt samband 

med hållbart chefskapsindex (HCI).   Omfattningen av chefens förmåga att förstå egna 

reaktioner, förstå andras reaktioner samt är uppmärksam på den egna kroppens signaler 

påverkar rimligen hur väl chefen kan förhålla sig till huvuduppgiften samtidigt med ett aktivt 

socialt, kommunikativt utbyte med medarbetarna. Denna själv-differentiering innebär en 

förmåga till närhet utan att bli uppslukad eller invaderad av känslomässiga processer.  Ju 

större förmåga på de här tre variablerna ju högre värde på HCI.  Sambanden inom området 

inre faktorer kan även sägas ligga i linje med forskning som påvisat att relationsorienterade 

chefer som samtidigt kan tillhanda hålla struktur påverkar medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och hälsa i positiv riktning (Bernin, Nyberg & Theorell 2005). 

Utifrån bakgrundsvariabler kan en signifikant skillnad iakttas i att kvinnliga chefer har lättare 

än män att erkänna och rätta till fel de gjort. I detta kan man fråga sig om könsspecifika 

mönster finns i att kvinnor har en generellt mer utvecklad social och kommunikativ förmåga 

eller om det rent av är så att de har en sundare självkritisk hållning än män. Det visar sig även 

att chefer som genomgått chefsutvecklingsprogram jämfört med de som ej deltagit har lättare 

att erkänna och rätta till fel. En anledning kan eventuellt vara att de förstnämnda erhållit en 

ökad kunskap och erfarenhet genom utvecklingsprogram och detta i sin tur genererat en större 

säkerhet och perspektiv på sitt chefskap. Liknande slutsatser har gjorts vid utvärdering av ett 

chefsutvecklingsprogram (Holmberg, Larsson & Bäckström 2009). 

Faktorer som däremot saknar samband med hållbart chefskapsindex (HCI) och inte kommer 

med i denna presentation är faktorer där chefen värnar om personalens delaktighet och 

förtroende, t.ex. att ”dialog och interaktion med andra personer föregår mitt beslutsfattande” 

och ”att skapa lagkänsla”. Tydlighet i interaktion och kommunikation med medarbetarna, 

t.ex. att ”sätta gränser genom att prioritera eller delegera uppgifter” eller att ”tydligt 

kommunicera till medarbetarna när de inte uppfyller krav och överenskommelser” visar heller 

inte samband med hållbart chefskap. Faktorn; ” att regelbundet och systematiskt reflektera 

över vad jag gjort och vilka erfarenheter jag gör i rollen som chef” ger heller inget direkt 

samband med HCI. Det kan antas att man helt enkelt inte har kulturen eller kan prioritera 

tiden att systematiskt reflektera kring chefskapet men att detta ändå sker utifrån ad-hoc 

principer. Eventuellt kan man tänka sig att detta inte ger utslag på hela indexet av hållbart 
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chefskap utan vissa delaspekter t.ex. att reflektionen ger samband med ledarskapseffektivitet, 

men att samband saknas när det gäller påverkan på hälsan. 
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Tabell 4. Inre faktorer - individuella faktorer. Samband med hållbart chefskapsindex (HCI). 

	  
	  
	  
	  

Hållbar_Chef_	  
	  TOT	  
	  

Som	  chef	  tycker	  
	  jag	  det	  är	  svårt	  att	  
	  förstå	  andras	  reaktioner	  
	  och	  upplevelser	  	  
	  

Som	  chef	  tycker	  jag	  
det	  är	  svårt	  att	  
förstå	  mina	  egna	  
reaktioner	  och	  
upplevelser	  

Som	  chef	  har	  jag	  tilltro	  till	  
min	  egen	  förmåga	  att	  
hantera	  de	  flesta	  
arbetssituationer	  jag	  ställs	  
inför	  

Som	  chef	  känner	  jag	  
tvivel	  på	  att	  klara	  av	  
de	  krav	  som	  olika	  
arbetssituationer	  
medför	  

Lätt	  
erkänna	  
Fel	  (Rev)	  

Under	  de	  tre	  
senaste	  
månaderna	  
har	  det	  hänt	  
att	  jag	  blivit	  
så	  uppfylld	  
av	  arbetet	  att	  
jag	  inte	  
lyssnat	  på	  
eller	  förstått	  
kroppens	  
signaler	  

Som	  chef	  tycker	  jag	  det	  är	  
svårt	  att	  förstå	  andras	  
reaktioner	  och	  upplevelser	  
	  

-‐,224*	  
,036	  

	   	   	   	   	   	  

Som	  chef	  tycker	  jag	  det	  är	  
svårt	  att	  förstå	  mina	  egna	  
reaktioner	  och	  upplevelser	  

-‐,368**	  
,000	  

,658**	  
,000	  

	   	   	   	   	  

Som	  chef	  har	  jag	  tilltro	  till	  
min	  egen	  förmåga	  att	  
hantera	  de	  flesta	  
arbetssituationer	  jag	  ställs	  
inför	  

,296**	  
,005
	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

-‐,173	  
,082	  

-‐,252*	  
,011	  

	   	   	   	  

Som	  chef	  känner	  jag	  tvivel	  
på	  att	  klara	  av	  de	  krav	  som	  
olika	  arbetssituationer	  
medför	  

-‐,372**	  
,000	  
	  

,271**	  
,006	  

,273**	  
,006	  

-‐,116	  
,246	  

	   	   	  

Lätt	  erkänna	  fel	  (Rev)	   ,388**	  	  	  
,000	  
	  

-‐,236*	  
,017	  
	  

-‐,379**	  
,000	  
	  

,122	  
,220	  
	  

-‐,119	  
,233	  
	  

	   	  

Under	  de	  tre	  senaste	  
månaderna	  har	  det	  hänt	  
att	  jag	  blivit	  så	  uppfylld	  av	  
arbetet	  att	  jag	  inte	  lyssnat	  
på	  eller	  förstått	  kroppens	  
signaler	  

	  	  -‐,484**	  
	  	  	  	  ,000	  

,323**	  
,001	  

,324**	  
,001	  

,023	  
,819	  

,362**	  
,000	  

-‐,264**	  
,008	  

	  

*.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed)	  	  	  	  	  Pearson	  correlation,	  2-‐tailed	  .	  	  	  	  	  **.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  
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4.2 Yttre	  faktorer	  

 Tydlighet	  i	  roll,	  uppgift	  och	  process	  	  4.2.1

En av fyra frågor visar samband med hållbart chefskapsindex (HCI). Högre angivet värde på 

variabeln ”det finns en klar och tydlig delegationsordning med dithörande beslutsgång i 

organisationen som helhet” ger högre värde på HCI (Tabell 5). När det gäller 

bakgrundsfaktorer är faktorer inom området tydlighet i roll, uppgift och process testade för 

signifikanta skillnader beroende på kön, ålder, antal underställda som chef, genomgått 

chefsutvecklingsprogram eller ej. 

Kvinnor uppfattar i högre grad än män att det finns en klar och tydlig delegationsordning (T-

test, t=-3,068, p=0,003). De som är chefer för 11-20 respektive 21-30 personer anser i högre 

grad än övriga grupper att det finns en tydlig och klar delegationsordning. De som är chefer 

för 31-50 personer anser detta i något mindre omfattning medan de som är chefer för 1-10  

respektive över 50 personer är grupper som i minst omfattning anser att det finns klar och 

tydlig delegationsordning (Anova, F=2,910, p=0,026).   

En indelning i tre grupper avseende antal år som man arbetat som chef (upp till 3 år, 4-10 år 

respektive över 10 år) visar signifikanta skillnader där personer med fler år som chef uppfattar 

att det finns en klar och tydlig delegationsordning i större utsträckning än de med färre år som 

chef (Anova, F=3,092, p=0,051, d.v.s. på 10 % signifikansnivå). 

De som genomgått minst ett chefsutvecklingsprogram om minst 10 dagar uppfattar i större 

omfattning att det finns en klar och tydlig delegationsordning jämfört med gruppen som ej 

genomgått motsvarande chefsutvecklingsprogram (Mann-Whitney, Z= -3,729, p=0,000). För 

övriga jämförelser finns det inga signifikanta skillnader. 

Diskussion: Forskningen framhåller vikten av tydlighet som utgår från organisationens 

uppgift och att tydligheten inverkar på organisationens effektivitet, medarbetarnas hälsa och 

arbetsmiljön i stort (Tollgerdt-Andersson 2005; Sandahl, Falkenström & von Knorring 2011).  

I föreliggande studie avspeglas detta i att tydlighet i delegationsordning och beslutsgång i 

organisationen, vilket utgör en form av yttre ramverk eller spelregler som gäller för hela 

organisationen, samvarierar med hållbart chefskapsindex i positiv riktning. Det finns 

samtidigt skillnader på flera bakgrundsvariabler när det gäller samband med tydlighet i 

beslutsgång. Kvinnor upplever i större utsträckning än män tydlighet i delegationsordning och 

beslutsgång. Skillnader finns också med utgångspunkt i hur många underställda en chef har. 

De som är chefer för små enheter (1-10 personer) respektive större enheter (över 50 personer) 



36	  
	  

anser i mindre omfattning att det finns tydlighet i delegationsordning jämfört med chefer för 

mellanstora enheter (11-50 personer).  

Kan det handla om att gruppdynamik i små grupper och i mer oöverskådliga grupper påverkar 

hur man uppfattar tydligheten i delegationsordning och beslutsgång?  I den lilla gruppen 

kanske man är mer beroende av teamarbete med likartade och gränsöverskridande 

arbetsuppgifter mellan personal och därmed upplevs delegation och beslutsgång som mindre 

tydliga eller rent av hindrande. En stor grupp, däremot, är av naturen svår att överblicka, med 

färre interpersonella möten och ökad anonymitet. Chefen kan få en känsla av att inte ha 

kontroll vilket hon möjligen tolkar som mindre tydlighet i delegationsordning och 

beslutsgång. Det är även rimligt att anta att mer erfarna chefer i grunden upplever ett större 

mått av kontroll och trygghet vilket i denna studie uttrycks genom skillnader mellan chefer 

som arbetat flera år som chef och mindre erfarna chefer där de erfarna uppfattade att det fanns 

en klar och tydlig delegationsordning.  Slutligen uppfattar de personer som gått 

chefsutvecklingsprogram i större omfattning att det finns en klar och tydlig 

delegationsordning jämfört med gruppen som ej genomgått motsvarande program. En tänkbar 

anledning kan vara att de som genomgått utvecklingsprogram även ökat sin kunskap, sitt 

kritiska tänkande och professionalitet och därmed har en mer balanserad bild av delegationer 

och beslutsgång inbegripet såväl dess begränsningar som dess tillgångar.   

Däremot är faktorer som kopplas till den egna specifika arbetssituationen, exempelvis ”att ha 

ett klart beskrivet uppdrag” eller ”tydliga mål för verksamheten som vederbörande är chef 

för” inte signifikant korrelerande med hållbart chefskapsindex. Ett sätt att förstå detta kan 

vara att hälso- och sjukvårdens verksamhetskaraktär leder till en svårighet med att formulera 

tydliga mål. Det kan också vara så att uppdrag och mål utformas lokalt utifrån övergripande 

riktlinjer som innefattas i de övergripande styrprocesserna. 

Tabell 5. Tydlighet i roll, uppgift och process. Samband med hållbart chefskapsindex (HCI). 

*.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed).	  Pearson	  correlation.	  2-‐tailed. 

 

 Hållbar chef 

TOT 

Det finns en klar och tydlig delegationsordning med dithörande 

beslutsgång i organisationen som helhet 
Det finns en klar och tydlig 

delegationsordning med dithörande 

beslutsgång i organisationen som helhet 

,254* 

,017 
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 Kultur	  4.2.2

Sex frågor i enkät nummer ett handlade om kultur. Som framgår av tabell sex finns samband 

mellan hållbart chefskapsindex och variablerna ”tillit och trygghet genomsyrar organisations-

klimatet” samt ”vi grundar vår kompetens på aktuell forskning och metodutveckling”. Vid 

kontroll av bakgrundsfaktorer testades faktorer inom området kultur för signifikanta 

skillnader beroende på kön, ålder, antal underställda som chef, genomgått chefsutvecklings-

program eller ej. Skillnader finns mellan åldersgrupper avseende vilken omfattning man anser 

att tillit och trygghet genomsyrar organisationsklimatet. Indelat i tre åldersgrupper (upp till 49 

år, 50-59 år, 60 år eller äldre); anser chefer mellan 50-59 år, i störst omfattning, att tillit och 

trygghet genomsyrar organisationsklimatet jämfört med övriga chefsgrupper. Chefer upp till 

49 år är den grupp som uttrycker detta i minst omfattning (Anova, F=6,089, p=0,003). När det 

gäller variabeln ”vi grundar vår kompetensutveckling på aktuell forskning och 

metodutveckling” instämmer flest i gruppen 50 -59 år. Minst instämmer den yngsta gruppen 

d.v.s. chefer upp till 49 år (Anova, F=3,366, p=0,039). När ”kultur” testas för signifikanta 

skillnader beroende på antal anställda visar det sig att fler av de som är chefer för 11-30 

medarbetare uppfattar att tillit och trygghet genomsyrar organisationsklimatet jämfört med de 

som är chefer för grupperna 1-10 personer, 31-50 personer eller fler än 50 personer (Anova, 

F=3,841, p=0,007). För övriga jämförelser finns det inga signifikanta skillnader. 

Diskussion: När det gäller kultur slår grundläggande faktorer som upplevelse av tillit och 

trygghet igenom som positivt samband med hållbart chefskapsindex (HCI). Det finns dock 

signifikanta skillnader mellan olika grupper. Äldre chefer (över 50 år) och chefer som har 

”medelstora” personalgrupper d.v.s. mellan 11-30 personer, uppfattar större tillit och trygghet 

i organisationsklimatet än yngre chefer (under 50 år) och de som är chefer för mycket små 

enheter (1-10 personer) alternativt större enheter (över 30 personer). När det gäller ålder finns 

anledning att relatera till individuella faktorer som personlig mognad. Äldre chefer kan tänkas 

ha en större förmåga till det som i teoriavsnittet benämns själv-differentiering (Bushe 2010) 

och en balanserad self-efficacy (Tams 2008). De skulle därför kunna förväntas vara säkrare 

och tryggare i sig själva och i mindre utsträckning låta sig invaderas av andra människors 

tankar och känslor, att det finns en balans mellan närhet och distans till medarbetarna. 

Essensen i detta resonemang är alltså att chefens personliga mognad, den egna stabiliteten, 

kan uppfattas påverka upplevelsen av tillit och trygghet i organisationsklimatet.  

Det finns även samband som anknyter till variabeln ” vi grundar vår kompetensutveckling på 

aktuellt kunskaps- och forskningsläge” och som samvarierar med hållbart chefskapsindex 
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(HCI) i positiv riktning. Eventuellt kan det ses som en formell trygghet att luta sig mot eller 

att det finns en kultur som är positiv och utvecklingsinriktad. Sambandet är mest 

framträdande i åldersgruppen 50-59 år och minst bland yngre chefer (under 50 år) vilket kan 

ses som logiskt då kulturen sannolikt är mer integrerad hos de som arbetat längre tid i 

organisationen och därmed mer inskolade i det ”korrekta sättet att tänka och känna för att 

hantera de problem som kommer ut extern anpassning och intern integration för gruppen” 

(Schein 2010). 

Kulturfaktorer som ”uppmuntrar olika synpunkter” alternativt ”bestraffar avvikande åsikter” 

ger inga samband i positiv eller negativ riktning. En möjlig förklaring kan vara att delar av 

hållbart chefsindex (HCI) påverkas t.ex. av att bestraffning av avvikande åsikter har samband 

med nedsatt hälsa och att uppmuntran till olika synpunkter påverkar ledarskapseffektivitet. 

Samband mellan ”kultur som kännetecknas av kreativitet och nytänkande” samvarierar heller 

inte med HCI i någon riktning. Är det möjligen så att sambanden mellan tillit och trygghet 

som grund för hållbart chefskap även kan hämma uppkomst av olika synpunkter och 

avvikande åsikter?  Denna frågeställning grundar sig på att kultur både kan ta gestaltning som 

en positiv kraft t.ex. samla medarbetare och får dem att känna samhörighet (Jacobsen & 

Thorsvik 2008) men kan även ta en negativ riktning i att låsa fast människor i vissa ideal och 

föreställningar (Alvesson & Svenningsson 2007).               

 Tabell 6. Kultur. Samband med hållbart chefskapsindex (HCI). 

 Hållbar_Chef_TOT Tillit och trygghet 

 genomsyrar  

organisationsklimatet 

Vi grundar vår 

 kompetensutveckling 

 på aktuell forskning 

 och metodutveckling 

 
Tillit och trygghet 

 genomsyrar  

organisationsklimatet 

,352** 

,001 

   

 

Vi grundar vår 

 kompetensutveckling 

 på aktuell forskning och metodutveckling 

,233* 

,029 

217** 

,028 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Pearson correlation, 2-tailed.. *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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 Balans	  ansvar	  och	  befogenheter	  	  4.2.3

Signifikant samband finns mellan hållbart chefskapsindex (HCI) och de tre faktorerna vilka handlar 

om ”balans mellan mitt ansvar och befogenheter, avseende verksamhet, avseende personal och 

avseende budget”. När det gäller personal är sambandet signifikant på 10 % -nivån. Det starkaste 

sambandet finns mellan ansvar och befogenheter avseende verksamhet och hållbart chefskapsindex. 

(Tabell 7). Kontroll av bakgrundsfaktorer görs avseende faktorer inom området ”balans ansvar och 

befogenheter” testade för signifikanta skillnader beroende på kön, ålder, antal underställda som chef, 

samt genomgått chefsutvecklingsprogram eller ej.          

“Balans mellan ansvar och befogenheter” testades för signifikanta skillnader utifrån ålder, med en 

indelning i tre åldersgrupper: upp till 49 år, 50-59 år samt 60 år och äldre: Chefer från äldre 

åldersgrupper anser i större utsträckning att det råder balans mellan ”mitt ansvar och mina 

befogenheter – avseende verksamhet” jämfört med yngre åldersgrupper (Anova, F=4,034, p=0,021). 

Samma förhållande gäller när det handlar om ansvar och befogenheter avseende personal (Anova, 

F=2,933, p=0,059) och avseende ekonomi (Anova, F=2,732, p=0,071).	   	   Dock gäller 10 % 
signifikansnivå avseende frågorna om ansvar och befogenheter som är relaterade till personal 

och ekonomi.  Tre grupper jämförs när det gäller signifikanta skillnader beroende på antal år som 

chef (upp till 3 år, 4-10 år samt mer än 10 år).  Skillnad finns mellan antal år som chef och uppfattning 

om att det råder balans mellan mitt ansvar och mina befogenheter avseende verksamheten - ju fler år 

som chef desto bättre upplevd balans (Anova, F=6,124, p=0,003). Däremot finns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna för ansvar och befogenheter avseende personal och ekonomi.	  För övriga 

jämförelser finns det heller inga signifikanta skillnader. 

Diskussion: Uppfattningen om balans mellan ansvar och befogenheter när det gäller såväl verksamhet 

budget som personal har samband med hållbart chefskapsindex (HCI).  Sambandet styrker de 

forskningsresultat som visar att såväl otydlighet i, som bristande balans mellan ansvar och 

befogenheter påverkar arbetsmiljön negativt och inverkar på organisationens effektivitet 

(Waldenström & Härenstam 2008; Tollgerdt-Andersson 2005).  

I studien framträder en signifikant skillnad när det gäller ålder och uppfattning om balans mellan 

ansvar och befogenheter. Desto äldre, desto mer upplevelse av balans mellan ansvar och befogenheter 

och detta gäller såväl för verksamhet, personal och ekonomi. Antal år som chef spelar också in när det 

gäller uppfattning om nämnda balanser. De som varit chefer ett större antal år uppfattar en större 

balans mellan ansvar och befogenheter när det gäller verksamhet men däremot är det ingen skillnad 

mellan åldersgrupperna när det gäller balans på områdena ekonomi och personal. En tänkbar 

förklaring till skillnaderna utgör kunskaps- och erfarenhetsnivån som rimligen ökar med fler år i 

arbetslivet, samtidigt kan detta då medföra att glappet mellan eventuell upplevd obalans i ansvar och 

befogenheter minskar och speciellt kanske detta gäller kunskap om sitt verksamhetsområde.  
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Tabell 7. Ansvar och befogenheter. Samband med hållbart chefskapsindex (HCI). 

 Hållbar_Chef_TOT Det råder balans  

mellan mitt ansvar  

och mina befogenheter 

 - Avseende verksamheten 

Det råder balans 

 mellan mitt ansvar 

 och mina befogenheter  

- Avseende personal 

Det råder balans  

mellan mitt ansvar  

och mina befogenheter  

- Avseende budget 

Det råder balans mellan mitt ansvar  

och mina befogenheter 

 - Avseende verksamheten 

,357** 

,001 

   

Det råder balans mellan mitt ansvar  

och mina befogenheter 

 - Avseende personal 

,199 

,063 

658** 

,000 

  

Det råder balans mellan mitt ansvar  

och mina befogenheter  

- Avseende budget 

,245* 

,021 

,543** 

,000 

,675** 

,000 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Pearson correlation. 2-tailed.         *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 Stöd	  	  4.2.4

Fem frågor eller påståenden handlar om stöd.  Presentationen i tabell åtta visar att säkerställd 

korrelation finns mellan hållbart chefskapsindex (HCI) och variabler som handlar om ”stöd 

från support-funktioner”, ”stöd från kollegor” och ”egenomhändertagande i form av motion”. 

Däremot finns inte motsvarande samband när det gäller ”stöd från chefens egen chef” eller 

stöd i form av ”förtroende från medarbetare”. 

Kontroll av bakgrundsfaktorer: Frågor inom området ”stöd” är testade för signifikanta 

skillnader beroende på kön, ålder, antal underställda som chef, genomgått 

chefsutvecklingsprogram eller ej.  När det gäller signifikanta skillnader beroende på ålder, 

visar sig att ju äldre åldersgrupp desto mer uppfattar man sig ha ”stöd från supportfunktioner 

t.ex. personal-, ekonomi-, it, stabsfunktioner” (Anova, F=4,237, p= 0,018). För övriga 

jämförelser finns det inga signifikanta skillnader. 

Diskussion: Det tydligaste sambandet med hållbart chefsindex (HCI) inom detta område avser 

möjligheten till ”stöd av personal-, ekonomi-, It- och stabsfunktion” (tabell 8). Ett bra stöd 

ökar värdet på HCI. En rimlig tolkning är att en avlastning av arbetsbördan sker genom 

supportfunktioner och att dessa funktioner även har en specialkunskap som stödjer och 

underlättar chefens arbete. Här finns även signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper 

av chefer. De äldre cheferna uppfattar större stöd från supportfunktionerna jämfört med yngre 

chefer. Det här kan eventuellt handla om i vilken omfattning man behöver stöd, det kan tänkas 

att yngre chefer behöver ett mer omfattande stöd än de äldre cheferna och det är just detta som 

skillnaderna ger uttryck för. Det skulle också kunna bero på att de äldre cheferna har bättre 

upparbetade nätverk av supportfunktioner. 

Det finns inga signifikanta samband med HCI när det gäller stöd från överordnad chef, stöd 

från kollegor eller förtroende från medarbetare.   

Socialt stöd är en viktig funktion för att klara stress på arbetsplatsen (House 1981) och stöd är 

en central faktor för chefer (Bernin & Theorell 2004). Samtidigt finns uppgifter att chefer 

upplever bristande stöd som relateras till förutsättningar för att kunna fullgöra och bibehålla 

sin roll som chef, i synnerhet gäller detta ”första linjens chefer” (Kjölsrud 1999; Bernin 2002; 

Skagert et al 2004) Mot denna bakgrund är det förbryllande att samband saknas mellan 

hållbart chefsindex och stöd från överordnad chef, kollegor och från medarbetare. Kan detta 

hänföras till andra förklaringar, t.ex. i organisationen eller hur vi mäter i studien? 
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Det egna omhändertagandet i form av ”motion” ger ett positivt samband till hållbart chefskap. 

Det kan finnas anledning att uppmärksamma just betydelsen av självomhändertagande som i 

denna studie framträder genom grundläggande goda hälsoaktiviteter. 

Däremot ses inte samband mellan hållbarhet vad gäller balanserad tillvaro i form av olika 

grad av ”tillgänglighet på arbete och fritid”. Det kan då gälla att alltid vara ”tillgänglig för 

arbetsuppgifter på arbetet och utanför arbetet och/eller att ”svara på e-post eller mobil utanför 

arbetstid”.  

    Tabell 8. Stöd. Samband med hållbart chefskapsindex (HCI). 
 

 Hållbar_Chef_TOT Hur mycket motionerar 

du? 

Stödet från 

supportfunktioner 

 (t.ex. personal- ekonomi- it, 

 stabsfunktioner) är 

Stödet från 

mina 

 kollegor är 

Hur mycket 

motionerar du? 

,332** 

,002 

   

Stödet från 

supportfunktioner 

 (t.ex. personal- 

ekonomi- it, 

 stabsfunktioner) är 

,321** 

,002 

,180 

,071 

  

 
   **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Pearson correlation, 2-tailed.      
     .    

4.3 Index	  för	  Hållbart	  chefskap	  
Kontroll av bakgrundsfaktorer: HCI är testade för signifikanta skillnader beroende på kön, 

ålder, antal underställda som chef, genomgått chefsutvecklingsprogram eller ej.  Det framgår 

att äldre chefer har ett högre värde på ”index hållbar chef” (Anova, F=3,166, p=0,047) d.v.s. 

högre värde ju äldre man är. Däremot inga signifikanta skillnader mellan grupper avseende 

kön, år som chef, antal underställda medarbetare eller genomgått chefsutvecklingsprogram 

eller ej.  

Diskussion: Möjligen medför en ökad ålder bättre förutsättningar för att se sammanhang 

genom att tidsmässigt kunna relatera bakåt och jämföra med tidigare livserfarenheter. 

Eventuellt kan äldre chefer ha en mer ”avslappnad ”och nyanserad hållning till arbetet genom 

att ålder och förflyttning i generationsskalan kan medföra att de har tillgång till ett 
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”helikopterperspektiv” på skeenden. Stigande ålder, en individuell personlig faktor, har alltså 

ett positivt samband med hållbart chefskapsindex (HCI).  Avsaknad av skillnader i övriga 

bakgrundsvariabler kan väcka en hel del frågor: Hur värdefull är erfarenhet som chef?  Har 

man ett gott organisatoriskt stöd som jämnar ut skillnader mellan grupper som har olika 

belastning i sitt chefsuppdrag?  Kan andra förklaringar till avsaknaden av skillnader finnas i 

organisationen? Har möjligen bortfallet av enkätsvar i studien inverkat på utfallet? 

4.4 Hypotesprövning	  
Huvudhypotes H1:  Inre och yttre faktorer samvarierar med hållbart chefskap 

Signifikanta samband finns både med inre faktorer och yttre faktorer (se delhypoteser) 

Resultaten ger stöd för hypotes 1. 

Delhypotes H2: Yttre faktorer samvarierar med hållbart chefskap 

Signifikanta samband finns mellan samtliga delområden för yttre förutsättningar (tydlighet i 

roll, uppgift och process; balans i ansvar och befogenheter; kultur och stöd) och hållbart 

chefskap. Faktorer som understödjer tydlighet såväl i process som när det gäller ansvar och 

befogenheter är framträdande. Sambandet - stöd från supportfunktion kan tänkas ha ett 

samband med att chefsrollen kräver en bred och djup kunskap och i detta finns behov av stöd 

från flera kompetensområden för att fungera i sin roll.  En kultur som bygger på tillit och 

trygghet är en basal komponent och allmängiltig för flera sammanhang. 

Resultaten ger stod för hypotes 2. 

Delhypotes H3: Inre faktorer samvarierar med hållbart chefskap 

När det gäller inre faktorer finns signifikanta samband framförallt med faktorer som handlar 

om en relationell förmåga och självinsikt samt en sund tro på egen förmåga. Tydliga samband 

finns även med faktorer som kan benämnas för ett självomhändertagande, vilket handlar om 

att lyssna på kroppens signaler och sköta om sig i form av motion. 

Resultaten ger stöd för hypotes 3. 

 

4.5 Studiens	  styrka	  och	  begränsningar	  
En styrka med studien är att etablerade mätinstrument till stor del har använts. Hållbart 

chefsindex (HCI) bedöms innefatta högst relevanta utfallsvariabler som mäter hälsa, 

KASAM, ledarskapseffektivitet samt balans mellan arbete och fritid. När det gäller 
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ledarskapseffektivitet finns förvisso en risk med självrapportering i det att respondenterna 

skulle kunna värdera sig själva högre jämfört med en yttre objektiv bedömning.  Skattning av 

ledarskapseffektivitet skulle i så fall kunnat bli bättre med en komplettering av chefens egen 

skattning genom någon form av yttre objektiv bedömning. 

Enkätdelen som handlar om påverkansfaktorer är nykonstruerad. Det finns även i denna del 

en styrka genom att frågorna påvisat flera signifikanta korrelationer med hållbart 

chefskapsindex. Enkätfrågorna kan dock förbättras i formulering och ökad entydighet. 

Eventuellt behöver enkätförfarandet kompletteras med intervju för att få en större fyllighet 

och förståelse av svaren. 

En annan styrka är att studien även vilar på kunskap från tidigare genomförd forskning. 

Resultaten bekräftar vikten av personlig mognad (inre faktorer) som utgörs av begreppen 

själv-differentiering och self-efficacy. Resultatet visar på inverkan av yttre faktorer som väl 

överensstämmer med tidigare forskning och teoribildning t.ex. Karaseks och Theorells krav-

kontrollmodell (Karasek & Theorell 1990). 

Det stora bortfallet begränsar möjligheten att dra slutsatser från studien. Anledningen till att 

53 % av de tillfrågade avstod att svara på båda enkäterna är oklar men det kan antas att 

önskemålet om svar inom en ganska kort tidsrymd kan ha inverkat negativt på 

svarsfrekvensen. Undersökningsperioden tangerade semestertid vilket även det kan ha 

inverkat negativt men även en viss enkättrötthet kan ha förekommit. Avsaknaden av djupare 

information om personerna i bortfallsgruppen gör det svårt att förklara hur bortfallet kan ha 

påverkat resultatet. 

Då vissa förväntade samband uteblivit eller visat sig ha alltför svagt eller starkt samband med 

hållbart chefskapsindex kan jag även fundera över hur de kan ha påverkats av de 

metodologiska brister som nämnts ovan. Det finns också anledning att beakta styrkan i 

korrelationerna. Det skulle kunna finnas ytterligare faktorer som påverkar styrkan i 

korrelationerna men som inte funnits med i studien.  

  



45	  
	  

5 Slutsatser	  	  
När det gäller personlig mognad (inre faktorer) finns ett antal faktorer som kan kopplas till 

hållbart chefskap. Förmågorna att ”ha tilltro till egen förmåga att hantera de flesta 

arbetssituationer” samt ” jag har lätt att erkänna och rätta till fel som jag gjort” har en positiv 

samvariation med hållbart chefskapsindex (HCI). Faktorerna ”jag tycker det är svårt att förstå 

andras reaktioner och upplevelser”, ”jag tycker det är svårt att förstå mina egna reaktioner och 

upplevelser”, ”tvivel att klara av de krav som olika arbetssituationer medför” respektive 

”under de tre senaste månaderna har det hänt att jag blivit så uppfylld av arbetet att jag inte 

lyssnat på eller förstått kroppens signaler” har däremot en samvariation i negativ riktning med 

hållbart chefskapsindex (HCI). Sammanfattningsvis pekar sambanden på betydelsen av 

känslomässig mognad och självinsikt hos chefer för att kunna relatera till medarbetare på ett 

sunt sätt, orientera sig i verksamheten och fatta adekvata beslut. Resultaten styrker betydelsen 

av de teoretiska begreppen själv-differentiering respektive self-efficacy. Resultaten avseende 

samband ger även grund för att prioritera insatser till chefer som understödjer 

personlighetsutveckling, t.ex. i form av mentorsstöd, reflektionsgrupper, handledning eller 

egenterapi.  

Yttre faktorer inbegriper variabler inom områden tydlighet i roll, uppgift och process; kultur; 

balans mellan ansvar och befogenheter samt stöd.  Faktorer från samtliga av dessa områden 

samvarierar med hållbart chefskapsindex (HCI). ”En klar och tydlig delegationsordning med 

dithörande beslutsgång i hela organisationen” samvarierar med hållbart chefskap i positiv 

riktning.   Beträffande kulturfrågor påverkar, ” tillit och trygghet som genomsyrar 

organisationsklimatet” samt ”vi grundar vår kompetensutveckling på aktuell forskning och 

metodutveckling”, hållbart chefskapsindex (HCI) i positiv riktning.   Faktorerna ”det råder 

balans mellan ansvar och befogenheter” avseende verksamhet och budget har koppling till 

hållbart chefskap i positiv riktning. Vad gäller området stöd och återhämtning visar ”stödet 

från supportfunktioner” en samvariation med hållbart chefskapsindex (HCI) i positiv riktning, 

detsamma gäller för ett självomhändertagande i form av goda motionsvanor. Resultatet ger 

belägg för vikten av ändamålsenlig yttre struktur och tydlighet i organisationen som stödjer 

chefskapet. Här handlar det inte enbart om formella regler och rutiner som klargör 

förutsättningar och avgränsningar i chefsarbetet utan även en stödjande och uppmuntrande 

”struktur” vilket t.ex. visar sig i en kultur som genomsyras av tillit och trygghet.  Studien ger 

på så sätt belägg för att ett framgångsrikt chefskap till stor del är beroende av sunda 
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organisatoriska förutsättningar vilket inom forskningen uppmärksammats i mindre 

omfattningen än chefens egna förmågor och kapacitet. 

En analys av bakgrundsfaktorer i studien klargör också signifikanta skillnader på ett antal 

faktorer när det gäller kön, antal personer man är chef för, ålder och om chefen genomgått 

chefsutvecklingsprogram eller ej.  Beträffande hållbart chefindex (HCI) finns ett samband 

med indexvärde och ålder avseende högre värde med stigande åldersgrupp. Det förefaller som 

helhet som att ålder, antal år som chef och chefsutveckling samvarierar positivt med hållbart 

chefskap. Även om det finns skäl att fundera över om äldre chefer med tiden fått en ”högre” 

position och att detta kan påverka hållbart chefskap i positiv riktning förefaller ett rimligt 

antagande vara att erfarenhet, utveckling och kunskap på det yrkesmässiga och det personliga 

planet har ett positivt samband med hållbart chefskap.  

Studiens resultat stärks av att sambanden kunnat visa sig under andra förhållanden och i olika 

grupper i andra studier. Det finns också en överensstämmelse med teori och kunskap där 

mekanismerna hos sambanden förklaras tillfredsställande. Däremot finns en del tveksamheter 

i styrkan på vissa samband. Studien som helhet ger stöd för att såväl inre faktorer (personlig 

mognad) som yttre faktorer (organisatoriska förutsättningar) har samband med ett hållbart 

chefskap.  
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6 Framtida	  forskning	  
Den genomförda studien utgår från ett landsting, d.v.s. en verksamhet i offentlig verksamhet.  

Här kan ses flera intressanta möjligheter för fortsatta studier. Det finns behov av större studier 

där chefer i olika landsting jämförs med varandra men också jämförelser med chefer inom 

offentlig verksamhet och privat verksamhet. 

Under denna rapports tillblivelse har även ett parallellt spår aktualiserats. Mot bakgrund av en 

utveckling mot alltmer slimmade organisationer, begränsade resurser i kombination med ökad 

krav och behov uppstår frågan om vad detta har för konsekvenser för chefskapet. Framförallt 

anknyter det till chefskap inom kommunal och landstingsstyrd verksamhet. Det vore därför 

mycket intressant att studera vilken sorts chefer som verkligen efterfrågas och vilken sorts 

chefer som verkligen anställs. 
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8 Beskrivning	  av	  appendix.	  
Under detta avsnitt görs en beskrivning av enkäterna som presenteras i appendix 1 och 2. På 

så sätt undviks att göra kommentarer och beskrivningar direkt i formulären. Därmed kan 

enkäterna presenteras i den ursprungliga form som respondenterna erhöll. Appendix 3 

innehåller tabeller med samtliga variablers korrelationer med HCI. 

8.1 Appendix	  1.	  Enkätformulär	  1.	  
Enkät 1 innehåller frågor om bakgrundsfaktorer samt frågor och påståenden avseende inre och 

yttre påverkansfaktorer. Dessutom finns tre frågor med som handlar om krav på tillgänglighet 

med anknytning till balans mellan fritid och arbete. Slutligen en öppen fråga vilken handlar 

om värdering av ett gott chefskap. 

Frågor om bakgrundsfaktorerna utgöra av frågorna 1-10, samt 10-14. 

Inre faktorer belyses av frågorna 15-24, 40-43 samt fråga 48.  Av dessa frågor avses fråga 17-

19, 23 samt 41-42 spegla self-efficacy. Frågorna 15-16, 20-22, 24. 40, 43 samt 48 avses 

spegla själv-differentiering. 

Yttre faktorer belyses av frågorna 25-39.  När yttre faktorer specificeras till olika områden 

fördelas frågorna enligt följande: ”Tydlighet i roll, uppgift och process”: fråga 25-28; ”Balans 

ansvar och befogenheter”: fråga 29 (tredelad); ”Kultur”: fråga 30 samt 35-39; ”Stöd”: 

frågorna 31-34 samt 47. 

Övrigt: Frågorna 44-46 handlar om krav på tillgänglighet. Fråga 49 är en öppen fråga. 

8.2 Appendix	  2.	  Enkätformulär	  2.	  
Enkät 2 innehåller 27 frågor/påståenden som avser mäta hållbart chefskap enligt HCI,  

Dessutom finns tre tilläggsfrågor som handlar om respondentens övervägande kring att 

fortsätta som chef alternativt sluta som chef. 

HCI, hållbart chefskapsindex omfattar dimensionerna  

• ”Hälsa”: fråga 1-7;  

• ”KASAM”: fråga 8-18;  

• Balans privatliv/arbete: fråga 19-24  

• ”Ledarskapseffektivitet”: fråga 25-27. 

Fråga 28-30 är tilläggsfrågor om överväganden kring framtida chefskap. 
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8.3 Appendix	  3.	  Korrelationsanalyser.	  
Appendix 3 innehåller tabeller med samtliga variablers korrelationer med hållbart chefsindex, 

HCI. 

 

 

	  

 

	  



Man Kvinna
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Information till deltagare i enkätundersökningen ”Hållbart chefskap”

Enkät nummer 1

För någon dag sedan fick du ett informationsbrev om studien ” Hållbart chefskap”.

Med denna länk får du nu den första enkäten, som handlar om hur Du uppfattar ditt eget chef-
och ledarskap. Enkäten besvaras via en webbsida som du får tillgång till via bifogade
inloggningsuppgifter. Det är angeläget att du försöker svara inom en vecka, senast fredag 7
juni.

Du som blivit utvald att delta i enkätundersökningen verkar som chef i Blekinge Läns
Landsting.  Du kan ge ditt värdefulla bidrag genom att besvara denna enkät och ytterligare en
enkät, som distribueras inom 1-2 veckor. Dina svar är anonyma och kommer endast att
presenteras på gruppnivå.

Studien ligger till grund för en masteruppsats i ledarskap vid Ekonomihögskolan,
Linnéuniversitetet i Växjö. Handledare är Anders Hytter, Fil. Dr., universitetslektor i
företagsekonomi med inriktning mot ledning och organisering.

Studien är förankrad hos och godkänd av Landstingsdirektör Peter Lilja.

Önskas mer information om studien, kontakta då Sven Åke Gustafsson
(0470.15963@telia.com)

Frågor av teknisk art, inloggning etc. besvaras av Anders Hytter, anders.hytter@lnu.se.

Tack för din medverkan!

 

Med vänliga hälsningar

Sven Åke Gustafsson

1. Är du

2. Vilken är din ålder?

Yngre än 30 år

30 - 39 år

40 - 49 år

50 - 59 år

60 - 69 år

70 år eller äldre

3. Vilken är din grundläggande profession?

4. Antal personer du är chef för

5. Är du

http://sr.artologik.net/lnu/Admin/Survey/Preview.aspx?NoPageB...
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Mindre än 1 år Mellan 1 och 3 år Mellan 4 och 10 år Fler än 10 år

6. I hur många år har du totalt varit chef?

7. Hur många timmar arbetade du föregående full vecka (= vecka med fem
arbetsdagar)?

Färre än 40 tim

40 tim

41 - 45 tim

46 - 50 tim

51 - 55 tim

56 tim eller fler

8.

 Jag brukar arbeta
färre timmar

Jag brukar arbeta fler
timmar

Detta är det antal
timmar jag brukar
arbeta per vecka

Är detta en typisk
vecka eller är det
vanligt att du arbetar
fler eller färre
timmar?

9. Om du vanligvis arbetar fler eller färre timmar, hur många timmar brukar du
arbeta per vecka?

10.

 Nej Ja

Jag har genomgått
minst ett
chefsutvecklingsprogram
omfattande minst 10
dagar

11.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Programmet har
bidragit till
utveckling av mitt
chef- och ledarskap

12.

 Nej 1 - 2 per år 3 - 5 per år 6 eller fler Vet ej

Varje år deltar jag i
kortare kurser eller
utbildningsaktiviteter
i syfte att förbättra
mitt chef och
ledarskap

13.
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 Nej Ja

Jag har eller har haft
stöd av en mentor i
min roll som chef

14.

 1-2 år 3-5 år 6 år eller fler

Om ja, under hur
lång tid har du haft
en mentor?

15.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Som chef tycker jag
det är svårt att
förstå andras
reaktioner och
upplevelser

16.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Som chef tycker jag
det är svårt att
förstå mina egna
reaktioner och
upplevelser 

17.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Som chef har jag
tilltro till min egen
förmåga att hantera
de flesta
arbetssituationer jag
ställs inför

18.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Som chef är det är
naturligt för mig att
sätta gränser genom
att prioritera och
delegera
arbetsuppgifter

19.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Jag har som vana att
tydligt kommunicera
till medarbetare när
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Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

de inte uppfyller
uttalade krav och
överenskommelser

20.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Jag lyssnar och
känner in

21.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Jag kommunicerar
tydligt mina
förväntningar

22.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Jag anser att
olikheter i åsikter ger
energi till
arbetsgrupppen

23.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Som chef känner jag
tvivel på att klara av
de krav som olika
arbetssituationer
medför

24.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Jag skapar lagkänsla

25.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Jag har ett klart
beskrivet uppdrag
som chef .

26.

 Tar helt Tar delvis Instämmer Instämmer Vet ej
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avstånd
från

avstånd
från delvis helt

Det finns tydliga mål
för verk-samheten
jag är chef för

27.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Det finns en klar och
tydlig
delegationsordning
med dithörande
beslutsgång i
organisationen som
helhet

28.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Inom verksamheten
finns välfungerande
styrprocesser
avseende budget,
verksamhet, och
personal

29. Det råder balans mellan mitt ansvar och mina befogenheter

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt
Detta ingår
inte i mitt

ansvar

Avseende
verksamheten

Avseende personal

Avseende budget 

30.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

I denna
organisationen är det
ok att ha olika
synpunkter

31.

 Obefintligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej

Stödet från min
överordnade chef är

32.

 Obefintligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej

Stödet från support
funktioner (t.ex.
personal-, ekonomi-,
it-, stabsfunktioner)
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 Obefintligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej

är

33.

 Obefintligt Dåligt Bra Mycket bra
Jag har

inga
kollegor

Stödet från mina
kollegor är

34.

 Obefintligt Dåligt Bra Mycket bra Vet ej

Jag har förtroende
från mina
medarbetare

35.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Tillit och trygghet
genomsyrar
organisationsklimatet

36.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Organisationskulturen i
hela organisationen
kännetecknas av
kreativitet och
nytänkande 

Organisationskulturen
inom mitt
verksamhetsområde/min
avdelning kännetecknas
av kreativitet och
nytänkande 

37.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Vi grundar vår
kompe-
tensutveckling på
aktuell forskning och
metodutveckling

38.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

I denna
organisationen blir
personer som
framför avvikande
åsikter/synpunkter
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Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

bestraffade

39.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

I vår organisation är
det  naturligt att vi
samarbetar över
enhetsgränser

40. Dialog och interaktion

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Dialog och
interaktion med
andra personer
föregår mitt
beslutsfattande

41.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

I mitt chefskap är
tanke och handling
samma sak för mig

42.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

I rollen som chef
tycker jag det är
svårt att erkänna och
rätta till fel jag gjort

43. Reflektion

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från
Instämmer

delvis
Instämmer

helt Vet ej

Jag reflekterar
regelbundet och
systematiskt över
vad jag gjort och
vilka erfarenheter
jag gör i rollen som
chef

44. Tillgänglighet

 
Nej, jag

behöver inte
vara tillgänglig

Nej, men jag
gör det ändå

Ja, det
förväntas men

är inget
formellt krav

Ja, det är ett
uttalat krav

Mina arbetsuppgifter
innebär att jag alltid
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Kvällar Helger Semester

Annan längre ledighet Nej, inte utanför arbetstid Vet ej

Kvällar Helger Semester

Annan längre ledighet Nej, inte utanför arbetstid Vet ej

Motionerar aldrig

Tar enstaka promenader

Motionerar då och då (ett par gånger i månaden)

Motionerar regelbundet, ca en gång per vecka

Motionerar regelbundet, två gånger eller fler per
vecka

Vet ej

 
Nej, jag

behöver inte
vara tillgänglig

Nej, men jag
gör det ändå

Ja, det
förväntas men

är inget
formellt krav

Ja, det är ett
uttalat krav

måste vara tillgänglig
under arbetstid

Mina arbetsuppgifter
innebär att jag måste
vara tillgänglig även
utanför ordinarie
arbetstid

45. Förutom under arbetstid, läser jag min e-post från arbetet på/under (OBS flera
alternativ kan anges)

46. Förutom under arbetstid, svarar jag på min arbetsmobiltelefon på/under (OBS
flera alternativ kan anges)

47. Hur mycket motionerar du? (Räkna in eventuell promenad/ cykling till och från
jobbet)

48.

 Sällan eller
aldrig

Ett par dagar i
månaden

Ett par dagar i
veckan Varje dag

Under de tre senaste
månaderna har det
hänt att jag blivit så
uppfylld av arbetet
att jag inte lyssnat på
eller förstått kroppens
signaler

49. Vad ska du ha gjort / vad ska ha hänt för att du ska känna dig riktigt nöjd med
ditt chefskap?

Stort tack för ditt engagemang och din tid. Inom loppet av cirka en vecka kommer du att få
en uppföljningsenkät vilken vi ber dig besvara när den kommer, då studien genomförs i två
steg. 

Mvh

http://sr.artologik.net/lnu/Admin/Survey/Preview.aspx?NoPageB...

8 av 9 2014-03-28 14:01



Sven-Åke Gustafsson
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Information till deltagare i enkätundersökningen ”Hållbart chefskap”

Enkät nummer 2

Föregående vecka besvarade du frågor i del 1 av studien ” Hållbart chefskap”.
Bifogade enkät utgör del 2. Det har varit nödvändigt att dela enkäten i två delar
för att den statistiska kvaliteten på materialet ska bli så hög som möjligt. Enkät
två handlar bland annat om din hälsa.

Länken nedan tar dig till denna, den andra och sista delen. Enkäten besvaras via
en webbsida som du får tillgång till via nedanstående inloggningsuppgifter. Det är
angeläget att du försöker svara inom en vecka, senast måndag 17 juni.

I slutet av enkäten kommer du också att få möjlighet att markera om du vill ta del
av studiens resultat i form av en kopia av uppsatsen när denna är färdigställd.

Du som blivit utvald att delta i enkätundersökningen verkar som chef i Blekinge
Läns Landsting.  Du kan ge ditt värdefulla bidrag genom att besvara också denna
enkät. Dina svar är anonyma och kommer endast att presenteras på gruppnivå.

Studien ligger till grund för en masteruppsats i ledarskap vid Ekonomihögskolan,
Linnéuniversitetet i Växjö. Handledare är Anders Hytter, Fil. Dr., universitetslektor
i företagsekonomi med inriktning mot ledning och organisering.

Studien är förankrad hos och godkänd av Landstingsdirektör Peter Lilja. Vi vill
dock understryka att studien genomförs helt och hållet ur forskningssynpunkt och
ingen återföring av några resultat kommer att göras till landstinget. Dina svar är
alltså garanterat anonyma.

Önskas mer information om studien, kontakta då Sven Åke Gustafsson
(0470.15963@telia.com)

Frågor av teknisk art, inloggning etc. besvaras av Anders Hytter,
anders.hytter@lnu.se.

Ett STORT tack för din medverkan och ditt engagemang!

 

Med vänliga hälsningar

Sven Åke Gustafsson

1. Har du under de senaste tre månaderna …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

… haft
huvudvärk?
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2. Har du under de senaste tre månaderna …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

… känt dig trött
och håglös?

3. Har du under de senaste tre månaderna …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

… haft
halsbränna,
sura
uppstötningar,
sveda i
maggropen,
eller orolig
mage?

4. Har du under de senaste tre månaderna …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

… haft
svårigheter att
sova för att
tankar på
jobbet ha hållit
dig vaken?

5. Har du under de senaste tre månaderna …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

… haft ont i
övre delen av
ryggen eller
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Mycket
sällan

Mycket
ofta

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

nacken när du
kommit hem
från jobbet?

6. Har du under de senaste tre månaderna …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

… haft ont i
nedre delen av
ryggen?

7. Har du under de senaste tre månaderna …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

… haft ont i
axlar och
armar?

Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt
omkring dig?
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Har aldrig
hänt

Händer
ofta

Har aldrig
hänt

Händer
ofta

Helt
saknat
mål och
mening

Genom-
gående

haft mål 
och

mening

Mycket
ofta

Mycket
sällan
/aldrig

Mycket
ofta

Mycket
sällan
/aldrig

8. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personer
som du trodde att du kände väl?

9. Har det hänt att personer du litat på gjort dig besviken?

10. Hittills har ditt liv ...

11. Känner du dig ofta orättvist behandlad?

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation, och
inte vet vad du ska göra?
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Nöje och
djup till-

fredställelse

Smärta
och
leda

Mycket
ofta

Mycket
sällan
/aldrig

Mycket
ofta

Mycket
sällan
/aldrig

Aldrig

Mycket
ofta

Över-/
under-

värderat
dess 

betydelse

Sett 
realistiskt 
på saken

13. Är dina dagliga sysslor en källa till ...

14. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?

15. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?

Många människor känner sig ibland som en "olycksfågel". Hur ofta har du
känt det så?

16. När något har hänt, har du vanligen funnit att du ...
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Mycket
ofta

Mycket
sällan
/aldrig

Mycket
ofta

Mycket
sällan
/aldrig

17. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i
ditt dagliga liv?

18. Har ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan
kontrollera?

19. Har ofta under de senaste tre månaderna har …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

... ditt arbete
kommit i vägen
för dina sysslor
i hemmet?

20. Har ofta under de senaste tre månaderna har …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

... ditt
arbete inneburit
att du inte
kunnat vara
med din familj
så mycket som
du skulle velat
vara?

21. Har ofta under de senaste tre månaderna har …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

Ett par
dagar per

månad

En dag
per vecka
(ca 1 dag

Ett par
dagar per
vecka (ca

Varje dag
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senaste tre
månaderna

(ca 1 dag
av 10)

av 5)
1 dag av

2)

... ditt
arbete kommit i
vägen för ditt
privatliv?

22. Har ofta under de senaste tre månaderna har …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar per

månad
(ca 1 dag

av 10)

En dag
per vecka
(ca 1 dag

av 5)

Ett par
dagar per
vecka (ca
1 dag av

2)

Varje dag

... ditt privatliv
kommit i vägen
för dina
arbetsuppgifter?

23. Har ofta under de senaste tre månaderna har …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar
per

månad
(ca 1

dag av
10)

En dag
per

vecka
(ca 1

dag av
5)

Ett par
dagar
per

vecka
(ca 1

dag av
2)

Varje
dag

...
ditt privatliv inneburit
att du inte kunnat
lägga så mycket tid
på ditt arbete som du
skulle velat göra?

24. Har ofta under de senaste tre månaderna har …

 

Inte
alls/mycket
sällan de

senaste tre
månaderna

Ett par
dagar
per

månad
(ca 1

dag av
10)

En dag
per

vecka
(ca 1

dag av
5)

Ett par
dagar
per

vecka
(ca 1

dag av
2)

Varje
dag

...
ditt privatliv kommit
i vägen för ditt
arbete?
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25. Bedöm varje påstående. Hur ofta passar det in på dig?

 Inte alls
Någon

enstaka
gång

Ibland
Ganska

ofta
Ofta, om
inte alltid

Jag är effektiv när
det gäller att
tillgodose andras
jobbrelaterade
behov

Jag utövar
ledarskap på ett
tillfredsställande
sätt

Jag får andra att
prestera mer än
de förväntas göra

Jag är bra på att
företräda andra
inför högre chefer

26. Bedöm varje påstående. Hur ofta passar det in på dig?

 Inte alls
Någon

enstaka
gång

Ibland
Ganska

ofta
Ofta, om
inte alltid

Jag samarbetar
med andra på ett
tillfredsställande
sätt

Jag får andra att
vilja lyckas

Jag är bra på att
tillmötesgå
organisatoriska
krav

Jag fungerar bra i
min roll som chef

27. Bedöm varje påstående. Hur ofta passar det in på dig?

 Inte alls
Någon

enstaka
gång

Ibland
Ganska

ofta
Ofta, om
inte alltid

Jag får andra att
vilja anstränga sig
mer
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 Inte alls
Någon

enstaka
gång

Ibland
Ganska

ofta
Ofta, om
inte alltid

Jag erhåller
respekt för det
sätt jag
utövar ledarskap
på, inte tack vare
min position

Jag leder en
grupp/avdelning/
enhet som är
effektiv

Jag får andra att
vilja hålla ut tills
vi nått vårt
mål/våra mål

28.

 
Tar helt
avstånd

från

Tar delvis
avstånd

från

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Vet ej

Jag vill fortsätta
att arbeta som
chef också i
framtiden 

29. Du som vill fortsätta att arbeta som chef: Vilka är de främsta
drivkrafterna bakom att du vill fortsätta verka som chef?

30. Du som inte tänker fortsätta som chef alternativt överväger att sluta
arbeta som chef:
Vilka är de huvudsakliga skälen till att du inte vill fortsätta som chef

31. Är du intresserad av att ta del av uppsatsen ombedes du markera det
här så att du kan få en pdf-kopia av den färdiga uppsatsen när den är
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klar. 

Ja

Nej

Tack för din medverkan!

Ett stort tack för att du tagit dig tid att svara på frågorna. 

Tack för hjälpen!

Sven-Åke Gustafsson
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Correlations

Correlations

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå andras 

reaktioner och 
upplevelser

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå mina 

egna 
reaktioner och 

upplevelser

I Som chef har 
jag tilltro till 

min egen 
förmåga att 
hantera de 

flesta 
arbetssituatio
ner jag ställs 

inför

I Som chef är 
det naturligt 
för mig att 

sätta gränser 
genom att 

prioritera och 
delegera 

arbetsuppgifte
r

I Jag har som 
vana att 
tydligt 

kommunicera 
till 

medarbetare 
när de inte 
uppfyller 

uttalade krav 
och 

överenskomm
elser I Jag lyssnar 

och känner in

I Jag 
kommunicerar 

tydligt mina 
förväntningar

I Som chef tycker 
jag det är svårt att 
förstå andras 
reaktioner och 
upplevelser

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Som chef tycker 
jag det är svårt att 
förstå mina egna 
reaktioner och 
upplevelser

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Som chef har jag 
tilltro till min egen 
förmåga att 
hantera de flesta 
arbetssituationer 
jag ställs inför

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

1 ,658* * - ,173 ,012 - ,105 - ,133 - ,054 - ,063

,000 ,082 ,904 ,293 ,182 ,592 ,531

102 102 102 102 102 102 102 102

,658* * 1 - ,252* - ,001 - ,152 - ,010 ,004 - ,097

,000 ,011 ,995 ,127 ,917 ,968 ,333

102 102 102 102 102 102 102 102

- ,173 - ,252* 1 ,329* * ,251* ,136 ,325* * ,169

,082 ,011 ,001 ,011 ,172 ,001 ,089

102 102 102 102 102 102 102 102

,012 - ,001 ,329* * 1 ,220* ,249* ,399* * ,121
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Correlations

I Jag anser att 
olikheter i 
åsikter ger 
energi till 

arbetsgruppen

I Som chef 
känner jag 
tvivel på att 
klara av de 

krav som olika 
arbetssituatio

ner medför I Jag skapar 
lagkänsla

I Jag har 
förtroende 
från mina 

medarbetare

I Dialog och 
interaktion 
med andra 
personer 

föregår mitt 
beslutsfattand

e

I Jag 
reflekterar 

regelbundet 
och 

systematiskt 
över vad jag 

gjort och vilka 
erfarenheter 

jag gör i rollen 
som chef I Lätt erkänna 

fel (Rev)
I Som chef tycker 
jag det är svårt att 
förstå andras 
reaktioner och 
upplevelser

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Som chef tycker 
jag det är svårt att 
förstå mina egna 
reaktioner och 
upplevelser

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Som chef har jag 
tilltro till min egen 
förmåga att 
hantera de flesta 
arbetssituationer 
jag ställs inför

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

- ,063 ,271* * - ,010 - ,047 - ,144 ,011 - ,236* ,323* *

,531 ,006 ,923 ,636 ,148 ,910 ,017 ,001

102 102 102 102 102 102 102 101

- ,097 ,273* * - ,021 - ,084 - ,112 - ,179 - ,379* * ,324* *

,333 ,006 ,830 ,403 ,262 ,072 ,000 ,001

102 102 102 102 102 102 102 101

,169 - ,116 ,194 ,202* ,062 ,007 ,122 ,023

,089 ,246 ,051 ,041 ,534 ,942 ,220 ,819

102 102 102 102 102 102 102 101

,121 - ,096 ,336* * ,172 ,106 ,038 ,094 - ,031

Page 2



Correlations

I Under de tre 
senaste 

månaderna 
har det hänt 
att jag blivit 

så uppfylld av 
arbetet att jag 
inte lyssnat på 
eller förstått 

kroppens 
signaler Hållbar_Chef_

TOT
I Som chef tycker 
jag det är svårt att 
förstå andras 
reaktioner och 
upplevelser

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Som chef tycker 
jag det är svårt att 
förstå mina egna 
reaktioner och 
upplevelser

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Som chef har jag 
tilltro till min egen 
förmåga att 
hantera de flesta 
arbetssituationer 
jag ställs inför

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

,323* * - ,224*

,001 ,036

101 8 8

,324* * - ,368* *

,001 ,000

101 8 8

,023 ,296* *

,819 ,005

101 8 8

- ,031 ,165
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Correlations

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå andras 

reaktioner och 
upplevelser

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå mina 

egna 
reaktioner och 

upplevelser

I Som chef har 
jag tilltro till 

min egen 
förmåga att 
hantera de 

flesta 
arbetssituatio
ner jag ställs 

inför

I Som chef är 
det naturligt 
för mig att 

sätta gränser 
genom att 

prioritera och 
delegera 

arbetsuppgifte
r

I Jag har som 
vana att 
tydligt 

kommunicera 
till 

medarbetare 
när de inte 
uppfyller 

uttalade krav 
och 

överenskomm
elser I Jag lyssnar 

och känner in

I Jag 
kommunicerar 

tydligt mina 
förväntningar

I Som chef är det 
naturligt för mig 
att sätta gränser 
genom att 
prioritera och 
delegera 
arbetsuppgifter

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag har som vana 
att tydligt 
kommunicera till 
medarbetare när 
de inte uppfyller 
uttalade krav och 
överenskommelse
r

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag lyssnar och 
känner in

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Jag 
kommunicerar 
tydligt mina 
förväntningar

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,012 - ,001 ,329* * 1 ,220* ,249* ,399* * ,121

,904 ,995 ,001 ,026 ,012 ,000 ,225

102 102 102 102 102 102 102 102

- ,105 - ,152 ,251* ,220* 1 ,058 ,370* * ,196*

,293 ,127 ,011 ,026 ,560 ,000 ,048

102 102 102 102 102 102 102 102

- ,133 - ,010 ,136 ,249* ,058 1 ,364* * ,034

,182 ,917 ,172 ,012 ,560 ,000 ,736
102 102 102 102 102 102 102 102

- ,054 ,004 ,325* * ,399* * ,370* * ,364* * 1 ,119

,592 ,968 ,001 ,000 ,000 ,000 ,235
102 102 102 102 102 102 102 102

- ,063 - ,097 ,169 ,121 ,196* ,034 ,119 1
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Correlations

I Jag anser att 
olikheter i 
åsikter ger 
energi till 

arbetsgruppen

I Som chef 
känner jag 
tvivel på att 
klara av de 

krav som olika 
arbetssituatio

ner medför I Jag skapar 
lagkänsla

I Jag har 
förtroende 
från mina 

medarbetare

I Dialog och 
interaktion 
med andra 
personer 

föregår mitt 
beslutsfattand

e

I Jag 
reflekterar 

regelbundet 
och 

systematiskt 
över vad jag 

gjort och vilka 
erfarenheter 

jag gör i rollen 
som chef I Lätt erkänna 

fel (Rev)
I Som chef är det 
naturligt för mig 
att sätta gränser 
genom att 
prioritera och 
delegera 
arbetsuppgifter

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag har som vana 
att tydligt 
kommunicera till 
medarbetare när 
de inte uppfyller 
uttalade krav och 
överenskommelse
r

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag lyssnar och 
känner in

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Jag 
kommunicerar 
tydligt mina 
förväntningar

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,121 - ,096 ,336* * ,172 ,106 ,038 ,094 - ,031

,225 ,338 ,001 ,083 ,291 ,703 ,347 ,761

102 102 102 102 102 102 102 101

,196* - ,039 ,160 ,117 ,100 ,103 ,211* ,021

,048 ,695 ,107 ,241 ,316 ,302 ,033 ,834

102 102 102 102 102 102 102 101

,034 ,050 ,194 ,020 ,060 ,098 ,210* ,043

,736 ,619 ,051 ,840 ,549 ,325 ,035 ,666
102 102 102 102 102 102 102 101

,119 - ,019 ,406* * ,176 ,103 ,163 ,300* * - ,060

,235 ,851 ,000 ,077 ,301 ,101 ,002 ,554
102 102 102 102 102 102 102 101

1 ,030 ,110 ,278* * ,241* - ,128 ,063 - ,080
Page 5



Correlations

I Under de tre 
senaste 

månaderna 
har det hänt 
att jag blivit 

så uppfylld av 
arbetet att jag 
inte lyssnat på 
eller förstått 

kroppens 
signaler Hållbar_Chef_

TOT
I Som chef är det 
naturligt för mig 
att sätta gränser 
genom att 
prioritera och 
delegera 
arbetsuppgifter

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag har som vana 
att tydligt 
kommunicera till 
medarbetare när 
de inte uppfyller 
uttalade krav och 
överenskommelse
r

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag lyssnar och 
känner in

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Jag 
kommunicerar 
tydligt mina 
förväntningar

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

- ,031 ,165

,761 ,124

101 8 8

,021 ,167

,834 ,120

101 8 8

,043 ,089

,666 ,408
101 8 8

- ,060 - ,010

,554 ,929
101 8 8

- ,080 - ,003
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Correlations

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå andras 

reaktioner och 
upplevelser

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå mina 

egna 
reaktioner och 

upplevelser

I Som chef har 
jag tilltro till 

min egen 
förmåga att 
hantera de 

flesta 
arbetssituatio
ner jag ställs 

inför

I Som chef är 
det naturligt 
för mig att 

sätta gränser 
genom att 

prioritera och 
delegera 

arbetsuppgifte
r

I Jag har som 
vana att 
tydligt 

kommunicera 
till 

medarbetare 
när de inte 
uppfyller 

uttalade krav 
och 

överenskomm
elser I Jag lyssnar 

och känner in

I Jag 
kommunicerar 

tydligt mina 
förväntningar

I Jag anser att 
olikheter i åsikter 
ger energi till 
arbetsgruppen

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Som chef känner 
jag tvivel på att 
klara av de krav 
som olika 
arbetssituationer 
medför

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag skapar 
lagkänsla

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Jag har 
förtroende från 
mina medarbetare

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

- ,063 - ,097 ,169 ,121 ,196* ,034 ,119 1

,531 ,333 ,089 ,225 ,048 ,736 ,235
102 102 102 102 102 102 102 102

,271* * ,273* * - ,116 - ,096 - ,039 ,050 - ,019 ,030

,006 ,006 ,246 ,338 ,695 ,619 ,851 ,767

102 102 102 102 102 102 102 102

- ,010 - ,021 ,194 ,336* * ,160 ,194 ,406* * ,110

,923 ,830 ,051 ,001 ,107 ,051 ,000 ,272
102 102 102 102 102 102 102 102

- ,047 - ,084 ,202* ,172 ,117 ,020 ,176 ,278* *

,636 ,403 ,041 ,083 ,241 ,840 ,077 ,005
102 102 102 102 102 102 102 102

- ,144 - ,112 ,062 ,106 ,100 ,060 ,103 ,241*
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Correlations

I Jag anser att 
olikheter i 
åsikter ger 
energi till 

arbetsgruppen

I Som chef 
känner jag 
tvivel på att 
klara av de 

krav som olika 
arbetssituatio

ner medför I Jag skapar 
lagkänsla

I Jag har 
förtroende 
från mina 

medarbetare

I Dialog och 
interaktion 
med andra 
personer 

föregår mitt 
beslutsfattand

e

I Jag 
reflekterar 

regelbundet 
och 

systematiskt 
över vad jag 

gjort och vilka 
erfarenheter 

jag gör i rollen 
som chef I Lätt erkänna 

fel (Rev)
I Jag anser att 
olikheter i åsikter 
ger energi till 
arbetsgruppen

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Som chef känner 
jag tvivel på att 
klara av de krav 
som olika 
arbetssituationer 
medför

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag skapar 
lagkänsla

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Jag har 
förtroende från 
mina medarbetare

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1 ,030 ,110 ,278* * ,241* - ,128 ,063 - ,080

,767 ,272 ,005 ,015 ,199 ,531 ,429
102 102 102 102 102 102 102 101

,030 1 - ,112 - ,037 - ,109 ,017 - ,119 ,362* *

,767 ,264 ,715 ,276 ,865 ,233 ,000

102 102 102 102 102 102 102 101

,110 - ,112 1 ,463* * - ,003 ,067 ,123 ,074

,272 ,264 ,000 ,973 ,502 ,217 ,465
102 102 102 102 102 102 102 101

,278* * - ,037 ,463* * 1 ,004 ,222* ,119 - ,222*

,005 ,715 ,000 ,972 ,025 ,233 ,026
102 102 102 102 102 102 102 101

,241* - ,109 - ,003 ,004 1 ,234* ,317* * - ,007
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Correlations

I Under de tre 
senaste 

månaderna 
har det hänt 
att jag blivit 

så uppfylld av 
arbetet att jag 
inte lyssnat på 
eller förstått 

kroppens 
signaler Hållbar_Chef_

TOT
I Jag anser att 
olikheter i åsikter 
ger energi till 
arbetsgruppen

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Som chef känner 
jag tvivel på att 
klara av de krav 
som olika 
arbetssituationer 
medför

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Jag skapar 
lagkänsla

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

I Jag har 
förtroende från 
mina medarbetare

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

- ,080 - ,003

,429 ,975
101 8 8

,362* * - ,372* *

,000 ,000

101 8 8

,074 - ,033

,465 ,763
101 8 8

- ,222* ,134

,026 ,215
101 8 8

- ,007 ,087
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Correlations

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå andras 

reaktioner och 
upplevelser

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå mina 

egna 
reaktioner och 

upplevelser

I Som chef har 
jag tilltro till 

min egen 
förmåga att 
hantera de 

flesta 
arbetssituatio
ner jag ställs 

inför

I Som chef är 
det naturligt 
för mig att 

sätta gränser 
genom att 

prioritera och 
delegera 

arbetsuppgifte
r

I Jag har som 
vana att 
tydligt 

kommunicera 
till 

medarbetare 
när de inte 
uppfyller 

uttalade krav 
och 

överenskomm
elser I Jag lyssnar 

och känner in

I Jag 
kommunicerar 

tydligt mina 
förväntningar

I Dialog och 
interaktion med 
andra personer 
föregår mitt 
beslutsfattande

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Jag reflekterar 
regelbundet och 
systematiskt över 
vad jag gjort och 
vilka erfarenheter 
jag gör i rollen 
som chef

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Lätt erkänna fel 
(Rev)

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

- ,144 - ,112 ,062 ,106 ,100 ,060 ,103 ,241*

,148 ,262 ,534 ,291 ,316 ,549 ,301 ,015

102 102 102 102 102 102 102 102

,011 - ,179 ,007 ,038 ,103 ,098 ,163 - ,128

,910 ,072 ,942 ,703 ,302 ,325 ,101 ,199

102 102 102 102 102 102 102 102

- ,236* - ,379* * ,122 ,094 ,211* ,210* ,300* * ,063

,017 ,000 ,220 ,347 ,033 ,035 ,002 ,531
102 102 102 102 102 102 102 102

,323* * ,324* * ,023 - ,031 ,021 ,043 - ,060 - ,080
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Correlations

I Jag anser att 
olikheter i 
åsikter ger 
energi till 

arbetsgruppen

I Som chef 
känner jag 
tvivel på att 
klara av de 

krav som olika 
arbetssituatio

ner medför I Jag skapar 
lagkänsla

I Jag har 
förtroende 
från mina 

medarbetare

I Dialog och 
interaktion 
med andra 
personer 

föregår mitt 
beslutsfattand

e

I Jag 
reflekterar 

regelbundet 
och 

systematiskt 
över vad jag 

gjort och vilka 
erfarenheter 

jag gör i rollen 
som chef I Lätt erkänna 

fel (Rev)
I Dialog och 
interaktion med 
andra personer 
föregår mitt 
beslutsfattande

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Jag reflekterar 
regelbundet och 
systematiskt över 
vad jag gjort och 
vilka erfarenheter 
jag gör i rollen 
som chef

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Lätt erkänna fel 
(Rev)

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,241* - ,109 - ,003 ,004 1 ,234* ,317* * - ,007

,015 ,276 ,973 ,972 ,018 ,001 ,945

102 102 102 102 102 102 102 101

- ,128 ,017 ,067 ,222* ,234* 1 ,173 ,001

,199 ,865 ,502 ,025 ,018 ,082 ,994

102 102 102 102 102 102 102 101

,063 - ,119 ,123 ,119 ,317* * ,173 1 - ,264* *

,531 ,233 ,217 ,233 ,001 ,082 ,008
102 102 102 102 102 102 102 101

- ,080 ,362* * ,074 - ,222* - ,007 ,001 - ,264* * 1
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Correlations

I Under de tre 
senaste 

månaderna 
har det hänt 
att jag blivit 

så uppfylld av 
arbetet att jag 
inte lyssnat på 
eller förstått 

kroppens 
signaler Hållbar_Chef_

TOT
I Dialog och 
interaktion med 
andra personer 
föregår mitt 
beslutsfattande

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

I Jag reflekterar 
regelbundet och 
systematiskt över 
vad jag gjort och 
vilka erfarenheter 
jag gör i rollen 
som chef

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

I Lätt erkänna fel 
(Rev)

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

- ,007 ,087

,945 ,421

101 8 8

,001 ,010

,994 ,929

101 8 8

- ,264* * ,388* *

,008 ,000
101 8 8

1 - ,484* *
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Correlations

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå andras 

reaktioner och 
upplevelser

I Som chef 
tycker jag det 

är svårt att 
förstå mina 

egna 
reaktioner och 

upplevelser

I Som chef har 
jag tilltro till 

min egen 
förmåga att 
hantera de 

flesta 
arbetssituatio
ner jag ställs 

inför

I Som chef är 
det naturligt 
för mig att 

sätta gränser 
genom att 

prioritera och 
delegera 

arbetsuppgifte
r

I Jag har som 
vana att 
tydligt 

kommunicera 
till 

medarbetare 
när de inte 
uppfyller 

uttalade krav 
och 

överenskomm
elser I Jag lyssnar 

och känner in

I Jag 
kommunicerar 

tydligt mina 
förväntningar

I Under de tre 
senaste 
månaderna har 
det hänt att jag 
blivit så uppfylld 
av arbetet att jag 
inte lyssnat på 
eller förstått 
kroppens signaler

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Hållbar_Chef_TOT Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,323* * ,324* * ,023 - ,031 ,021 ,043 - ,060 - ,080

,001 ,001 ,819 ,761 ,834 ,666 ,554 ,429

101 101 101 101 101 101 101 101

- ,224* - ,368* * ,296* * ,165 ,167 ,089 - ,010 - ,003

,036 ,000 ,005 ,124 ,120 ,408 ,929 ,975
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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Correlations

I Jag anser att 
olikheter i 
åsikter ger 
energi till 

arbetsgruppen

I Som chef 
känner jag 
tvivel på att 
klara av de 

krav som olika 
arbetssituatio

ner medför I Jag skapar 
lagkänsla

I Jag har 
förtroende 
från mina 

medarbetare

I Dialog och 
interaktion 
med andra 
personer 

föregår mitt 
beslutsfattand

e

I Jag 
reflekterar 

regelbundet 
och 

systematiskt 
över vad jag 

gjort och vilka 
erfarenheter 

jag gör i rollen 
som chef I Lätt erkänna 

fel (Rev)
I Under de tre 
senaste 
månaderna har 
det hänt att jag 
blivit så uppfylld 
av arbetet att jag 
inte lyssnat på 
eller förstått 
kroppens signaler

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Hållbar_Chef_TOT Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

- ,080 ,362* * ,074 - ,222* - ,007 ,001 - ,264* * 1

,429 ,000 ,465 ,026 ,945 ,994 ,008

101 101 101 101 101 101 101 101

- ,003 - ,372* * - ,033 ,134 ,087 ,010 ,388* * - ,484* *

,975 ,000 ,763 ,215 ,421 ,929 ,000 ,000
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7

Page 14



Correlations

I Under de tre 
senaste 

månaderna 
har det hänt 
att jag blivit 

så uppfylld av 
arbetet att jag 
inte lyssnat på 
eller förstått 

kroppens 
signaler Hållbar_Chef_

TOT
I Under de tre 
senaste 
månaderna har 
det hänt att jag 
blivit så uppfylld 
av arbetet att jag 
inte lyssnat på 
eller förstått 
kroppens signaler

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Hållbar_Chef_TOT Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1 - ,484* *

,000

101 8 7

- ,484* * 1

,000
8 7 8 8

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Page 15



Correlations

Correlations

Y Jag har ett 
klart beskrivet 
uppdrag som 

chef

Y Det finns 
tydliga mål för 
verksamheten 
jag är chef för

Y Det finns en 
klar och tydlig 
delegationsor
dning med 
dithörande 

beslutsgång i 
organisatione
n som helhet

Y Inom 
verksamheten 

finns 
välfungerande 
styrprocesser 

avseende 
budget, 

verksamhet, 
och personal Hållbar_Chef_

TOT
Y Jag har ett klart 
beskrivet uppdrag 
som chef

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y Det finns tydliga 
mål för 
verksamheten jag 
är chef för

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y Det finns en klar 
och tydlig 
delegationsordnin
g med dithörande 
beslutsgång i 
organisationen 
som helhet

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

1 ,501* * ,455* * ,345* * ,117

,000 ,000 ,000 ,279
102 102 102 102 8 8

,501* * 1 ,302* * ,421* * ,111

,000 ,002 ,000 ,302
102 102 102 102 8 8

,455* * ,302* * 1 ,558* * ,254*

,000 ,002 ,000 ,017

102 102 102 102 8 8

,345* * ,421* * ,558* * 1 ,175
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Correlations

Y Jag har ett 
klart beskrivet 
uppdrag som 

chef

Y Det finns 
tydliga mål för 
verksamheten 
jag är chef för

Y Det finns en 
klar och tydlig 
delegationsor
dning med 
dithörande 

beslutsgång i 
organisatione
n som helhet

Y Inom 
verksamheten 

finns 
välfungerande 
styrprocesser 

avseende 
budget, 

verksamhet, 
och personal Hållbar_Chef_

TOT
Y Inom 
verksamheten 
finns 
välfungerande 
styrprocesser 
avseende budget, 
verksamhet, och 
personal

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Hållbar_Chef_TOT Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,345* * ,421* * ,558* * 1 ,175

,000 ,000 ,000 ,104

102 102 102 102 8 8

,117 ,111 ,254* ,175 1

,279 ,302 ,017 ,104
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations

Correlations

Y Det råder 
balans mellan 

mitt ansvar 
och mina 

befogenheter 
- Avseende 

verksamheten

Y Det råder 
balans mellan 

mitt ansvar 
och mina 

befogenheter 
- Avseende 

personal

Y Det råder 
balans mellan 

mitt ansvar 
och mina 

befogenheter 
- Avseende 

budget Hållbar_Chef_
TOT

Y Det råder balans 
mellan mitt ansvar 
och mina 
befogenheter - 
Avseende 
verksamheten

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y Det råder balans 
mellan mitt ansvar 
och mina 
befogenheter - 
Avseende personal

Pearson 
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y Det råder balans 
mellan mitt ansvar 
och mina 
befogenheter - 
Avseende budget

Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Hållbar_Chef_TOT Pearson 
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1 ,658* * ,543* * ,357* *

,000 ,000 ,001

102 102 102 8 8

,658* * 1 ,675* * ,199

,000 ,000 ,063

102 102 102 8 8

,543* * ,675* * 1 ,245*

,000 ,000 ,021

102 102 102 8 8

,357* * ,199 ,245* 1

,001 ,063 ,021
8 8 8 8 8 8 8 8

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. Page 18



Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations
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