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Ledares förväntningar på medarbetares bidrag till arbetsklimatet  

 
 

Julia Shafadi 
 
Forskning visar att ledares förväntningar på medarbetarna är 
betydelsefullt för att skapa ett gott arbetsklimat, trots detta är 
forskningsområdet relativt outforskat. Denna studie syftar till att 
undersöka ledares förväntningar på medarbetare, utifrån hur 
medarbetarna kan bidra till ett gott arbetsklimat. Studien utfördes 
genom semistrukturerade intervjuer med 8 ledare, med ett åldersspann 
på 34-55 år, det var fem män och tre kvinnor. Det insamlade materialet 
meningskoncentrerades och analyserades med en narrativ metod. 
Resultatet visade att ledare kan tydliggöra sina förväntningar på sina 
medarbetare genom tydlig kommunikation, delaktighet och 
uppföljning. Resultatet visade även att de faktorer som ledarna beskrev 
som viktiga för arbetsklimatets framtid var; att ge feedback, att ha 
målfokus, att ta ansvar för arbetsklimatet och att tydliggöra 
förväntningar. Slutsatsen blev att det finns ett behov av att tydliggöra 
de förväntningar som ledarna har på sina medarbetare. Det visade också 
att involvera medarbetarna i arbetsklimatarbeten och att skapa en 
medvetenhet om ett gemensamt ansvar för arbetsklimatet kan vara ett 
betydelsefullt sätt att göra detta. 

 
Keywords: work climate, work environment, leaders expectations, 
psychological contract  

 
 

Inledning 
 
I Arbetsmiljöverkets (2014) rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs hur 
arbetsgivare kan arbeta för att främja en bra arbetsmiljö. I rapporten är det centralt att det är 
arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta innebär till 
exempel att arbetsgivarna är skyldiga att skapa ordning och reda, organisera arbetsmiljöarbetet,  
se till att arbetstagarna får delta i arbetsmiljöarbetet, undersöka arbetsförhållandena, bedöma 
risker, vidta åtgärder, genomföra uppföljningar för att se om arbetsmiljön förbättrats.  
Medarbetarnas ansvar kring arbetsmiljön handlar om att rapportera viktig information till 
arbetsgivaren vilket kan handla om olycksfall, avvikelser, risker och arbetsskador. 
Medarbetarna ska följa organisationens rutiner och instruktioner för arbetet och 
arbetsmiljöarbetet. Det arbetsmiljöarbete som beskrivs ovan kan ses som att vara av praktisk, 
fysisk och konkret natur, och på så sätt inte självklart relaterat till det som beskrivs som 
arbetsklimat.  

*Jag vill rikta ett stort tack till deltagarna som gjorde denna uppsats möjlig. Det har varit mycket berikande och inspirerande 
att få ta del av deras erfarenheter och berättelser. På grund av begränsningar har jag dock inte kunnat ta med alla kloka tankar 
och erfarenheter som kommit fram. Vidare vill jag tacka min handledare Kicki Oljemark, för stöd, engagemang, tips och råd 
och uppmuntrande ord när detta behövdes.  
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Arbetsklimatet handlar mer om den psykologiska arbetsmiljön, vilken kan vara svårare att 
definiera och konkretisera eftersom det kan handla om människors upplevelser och beteenden 
i relation till sig själva och andra människor (Arbetsmiljöverket, 2014). I rapporten står det 
relativt lite om medarbetarens ansvarstagande och möjligheter i relation till att bidra till 
arbetsklimatet, ej heller något om vilka förväntningar arbetsgivaren kan ha på sina medarbetare 
utifrån att ta ansvar för arbetsklimatet/arbetsmiljön. 

 

Arbetsklimat  

Arbetsmiljön beskrivs av arbetsmarknadsdepartementet (1977) som att handla om de fysiska 
faktorer som påverkar medarbetarna på en arbetsplats. Detta kan bland annat innefatta faktorer 
som buller, ljus, ljudvolym, ergonomi, arbetsplatsens lokaler och så vidare. Arbetsklimatet 
däremot, beskrivs enligt Denison (1996) som att arbetsklimatet på en arbetsplats handlar om 
gruppmedlemmarnas upplevelser av arbetsmiljön och att dessa upplevelser påverkar 
gruppmedlemmarnas beteende. Arbetsklimatet påverkar i sin tur därför hela arbetsmiljön 
(Denison, 1996). Trots att arbetsklimatet har stått lite i skuggan av arbetsmiljön inom 
forskningsvärlden, har arbetsklimatet under senare år fått ett allt större intresse hos forskare. 
Forskning (Kuenzi & Schminke, 2009) kring arbetsklimat beskrivs som betydelsefullt då det 
berör nästan alla aspekter inom arbetslivet och påverkar både medarbetare och företag. Kuenzi 
och Schminke (2009) beskriver hur forskare har visat på att arbetsklimatet kan påverkas av en 
rad aspekter där det går att se en tydlig parallell till hur medarbetare är en betydelsefull del i att 
skapa arbetsklimatet. Aspekter som lyfts fram är; (1). Arbetsklimat och medarbetarnas resultat. 
Arbetsklimatet påverkar medarbetarnas resultat positivt. Studier visar att ett gott arbetsklimat 
främjar medarbetarnas individuella prestationer, (2). Arbetsklimat och arbetsattityder.  
  Arbetsklimatet påverkar medarbetarnas arbetsattityder positivt. Jobbattityder innefattar 
faktorer som; arbetstillfredsställelse vilket handlar om hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen 
samt organisationsförpliktelse som innebär att medarbetarna blir mer engagerade i sitt arbete 
och i organisationen. (3). Arbetsklimat och medarbetarnas beteende. Arbetsklimatet påverkar 
medarbetarnas beteende positivt. Det handlar till exempel om hur omsättningsintentioner 
påverkas, vilket syftar till ett högre deltagande och en lägre frånvaro av medarbetarna. 
Dessutom har studier visat att ett gott arbetsklimat kan leda till beteenden som OCB (OCB är 
en förkortning på organizational citizen behaviour). Detta innebär att en medarbetare utför ett 
positivt beteende som ligger utanför de skyldigheter och arbetsuppgifter som de har men som 
är gynnsamt för organisationen. (4). Arbetsklimat och säkerhet. En arbetsplats som har ett 
arbetsklimat där medarbetarna får vägledning om lämpligt organisationsbeteende, belöningar 
som feedback och erkännande gällande säkerhetsfrågor, tenderar till att minska antalet olyckor 
och skador på arbetsplatsen. (5). Arbetsklimat och innovation. Arbetsklimat som främjar 
initiativ och stöd i innovationsprocessen, påverkar organisationens resultat och lönsamhet, till 
exempel ekonomisk utveckling och målprestation positivt. Det påverkar även medarbetarnas 
engagemang, tillfredsställelse och kreativitet positivt. (6). Arbetsklimat och lagets prestation. 
Arbetsklimatet är positivt relaterat till lagets prestation, studier visar att ett bra arbetsklimat kan 
leda till att arbetslaget utför ett OCB beteende. (7). Arbetsklimat och företagets resultat. Studier 
visar att arbetsklimatet var positivt relaterat till försäljningsresultat och produktivitet. Dessa 
aspekter visar på hur stort inflytande arbetsklimatet har på både individer och arbetsplatsen 
(Kuenzi & Schminke, 2009). 

Viktiga aspekter för att skapa ett gott arbetsklimatet. Desforges, Drenovik, Gélinas, 
Lavoie -Tremblay, Marchionni och Wright (2008) beskriver om aspekter som är betydelsefulla 
för att skapa ett gott arbetsklimat, dessa är bland annat att medarbetarna får socialt stöd från 
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ledare exempelvis med laganda, samarbete och att alla hjälper varandra. Arbetsklimatet 
påverkas också positiv enligt Desforges et al., (2008) när alla medarbetare belönas i sin 
arbetsprestation, till exempel med uppmuntran och uppskattning. Desforges et al., (2008) 
forskning bekräftas i en studie genomförd av Wallin, Jakobsson och Edberg (2012). Här med 
en mer specifik koppling till betydelsen av att ge varandra stöd i ett arbetslag. Deras resultat 
visade att assisterande sjuksköterskor inom äldreomsorgen ansåg att de faktorer som skapar ett 
gott arbetsklimat var att det fanns goda relationer inom arbetsgruppen, att medarbetarna hade 
en positiv inställning till ledarna, att medarbetarna fick tillräckligt med tid för sina 
arbetsuppgifter och att medarbetarna fick stöd från organisationen i sitt arbete. I en rapport 
publicerad av arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet menar professor Eva Vingård (2009) att det 
går att se direkta kopplingar mellan ett gott arbetsklimat och att ha goda relationer med kollegor 
och ledare, och att detta bland annat bidrar till ökad kreativitet, ökad handlingskraft, ökad 
förmåga för komplexitet och ökad förmåga att erhålla information. Vingård beskriver även att 
personkonflikter minskar av ett gott arbetsklimat. En annan positiv effekt av ett gott 
arbetsklimat är att det ger ett ökat stöd i lärandet. Hon beskriver vidare att det goda 
arbetsklimatet kan bidra till en ökad improvisation och förändring till exempel genom att 
medarbetarnas förmåga till att tänka innovativ ökar. Till detta kommer också ett ökat stöd i roll 
och identitet (att spontana beslut ökar) samt att ”vi” och ”dom” tänkandet minskar.  

Enligt Vingård leder detta till att även koordineringsviljan ökar, vilket handlar om att 
medarbetarnas vilja till att involvera andra kollegor och avdelningar i sitt arbete ökar. Andra 
effekter av ett gott arbetsklimat är ökad hälsa, studier visar att individer som har goda relationer 
med sina arbetskollegor och ledare, har lägre blodtryck och är mindre stressade. Vidare 
beskriver Vingård i sin rapport att forskning i årtionden har bekräftat att ett dåligt arbetsklimat 
leder till negativa konsekvenser för både individer, företag och samhället. De negativa 
konsekvenserna kan vara i form av hög sjukfrånvaro, psykisk och fysisk ohälsa som stress och 
utbrändhet samt produktionsbortfall. Vingårds (2009) resonemang om att ha goda relationer 
mellan kollegor och ledare på arbetsplatsen, kan kopplas till Scarlett (2015) forskning. Scarlett 
beskriver forskning som visar på att sättet vi bemöter varandra på, påverkar varandras 
signal/hormonsystem och framkallar olika effekter i kroppen och vårat mående. Detta kan till 
exempel handla om ökat adrenalin eller dopamin påslag vilket bidrar till tunnelseende, minskad 
samarbetsförmåga respektive motivation och drivkrafter.  

Arbetsklimat och den salutogena hälsomodellen. En ytterligare koppling som går att dra 
till arbetsklimatet är Antonovskys salutogena hälsomodell. Denna handlar om att främja god 
hälsa genom att ta till vara på och lyfta de resurser som redan finns (Morrison & Clift, 2005). 
Antonovsky (1996) intresserade sig för att ta reda på vilka faktorer som gör att personer håller 
sig friska, trots att de befinner sig i en miljö med yttre påfrestningar. Det salutogena synsättet 
fokuserar på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Vidare menar Antonovsky att om man har en 
god känsla av sammanhang bidrar detta till god hälsa. För att mäta graden av friskhet hos en 
individ används modellen KASAM. KASAM är uppbyggt av tre komponenter; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om betydelsen av att det som händer 
under livet både inom och utanför individen är strukturerat, förutsägbart och förklarligt.  

Hanterbarhet innebär att det finns resurser tillgängliga för att kunna möta de krav som 
ställs på individen i omgivningen. Meningsfullhet menar Antonovsky handlar om att de krav 
och utmaningar som man möter är förtjänta att investera och engagera sig i (Morrison & Clift, 
2005). KASAM har även en inverkan på individers upplevelser av sin arbetsmiljö och 
arbetsfaktorer. I en studie som Feldt (1997) genomfört visar resultatet att KASAM har en 
betydande inverkan på individers välbefinnande och arbetsförmåga. Vidare visar resultatet att 
individer med en högre nivå av KASAM har en lägre nivå av psykosomatiska symptom och 
emotionell utmattning. Resultatet visade även att KASAM har en inverkan på sambandet 
mellan upplevda arbetsegenskaper och välbefinnande. Således menar Feldt (1997) utifrån  
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Antonovsky tankar att den salutogena orienteringen kan inspirera ledare som arbetar 
med att främja hälsa och välmående i arbetet. De tankar som Antonovsky bidragit med innebär 
att det fokus vi har på arbetsplatsen gör en stor skillnad för hur vi mår på arbetsplatsen. Hanson 
(2010) beskriver betydelsen av ett salutogent ledarskap och vad detta kan bidra till. Hanson 
beskriver också att medarbetares eget ansvar och samspel har en stor betydelse. Exempel på 
detta är en förmåga att som medarbetare kunna begripa sig på folk. Om uppgiften innebär att 
man ska samarbeta med andra så gör det en skillnad om medarbetare också har en förståelse för 
vad som bidrar till ett gott samarbete. Hanson beskriver detta som ett pågående lärande. Andra 
aspekter som nämns av Hanson (2010) är medarbetares förmåga att värdera sig själv och att 
som individ ha en god kunskap om vad som är ett bra resultat eller en god kvalitét i det vi gör. 
Detta för att kunna se ett konkret resultat av sitt arbete. Hanson beskriver också betydelsen av 
arbetskamraters återkoppling och att detta har en stor betydelse för att man ska känna sig sedd 
och uppskattad. Uppskattning ses som en viktig del i att sprida arbetsglädje och stärka 
självkänslan. 

Whitney och Cooperrider (2005) skriver om appreciative inquiry som också kan kopplas 
till det salutogena perspektivet och arbetsklimat. Appreciative inquiry kan delvis beskrivas som 
en arbetsmetod vilken kan användas vid organisationsutveckling. Bakgrunden till appreciative 
inquiry började som actionsforskning då forskare blev medvetna om hur sättet de frågade 
påverkade de svar som de fick. Genom att fråga om livgivande faktorer och det som fungerar 
bra, arbetsglädje och yrkesstolthet såg man mer utav detta. Detta omvandlades sedan till ett sätt 
att arbeta med individer, grupper, organisationer och communities vid förändringsarbete.  

Appreciative inquiry handlar om  hur man kan bidra till att få fram och bygga på 
livgivande faktorer (det som redan fungerar bra) i organisationer och samhällen. Detta innebär 
i sin tur att man involverar medarbetare genom att tillsammans med dem visualisera den framtid 
som önskas, man utforskar det som redan finns som fungerar bra och bygger utveckling och 
förändring på detta. Arbetssättet syftar till att förankra processer, involvera medarbetare, skapa 
delaktighet och ansvarstagande i processer med fokus mot affirmativa mål detta genom att 
stärka livgivande krafter, det som fungerar bra och utgå ifrån att alla individer, grupper och 
samhällen har mycket outnyttjad potential.  

Den styrteknik som används på arbetsplatsen kan också vara av vikt när det kommer till 
arbetsklimatet, då styrningen kan påverka hur mycket medarbetarna involveras i arbetet. I 
regeringens publikation om tillitsreformen skriver de om hur styrningen inom välfärdstjänster 
i offentlig sektor, kommuner och landsting behöver utvecklas. Detta ska ske genom att använda 
en tillitsbaserad styrning, som innebär att styrningen är inriktad på att ledaren tar till vara på 
medarbetarnas kunskaper och erfarenheter samt ger dem mer ansvar, vilket ska bidra till mer 
effektiva verksamheter med bättre kvalitet (Regeringen, 2017).  

 
Ledares förväntningar på medarbetare 
  
Det finns inte så mycket forskning av betydelsen av ledares förväntningar på medarbetare och 
deras bidrag till arbetsklimat och arbetsmiljö. Förväntningar har däremot studerats i andra 
sammanhang, till exempel inom begreppet psykologiska kontrakt (De Cyuper & De Witte, 
2006). Psykologiska kontrakt beskrivs som upplevelsen av de ömsesidiga förväntningar, löften 
och åtaganden som kan finnas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Psykologiska kontrakt 
kan brytas, detta kallas för ”brott mot psykologiska kontrakt” och innebär att motparten inte 
fullföljer sina åtaganden det vill säga att arbetsgivaren eller arbetstagaren inte lever upp till de 
förväntningar som finns på dem. Ett avbrutet kontrakt kan leda till lägre nivåer av arbetsnöjdhet, 
organisatoriskt engagemang och ökade rollkonflikter (Nadin & William, 2011).  
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Nadin och William (2011) beskriver hur forskning visar på att det kan finnas mycket 
som är outtalat mellan arbetsgivare och arbetstagare. De visar också på att det finns ett värde i 
att ledare behöver bli mer tydliga i vilka förväntningar som de har på sina medarbetare. Med 
tydligare och uttalade förväntningar kan medarbetarna bidra till verksamheten utifrån 
arbetsgivarens förväntade önskemål (Nadin & William, 2011). Detta kan också kopplas till 
Pygmalion effekten (Rosenthal & Jacobsen, 1968) där det visade sig att den förväntan som 
lärare hade på sina elever och tilltro till deras förmåga avsevärt påverkade elevernas prestation 
och resultat. I dessa fall kom man att prata om självuppfyllande profetior vilket också kan 
diskuteras utifrån begreppet self-efficacy. Self-efficacy handlar om en individs förväntningar 
på vad man själv klarar av i en specifik situation, utefter sin egna förmåga (Bandura, 1997). 
Bandura (1977) beskrev det som att det går att påverka en individs self-efficacy genom 
övertalning. Till exempel när en lärare eller förälder har höga förväntningar på en elevs 
skolprestation, kan detta leda till att elevens self-efficacy påverkas.  
  Loeb (2016) skriver om betydelsen av self-efficacy i arbetslivet där det visar sig att 
medarbetarnas tilltro till sin egen förmåga gör stor skillnad för arbetsplatsen. Self-efficacy är 
viktigt för arbetsplatsen då den påverkar flera olika aspekter. Self-efficacy (Bandura, 1997) 
påverkar medarbetarnas motivation positivt vilket medför att medarbetarnas engagemang till 
arbetet ökar, att medarbetarnas arbetsprestation ökar och deras förmåga till att nå mål genom 
att tillämpa sin kunskap på sina arbetsuppgifter ökar. Vilket i sin tur organisationens resultat 
positivt. Detta innebär också att medarbetarnas self-efficacy påverkar val av vilka uppgifter de 
tar sig an, utifrån vad de tror att de kan lyckas med. 
  Nadin &William (2011) beskriver att tydliga förväntningar och att stämma av dessa har 
en stor betydelse. I annat fall så kan medarbetare bli frustrerade över att deras förväntningar 
inte stämmer med den verklighet som de upplever vara. Författarna beskriver att de flesta 
studier inom området undersöker förväntningar och betydelsen av detta utifrån medarbetarens 
perspektiv. Det finns få studier som fokuserar på arbetsgivarens perspektiv. I sin studie 
beskriver de att när en arbetsgivare inte lyckas leva upp till de förväntning som finns på dem är 
det enkelt att åtgärda genom att arbetstagarna försöker återgå och återställa balansen. Däremot 
om en arbetstagare misslyckas att uppfylla de förväntningar som arbetsgivare har på dem kan 
det leda till negativa konsekvenser för individen och organisationen. Exempelvis kan 
konsekvenser som minskad arbetsnöjdhet, minskat engagemang för arbetet och minskat 
psykiskt välbefinnande uppstå för individen. Organisationen kan påverkas av konsekvenser 
som sabotage och att arbetstagare väljer att avsluta sin anställning.  
  Utifrån detta går det att dra en slutsats om att medarbetare har en stor betydelse för 
arbetsklimatet. Därmed går det också att dra en slutsats att chefer och ledare kan ha 
förväntningar på medarbetare om att de förväntas bidra och att dessa förväntningar kan behöva 
uttryckas så att också medarbetare förstår sin betydelse.  
 
 
Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna studie var att undersöka ledares förväntningar på medarbetarna, utifrån hur 
de tänker att medarbetare kan bidra till ett gott arbetsklimat. Således blir frågeställningarna i 
denna studie: Hur beskriver ledare att de kan bidra till tydliga förväntningar på sina medarbetare 
utifrån deras bidrag till ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö? Hur ser ledares drömscenario 
ut om ett gemensamt ansvarstagande i arbetsgrupper för arbetsmiljö/arbetsklimat? Vilka 
faktorer beskriver de som viktiga för framtiden? Författarens förhoppning är att resultatet kan 
användas för att ge ledare ökad förståelse av hur man kan involvera medarbetare i att 
konstruktivt bidra till ett gott arbetsklimat och hur det är möjligt att tydliggöra förväntningar. 
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Förhoppningsvis kan resultatet användas som ett verktyg för ledare för att främja arbetsklimatet 
på sin arbetsplats. 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Studiens syfte är som ovan nämnts att undersöka ledares förväntningar på sina medarbetare och 
utifrån hur de tänker att medarbetare kan bidra till en god arbetsmiljö/gott arbetsklimat. Utifrån 
detta söktes deltagare med chefsbefattning eller ledarbefattning. Befattningarna innebär att det 
är deltagare som har ett mandat att leda verksamheten och således också ”rätt” att ha 
förväntningar på sina medarbetare.  I studien användes en kombination av ett handplockat urval 
och ett snöbollsurval för att få en bredd i urvalet med olika kön, ålder, utbildning, 
yrkeserfarenheter och ledare från olika branscher. Ett handplockat urval innebär att författaren 
väljer ut deltagare efter forskningens syfte och frågeställning grundat på deras kunskap och 
erfarenhet (Langemar, 2008). Deltagarna plockades ut genom att författaren letade upp och 
kontaktade personer på nätet med chefs/ledarbefattningar. Snöbollsurval innebar i detta fall att 
de som redan tackat ja till intervjuer rekommenderat ytterligare personer att intervjua 
(Langemar, 2008). 

Totalt genomfördes åtta intervjuer, varav fem var män och tre kvinnor. Sex av 
deltagarna hade en chefsbefattning och två av deltagarna befattningar som personalansvariga, 
med ett stort ansvar för att leda medarbetarna på arbetsplatsen. Åldersspannet var mellan 34 – 
55 år och deras bakgrund var skiftande. En av deltagarna saknade eftergymnasial utbildning 
och resterande sju hade en universitets/ högskoleutbildning på tre eller fler år. Deltagarnas 
erfarenheter av att arbeta som chef/ledare varierade mellan 3–23 år. Deltagarna representerade 
skiftande verksamhetsområden vilka var; IT, handel, hälsa, bank, hemservice, energi och 
utbildning. Två av deltagarna arbetade inom den offentliga sektorn, fem stycken inom den 
privata sektorn och en inom ideell verksamhet. Ursprungligen var det bokat nio intervjuer men 
en föll bort då denne glömde bort det inbokade mötet. Efter intervjuerna fick deltagarna en liten 
gåva i form av en hemmagjord dressing och en chokladask som tack för sitt deltagande.  
 
 
Material 
 
Då studiens syfte är att förstå deltagarnas subjektiva upplevelser användes semistrukturerade 
intervjuer. Det arbetsmaterial som har använts är en intervjuguide. Intervjuguiden utformades 
av författaren och inspirerades av tankar och reflektioner kring studiens forskningsområde. 
Intervjuerna spelades in och stödanteckningar gjordes vid sidan om. Författaren genomförde 
också en pilotstudie med en utomstående person som var utbildad beteendevetare. Därefter 
gjordes smärre förändringar i intervjuguiden, några frågor formulerades om för att bli mer 
tydliga samt vissa följdfrågor lades till. Intervjuguiden godkändes därefter av författarens 
handledare. Utifrån tankar om att de frågor vi ställer påverkar människor och hur de ser på sig 
själva så var också målet att bidra till bekväma intervjuer. Därav formulerades också frågor 
utifrån syftet att bidra till en intervju där deltagarna fick dela sina goda erfarenheter och sin 
kunskap. Härav valdes också ett par framåtsyftande frågor för att ge ledarna en möjlighet att 
visualisera sina förhoppningar för framtiden. Intervjuguiden innehöll 15 öppna frågor vilka 
följdes upp av följdfrågor utifrån deltagarnas svar.  Exempel på frågor är; Hur märker dina 
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medarbetare av de förväntningar du har på dem gällande deras bidrag till ett gott arbetsklimat? 
Hur kan man som chef och ledare tydliggöra och synliggöra de förväntningar man har på sina 
medarbetare vad det gäller deras bidrag till ett gott arbetsklimat?  
 
 
Procedur 
 
Inledningsvis kontaktades deltagarna via mail och telefonsamtal med information om studiens 
syfte samt förfrågan om att delta i en intervju. Efter visat intresse skickades ett missivbrev (se 
bilaga A) ut via mail innehållande studiens syfte och vetenskapsrådets (2017) etiska forsknings 
principer samt kontaktuppgifter till författaren. I informationen framkom det att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst under intervjun och studiens gång kunde avbryta sin 
medverkan samt att all information kommer att behandlas konfidentiellt och att intervjuernas 
resultat enbart skulle användas i forskningsändamål. Deltagarna informerades också om att 
intervjun skulle ta cirka 45–60 minuter och spelas in med deltagarens samtycke. Sex av 
intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats och två intervjuer genomfördes i ett bokat 
grupprum på en högskola. Intervjuerna inleddes med att deltagarna återigen fick ta del av 
studiens syfte samt vetenskapsrådets forskningsetiska principer och inleddes med att 
intervjuaren återigen berättade om studiens syfte samt om Vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska principer som studien skulle följa, deltagarna gav sitt muntliga samtycke till 
att intervjun spelades in.  När bandspelaren stängdes av stämde intervjuaren av med deltagarna 
att allt kändes bra. Efter avslutad intervju tackades också deltagarna för sin medverkan och 
tillfrågades om de skulle önska att få det färdigställda uppsatsexemplaret skickat till sig via 
mail.  
 
 
Databearbetning  
 
Kvale och Brinkman (2014) lyfter fram betydelsen av att som intervjuare kunna koncentrera 
sig på ämnet och dynamiken i samtalet (Kvale & Brinkman, 2014).  Därav spelades intervjuerna 
in med en mobiltelefon.  Intervjuerna transkriberades efter detta ordagrant direkt efter varje 
genomförd intervju. Totalt blev transkriberingarna 74 sidor med typsnitt Times New Roman 12 
punkter och det genomsnittliga antalet för varje intervju var cirka åtta sidor.  Materialet 
analyserades med en narrativ analysmetod där fokus låg på deltagarnas berättelser (Kvale & 
Brinkman, 2014).  För att få en överblick och känsla av materialet inleddes analysarbetet med 
att transkriberingarna lästes igenom noggrant. Därefter meningskoncentrerades intervjuerna 
successivt till kortare formuleringar genom att irrelevant text togs bort som till exempelvis 
kvantiteter, upprepningar samt att konkreta begrepp slogs ihop till abstrakta (Kvale & 
Brinkman, 2014).  Av konfidentialitetsskäl ersattes deltagarnas riktiga namn ut till R1, R2, R3 
osv. Därpå utvecklades kategorier för varje berättelse, dessa kategorier utgör den slutliga 
samlingen tolkningar av väsentliga aspekter för undersökningen. Dessutom skapades en 
tankekarta för kategorin ” Ledares drömscenario för arbetsklimatet” (se Figur 1).   I arbetet har 
ett divergent förhållningsätt varvats med ett konvergent. Det konvergenta tänkandet och arbetet 
har varit inriktat på resultat, avsmalning och begränsning och det divergenta har gett utrymme 
för olika perspektiv, för kreativitet, nya angreppssätt samt ett processinriktat arbete. (Malmer, 
2002).  För att mäta undersökningens validitet utfördes två deltagarvalideringar. Två av 
deltagarna kontaktades via mail där de fick ta del av författarens analys av materialet, därefter 
fick deltagarna bekräfta att analysen stämde överens med deras uppfattningar och erfarenheter 
(Kvale & Brinkman, 2014). 
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Resultat 
 
Studiens resultat kommer att presenteras utifrån sex huvudteman med respektive subtema. 
Huvudteman kan kopplas till frågeställningarna. Subteman har formulerats utifrån att de har 
kunnat ses som generaliserbara teman och då också utifrån sin relevans i förhållande till 
frågeställningarna. Citat har i vissa fall omformulerats för att bli mer lättlästa och förståeliga. 
Med tanke på konfidentialitetskraven har deltagarnas namn döpts om till R1, R2, R3, R4, R5, 
R6, R7 och R8.  
 
 
Ledare och medarbetares ansvar för ett gott arbetsklimat 
 
Samtliga deltagare beskrev ett gott arbetsklimat som en arbetsplats där alla medarbetare känner 
trygghet i sin arbetsgrupp. De beskrev också att det handlar om att alla har en känsla av harmoni 
i sin egen roll, vilket innebär att det finns en vi-känsla på arbetsplatsen med prestigelöshet och 
där alla respekterar varandra. En deltagare berättade: ”Ett bra arbetsklimat är när medarbetarna 
känner sig sedda, betrodda, viktiga, man betyder någonting, man bidrar, känner att man har 
förtroende för chefen”. (R8). Nedanstående subteman, kommunikation, ledarnas ansvar och 
medarbetarnas ansvar summerar skiftande aspekter som kom fram. Här beskrivs den samlade 
bilden av ledarnas svar.  

Kommunikation. Kommunikation beskrevs delvis som den dialog som pågår mellan 
chef och medarbetare samt dialogen mellan medarbetarna. Det handlar om hur alla medarbetare 
pratar om och med varandra samt hur alla på arbetsplatsen ger och tar feedback och att visa 
uppskattning när medarbetarna utför ett bra arbete. Kommunikation beskrevs också som att den 
kan ske utan ord och att kommunikation handlar om hur vi bemöter och förstår varandra och 
vår arbetsplats. En deltagare berättade om vikten av att småprata och att återkoppla till tidigare 
samtal:  

Jag tänker på småpratets betydelse alltså, att man hälsar två minuter på morgonen och så 
kanske en medarbetare berättar att hon har ont i en tand och sen träffar jag den här 
personen igen två dagar senare och frågar hur gick det nu hos tandläkaren, alltså de här 
små delarna som är så otroligt viktiga i att skapa ett gott arbetsklimat. (R6).  

Utifrån vad deltagarna beskrev så är konflikthantering en annan viktig del inom kommunikation 
och arbetsklimat. En av deltagarna berättade om att de har som regel på arbetsplatsen att om 
medarbetarna har synpunkter som de vill ta upp på ett möte, ska de även tänka ut en lösning på 
problemet.   

Det är otroligt tröttsamt och skapar väldigt dåligt arbetsklimat om folk är negativa och 
bara ropar ut massa problem utan förslag på lösningar, därför har vi bestämt att om man 
har en synpunkt, ska man tänkt till innan man tar upp det på mötet för att det inte ska bli 
att man fastnar på den punkten på personalmötet. (R2). 

Ledarens ansvar. Samtliga deltagare var överens om att ledaren har ett ansvar i att 
engagera sig i sina medarbetare och att utveckla gruppen vidare och framåt, detta utifrån de mål 
som finns i verksamheten. Ledaren har även ett ansvar att se varje individ på arbetsplatsen och 
få medarbetarna att trivas. Deltagarna nämnde också betydelsen av att ledaren ställer krav på 
sina anställda till exempel att alla ska hälsa på varandra. Andra aspekter som togs upp som 
viktiga var att ledaren visar tillit och förtroende för sina medarbetare.  

Medarbetarnas ansvar. Det framkom att ledarna ansåg det viktigt att också 
medarbetarna tar ansvar för sitt eget arbetsklimat. Samtliga deltagare var överens om att 
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medarbetarna har ett stort ansvar för sitt eget arbetsklimat men också arbetskollegornas. En 
deltagare beskrev: ”Varje medarbetare och medlem har ett eget ansvar, du kan inte förvänta dig 
att alla ska vara öppna och trevliga om du inte någonstans bjussar på dig själv”. (R4). En annan 
deltagare sade:  

Jag tycker att man är högst delaktig i sitt eget mående på arbetet, att man är med och 
bidrar till det goda arbetsklimatet som vi är skyldiga till att göra, det håller inte hur länge 
som helst att skylla på alla andra. (R1).  

Att ta ansvar för arbetsklimatet beskrev flera av deltagarna som att medarbetarna ska vara 
medvetna om att de har en uppgift och funktion att fylla, att medarbetarna hela tiden ska sträva 
mot att bli bättre. Medarbetarna ska känna att de vill bidra till och föra verksamheten framåt 
och att de har ett ansvar för sin delaktighet genom att de ska våga bidra med åsikter, synpunkter 
och förslag. En annan aspekt som beskrevs som betydelsefull var att medarbetarna ska göra 
saker tillsammans och utifrån detta också lära känna varandra bättre. Detta kan handla om att 
medarbetarna gör aktiviteter tillsammans både inom och utanför arbetet till exempel att de tar 
fikapauser tillsammans där de umgås och pratar.  
 
 
Ledares beskrivningar av hur de kan tydliggöra förväntningar på medarbetare 
gällande medarbetares bidrag till ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö  
 
Deltagarna berättade om de strategier de har för att tydliggöra förväntningar som de har på sina 
medarbetare. Berättelserna delades in i tre subteman. Dessa är kommunikation, delaktighet och 
uppföljning. 

Kommunikation. En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att prata om arbetsklimatet med 
medarbetarna. Man kan också ta upp detta som en stående punkt på arbetsplatsmöten samt att 
hela tiden påminna medarbetarna om vilka förväntningar de har på sig när det kommer till 
arbetsklimatet. Tydliga förväntningar på medarbetarna kan leda till att arbetsklimatet förbättras. 
”De avdelningar som har tydliga och klara direktiv, är de avdelningarna med det bästa 
arbetsklimatet”. (R1). Feedback beskrivs också vara en annan viktig del i kommunikationen, 
här ryms att det är viktigt att ledare uppmärksammar att bestämmelser följs och att de säger till 
när medarbetare inte följer det som är beslutat. Vikten av att hela tiden förklara varför det är 
viktigt med ett bra arbetsklimat, lyfts fram och även varför det är viktigt att delta i olika 
övningar och aktiviteter som workshops osv. Samtliga deltagare menade att tydlighet i 
kommunikation är viktigt. Detta innebär enligt deras beskrivning att chefen är tydlig, sätter upp 
mål och vågar ställa krav på medarbetarna. Även att ledaren tydliggör skriftligt i någon form 
vad som förväntas av medarbetarna till exempel om vad som har beslutats, hur de vill att det 
ska fungera på en arbetsplats och så vidare. Värderingar beskrivs av en av deltagarna som en 
viktig del i detta: ”Genom att vara tydlig med sina egna värderingar och sitt agerande kan jag 
visa mina medarbetare vilka förväntningar jag har som ledare på dem och detta kan 
förhoppningsvis sprida sig”. (R7). Här lyfter personen fram att tydlighet också kan kopplas till 
att vara en förebild vad det gäller de värden man vill leva som ledare.  

Delaktighet. Handlar om att alla medarbetare får vara med och ta beslut, att sätta upp 
mål och komma med åsikter och synpunkter. Genom att medarbetarna får vara delaktiga leder 
det till att de blir mer medvetna om vilka förväntningar som finns på dem. I intervjuerna kom 
det fram förslag på aktiviteter där medarbetarna får en möjlighet att engagera sig på ett sätt som 
kan tydliggöra förväntningar på dem. Det kan handla om att medverka i workshops som ledarna 
håller i, att bjuda in en föreläsare, att ge en bok till alla medarbetare som de sedan ska diskutera. 
Ett annat exempel är att skapa en visionstavla för hur arbetsklimatet ska se ut på arbetsplatsen. 
Här får medarbetarna tillsammans ta fram olika punkter och bilder. Detta kan till exempelvis 
handla om hur medarbetarna ska kommunicera med varandra och att de tillsammans skapar ett 
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bra arbetsklimat, hur de ger varandra feedback och så vidare. Personalmöten beskrivs som ett 
bra tillfälle att utföra olika aktiviteter, ett förslag är att varje personalmöte avslutas med att alla 
medarbetare får göra någon av ovanstående aktiviteter.  
Ett annat förslag är att ta in representanter från fackliga organisationer.   

 
Man jobbar tillsammans och här tycker jag att de fackliga organisationerna har en 
viktig samverkan. Vi tar in skyddskommitté en eller två gånger per år, då tar vi upp 
arbetsklimatet, är det någon anställd som inte riktigt fungerar varför/ varför inte, 
just det här att poängtera hela tiden att vi är varandras arbetsmiljö, det vill säga vi 
jobbar tillsammans. (R6). 

 
Uppföljning.  En annan faktor som beskrevs som viktig av flera av deltagarna var 

uppföljning efter aktiviteter. Uppföljning syftar till att ledarna följer upp uppdrag, 
personalmöten, medarbetarsamtal och så vidare för att se till att de bestämmelser och 
målsättningar som gjorts uppfylls. Detta dels för att hålla diskussionerna kring arbetsklimatet 
aktivt och levande efter eventuella aktiviteter, men också för att medarbetarna ska påminnas 
och ta eget ansvar för att genomföra det som diskuterats. En deltagare sade:  
 

När jag får en ny kollega så tar jag alltid ett samtal i början av anställningen och 
sedan ett uppföljningsmöte en månad efter. Då får medarbetarna berätta om vad de 
tycker och hur de mår med teamet och själva arbetsuppgifterna (R5). 
 

Andra förslag som kom fram var att efter en aktivitet maila alla medarbetare om det som de 
kom fram till och att någon gång i veckan diskutera kring olika punkter som tagits upp under 
aktiviteten. Uppföljning kan vara viktigt för att medarbetarna ska fortsätta att utföra ett visst 
beteende. En deltagare berättade: 

 
Det var för lite positiv feedback i verksamheten, så hälften av medarbetarna fick en 
hemlig uppgift. Uppgiften var att ge andra uppskattning för ett bra arbete så ofta 
och tydligt som möjligt. Jag var noga med att säga att jag skulle följa upp detta om 
ett halvår med ett uppföljningssamtal. Det landade väldigt bra och medarbetarna 
gav mer positiv feedback. (R3).  
 

Deltagaren berättade att när hon genomfört samma aktivitet igen men utan att säga till 
medarbetarna att uppdraget skulle följas upp med ett samtal, då blev det inte samma 
engagemang från medarbetarna. På en av deltagarnas arbetsplatser använder de sig av så kallade 
rollbeskrivningar för att tydliggöra vilka förväntningar som finns på medarbetarna. 
Rollbeskrivning innebär att medarbetarna tilldelas en viss roll och inom varje roll finns det olika 
förväntningar på medarbetaren. 
 

Vi har tagit fram roller beroende på vart man är i sin karriärsbeteckning, inom 
rollbeskrivningarna finns olika förväntningarna. Det kan handla om att de behöver 
visa ett större engagemang, att vilja hjälpa till att utveckla företaget, att utveckla sig 
själv och att utveckla sina kollegor, det är de engagemanget som skapar och bidrar 
till en positiv och framgångsrik stämning. (R8). 
 

Utifrån dessa roller får medarbetarna fylla i en skattningsenkät till utvecklingssamtalen, där de 
får skatta hur väl de fyller upp rollen och dess förväntningar.  
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Hur kan ledare involvera medarbetare i ett gemensamt ansvar för arbetsklimatet 
 
För att medarbetare ska kunna ta ett ansvar för arbetsklimatet krävs det enligt deltagarna att 
ledare regelbundet ger sin personal information om verksamheten om till exempel vad som 
händer, vad som inte händer, vad som är på gång och vad som har hänt. Detta sker i samband 
med att medarbetarna får vara med och delta i olika former av möten. De subteman som 
framkom var; samtal med medarbetare, delaktighet, aktiviteter och kommunikation. 

Samtal med medarbetare. Samtliga deltagare berättade att de har olika typer av möten 
med sina medarbetare i form av till exempel team-träffar, frukostmöten, nyckelmöten, 
personalmöten och så vidare varje vecka. Vid dessa tillfällen får också medarbetarna vara med 
och diskutera kring vad som händer på olika enheter och i hela organisationen. En av deltagarna 
ansåg att individuella samtal var ett alternativ för att få medarbetare att ta ett större ansvar.  
Deltagaren berättade: ”Ett effektivt sätt att jobba är med individuella samtal, om jag säger till 
mina anställda vad de behöver utveckla och att jag vill att de kliver fram och tar position, det 
bidrar till att deras kunskap och delaktighet vidarebefordras” (R4).  

Delaktighet. Vikten av att medarbetarna under möten får vara med och ta beslut betonas 
och att de har möjlighet att uttrycka sina åsikter. Här nämns även betydelsen av att man 
tillsammans med medarbetare tar fram hur de vill ha sitt arbetsklimat. Detta involverar också 
medarbetarna i att visualisera vart de vill nå och hur de kan bidra och guidar dem i hur alla ska 
bete sig, hur de ska bemöta varandra och hur de ska gå tillväga för att uppnå detta. Deltagarna 
beskriver att när medarbetarna är delaktiga i arbetet med arbetsklimat så ökar också deras 
medvetenhet kring sitt ansvar och deras engagemang för arbetsklimatet. ”Genom att 
medarbetarna får vara delaktiga i olika typer av projekt gör det att de förpliktas till att leva upp 
till det som de kommer fram till” (R1).  

Aktiviteter och övningar. Det framkom olika tillvägagångssätt för att involvera 
medarbetarna i ett gemensamt ansvar för arbetsklimatet. Här nämns flera olika exempel på 
övningar, tester och aktiviteter som ledare kan använda sig av. ”Det är viktigt att ställa krav på 
att alla ska delta, genom att hålla regelbundna aktiviteter och övningar leder det till att ämnet 
fortsätter att vara en aktiv diskussion bland medarbetarna”. (R2).  
En av deltagarna berättade om ett kommunikationsspel, som är en kortlek med olika frågor som 
till exempelvis lyder: hur tycker du att man pratar på jobbet, känner du dig sedd på din 
arbetsplats, hur gjorde någon dig glad på jobbet. Alla får då slumpmässigt dra ett kort och svara 
på frågan. Denna aktivitet bidrar enligt denna chef till delaktighet men också till att 
medarbetarna blir mer medvetna kring hur deras arbetskollegor trivs på arbetsplatsen och hur 
de själva kan bidra till trivsel    
  En av deltagarna berättade om en aktivitet där medarbetarna är involverade i 
arbetsklimatet och blir direkt ansvarstagande för detta samtidigt som också ledaren strategiskt 
tar tag i problem direkt när de dyker upp. Deltagaren berättade:  
 

Aktiviteten går ut på att medarbetarna är uppkopplade till en mentomenter app, där 
de får besvara olika frågor som rör arbetsklimatet till exempel ställs frågor som 
”Hur mår du just nu”.  Därefter visas svaren på en tavla som alla kan se, om 
resultatet ser bra ut kan ledaren byta till nästa fråga. Men om resultatet inte ser bra 
ut, stannar de kvar vid den punkten och får diskutera i smågrupper. Sedan får 
medarbetarna göra redovisningar där de diskuterar för att komma fram till en åtgärd.  

 
Kommunikation. Kommunikation lyfts fram som en viktig aspekt av att kunna involvera 

medarbetare i att kunna ta ansvar. Kommunikation i detta avseende, innefattar kontinuerlig 
positiv och konstruktiv feedback under möten och i den dagliga dialogen. ”Det är jättelätt att 
glömma hur viktigt positiv feedback är och hur mycket energi en komplimang kan ge. För varje 
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negativ feedback måste man ge dubbelt så mycket positiv. Arbetsinsatsen påverkas jättemycket 
av feedback”. (R2). Det handlar också om att feedbacken ges från både chef och medarbetare.  
”Att jag som chef ger feedback till dig som anställd. Vi vill även ha feedback ifrån andra hållet 
också” (R8). Kommunikationen omfattar även att ledaren talar om vilka förväntningar som 
finns på medarbetarna, och att ledaren är tydlig, sätter upp mål och ställer krav på sina 
medarbetare.  
 
 
Medarbetares inverkan på arbetsklimatet 
 
I samtliga intervjuer kom det fram att medarbetare har en inverkan på och ett ansvar för sitt 
eget arbetsklimat men också för arbetskollegornas arbetsklimat. ”Jag tycker att man är högst 
delaktig i sitt eget mående på arbetet, att man är med och bidrar till det goda arbetsklimatet som 
vi är skyldiga till att göra”. (R1). Om inte alla på en arbetsplats är medvetna om ansvaret för 
arbetsklimatet fungerar det inte, det krävs att alla är medvetna och delaktiga. ”Man har en stor 
inverkan, jag brukar säga att arbetsplatsen är en maskin och alla är en kugge, alla fyller en 
funktion på ett eller annat sätt. Det är olika kugghjul, de kan vara små eller stora, men det måste 
fungera. Man har ett ansvar ett jättestort ansvar”. (R3). 

Det handlar dels om ett ansvar om att ”ge och ta” som medarbetare: ”Varje medarbetare 
och medlem har ett eget ansvar, du kan inte förvänta dig att alla ska vara öppna och trevliga om 
du inte någonstans bjussar på dig själv. Utan du har din roll att fylla”. (R4). En annan deltagare 
sade: ”Du är din egen chef och du är din egen medarbetare, det vill säga att du behandlar andra 
som du själv vill bli behandlad”. (R6).  

Att ta ansvar för arbetsklimatet beskrevs i termer av ett öppet och trevligt bemötande där 
alla medarbetarna hälsar på varandra, att medarbetarna frågar hur de andra arbetskollegorna 
mår, att alla behandlar varandra med respekt. En deltagare sade:  

 
Att man behandlar alla med respekt det kan innebära att en person behöver sitta i fred och 
då låter man hen sitta ifred. Eller om man har ett livligt telefonsamtal kanske man går in 
i en telefonhytt eller stänger sin dörr så att man inte stör omgivningen. Och att 
medarbetarna efter sin förmåga försöker att delta i aktiviteter. (R8).  
 

Trots att vikten av medarbetarnas ansvar för arbetsklimatet betonades berättade deltagarna 
också att det finns ett behov av att medvetandegöra medarbetarna om sitt ansvar och sin 
inverkan. En deltagare berättade: ”Jag är medveten om att jag ska prata med andra människor, 
jag tar initiativ till att prata och att fråga hur den andra mår, det förväntar jag mig att andra 
också gör, men alla har inte den medvetenheten”. (R2). En annan deltagare sade:  

 
Många medarbetare tycker ju att de bara har rättigheter, att de inte har några skyldigheter 
och det märks tydligt just om man pratar om arbetsklimat, då kan de tycka att de inte har 
ansvar i att det ska bli ett bra arbetsklimat, att det är fel på alla andra. (R5.)  

 
En av deltagarna berättade om hur hon tillsammans med sina medarbetare arbetat med att 
förbättra arbetsklimatet. Under processen insåg både hon och medarbetarna att det endast är de 
själva som kan styra och bestämma över deras eget arbetsklimat.    

 
Jag satte igång ett arbete där vi lade grunden för hur vi vill ha arbetsklimatet. Mitt 
mål var hela tiden att det skulle sluta i att medarbetarna skulle inse att det här 
måste vi göra tillsammans inte bara chefen. Varannan vecka arbetade vi med detta 
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i två timmar. Det slutade med att medarbetarna kom fram till att det är vi som har 
makten i det här. Då gick det. (R3).  

 
En av deltagarna berättade om att han upplever att det finns två typer av medarbetare som kan 
uppfattas som antingen medskapande eller konsumenter.  

De som är konsumerande är de som säger att jag vill ha men inte direkt ger något bidrag 
till detta, och de som är medskapande vill bidra och säger här skulle jag kunna göra 
någonting för hela gruppen. Det klart att det medskapande perspektivet är ju mycket mer 
värdefullt på sikt. (R7). 

 
 
Ledares tankar om vad de tror medarbetare kan uppskatta utifrån att förtydliga 
förväntningar  
 
Deltagarna uppmuntrades att berätta om vad de tror att medarbetare särskilt uppskattar utifrån 
att de som ledare tydliggör sina förväntningar Detta gällande deras bidrag till arbetsklimatet.  
Subteman som framkom var betydelsen av tydlighet, tillit och förtroende, delaktighet, ledarens 
roll och målsättning.  

Tydlighet. Deltagarna uttryckte att medarbetare uppskattar när de som ledare är tydliga 
runt arbetsuppgifter och förväntningar runt dessa. ”När folk inte har någonting att göra, eller är 
osäkra på vad det är de ska göra, då trivs de inte.” (R8). Tydliga arbetsuppgifter leder till att 
medarbetarna vet vad som krävs och det blir lugn och ro i organisationen. ”Tydlighet skapar 
mindre stress och skapar ett mer harmoniskt arbete.”(R6). Det ansågs även att tydliga mål med 
avstämningar om hur medarbetarna ligger till i sitt arbete är något som medarbetare uppskattar. 
En av deltagarna menade att medarbetarna uppskattar att ha tydliga mål och regler men att det 
ändå ska finnas utrymme för det personliga.  

Tillit och förtroende. Betydelsen av tillit och förtroende framkom. Här handlade det dels 
om att ha tilltro till medarbetarnas förmåga och att ha ett coachande ledarskap. Ett ledarskap 
där ledaren tror på sina medarbetares förmåga och vågar lämna över ansvaret till dem, detta kan 
göra att medarbetarna utvecklas och växer.  ”Tillit och förtroende det vill säga märker jag att 
du levererar, då behöver jag inte vara lika tydlig, då vet jag att du är en person som tar ansvar 
och levererar själv.” (R6).  

Delaktighet. Flera av deltagarna uttryckte att de upplever att medarbetarna uppskattar 
när de får vara delaktiga och aktiva i sitt eget arbetsklimat.  När medarbetarna vet de 
förväntningar som finns på dem utifrån företagets vision och hur de förväntas bemöta varandra 
så underlättar detta för dem att bli delaktiga. Feedback kan ge dem stöd då de genom feedbacken 
får en bild av vad som förväntas och uppskattning för hur de bidrar.  

Ledarens roll. Deltagarna menar att ledarskapet har en stor betydelse utifrån vad 
medarbetare uppskattar. Dels att ledarna föregår som gott exempel och själva följer de 
bestämmelser som finns på arbetsplatsen. Men också att ledaren uppmuntrar medarbetarnas 
goda beteende och vågar ge raka besked och ställa krav på medarbetarna. ”Att som ledare föregå 
som gott exempel och se till att du själv faktisk följer det här och att man ger feedback om 
någon inte gör det.” (R5). Som tidigare nämnts så har också kommunikationen en stor betydelse 
och i detta bland annat ledares tydlighet och dialogkompetens. 

Målsättning. En viktig del i förväntningar blir tydliga mål i vad man ska uppnå. Att ha 
tydliga mål med kontinuerlig feedback och återkoppling var något gemensamt som flertalet av 
deltagarna uttryckte att medarbetare uppskattar. ”Alla mår bra av att få mål, för veckan, för 
månaden och för den roll man har på företaget. Om medarbetarna inte har mål är det svårt att 
veta vad de ska göra och känna att de har gjort något bra.” (R8).  
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Ledares drömscenario för verksamhetens arbetsklimat i framtiden 
 
Eftersom intervjuerna hade till syfte att också vara framåtsyftande så intervjuades deltagarna 
om deras drömscenario för framtiden vad det gäller arbetsklimat. Denna kommer att redovisas 
med en tankekarta (se Figur 1). 



Figur 1. Ledares enskilda tankar om drömscenario för verksamhetens arbetsklimat i framtiden.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledares drömscenario för arbetsklimatet 

Delaktighet 

Engagemang Kommunikation Ansvar  
 

Alla ger och tar feedback  Alla hälsar på varandra 
arandra 

Skapa en VI- känsla  

Alla uppmuntrar varandra 
arandra 

Engagemang för jobbet 

Gemenskap  

Skapa relation till kollegor

 

Roligt på jobbet  
  

Bry sig mer än att bara ta ut en lön  

Engagemang under möten  

Att medarbetarna vill bidra, dela 
med sig av sina kunskaper  

Att medarbetarna får sätta sin egen lön 
arandra 

Att medarbetarna tar ansvar för målsättningar 
arandra 

Varmt och hjärtligt i företaget  
  

Medvetandegöra att ledare och medarbetare 
har ett stort ansvar för arbetsklimatet  

arandra 

Pusha varandra till att bli bättre 

Medarbetarna är delaktiga i målsättningar 

Medarbetarna kommer med lösningar 

Kultur 
 

Kultur som bygger på ömsesidig respekt 
 

Utmana varandra 
 

Våga visa sin personlighet 

Lugnt och harmoniskt  
 

Alla jobbar för varandra  
 

Alla är professionella 
 

Kreativitet för att nå större mål 
 

Visa tillit och förtroende för medarbetarna  

Ledaren ska ta tag i problem 
direkt 

Att det inte är uppdelat mellan avdelningarna 
eller beroende på vilken position man har 

Önskan om att få stöd i sin 
ledarskapsutveckling 

  

Mer tid för medarbetarsamtal 
  

Våga visa svagheter  
  

Tydligare förväntningar 
kring arbetsklimatet  

Ta ansvar för arbetsklimatet  



 15 

Den samlade helhetsbilden av ledarnas tankar kan dels ge en bild av vad man kan uppnå genom 
att involvera medarbetare i arbetsklimat och arbetsmiljö. Den ger också en bild av vad som kan 
guida förväntningar.  Ur denna helhetsbild kunde fyra stycken gemensamma komponenter för 
ledarnas drömscenario urskiljas dessa var; feedback, målfokus, ansvar och att tydliggöra 
förväntningar.  

 
 
Figur 2. Modell över ledarnas gemensamma komponenter för verksamhetens arbetsklimat.  
 

Feedback. Fyra av deltagarna beskrev att feedback var en viktig faktor för deras 
drömscenario. Feedback syftar till att ge och få både konstruktiv och positiv feedback. 
Deltagarna betonade främst vikten av positiv feedback som kan ske genom att alla ger varandra 
komplimanger, visar uppskattning och uppmuntrar varandra. 

Målfokus. Fyra av deltagarna menade att målfokus var en viktig komponent för 
framtiden. Målfokus innebär att medarbetarna tillsammans arbetar för att nå de uppsatta mål 
som finns. Även att alla medarbetarna är delaktiga och ansvariga i att uppfylla och sätta upp 
målen. 

Ansvar. Handlar om både ledarnas ansvar och medarbetarnas ansvar för arbetsklimatet. 
Flera av deltagarna beskrev att behovet av att medvetandegöra ledare och medarbetare om deras 
ansvar  för arbetsklimatet som något viktigt för framtiden. Att ta mer ansvar för arbetsklimatet 
innebär att skapa ett bra arbetsklimat för sig själv men också för sina kollegor.  

Tydliggöra förväntningar. Samtliga deltagare ansåg att de behövde bli mer tydliga med 
vilka förväntningar som de har på sina medarbetare utifrån deras bidrag till arbetsklimatet. 
Deltagarna beskrev det som viktigt att ledare är tydlig med sina förväntningar då alla 
medarbetare är olika och har skiftande värderingar, kulturer, bakgrunder och så vidare. Att 
tydliggöra förväntningar innebär att ledarna förklarar för medarbetarna vad de förväntar sig av 
dem. Det kan till exempel handla om hur medarbetarna ska behandla varandra, hur de ska 
kommunicera med varandra, att de ska ge varandra feedback, att de ska visa varandra 
uppskattning med mera.  

 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion  
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Syftet med denna studie var att undersöka ledares förväntningar på medarbetarna utifrån hur 
medarbetarna kan bidra till ett gott arbetsklimat. Frågor som guidade arbetet var; hur beskriver 
ledare att de kan bidra till tydliga förväntningar på sina medarbetare utifrån deras bidrag till ett 
gott arbetsklimat och god arbetsmiljö. Hur ser ledares drömscenario ut om ett gemensamt 
ansvarstagande i arbetsgrupper för arbetsmiljö/ arbetsklimat? Vilka faktorer beskriver de som 
viktiga för framtiden? Resultatet visade att ledare kan tydliggöra sina förväntningar som de har 
på sina medarbetare genom tydlig kommunikation, delaktighet och uppföljning. Resultatet 
visade även att ledarnas beskrivningar av drömscenario för framtiden varierade. Dock kunde 
fyra gemensamma komponenterna urskiljas som ledarna beskrev som viktiga för 
arbetsklimatets framtid dessa var; att ge feedback, att ha målfokus, att ta ansvar för 
arbetsklimatet och att tydliggöra förväntningar. 
 
 
Hur beskriver ledare att de kan bidra till tydliga förväntningar på sina 
medarbetare utifrån deras bidrag till ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö 
 
Frågeställningen var; hur beskriver ledare att de kan bidra till tydliga förväntningar på sina 
medarbetare utifrån deras bidrag till ett gott arbetsklimat och god arbetsmiljö. Denna har 
besvarats genom att deltagarna beskrivit hur ledare genom tydlig kommunikation, delaktighet 
och uppföljning kan förtydliga sina förväntningar. För att medarbetarna ska bli delaktiga i ett 
gemensamt ansvar för arbetsklimatet krävs det att medarbetarna tillsammans med ledarna tar 
fram hur de vill ha sitt arbetsklimat. Detta genom att de får vara delaktiga i att ta beslut samt 
genom gemensamma aktiviteter och övningar. Exempel på aktiviteter och övningar är 
workshops, att skapa en visionstavla, att bjuda in en föreläsare och så vidare. Resultatet tyder 
vidare på att uppföljning efter aktiviteter och möten är viktigt för att bibehålla en aktiv 
diskussion om det som har tagits upp under aktiviteter/möten.  

I studien framkom att alla deltagarna hade förväntningar på sina medarbetare om att de 
kunde och skulle bidra till arbetsklimatet på arbetsplatsen. Även en strävan från ledarna om att 
bli mer tydliga i sina förväntningar på medarbetarna framkom. En koppling till detta kan vara 
psykologiska kontrakt (De Cyuper och De Witte, 2006) då tankar om begreppet kan vara en 
hjälp för ledare och medarbetare att tydliggöra sina förväntningar. Genom att ledaren 
tillsammans med medarbetaren pratar om vilka förväntningar de har på varandra, kan det 
minska risken för att ett ”brott mot psykologiska kontrakt” uppstår samt minska risken för att 
medarbetarna ska avsluta sin anställning på grund av att dennes förväntningar inte uppfylls. I 
deltagarnas utsagor framkom det att tillit och förtroende är en viktig faktor för att förtydliga 
förväntningar. Vilket även är en betydelsefull del för att upprätthålla det psykologiska 
kontraktet. Det handlar om att kunna lita på motparten till exempel genom att hålla det som är 
utlovat.  

Tydliga förväntningar på medarbetares delaktighet i att se att vi är varandras arbetsmiljö 
kan ses som en ledarskapsfråga. Det kan utifrån denna studie och teoretiska kopplingar ses dels 
utifrån hur ledarskapet växer fram och där samskapandet har en betydelse. Self-efficacy och 
Loebs (2016) studie, vilken visade att medarbetarnas tilltro till sin egen förmåga gör en skillnad 
för arbetsplatsen blir här en relevant koppling. Studien visade att medarbetare med en hög nivå 
av self-efficacy tenderar till att vara mer fördelaktigt för arbetsplatsens gruppklimat och 
medarbetarnas förmåga till att samarbeta. Om ledare har en tilltro till medarbetarnas förmåga, 
så kan medarbetarnas nivå av self-efficacy höjas. Detta skulle vara positivt för både 
arbetsplatsen och medarbetarna då det kan höja medarbetarnas motivation, engagemang, 
arbetsprestation samt organisationens resultat.  

Detta kan även kopplas till pygmalion effekten (Rosenthal & Jacobsen, 1968) där 
forskare visade på att de förväntningar som man har på elever gör en skillnad för deras resultat, 
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särskilt då en optimistisk inställning. Vilket i sin tur kan kopplas till arbetsplatsers betydelse 
och chefer och ledares förväntningar. Om chefer och ledare tänker att medarbetare har potential 
och att de kan bidra, att de bemöter sina medarbetare utifrån dessa förväntningar och tydligt 
uttrycker detta så skulle det utifrån denna slutsats också kunna öka medarbetares bidrag till ett 
gott arbetsklimat.  
Kopplat till förväntningar på bidrag till arbetsklimat så kan Scarlett (2015) forskning också ses 
om en viktig del i att medarbetare lär sig hantera sin egen och andras stress. Detta då höga 
adrenalinpåslag påverkar tillfälligt människors förmåga att se olika perspektiv, förmåga att 
samarbeta och deras empatiska förmåga. Resultatet visade att involvering av medarbetarna i 
arbetsklimatarbeten är viktigt för att medarbetarna ska kunna ta ansvar för arbetsklimatet.   
Deltagarna i studien beskrev en vilja av att hitta tillvägagångssätt för att involvera medarbetarna 
mer i arbetsklimatet och arbetsmiljön. Ledare kan behöva reflektera över hur detta ska ske och 
hur de kan involvera medarbetarna redan vid anställning. Ledare kan involvera både individer 
och arbetsgrupper genom att bjuda in till delaktighet och vara tydliga i sina förväntningar. Det 
handlar även om hur medarbetare förstår att de gör en skillnad och kan påverka hur andra mår, 
samt hur man arbetar med detta på arbetsplatsen. Ledarnas ambition av att involvera och göra 
medarbetarna delaktiga går även att koppla till det salutogena perspektivet och KASAM 
(Morrison & Clift, 2005). Ledarna kan använda sig av en salutogen ledarskapsstil (Hanson, 
2010) för att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att ta till vara på de 
resurser som fungerar på arbetsplatsen och tydliggöra förväntningar kan detta leda till en ökad 
känsla av sammanhang dvs meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet samt som ett resultat 
av detta, arbetstillfredsställelse hos ledare och medarbetare.  

Att medarbetarna är medvetna om att de har ett ansvar för arbetsklimatet beskrevs som 
betydelsefullt av deltagarna.  Detta kan kopplas till Kuenzi och Schminke (2009) resonemang 
om att medarbetarna är en betydelsefull del i att skapa arbetsklimatet. För att kunna involvera 
medarbetarna i ett gemensamt ansvar för arbetsklimatet kan appreciative inquiry (Whitney & 
Cooperrider, 2005) vara ett aktuellt arbetssätt för ledarna att använda, då det handlar om att 
medarbetarna får vara delaktiga i att ta fram en vision för arbetsplatsen och sedan tillsammans 
arbeta med att utveckla det som redan fungerar bra.  
 
 
Hur ser ledares drömscenario ut om ett gemensamt ansvarstagande i 
arbetsgrupper för arbetsmiljö/ arbetsklimat 
 
Resultatet visade att ledarna hade olika bilder av drömscenarion för arbetsplatsens arbetsklimat. 
Gemensamt var att deltagarna hade en önskan om att involvera medarbetarna mer i 
arbetsklimatet samt en strävan att själva bli mer tydliga med vilka förväntningar som de har på 
sina medarbetare. Deltagarnas olika visioner kan bero på att deltagarna arbetade inom olika 
branscher och verksamheter. En annan förklaring skulle kunna vara att alla arbetsplatser har 
olika arbetsklimat och att varje deltagare har utgått från vad deras egna arbetsplats behöver 
utveckla till framtiden. Tankekartan med ledarnas drömscenario kan ses som en samlad vision 
av framtiden och hur man kan arbeta med att involvera medarbetare i sitt 
arbetsklimat/arbetsmiljö. Den kan därför vara användbar för både ledare och medarbetare att ta 
del av för att se vilka förväntningar som ledare kan ha på sina medarbetare. Eftersom att 
deltagarnas beskrivningar av drömscenariot såg olika ut, går det också att dra en slutsats om att 
det finns kunskap att utveckla hos ledare om hur man kan involvera och tydliggöra 
förväntningar. Detta kan kopplas till tillitsbaserad styrning (Regeringen, 2017) som har ett 
fokus på medarbetarnas kompetenser och erfarenheter av verksamheten, och bygger på det 
ömsesidiga förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare.  
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Vilka faktorer beskriver ledare som viktiga för framtiden 
 
Resultatet tycks delvis besvara frågeställningen om vilka faktorer som ledarna anser som 
viktiga inför framtiden. Ledarna pratar dock om förväntningar i vida begrepp. Det som kunde 
önskas mer av är att de skulle ha fått hjälp att smalna av svaren för att bli mer specifika i vilka 
förväntningar de har på sina medarbetare. Figur 2 redovisar de gemensamma komponenterna 
som deltagarna beskrev som viktiga inför framtiden dessa var; feedback, målfokus, ansvar och 
att tydliggöra förväntningar. Samtliga deltagare lyfte särskilt fram betydelsen av att få ge och 
ta feedback. Detta kan kopplas till Desforges et al., (2008) resonemang kring vikten av att ge 
varandra uppmuntran och uppskattning i arbetet för att skapa ett gott arbetsklimat. Vidare 
skriver Kuenzi och Schminke (2009) om hur ett arbetsklimat där medarbetarna får ta egna 
initiativ och får stöd av ledare/chefer, påverkar organisationens resultat och lönsamhet positivt.  

Detta genom att medarbetarna blir mer målfokuserade och arbetar för att uppfylla de 
mål som finns. Studiens resultat visade på att målfokus var en aspekt som deltagarna ansågs 
som viktiga för arbetsklimatets framtid. Ett större målfokus kommer enligt Kuenzi och 
Schminke (2009) bidra till det goda arbetsklimatet. Deltagarna belyste även betydelsen av 
återkoppling i relation till mål, vilket kan kopplas till Hanson (2010) som skriver om hur 
återkoppling av kollegor och chefer gör att medarbetarna känner sig sedda och uppskattade.  

Vidare skriver Hanson (2010) om hur medarbetarnas egna ansvar och samspel har stor 
betydelse för arbetsplatsen. Detta kan kopplas till studiens resultat om hur ledarna ansåg att det 
var viktigt att medarbetarna tar mer ansvar för arbetsklimatet i framtiden. Samt att de blir mer 
medvetna kring sitt ansvar för arbetsklimatet. Att ledarna ska tydliggöra de förväntningar  som 
de har på sina medarbetare är en faktor som ofta återkommer och beskrivs som betydelsefullt 
av deltagarna. Vilket även var något som samtliga deltagare ville förbättra inför framtiden. 
Detta stämmer väl överens med Nadin och William (2011) artikel om behovet av att ledare 
behöver bli mer tydliga med vilka förväntningar som de har på sina medarbetare och hur tydliga 
förväntningar leder till att medarbetarna kan bidra till verksamheten mer.  
 
 
Reliabilitet och validitet  

 
Undersökningens forskningsområde valdes utifrån författarens intresse av området och utifrån 
egna erfarenheter. Generaliserbarhet syftar till att studiens resultat även gäller för andra grupper 
och situationer än de som deltog i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Försiktighet 
måste alltid iakttas vid generaliserbarhet men det är möjligt att studiens resultat har en viss 
allmän giltighet då det fanns en variation på deltagarna gällande ålder, kön, etnicitet, utbildning, 
erfarenhet och att de arbetade inom olika verksamheter. Således kan resultaten tänkas gälla för 
både offentlig sektor, privat sektor, ideell verksamhet samt överföras till ledare inom andra 
yrkeskategorier i arbetslivet. Generaliserbarheten kan dock ha påverkats av urvalet då det var 
få deltagare och att samtliga var ifrån Mellansverige. Generaliserbarheten kan också ha 
påverkats av hur urvalet gjordes alltså kombinationen av ett handplockat urval och 
snöbollsurval. Intervjuguiden utformades specifikt för undersökningen. En pilotstudie 
genomfördes på en utomstående person för att pröva intervjuguidens frågor.  Därefter gjordes 
några justeringar inför deltagarnas intervjuer. Dock fick vissa frågor tydliggöras under 
intervjuerna.  Intervjuguidens förberedda följdfrågor användes främst i de intervjuer där 
intervjupersonen var i behov av få deltagarna att berätta mer utförligt.  

En styrka för studiens validitet är att två deltagarvalideringar genomfördes. En 
begränsning av studien var att en av deltagarna glömt bort inbokat möte vilket skapade ett 
bortfall. På grund av studiens begränsade tid kunde inte ett nytt möte bokas in, detta innebär att 
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värdefull information kan ha gått mistes om. Omfattningen av studien och vad som är möjligt 
att göra utifrån denna begränsade omfattning gör att en generaliserbarhet kan vara svår att nå. 
Studien kan endast visa vissa mönster och samband, genom att ha fler deltagare skulle studien 
kunnat bli mer generaliserbar.  

En annan aspekt av validiteten skulle kunna vara att intervjusituationerna såg olika ut, 
två av intervjuerna hölls i ett bokat grupprum i högskolan och resterande sex på respektive 
deltagares arbetsplats. Författaren upplevde dock ingen skillnad på omfattning av datamaterial 
mellan deltagarna utan det framtagna datamaterialet från samtliga deltagare var rikt och 
informativt.  

Validiteten kan ha påverkats av författarens förförståelse då denna med stor sannolikhet 
påverkar tolkningar. Inom en fenomenologisk ansats är det centralt att redovisa förförståelsen 
hos den som gör studien då resultatet kan ha påverkats av detta (Langemar, 2008). Det är viktigt 
att den som gör studien är medveten om sin egen förförståelse, detta dels för att kunna skilja 
mellan sina egna åsikter och upplevelser från deltagarnas men också för att öka medvetenhet 
om hur man som intervjuare kan påverka utifrån sin egen förståelse. Förförståelsen i detta fall 
utgjordes av att författaren har tidigare erfarenheter av att ha arbetat på arbetsplatser med dåligt 
arbetsklimat. De erfarenheter författaren har gjorde att hon började reflektera kring vikten av 
medarbetarens ansvar för arbetsklimatet. Författarens personliga erfarenhet är att många 
medarbetare skyller på chefen när någonting inte fungerar, istället för att också kunna se sin 
egen roll i det hela och även kunna se hur man själv som medarbetare kan bidra till ett bättre 
arbetsklimat i samspel med sina kollegor. Den individuella förförståelse påverkar med stor 
sannolikhet hur jag som intervjuare och skribent uppfattar intervjuer och det material som 
insamlats. Det finns alltid subjektiva aspekter av vad som framstår som betydelsefullt och 
intressant. Vilka frågor som ställts och hur dessa har ställts gör också en skillnad. Författarens 
medvetenhet och redogörelse för sin förförståelse kan anses minska denna påverkan.  Dock 
syftar denna studie till att ta tillvara på tankar och erfarenheter från de intervjuade och att se 
mönster i deltagarnas upplevelser kring förväntningar på medarbetare och inte att bevisa någon 
absolut sanning. Då studien fokuserar på deltagarnas subjektiva (personliga) upplevelser i 
relation till ledares förväntningar på medarbetarna, var en kvalitativ ansats bäst lämpad att 
använda. I resultatdelen har författaren valt att visa rikligt med citat från deltagarnas berättelser 
för att öka läsarens förståelse och inblick i utgångsmaterialet. Ytterligare en påverkan på 
validitet kan vara att vissa av deltagarnas berättelser var långa, vilket gjorde det svårt för 
författaren att meningskoncentrera utan att förlora viktig information.  
  Författaren har följt vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer under hela 
studiens gång. Varje intervju inleddes med en upprepning av forskningsetiska principerna. 
Författaren upplevde att detta gjorde deltagarna mer trygga i samtalet. Författaren är inte en 
erfaren intervjuare vilket kan ha gjort att viktig information gått förlorad och detta kan ha 
påverkat studiens validitet.  
 
 
Förslag till vidare forskning  
 
Författarens intresse för ledares förväntningar på medarbetarna har vuxit under studiens gång. 
Då det visade sig att forskning som fokuserar på ledares förväntningar på medarbetarna är ett 
till stor del outforskat område så finns det stora möjligheter för framtida studier. Förslag till 
vidare forskning skulle kunna vara att undersöka ledares förväntningar utifrån att öka 
arbetsmotivation, att minska konflikter, att öka tillit och förtroende på arbetsplatser. Då alla 
ledare har mycket olika erfarenheter och berättelser, vore det intressant att studera samma 
forskningsområde som denna studie men med fler deltagare. Att utveckla tankar om 
psykologiska kontrakt och hur ledare kan använda sig av detta utifrån att involvera medarbetare 
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i arbetsklimat är en annan betydelsefull aspekt. Genom att titta på medarbetares förväntningar 
på varandras bidrag till arbetsklimatet kan också en ökad medvetenhet om och förståelse för 
dess betydelse uppnås. Detta skulle dessutom kunna ha ett salutogent värde i organisationer. 
Detta utifrån att till exempel ställa frågor om vad bidrar till ett gott arbetsklimat och det som 
fungerar bra så att detta blir synliggjort. Ett annat intressant område är medarbetares tankar om 
hur de kan förväntas bidra också till chefens arbetsmiljö. Fortsatta studier skulle också kunna 
handla om att fördjupa kunskap om ledares erfarenheter om hur de kan dela med sig av sina 
förväntningar på ett sätt som involverar deltagarna och inspirerar till engagemang i att vara 
varandras arbetsmiljö. Intressant kan också vara att studera betydelsen av self-efficacy (Loeb, 
2016) och ledares förväntningar och pygmalion (Rosenthal & Jacobsen, 1968) effektens 
relevans till detta område.  
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