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Förbättrad kommunikation kan ge  
bättre resultat på medarbetarenkäter 

 
Birgitta Törnblom 

 
 

En chef använder olika färdigheter i sin vardag t ex kommunikation, 
relationsskapande och beslutsfattande. Likväl som chefen agerar med olika 
ledarstilar utifrån kontexten och medarbetarna. Kvaliteten på chefens 
färdigheter och agerande kan bedömas i en medarbetarenkät där 
medarbetaren även bedömer sitt och gruppens välbefinnande. En 
medarbetarenkät ska vara ett stöd för chefen att utveckla sitt ledarskap och 
sin verksamhet. Denna uppsats analyserar de tio bästa och de tio sämsta 
enheterna från en medarbetarenkät i ett landsting. I uppsatsen skapas olika 
ledarstilsindex utifrån redan befintliga frågebatterier och användandet av 
enkätens frågor. Uppsatsen förklarar sambanden och variationen i svaren på 
frågor kring medarbetarnas hälsa och förtroende för chefen utifrån skapade 
ledarstilsindex. ”Ledarklimatet” och ”Ledarskap som främjar hälsa och 
utveckling” är de ledarstilsindex som förklarar mycket av variationen i 
svaren. Grunden i dessa index är kommunikationen. Uppsatsen visar att 
utveckling och ökad kunskapen kring kommunikation kan ge bättre resultat 
på en medarbetarenkät. Att förstå sambanden mellan olika delar av enkäten 
kan hjälpa chefen att sätta in rätt åtgärder för bra ledarutveckling och 
därmed förbättra arbetsklimatet och öka välbefinnande hos medarbetarna. 

 
Keywords: leadership, employee surveys, leadership climate, 
communication, working climate 

 
 

Inledning 
 
Ledarskapet konstrueras i samspel med medarbetarna. Det är därför viktigt att höra 
medarbetarnas syn när ledarskapet ska utvärderas (Nilsson, 2003). En medarbetarenkät ger 
medarbetarna möjlighet att bedöma chefens beteende, agerande och färdigheter samt 
medarbetarens och gruppens välbefinnande. Hur ska chefen tolka resultatet från enkäten? 
Finns det samband mellan medarbetarnas hälsotillstånd och medarbetarnas förtroende för sin 
chef? Med dessa frågor och mitt eget resultat från medarbetarenkäten i min hand, väcktes 
intresset att titta noggrannare på resultatet från medarbetarenkäten, främst de delar som 
värderar chefen och chefens kompetens. För att undersöka detta, analyseras en del av en 
medarbetarenkät från ett landsting.  

Under detta avsnitt kommer jag att ta upp några aspekter från ledarskapsforskningen och 
knyta ihop det med situationen för landstingets chefer. Jag beskriver även en del 
ledarfärdigheter och lite om olika ledarstilar. Jag ger en bakgrund till de ledarstilsindex som 
jag valt att använda. 
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Vad en chef är och gör 
 
Yukl (2012) nämnde fyra grundläggande processer som beskriver en chefs huvudsakliga 
uppgifter: att utveckla och upprätthålla relationer, att påverka människor, att inhämta och 
tillhandahålla information och att fatta beslut. Dessa processer genomsyrar en chefs vardag 
och dennes arbete, ofta involveras flera av processerna samtidigt. Detta arbetar de flesta av 
cheferna i landstinget med, då stor del av deras arbete handlar om relationer, att fatta beslut 
och att kommunicera. Chefen ska kunna hantera relationer till medarbetare, kollegor, sin egen 
chef och patienterna och deras anhöriga. Chefen måste vara väl informerad och kunna 
kommunicera för att rätt beslut ska kunna fattas. En framgångsrik chef måste även vara en 
ledare (Yukl), däremot behöver inte en ledare vara en chef. En ledare kan vara en person som 
fördelar arbetet, som medarbetarna lyssnar på och följer. Chef är en yrkestitel, ledare kan man 
vara utan att inneha en formell titel. Jag kommer att använda mig av både definitionen chef 
och ledare i detta arbete, landstinget däremot använde chef och chefskap i sin enkät.  

 
 

Egenskaper och färdigheter 
 
Hur chefen agerar i olika situationer beror på flera saker t ex tidigare erfarenheter, kunskap 
och vanor men också till stor del på chefens egenskaper och färdigheter. Egenskaper kan 
betecknas som personliga karaktärsdrag som exempel energinivå, utåtvändhet och 
självförtroende.  Färdigheter kan betecknas som förmågan att göra något på ett effektivt sätt. 
Yukl delade in färdigheterna i tre kategorier; tekniska färdigheter, interpersonella färdigheter 
och begreppsmässiga färdigheter. Tekniska färdigheter innebär till exempel förmågan att 
använda passande verktyg och utrustning och kunskap om processer, rutiner och metoder och 
hur man sköter dessa för att utföra en viss uppgift. Interpersonella färdigheter innebär till 
exempel förmåga till empati, social lyhördhet, tydlig kommunikation, finkänslighet och 
diplomatisk förmåga. Begreppsmässiga färdigheter innebär till exempel logiskt tänkande, 
kreativitet, idérikedom, strukturerande, vara beredd på förändringar och se potentiella 
möjligheter och problem. Ytterligare, modernare färdigheter som även bör beaktas när 
ledarskapet ska värderas är emotionell intelligens, social intelligens, systemtänkande och 
förmågan att lära. Ledaren behöver en uppsättning färdigheter för att kunna agera på ett sunt 
och bra sätt, men vilka färdigheter som krävs beror till viss del på kontexten och på vilken 
ledningsnivå ledaren befinner sig på (Yukl).  

 
 

Kommunikation 
 
Ledarens kommunikationsförmåga är en färdighet som kan utvärderas i en medarbetarenkät. 
Denna färdighet är viktig för ett framgångsrikt ledarskap, chefen har en nyckelroll i 
organisationens interna kommunikation (Simonsson, 2002). Ledarskap genom småprat, 
benämnde Ekman (2003) sin sammanfattning av en kommunikativ ledarstil som grundar sig i 
ett genuint intresse för människor och deras arbete kombinerat med ett mod att säga ifrån och 
att sätta gränser. Chefer kommunicerar framförallt muntligen för att utbyta information och 
för att påverka. Chefer använder i genomsnitt 46 % av sin arbetstid i möten, som till stor del 
består av kommunikation kring administration eller medarbetarskap. Chefens kommunikation 
är ofta förhandlingar gällande gränsdragningar (Dellve, Wikström, Arman, Tengelin, 2011). 
Kommunikation sker inte bara på möten, den pågår hela arbetstiden, informellt eller formellt. 
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Chefer i landstinget möts dagligen av olika kommunikationstillfällen och möten som medför 
behov av kommunikationsförmåga. Dagen är fylld av möten, från ledningsgruppsmöten till 
möten med patienters anhöriga och alla andra samtal och diskussioner som sker dagligen på 
en arbetsplats. Som chef får man alltid vara beredd på att lyssna och prata. Ekman (2003) 
beskrev betydelsen av småpratet för chefen. Genom småpratet kan chefen leda, bygga 
förtroende och förmedla budskap. I det informella småpratet föds kreativitet, växer idéer och 
kunskap och problem lösas. Det finns frågor skapade av Gisela Mohr, professor i psykologi, 
universitetet i Leipzig (personlig kommunikation 15 maj 2012) som kan ställas vid en 
medarbetarenkät för att ge svar på chefens och gruppens kommunikationskvalitet. God 
kommunikation innebär bland annat att chefen och medarbetarna samtalar via dialog, det vill 
säga att båda parterna samtalar med respekt och intresse för varandras åsikter och 
kompetenser, och att det är tillåtet att ha avvikande åsikter. Dessa frågor handlar bland annat 
om lyhördhet mellan medarbetarna, att kritik framförs till den det berör, att det är tillåtet att 
tycka annorlunda och att chefen är tydlig i sin kommunikation. Med tanke på 
verksamheternas komplexitet, föränderlighet och tvetydighet så blir chefens uppgift att skapa 
förståelse och mening via dialog, kommunikationsuppgifter för meningskapande och dialog 
med olika aktörer är en av chefens/ledarens viktigaste uppgifter (Simonsson, 2002).  

 
 

Kontext 
 
Chefens agerande och dennes ledarskap sker inte i vakuum, det sker i kontexten i 
organisationen, där organisationens kultur och struktur har stor betydelse för ledarskapets 
utformning, kontextuellt ledarskap (Jacksson & Parry, 2011). Ledarskap är en social, komplex 
process nära förknippat med kulturen både på organisations- och samhällsnivå (Alvesson & 
Sveningsson, 2007). Ledarskap är en relation, var ledaren än lägger tonvikten i sin 
ledarskapstil sker ledarskapet i en relation med medarbetarna (Nilsson, 2005). 
Gruppsammansättningen påverkas av medarbetarnas bakgrund, personlighet, kön, ålder och 
antal år i medarbetargruppen. Den närmaste chefen är den viktigaste faktorn för 
arbetsklimatet. Närmaste chefen påverkar klimatet i gruppen genom att vara en förebild för 
medarbetarna, genom sin (ibland bristande) förmåga att ge beröm och återkoppling till 
gruppen (Schou 2007). För att kunna bygga relationer och förankra ett gott arbetsklimat måste 
man som chef vara närvarande i sin arbetsgrupp, för att på så sätt få legitimitet för sitt 
ledarskap. Ett gott arbetsklimat innebär att medarbetarna stöttar varandra och kan dela både 
glädje och sorg. Många första linjens chefer i landstinget har stora arbetsgrupper och ibland är 
medarbetarna lokaliserade på olika ställen, vilket försvårar för chefen att skapa relation till 
sina medarbetare och sin arbetsgrupp. Sandahl, Falkenström och Von Knorring (2010) skrev 
att chefen genom att klara av att hantera sina egna känslor bidrar mer än någon annan till en 
frisk och god arbetsmiljö, och på så sätt underlättar för gruppens gemenskap och konstruktiva 
arbete. Samspelet med medarbetarna är en central faktor då vårdenhetschefer ska utföra sitt 
ledarskap, andra viktiga faktorer är deras egen, medarbetarnas och omgivningens acceptans av 
ledarskapet, hur ledaren anpassar sig till den rådande vardagen och de bemästrar sitt 
handlingsutrymme.  

 
 

Transformellt ledarskap 
 
Transformellt ledarskap (Bass, 1985; 1989) innebär att ledaren är visionär och karismatisk, i 
kombination med förmågan att motivera och inspirera, kunna ta individuell hänsyn till varje 
medarbetare för att ge dem stöd och att kunna stimulera dem intellektuellt. Nilsson (2005) 
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tittade på vad karismatiskt ledarskap innebär i vårdverksamhet, där hon kopplade samman 
karisma, inspiration och motivation för att vårdchefen skulle kunna få medarbetarna att 
prestera över sin egen förväntade förmåga. Nilsson påpekade vikten av att förmedla och 
involvera medarbetarna i visioner och mål genom kommunikation och dialog. En transformell 
ledare tillämpar ¨management by walking around¨ (leda genom att vara bland medarbetarna) 
för att kunna bli personlig i sin dialog med medarbetarna. Nilsson (2005) såg att individuell 
hänsyn togs inom vårdverksamhet t ex när uppgifter skulle delegeras till medarbetare, när 
chefen ska hitta rätt medarbetare till arbetsuppgiften och ser att medarbetaren ges möjlighet 
att växa och nå högre mål av utmaningen och den individuella stimulansen. Carless et al. 
(2009) skapade ett frågeformulär angående transformell ledarstil, The Global 
Transformational Leadership scale (GTL), som bland annat har frågor gällande chefens 
tillgänglighet, medarbetarens möjlighet att utvecklas och chefens inställning till 
förbättringsarbeten. Frågor som gör det möjligt att värdera om chefen använder en 
transformell ledarstil.  

 
 

Hälsofrämjande ledarskap 
 
Hälsofrämjande ledarskap innebär att förse medarbetarna och arbetsgruppen med 
förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett självständigt sätt, att uppmuntra medarbetarna 
att arbeta tillsammans, att göra medarbetarna delaktiga i arbetsplatsens utveckling men även 
genom att chefen är ett stöd och en inspiration. Hälsofrämjande ledarskap handlar om 
information, tydlighet och befogenheter (Nyberg, 2009). Nyberg et al.(2009) skapade ett 
frågeformulär angående ledarklimat som består av frågor om bland annat att ha tillgång till 
nödvändig information, att känna till och förstå arbetsplatsens mål och att få återkoppling från 
chefen på hur man utför sitt arbete. Eriksson (2011) definierade hälsofrämjande ledarskap 
som ett ledarskap som arbetar mot en hälsofrämjande arbetsplatskultur. Vincent (2010) 
skapade också frågor kring ledarskap som främjar hälsa och utveckling, då det länge varit 
oomstritt att chefen påverkar sina medarbetares hälsa, men egentligen inte på vilket sätt. 
Därför skapade Vincent (2010) detta mätinstrument med frågor om delaktighet i beslut som 
påverkar mitt arbete och om chefens förmåga att hantera konflikter. Schreuder et al. (2011) 
skrev att många sjuksköterskechefer inte är medvetna om att hur deras ledarstil hör ihop med 
sjuksköterskornas korttidsfrånvaro. Schreuder et al. rekommenderade sjukvården att utbilda 
chefer i ledarskap, då främst mot relationsorienterat ledarskap. De chefer som skapade 
relationer via småprat och intresse för sina medarbetare lyckades få ner korttidsfrånvaron, 
jämfört med de chefer som var mer uppgiftsorienterade. 

 
 

Meningsfullhet och självständighet 
 
Att som chef kunna ingjuta meningsfullhet och visa medarbetarna arbetets betydelse är 
avgörande för ett gott ledarskap. Meningsfullhet är ett frågeområde som handlar om 
arbetsinsatsernas betydelsefullhet, meningsfullhet och om medarbetaren upplever sin 
arbetsinsats som viktig.  Dessa frågor kan även ge en del svar angående relationerna på 
arbetsplatsen och arbetsklimatet då det finns frågor om hur medarbetaren tror att 
arbetskamraterna tycker om betydelsen av sin arbetsinsats (Petersen, Søndergård Kristensen, 
Borg & Bjorner, 2010). 

 Självständighet och klarhet över sin roll är viktiga delar för medarbetaren och chef, som 
kan testas i en medarbetarenkät. Både chef och medarbetare borde känna till sina uppdrag, 
vad som förväntas av dem på arbetet. Självständigheten kan mätas med hjälp av påståenden 
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angående om man vet hur man ska prioritera sina arbetsuppgifter och om man kan påverka sin 
arbetstid (Guest, Isaksson, & De Witte, 2010). Rollklarheten kan testas med frågor om t ex 
ansvar och befogenheter, om medarbetarna känner till detta (Pejtersen et al., 2010). 

 
 

Transaktionellt och laissez faire ledarskap 
 
Transaktionell ledarstil innebär att chefen och medarbetaren kommer överens om vad som ska 
göras och därefter belönas eller bestraffas medarbetaren utifrån uppnått resultat. I det 
transaktionella ledarskapet styr chefen ofta genom rutiner och traditioner (Bass, 1985). Inom 
vårdverksamhet använder chefer ofta en transaktionell ledarstil, medarbetare stimuleras 
genom belöningar, som kan vara att uppmärksammas och att bli sedd (Nilsson, 2005). Redan 
när medarbetaren anställs, vilket är en överenskommelse om prestation mot lön, används en 
transaktionell ledarstil.  

Laissez faireledarskap eller ¨låt-gå-ledarskap¨ är en ineffektiv ledarskapstil som präglas av 
saknad av beslutsfattande och handlande, samtidigt som ansvaret ignoreras (Bass, 1985). 
Nilsson (2005) noterade att vissa vårdchefer ibland valde att använda sig av laissez-faire som 
ledarstil, t ex vid vissa konflikter, då det kan vara nödvändigt att chefen ställer sig vid sidan 
om, då en del konflikter går över av sig själva, chefens agerande skulle kunna förvärra 
konflikten.  

 
 

Landstingets chefer  
 
Landstinget är en politiskt styrd organisation med många chefer fördelade på olika nivåer. 
Inom sjukvården finns problem angående benämning av cheferna. Det är även problem för 
vissa yrkesgrupper att veta om man är chef eller inte, vissa yrkesprofessioner agerar som 
ledare och fördelar arbetsuppgifter utan att ha något chefsuppdrag. Tack vare detta är det 
ibland fler personer som svarar ja på chefsfrågan på enkäten än det verkligen finns chefer i 
landstinget. Chefer på samma nivå kan ha olika titlar inom samma landsting. Nilsson (2003) 
visade att chefssjuksköterska och vårdenhetschef är vanliga benämningar på första linjens 
chefer, men hennes kartläggning påvisade nio olika titlar på första linjens chefer.  
Landstinget som undersöks i detta arbete använder oftast benämningen avdelningschef för 
första linjens chefsnivå. De chefer som bedömdes i denna enkät är medarbetarens närmaste 
chef,  vilket  i  de  allra  flesta  fallen  är  avdelningschefen,  det  vill  säga  första  linjens  chef.  
Variationen i avdelningschefernas chef- och ledarutbildning är stor. Avdelningschefen har 
oftast en grundprofession inom sjukvården, men inte alltid någon egentlig chef- eller 
ledarutbildning. Landstinget erbjuder cheferna möjligheten att gå interna chefsutbildningar 
och handledningsprogram finns, men det är inte alltid avdelningschefen har tid för detta.  
 
 
Avdelningschefen 
 
Ellström och Kock (2009) beskrev behovet av en djupare förståelse för hur första linjens 
chefer utövar sitt eget ledarskap. Författarna beskrev arbetsuppgifterna för första linjes chef 
med exempel såsom miljö- och skyddsfrågor, kvalitetsuppföljningar, budgetarbete, olika 
personalfrågor såsom utvecklings- och lönesamtal. Denna administrativa arbetstyngd 
begränsar första linjens chefer att utveckla och förverkliga ett ledarskap inriktat på 
engagemang, lärande och delaktighet. Hos vissa ledare/chefer kan detta utvecklas till en 
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undvikandestrategi, då chefen kan vilja undgå de utmaningar som kanske krävs för att 
uppfylla arbetsgruppens och organisationens krav (Ellström & Kock). Många 
avdelningschefer hinner eller orkar inte utveckla och driva sin verksamhet framåt då det 
dagliga arbetet fylls av löpande uppgifter såsom budget, bemanning och 
dokumenthanteringsarbete. Framförallt måste en chef många gånger vara mångsidig och 
flexibel. Chefers arbete är verkligen komplext, många arbetsuppgifter saknar entydiga svar på 
hur och på vilket sätt chefen ska agera (Alvesson & Sveningsson, 2007). 

 
 

Landstingets enkät 
 
Landstinget har vid två tillfällen hösten 2009 och 2011 genomfört medarbetarenkäter, för att 
titta på medarbetarnas nöjdhet inom ett antal områden, t ex ”arbetskamraterna”, ”information 
och arbetsplatsträffar och ”chefskap”. Området ”chefskap” består bland annat av frågor som 
handlar om chefens förmåga att fatta beslut, chefens fortlöpande återkoppling, chefens 
tillgänglighet och medarbetarens förtroende för chefen. Medarbetarna får bland annat svara på 
frågor om hur de upplever sina arbetskamraters insats, trivsel och glädje över att gå till 
arbetet. Enkäten tar även upp frågor angående medarbetarens hälsa, motionsvanor och 
tobaksvanor. Enkäten har en särskild frågedel för de som svarar ja på chefsfrågan. Denna del 
har frågor om bland annat chefens hälstillstånd och chefens stöd från ledningen. Landstingets 
samarbetsparter, QuickSearch (2011), som ansvarar för enkätfrågorna säger på sin hemsida att 
medarbetarundersöknings modell bygger på teorier från Likert, Antonovsky och Hertzberg. 
Landstingets syfte med enkäten är att skapa delaktighet och engagemang i 
utvecklingsprocesser och för att kunna kartlägga hur medarbetarna upplever sin 
arbetssituation (Landstinget Västmanland, 2011).   

 Ett av problemen för landstingets ledning och ansvariga för enkäten är att kunna hjälpa 
och stötta de chefer som fått svaga resultat på medarbetarenkäten. Det är endast närmaste chef 
som ser sin egen enhets resultat. Landstingsledningen tar del av landstingets totala resultat 
och vet därmed ingenting om respektive enhets utfall, inte heller något om enskilda chefers 
resultat. För att kunna använda medarbetarenkäten som ett verktyg för ledarutveckling är det 
viktigt att uppföljningen sker på ett professionellt och genomtänkt sätt. En chef som saknar 
förtroende hos sina medarbetare har svårt att genomföra förändringar (Schou, 2007). 
Medarbetarenkäter kan även användas som ett verktyg för att utveckla medarbetarskapet, t ex 
genom att mäta hur medarbetarskapet utövas och hur medarbetaren hanterar sin relation till 
chefen. På så sätt skulle enkäten kunna mäta hur medarbetarens och chefens ömsesidiga 
relation fungerar (Tengblad, 2003). Sandahl et al (2010) beskrev arbetsgruppens dom över 
chefen i de enkäter där medarbetarna svarat på frågor angående chefens förmåga att leda. 
Författarna konstaterar att det tycks vara skillnad mellan vad cheferna presterar och 
representerar och medarbetarnas ideal och förhoppningar. När chefen får sin dom är det 
ytterligare viktigt att chefen är medveten om sin egen förmåga, sina känslor och hur 
grupprocesser påverkar.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att försöka öka förståelsen kring resultaten på en medarbetarenkät 
och att testa vilka samband som finns i medarbetarnas svar. Uppsatsen undersöker följande 
frågeställningar: Finns det något samband mellan medarbetarnas bedömning av chefen och 
medarbetarnas uppfattning av sitt hälsotillstånd? Finns det något samband mellan 
medarbetarnas bedömning av chefen och arbetsklimatet? Kan variationen i medarbetarnas 
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bedömning av sin chef kopplas till någon särskild ledarstil? Finns skillnader i chefens eget 
välmående utifrån enkätens resultat?  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Totalt skickades 6102 enkäter ut och 4481 svar inkom, vilket innebär 73 % svarsfrekvens 
(Landstinget Västmanland, 2011). Urvalet gjordes utifrån enkätens resultat för svarsdelen 
chefskap. De tio lägst och tio högst rankade enheterna med avseende på resultatet på 
chefsdelen inom landstinget valdes ut. Detta urval skedde hos QuickSearch, det företag som 
stödjer enkäten och levererar frågeformulär och resultat digitalt. Ansvarig person på HR-
avdelningen (Human Resource), landstinget hjälpte till att ta fram uppgifterna och 
avidentifiera dem. Detta urval innebär 346 deltagare (8 % av inkomna svar, 6 % av utskickade 
enkäter), varav 290 kvinnor och 56 män med skiftande professioner, alla anställda minst 6 
månader i Landstinget. För köns- och åldersfördelning se Tabell 1. 

Tabell 1 
Deltagarnas ålder och kön fördelade i respektive låg eller hög enhet. 

 29 år eller yngre 30-49 år 50 år eller äldre Totalt 
 låg hög låg hög låg hög  
Män 3 - 24 3 19 6 56* 
Kvinnor 17 3 79 46 65 81 290 
Totalt 20 3 103 49 84 87 346 
*En man angav inte sin ålder 
 

Av de svarande var 18 chefer med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.  Då jag 
inte har några andra uppgifter om dessa enheter förutom dessa resultat, vet jag inget om 
antalet medarbetare på respektive enhet och därmed heller inget om eventuella bortfall från 
enkätresultatet.  

 
 

Material 
 
Landstingets samarbetspartner, QuickSearch har en frågedatabas varifrån landstingets 
arbetsgrupp bestående av HR-personal, några avdelningschefer och ett par utvalda 
nyckelpersoner valde vilka frågor och vilka områden som skulle användas för enkäten. 
Enkäten innehöll tre bakgrundsfrågor (kön, ålder och närmaste chef), 69 påståenden och sex 
fritextfrågor. Enkäten innehöll påståenden inom sju olika områden ”Ditt arbete och din 
arbetsplats”, ”Information och arbetsplatsträffar”, ”Medarbetarsamtal och lönesamtal”, 
”Arbetskamraterna”, ”Chefskapet”, ”Levnadsvanor och hälsa” och ”Din chefsroll”. 
Svarsskalan på påståenden är sexgradig, från 1 (håller inte alls med) till 6 (stämmer precis). 
Dessutom finns även svarsalternativet ”Vet ej/Ingen åsikt”, dessa svar har i denna 
undersökning tagits bort och ger därmed ett bortfall på den specifika frågan. ”Vet ej/Ingen 
åsikt”-svaren togs bort för att underlätta beräkningarna och hanteringen av dessa svar. Jag 
valde att bortse från de frågeområden som handlade om ”Medarbetarsamtal och lönesamtal” 
och delar av frågeområdet ”Information och arbetsplatsträffar”, dessutom valdes alla 
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fritextfrågor bort. Fritextfrågorna avhandlade bland annat jämställdhet och sexuella 
trakasserier.  
 

Chefsområdet. Frågor som handlade om chefskapet avhandlade bland annat återkoppling 
från chefen, möjlighet att få utvecklas som medarbetare, chefens kommunikationstydlighet 
och chefens tillgänglighet. Ett par exempel på hur frågorna utformades är: ”Min chef är 
positiv till att jag tar initiativet till förbättringsarbeten.”, ”Min chef finns tillgänglig när jag 
behöver det.” och ”Min chef kan fatta beslut.” Detta område om chefskapet används i detta 
arbete som ett mått på inställningen till chefen, benämns i uppsatsen som enkätens index 
chefskap.  

 
Skapade index. Index skapades mot befintliga frågeformulär och enkäter, genom att 

försöka hitta samma eller snarlika fråga i landstingets enkät. Index ”Rollklarhet” består bland 
annat av frågorna ”Jag vet vad jag ansvarar för” och ”Jag vet vilka befogenheter jag har” från 
enkäten som jämställdes med frågorna i Pejtersen et al. (2010) frågeskala Role Clarity. Index 
”Självständighet” består av frågor som ”Jag har möjlighet att påverka min arbetstakt” och 
”Jag vet hur jag ska prioritera bland mina arbetsuppgifter” som liknar frågorna i Guest et al. 
(2010) frågeformulär Autonomy. Index ”Arbetets meningsfullhet” består av frågor som ”Jag 
upplever att min arbetsinsats är viktig” och ”Jag upplever att mina arbetskamrater tycker att 
min arbetsinsats är betydelsefull” från landstingets enkät som jämställdes med frågorna i 
index Meaning of Work, (Pejtersen et al., 2010). Index ”Ledarklimat” består av frågor som 
”Jag känner till och förstår min arbetsplats mål” och ” Min chef ger mig fortlöpande 
återkoppling på hur jag utför mitt arbete” som bygger på Nyberg et al. (2009) Leadership 
climate.  Index  ”Transformellt ledarskap” består bland annat av frågorna ”Min chef ger mig 
möjlighet att utvecklas och prova nya arbetsuppgifter” och ”Min chef finns tillgänglig när jag 
behöver det” jämställdes med frågor från index Transformational leadership, (Carless et  al.,  
2000). Index ”Ledarens kommunikationskvalitet” består av frågor som ”Jag upplever att de 
flesta på min arbetsplats är lyhörda för varandras åsikter” och ”Jag tycker att min chef är 
tydlig i sin kommunikation med oss medarbetare” vilka jämställdes med frågor från skalan 
Leadership communication quality (Gisela Mohr, professor i psykologi, universitetet i 
Leipzig, personlig kommunikation 15 maj 2012). Index ”Ledarskap som främjar hälsa och 
utveckling” består av frågorna ”Jag känner mig delaktig i beslut som fattas på 
arbetsplatsträffar och som påverkar mitt arbete”, “ Jag får tillräcklig information om resultat 
av förbättringsarbeten där jag varit delaktig” och ”Min chef är positiv till att jag tar initiativ 
till förbättringsarbeten” som liknar de frågorna som återfinns i frågeformuläret Health and 
development promoting leadership behavior (Vincent, 2010).  

 
Index ”Arbetsklimat”. Index ”Arbetsklimat” valde jag för att de frågorna tillsammans kan 

återspegla ett allmänt hälsotillstånd för gruppen och enheten. Indexet består av frågorna ”Jag 
trivs på mitt arbete”, ”Jag upplever att vi arbetskamrater stöttar och hjälper varandra i 
arbetet”, ” Jag upplever att de flesta på min arbetsplats bidrar till att skapa arbetsglädje” och ” 
Jag upplever att de flesta på min arbetsplats tycker att det är kul att gå till jobbet ”.   

Dessa index testades mot resultatet på frågorna ”Min chef har mitt förtroende att leda och 
utveckla verksamheten” och  ”Jag bedömer mitt hälsotillstånd som..”. Cronbach´s Alpha var 
lägst .780 för samtliga index, se Tabell 2. 
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Procedur 
 
Medarbetarenkäten genomfördes 20 september–10 oktober 2011, vilket var andra gången för 
denna typ av enkät, den första enkäten genomfördes två år tidigare.  Enkäten genomfördes via 
personliga mejl till alla medarbetare i landstinget, de fick en egen inloggningskod, för att 
kunna svara i ett webbaserat frågeformulär. De medarbetare som inte kunde eller hade 
möjlighet att svara digitalt, kunde få göra det med papper och penna. De medarbetare som inte 
var i tjänst under denna period, tex föräldralediga, eller tjänstlediga hade möjlighet att logga 
in sig hemifrån för att svara på frågorna. Totalt fyra påminnelser skickades ut till dem som 
inte svarat på enkäten (Landstinget Västmanland, 2011). Det kan vara svårt för en del 
medarbetare, som inte har en egen dator på arbetsplatsen att svara på enkäten. Vissa 
medarbetare var tvungna att sitta på en personalfylld sköterskemottagning och svara på 
enkäten  och  det  finns  medarbetare  som  tycker  att  det  är  svårt  att  svara  digitalt  och  därmed  
kanske avstod. Enheternas identitet är anonyma för författaren, endast QuickSearch och 
Ansvarig person på HR-avdelningen vet vilka enheter som finns med i denna studie.  

 
 

Resultat 
 

Pearsonkorrelationer utfördes för att testa samband mellan medarbetarens bedömning av sin 
chef, medarbetarens resultat på frågor angående sin hälsa och de olika indexen (Tabell 2). 
Analysen visar flera signifikanta samband. Starkt samband finns mellan frågan ”Min chef har 
mitt förtroende att leda och utveckla verksamheten.” och indexen ”Ledarklimat”, 
”Transformell ledarstil” och ”Ledarskap som främjar hälsa och utveckling”. Det allra 
starkaste sambandet fanns mellan indexen ”Ledarskap som främjar hälsa och utveckling” och 
”Transformell ledarstil”. Det svagaste sambandet fanns mellan frågan ” Jag bedömer mitt 
allmänna hälsotillstånd som” och de olika ledarstilsindexen, vilket visas i Tabell 2. 
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Tabell 2 

 
Pearsonskorrelation mellan beroendefrågorna, index Chefskap och ledarstilsindex i det totala enkätresultatet 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. ”Min chef har mitt förtroende att ..”   -           

2.” Jag bedömer mitt allmänna 
hälsotillstånd som…” 

  .138* 
- 

         

3. Chefskap   .944** .114 .973         

4.  Rollklarhet   .417** .237** .467** .905        

5. Självständighet   .513** .179** .559** .499** .780       

6. Arbetets meningsfullhet   .457** .263** .516** .604** .386** .836      

7. Ledarklimat   .806** .204** .875** .503** .593** .501** .820     

8. Transformellt ledarskap   .859** .129* .960** .394** .508** .510** .842** .905    

9. Ledarens kommunikationskvalitet   .723** .167** .817** .441** .482** .499** .770** .782** .820   

10. Ledarskap som främjar hälsa och 
utveckling 

  .888** .134* .948** .472** .558** .596** .856** .935** .803** .923  

11. Arbetsklimatet    .605** .260** .663** .450** .458** .667** .665** .651** .797** .704** .871 

Not. Cronbach´s Alpha i diagonalen, *p < .05, **p <.01
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Medelvärden och standardavvikelser beräknades i de skapade indexen, i enkätens index 
chefskap samt i de utvalda frågorna och redovisas i Tabell 3. För att testa skillnaderna i 
enkätens svarsgrupper, låg och hög genomfördes oberoende t-test. Tabellen visar att det är 
signifikant skillnad mellan låg och hög i alla variabler utom i frågan ”Jag bedömer mitt 
hälsotillstånd som”. 
 
Tabell 3. 
Deskriptiv data för de tre beroendefrågorna och indexen 

Låg                Hög 
    

 

M, SD M, SD t p df 

”Min chef har mitt 
Förtroende att leda och 
utveckla verksamheten” 

3.06 (1.61) 5.78 (0.51) -19.09 < .05 322 

”Jag bedömer mitt 
hälsotillstånd som” 4.84 (1.04) 4.96 (1.06) -1.05  .29 339 

Chefskap 3.03 (1.39) 5.53 (0.51) -17.72 < .05 240 

Rollklarhet 5.00 (1.12) 5.61 (0.61) -5.85 < .05 342 

Självständighet 3.81 (1.15) 4.75 (0.87) -8.12 < .05 336 

Arbetets meningsfullhet 4.84 (1.04) 5.43 (0.65) -5.83 < .05 328 

Ledarklimat 3.47 (1.05) 5.10 (0.66) -15.17 < .05 297 

Transformellt ledarskap 3.44 (1.36) 5.54 (0.52) -16.36 < .05 284 

Ledarens kommunikationskval 3.50 (1.02) 5.05 (0.75) -14.23 < .05 294 

Ledarskap som främjar hälsa 
och utveckling 

3.23 (1.28) 5.45 (0.57) -16.72 < .05 236 

Arbetsklimatet 4.19 (0.99) 5.24 (0.73) -10.44 < .05 325 

Not. Svarsskalan är sexgradig från 1 (håller inte alls med) till 6 (stämmer precis) 
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De tydligaste skillnaderna i resultatet i enstaka frågor/påståenden, mellan enheterna med 
högst resultat på chefskapet mot de med lägst resultat, visar sig i enkätens frågor ”Min chef 
kan hantera konflikter.” (Mlåg = 2.47, SDlåg = 1.53, M hög = 5.46, SDhög =.78) t(323) = -19.91, 
p < .001 och ”Jag upplever att min chef är tydlig i sin kommunikation med oss medarbetare.” 
(Mlåg = 2.82, SDlåg = 1.55, Mhög = 5.63, SDhög = .66) t(268) = -19.08, p < .001.    

Resultatet för chefernas svar på de utvalda frågorna redovisas här totalt med medelvärde 
och standardavvikelse: ”Jag är stolt över att arbeta i Landstinget X” (M = 4.56, SD = 1.29), 
”Min chef har mitt förtroende att leda och utveckla verksamheten” (M = 5.11, SD = 1.45) och 
”Jag bedömer mitt hälsotillstånd som” (M = 5.06, SD = 0.64). 

För att undersöka hur stor del av variationen i svaren som förklaras av de olika indexen 
genomfördes linjär regression med metoden Enter totalt och separerade i låg och hög enhet. 
(se Tabell 4). Variationen på resultatet på frågan om chefens förtroende beror till 80 %, F (8, 
191) = 93.27, p < .001  på dessa index. Det index som förklarar störst del är ”Ledarskap som 
främjar hälsa och utveckling”. I de höga enheterna förklaras variationen till 39 % av resultatet 
på frågan om chefens förtroende där ”Ledarskap som främjar hälsa och utveckling” är 
signifikant och påverkar mest. I de låga enheterna är det 67 % av variationen i svaret om 
chefens förtroende som kan förklaras av indexen. Indexen förklarar tillsammans 19 %, F (8, 
191) = 5.60, p < .001 av variationen i medarbetarens hälsotillstånd, ”Ledarklimat” förklarade 
mest. Detta index är signifikant och förklarade mest av variationen även då resultatet var 
uppdelat på låg och hög. Variationen i index arbetsklimat kunde förklaras till 77 %, F (7, 192) 
= 91.15, p < .001  av de andra indexen. Det index som förklarade variationen i svaren mest är 
”Ledarens kommunikationskvalitet”. Index arbetsklimat påverkas mest av indexet 
”Meningsfullhet i arbetet” i de höga enheterna, jämfört med de låga där indexet ”Ledarens 
kommunikationskvalitet” påverkade mest totalt. 
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Tabell 4 
Regressionsanalys av resultatet på beroendefrågorna och index totalt och delat i låg och hög  

Variabel ”Min chef har mitt förtroende att leda 
och utveckla verksamheten” 

 
BETA 

Totalt   Låg    Hög 
 

”Jag bedömer mitt hälsotillstånd 
som” 

 
BETA 

Totalt   Låg    Hög 
 

Arbetsklimat 
 
 

BETA 
Totalt   Låg    Hög 

 
       
Rollklarhet .05 .03 .04 .01 .05 .04 .01 -.01 .07 
Självständighet .02 -.03 .09 -.01 -.11 .11 .04 .09 -.03 
Meningsfullhet i arbetet -.08 -.04 -.25 .13 .07 .23 .36** .36** .49** 
Ledarklimat .12 .28* -.23* .62** .51** .44** .07 .05 .05 
Transform ledarskap .29** .20 .22 -.06 .02 -.14 -.10 -.12 .03 
Ledarens komkvala .09 .10 -.00 -.17 -.37* .20   .60**   .60** .40** 
Ledarskap hälsa utvb 
Arbetsklimat 
 
Sammanfattning 

.43** 
.03 

.31* 
.05 

.60** 
.02 

-.43* 
.26 

-.21 
.40** 

-.39* 
-.01 

.04 
- 

-.00 
- 

.04 
- 

F 93.27 25.27 6.31 5.60 3.82 3.11 91.15 28.90 28.61 
(df) 8, 191 8, 100 8, 81 8, 191 8, 81 8, 81 7, 192 7, 102 7, 82 
R2 .80 .67 .39 .19 .23 .24 .77 .67 .71 
p < .001 < .001 < .001 < .001    .001    .004 < .001 < .001 < .001 
M 
SD 

4.37 
1.84 

3.20 
1.70 

5.80 
.52 

4.82 
1.11 

4.72 
1.15 

4.94 
1.05 

4.60 
1.06 

4.06 
1.00 

5.28 
.70 

 Not. aLedarens kommunikationskvalitet och bLedarskap som främjar hälsa och utveckling, *p < .05, **p < .01 
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Diskussion 
 

Detta arbete syftade till att testa samband mellan olika svarsdelar på en medarbetarenkät. 
Analyser och beräkningar gjordes för att få en djupare förståelse kring resultaten på enkäten 
och hur medarbetarnas svar har samband med varandra. Resultatet visar att det finns samband 
mellan medarbetarnas bedömning av chefen, arbetsklimatet och medarbetarnas hälsa. 
Medarbetarenkäten kan ge chefen flera besked om hur medarbetaren mår och arbetsplatsens 
klimat. ”Ledarens kommunikationskvalitet” är det ledarskapsindex som förklarar mest av 
variationen i arbetsklimatet. ”Ledarklimatet” förklarar mest av variationen i medarbetarnas 
hälsa. 
 
 
Resultatdiskussion 
 

Finns det något samband mellan medarbetarnas bedömning av chefen och medarbetarnas 
uppfattning av sitt hälsotillstånd? Det  finns  ett  signifikant  samband,  om  än  något  svagt,  
mellan den enskilde medarbetarens bedömning av sitt hälsotillstånd och frågan angående 
förtroende för chefen. Det vill säga att ett lågt förtroende för chefen även tenderar att 
medarbetaren hälsotillstånd bedöms lägre. Regressionsanalyserna visar att ungefär 20 % av 
variationen i svaren på frågan om medarbetarens hälsotillstånd beror på ledarstilsindexen, 
”Ledarklimatet” är det index som påverkar mest. Detta ledarindex handlar bland annat om 
medvetenhet om mål, information, kompetensutveckling och återkoppling, vilket borde kunna 
summeras som chefens och gruppens vardag. Nyberg (2009) visade att brist på positivt 
ledarskap har ett signifikant samband med försämrad generell självskattad hälsa, och kan ge 
symptom på långvarig stress och emotionell utmattning. Det finns signifikanta samband 
mellan olika ledarstilsindex och medarbetarens hälsotillstånd. Dock saknas frågor kring 
medarbetarens stress, huvudvärk, sömnsvårigheter och andra psykosociala kroppsbesvär i 
denna enkät. Frågor som kanske skulle ha gett starkare samband med chefsfrågorna?  
Schreuder et al. (2009) visade att chefsjuksköterskans ledarstil hade ett samband med 
sjuksköterskornas sjukfrånvaro, de sjuksköterskor vars chef var relationsinriktade hade färre 
korttidsfrånvarotillfällen.  Ett hälsofrämjande ledarskap handlar bland annat om att förse 
medarbetarna och arbetsgruppen med information, tydlighet och befogenheter men även att 
chefen är ett stöd och en inspiration. Det är viktigt att involvera medarbetarna att skapa en 
kultur som inspirerar och motiverar till en gemensam utveckling mot en hälsofrämjande 
arbetsplats (Eriksson, 2011). 

 
Finns det något samband mellan medarbetarnas bedömning av chefen och arbetsklimatet? 

Resultaten tyder på att om arbetsklimatet är gott så ger det höga resultat även på 
ledarstilsindexen. Eller kanske tvärtom? Indexet arbetsklimatet har samband med alla andra 
index. Ett antagande är att om medarbetaren trivs och mår bra i sin arbetsgrupp och med sin 
chef och arbetsklimatet är gott så visar det sig i resultatet på enkäten. Detta innebär inte att det 
är en produktiv arbetsgrupp, det kan vara en social och mycket trevlig arbetsgrupp med en 
gemytlig och tillåtande chef.  Schou (2007) höjde ett varnande finger för att dra paralleller 
mellan en nöjd medarbetare och en effektiv eller produktiv medarbetare.  Dessutom är det inte 
säkert att det är bra kvalitet på chefskapet, eftersom detta inte alls efterfrågas i enkäten. Inte 
heller efterfrågas ledarens färdigheter t ex emotionell och social intelligens, helhetssyn och 
förmågan att lära. Hur ska dessa färdigheter värderas, kan en medarbetarenkät göra det? 
Vilken typ av frågor skulle kunna spegla chefens färdigheter?  Inte heller Finnelä och 
Larsdotter (2007) lyckades hitta något samband mellan ett medarbetarenkätsresultat och hur 
chefens ledarskap utövades.  
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Det  finns  ett  signifikant  samband,  påvisat  genom  Pearsons  korrelationsanalys  och  linjär  
regressionsanalys mellan resultatet på enkätens index chefskap och index arbetsklimat. 
Resultatet på arbetsklimatet kan förklaras till stor del av ledarstilsindex, där ”Ledarens 
kommunikationskvalitet” har störst betydelse.  Detta index består av frågorna ”Jag upplever 
att de flesta på min arbetsplats framför kritik direkt till den det berör istället för till andra.”, 
Jag upplever att de flesta på min arbetsplats är lyhörda för varandras åsikter”, ”Jag upplever 
att det är tillåtet på min arbetsplats att tycka annorlunda” och ”Jag tycker att min chef är tydlig 
i sin kommunikation med oss medarbetare” Detta index står inte bara för chefens 
kommunikationskvalitet, utan för arbetsgruppens kommunikation. Det innebär att det är 
avgörande för arbetsklimatet om gruppen och chefen kan kommunicera på ett bra sätt med 
varandra och inom gruppen. Att kommunikationen är avgörande visar sig även i de två 
frågorna som fått störst skillnad i låga och höga enheterna är ”Min chef kan hantera 
konflikter.” och ”Jag upplever att min chef är tydlig i sin kommunikation med oss 
medarbetare.”.  

Resultatet på arbetsklimatet förklaras till stor del av ledarstilsindexen även i resultatet 
uppdelat i låg och hög enhet. I de låga enheterna är det främst ”Ledarens 
kommunikationskvalitet” som påverkar variationen i resultatet arbetsklimatindexet, däremot 
är det ”Meningsfullhet i arbetet” som påverkar höga enheternas resultat mest. Det indexet 
svarar på frågor gällande betydelsefulla, viktiga och meningsfulla arbetsinsatser. Cheferna 
inom de enheterna med höga resultat lyckas tydligen förmedla arbetets meningsfullhet till sina 
medarbetare.  

 
Finns skillnader i chefens eget välmående utifrån enkätens resultat? Chefernas eget 

resultat är högt, de verkar må bra och vara nöjda med sina arbetsplatser. Resultatet från de 
arton chefer som finns i materialet visar att cheferna skattar sitt hälsotillstånd som mycket 
gott. Chefens välmående är gruppens välmående, gruppen är i allra högsta grad beroende av 
en chef som mår bra (Bernin och Theorell, 2004). Det borgar för en god grund att stå på för 
medarbetarnas välbefinnande. Det är ett bra utgångsläge för de chefer som tillhör de låga 
enheterna, då det är gynnsamt för gruppen att ha en chef som mår bra. Frågan är hur länge till 
chefen  skattar  sitt  hälsotillstånd  som mycket  gott,  efter  att  ha  fått  sitt  enkätresultat.  En  chef  
som fått svaga resultat tenderar att hitta på andra orsaker till det låga resultatet t ex fel frågor, 
fel siffror, organisatoriska problem (Schou, 2007). Men ett negativt resultat kan fungera som 
utlösande faktor till förändringsarbete, därför bör ett dåligt resultat ses som en möjlighet. Det 
är oftast de arbetsgrupper och chefer som fått ett positivt resultat på enkäten som arbetar mest 
med sitt resultat, det verkar som om den positiva förstärkningen i de flesta arbetsgrupperna är 
starkare igångsättare av förändringsarbete än de obehagskänslor som uppstår av ett dåligt 
resultat (Schou). Hur ska chefen klara av att skapa handlingsplaner och jobba vidare med sitt 
resultat från enkäten? I först hand behöver de chefer som har fått låga resultat på enkäten, 
hjälp och stöd. Kommer de själva att be om det, eller ska ledningen erbjuda dessa personer 
extra stöd och hur ska ledningen kunna identifiera dessa chefer? 

 
Kan variationen i medarbetarnas bedömning av sin chef kopplas till någon särskild 

ledarstil? Att variationen i resultatet på frågan ”Min chef har mitt förtroende att leda och 
utveckla verksamheten” förklaras till stor del av ledarstilindexen är inte så konstigt, men att 
det finns en skillnad i de låga enheterna mot de höga enheterna är anmärkningsvärt. Nästan 
dubbelt så stor del av variationen i svaret på frågan i de låga enheterna kan förklaras av 
ledarstilsindex, jämfört med variationen i de höga enheterna. Det är främst ”Ledarskap som 
främjar utveckling och hälsa” som förklarar variationen både i låga och höga enheterna, men 
även ”Ledarklimat” förklarar en del av variationen i svaren.  
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”Ledarskap som främjar hälsa och utveckling” och ”Transformell ledarstil” är de 
ledarstilar som har det starkaste sambandet med varandra. Dessa ledarstilar handlar om 
medarbetarens utveckling, delaktighet, information, en tillgänglig chef och en chef som kan 
hantera konflikter enligt medarbetaren. Enligt Bass (1985, 1998) agerar en transformell ledare 
även som coach eller mentor, speciellt när medarbetaren ställs inför nya uppgifter, då ledaren 
behöver individanpassa sitt stöd utifrån medarbetarens behov. De chefer som inte behärskar 
dessa ledarstilar utan kanske mer håller sig till en transaktionell ledarstil, eller till och med har 
en låtgå- ledarstil får inte så höga resultat på denna typ av frågor. ”Ledarskap som främjar 
hälsa och utveckling” och ”Transformell ledarstil” är två ledarstilar som fungerar utmärkt i ett 
landsting där man vill att medarbetarna ska utvecklas och ta eget medarbetaransvar. 
Medarbetaren likväl som chefen ska kunna ta sitt ansvar gentemot kollegor, patienter, enheten 
och organisationen. Medarbetarna är medansvariga för den relation som utvecklas 
tillsammans med chefen (Alvesson & Sveningsson, 2007).  

Om chefen med hjälp av enkätens resultat kan förstå vilken typ av ledarstil som fungerar 
bäst, så skulle vägen mot ett välmående i gruppen, ett gott arbetsklimat, vara öppen. Ett högt 
resultat på gruppens välmående; att få medarbetarna att trivas, stötta varandra, känna 
arbetsglädje och ha kul på jobbet och chefskapet kommer att få högre resultat på nästa 
medarbetarenkät enligt detta arbete. För att lyckas behöver avdelningscheferna stöd och 
utbildning, i vissa fall avlastning för att orka utvecklas och möta sina medarbetare. Snell 
(2011) utvärderade ledarutbildningar och visade att ledare som tack vare 
ledarskapsutbildningar blivit tydliga i sina krav mot medarbetarna och på så sätt ökat 
avdelningens och professionernas utveckling fått väldigt bra feedback från medarbetarna.  

En intressant aspekt är att spridningen av svaren är betydligt större hos de låga enheterna 
än hos toppresultaten. Detta visar kanske att enigheten är större om man är nöjd och har en 
chef som fungerar på enheten än om man på något vis är missnöjd med sin chef eller sin 
enhet. Dels så kan missnöjet, eller det som fungerar sämre vara svårt att direkt sätta fingret på, 
vilket innebär att spridningen i svaren blir större, men även att det är en variation i hur man 
som medarbetare uppfattar sin chef och chefens agerande. Vilket till mycket mindre del visar 
sig bland toppenheterna. Där är man kanske mån om att framhålla att det är bra, därför kanske 
man är mer benägen att ge ett högre resultat på de flesta frågorna utan att reflektera något 
närmare över varje specifik fråga. Shalit (2009) visade att medarbetaren önskar sig samma 
personlighet hos sin chef som medarbetaren själv innehar. Denna likhet är motivationshöjande 
för medarbetaren och gynnar därmed inställningen till chefen. Är det så att om man har en 
chef som man tycker om, som liknar sin egen personlighet, så är det lättare att fördra det 
mesta kring chefen och därmed även ge chefen höga poäng på enkäten? 
Könsfördelningen och åldersfördelningen av resultatet är också värt att fundera över. Av 
männen är det endast 9 av 56 män som hamnat i toppenheterna och av de yngre, upp till 29 år 
är det totalt endast 3 av 20 män och kvinnor som svarat så att de tillhör toppenheterna. 
Innebär detta att männen och de yngre medarbetarna ställer högre eller andra krav på sina 
chefer?  
 
 
Metoddiskussion 
 
Att arbeta utifrån en redan utförd enkät, medför givetvis att valet av enkätens frågor är 
omöjligt att påverka. Utifrån dessa förvalda frågor skapades index som skulle belysa olika 
ledarstilar. En del frågor i enkäten var inte ställda exakt som i de frågeskalor som det valdes 
utifrån, då valdes en liknande fråga som ändå tycktes ge ett liknande svar. Som till exempel 
frågan ”Vet du helt klart vilka som är dina ansvarsområden?” likställdes med frågan ”Jag vet 
vad jag ansvarar för” och ”Min närmaste chef ger noggrann återkoppling på mitt arbete” 
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likställdes med frågan ”Min chef ger mig fortlöpande återkoppling på hur jag utför mitt 
arbete”. Inget helt frågebatteri från någon beprövad skala användes, t ex där skalan kanske 
hade 14 items, valdes endast 5 stycken. Uppsatsens olika ledarstilsindex innehåller olika antal 
frågor, utifrån hur många liknande eller samma frågor som återfanns i landstingets enkät.  
Att överhuvudtaget kunna dra några slutsatser från en enkät, är inte alldeles självklart. Det 
finns många faktorer som påverkar respondenten och dennes svar, likväl som att en 
medarbetarenkät kan vara för ensidig ur medarbetarens perspektiv och kanske förloras 
organisationens eller företagets perspektiv (Schou, 2007).  Att sätta samman ett eget index, 
arbetsklimat, är troligen inte helt korrekt, men bedömningen gjordes att detta index skulle 
kunna ge information, som var av värde. Det saknas bakgrundsinformation om vilken typ av 
verksamhet, eller vilka professioner medarbetarna eller cheferna innehar, inte heller finns 
någon information angående chefens bakgrund eller dennes prestationer. Det skulle vara av 
intresse att veta totala storleken på dessa enheter, för att veta hur många som inte besvarat 
enkäten. Vilket skulle kunna vara ett ställningstagande, att man avstår från att svara på en 
medarbetarenkät. Av de tjugo enheterna som utvärderats har endast arton chefer svarat på 
enkäten. Betyder det att de andra två valde bort det, eller hade de inte tid för enkäten? För att 
vara ett gott föredöme för sina medarbetare, så vore det lämpligt att prioritera en 
medarbetarenkät som kommer från sjukhusledningen. 

 De frågor som användes som beroendefrågor; ”Min chef har mitt förtroende att leda och 
utveckla verksamheten” och ”Jag bedömer mitt hälsotillstånd som” valdes utifrån att de är 
raka frågor med en värdering av chefen och medarbetaren som svar. Naturligtvis hade det 
varit möjligt att välja andra och flera frågor, men dessa två frågor ger svar på respondentens 
inställning till sitt eget hälsotillstånd och till sin chef.   

Beräkningar gjordes för att testa samband, ibland har beräkningar och jämförelser gjorts 
för hela enkäten och ibland har enkäten delats i topp och låg, detta beror på att vissa samband 
borde finnas oavsett hur resultatet var för enheten eller respondenten. Samtidigt ville jag 
gärna visa och använda de skillnader som fanns mellan låga och höga enheter. För att 
begränsa arbetet och försöka hålla det hanterligt valdes några frågeområden bort; 
”medarbetarsamtal och lönesamtal” och delar av ”arbetsplatsträffar och information” och alla 
fritextssvar på enkäten. Detta gjordes efter bedömningen att dessa frågor inte var kopplade till 
chefen, chefens ledarstil eller till medarbetarens eller gruppens mående. 

 
 

Slutsats och fortsatt forskning 
 
En medarbetarenkät kan ge chefen flera besked om hur medarbetaren mår och arbetsplatsens 
klimat. Det finns samband mellan dessa faktorer och hur chefen bedömts. Ju bättre resultat för 
chefens färdigheter och beteenden desto bättre resultat för medarbetarens och gruppens 
mående. Det är av stor vikt hur chefskapet utövas för gruppens välbefinnande. Bernin och 
Theorell (2004) konstaterade att hälsofrämjande faktorer såsom stimulans, möjlighet till 
påverkan och en engagerad ledning främjar medarbetarnas hälsotillstånd. Det som chefen och 
arbetsgruppen behöver utveckla är kommunikationen. Uppsatsen visar att chefens 
kommunikation likväl som medarbetarnas kommunikation i arbetsgruppen är av stor vikt. 
Kan chefen och medarbetarna kommunicera med lyhördhet och respekt så kommer många av 
svaren på medarbetarenkäten troligen ge ett högre resultat nästa gång. Förbättrad 
kommunikation om vardagliga dilemman behövs för att förbättra de grundläggande villkoren 
för ledarskapsutövning (Skagert, 2010). Om landstinget vill få ner sjukskrivningarna och få 
medarbetarna att trivas på jobbet är chefen en oerhört viktig resurs att satsa på. 
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Det vore intressant att följa upp dessa enheter och de insatser som sker hos dem, har det 
någon avgörande skillnad i nästa medarbetarenkät? Fortsatta studier kring dessa frågor vore 
att träffa dessa chefer och observera dem och deras arbetsgrupp, kanske intervjua chefer och 
medarbetare för att klargöra mer kring dessa intressanta samband.  
En studie som undersöker vilka krav på chefen olika kön och åldersgrupper efterfrågar, vore 
också av intresse, för vidare forskning. 

Rätt och bra ledarstil gör att medarbetarna mår bra och trivs då skapas ett gott arbetsklimat 
och detta gynnar organisationen. Ett gott arbetsklimat och en välmående arbetsgrupp är en 
god grund för att utveckla ett bra ledarskap. Inom vård och omsorgsorganisationer påverkar 
ledarskapet till syvende och sist även omsorgen och vårdkvaliteten till patienterna.  
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Improved communication can provide 
better results in employee surveys 

  
Birgitta Törnblom 

 
 
A manager uses different skills in their everyday life such as 
communication, relationship-building and decision making. As well as 
managers is acting with different leadership styles based on context and 
employees. The quality of the manager's skills and behavior can be valued 
in an employee survey where the employee also values his and the group's 
well-being. An employee survey is to provide support for the managers to 
develop their leadership and their activities. This paper analyzes the ten best 
and the ten worst units from an employee survey in a county council. The 
paper created different leadership style indices based on existing 
questionnaires and the use of survey questions. The paper explains the 
relationships and the variation in the responses to questions about the health 
and confidence of the manager based on the management style indices.  
"Leadership climate"  and  "Health and development promoting leadership 
behavior" is the leadership style indices that explain much of the variation in 
the responses. The basis of these indices is communication. The paper 
shows that development and increased knowledge of communication can 
give better results on an employee survey. Understanding the relationships 
between different parts of the survey can help the manager to apply the 
correct measures to good leadership development and thereby improve the 
working climate and the well-being of employees. 
 
Keywords: leadership, employee surveys, leadership climate, 
communication, working climate 

 


