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Ledarskapets betydelse för hälsa och effektivitet. Ledarbeteenden och 

organisatoriska förutsättningar 

Robert Wahlström 

Studien undersökte vilka ledarbeteenden och organisatoriska förutsättningar 

som upplevs vara viktiga för att ett ledarskap ska kunna skapa hälsa och 

effektivitet i en arbetsorganisation utifrån både ledare och 

medarbetarperspektiv. Metoden för studien bestod av gruppintervjuer. 

Deltagare var nio personal ledare, varav två kvinnor och tio medarbetare, 

varav tre kvinnor på en svensk tillverkningsindustri och underlaget bestod 

av fyra gruppintervjuer, varav två med personal ledare och två med 

medarbetare. Resultatet visade att ledarbeteenden som upplevdes viktiga för 

att skapa hälsa och effektivitet var tydlighet, regelbundna 

medarbetarkontakter, lyssnande och personalvård.  Organisatoriska 

förutsättningar som ansågs viktiga var personalgruppens storlek och tid för 

medarbetarkontakter.  Resultatet visade samstämmighet mellan 

ledarskapsperspektiv präglade av att visa stöd och omtanke och att ge 

medarbetarna möjlighet att arbeta självständigt. 

Keywords: Leadership, organizations, health, effectiveness 

 

Ett bra ledarskap anses vara viktigt för att skapa både hälsosamma och effektiva 

organisationer i arbetslivet. Dock finns det väldigt olika teorier om vad ledarskap är och vad 

som karaktäriserar ett bra ledarskap (Nyberg, Bernin, & Theorell, 2005). I denna studie 

undersöktes vilka organisatoriska förutsättningar och beteenden hos en ledare som upplevs 

vara viktiga för att ett ledarskap ska kunna skapa både effektivitet och hälsa på en svensk 

tillverkningsindustri. Detta utifrån både ett medarbetar och ledarperspektiv. Inledningsvis görs 

en genomgång över traditionella perspektiv och teorier på ledarskap för att sedan fokusera på 

mera moderna perspektiv och teorier. Eftersom undersökningen görs på en svensk 

tillverkningsindustri kommer det att vara en viss tonvikt på vad som karaktäriserar ett svenskt 

ledarskap.  
 

Ledarskap, traditionella perspektiv 

 Inom forskningen finns det ingen gemensam definition på vad ledarskap är. (Backström, 

Granberg & Wilhelmson, 2007; Nyberg, et al., 2005). De sammanhang som ett ledarskap 

utövas i har ofta väldigt olika karaktär beroende på kultur, relationer och situationer. Därför 

blir det ofta svårt och intetsägande när ledarskap används som ett allmängiltigt begrepp på ett 

så mångfacetterat fenomen (Alvesson & Svenningsson, 2007). De olika definitioner som finns 

på ledarskap har ofta gemensamt att ledarskap handlar om en inflytelseprocess inriktad på att 

underlätta en kollektiv uppgift. Det som skiljer olika definitioner beror bland annat på vem 

eller vilka som utövar inflytande och på vilket sätt (Yukl, 2010).    Enligt Backström et al. 

(2007) så brukar allmänt inom västerländsk forskning någon skillnad inte betonas mellan 

chefskap och ledarskap. Dock menar de att det trots detta finns en mängd forskning som har 
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försökt att behandla denna skillnad. I denna studie görs det inte någon åtskillnad på chefskap 

och ledarskap  

 Forskningen om ledarskap hade ursprungligen mest fokus på ledarens personlighetsdrag. 

Enligt detta synsätt var ledarskapskaraktärer något individen antingen har eller inte har 

(Nyberg et al., 2005). Fokus kom sedan mera att skifta emot ledarens beteende och enligt 

Yukl (2010) så är ledarens handlingar och beteende de aspekter av ledarskap som 

ledarskapsforskningen har ägnat mest uppmärksamhet. Utifrån forskningen går det att få fram 

två huvuddrag av beteenden, bestående av beteende inriktat på relationer och beteenden 

inriktat på att nå uppsatta mål (Nyberg et al., 2005; Yukl, 2010). I slutet på 1960-talet riktas 

även fokus på situationen för ledarskapet. Att få fram vilka individuella personlighetsdrag 

som är viktiga för ledarskap har visat sig vara svårt och idag har forskningen visat att det 

kulturella och organisatoriska sammanhang som ledarskapet verkar inom är av stor betydelse 

för ledarskapet (Alvesson & Sveningsson 2007; Nyberg et al., 2005). När forskningen började 

ta mera hänsyn till hur ledarens personlighetsdrag interagerade med själva situationen för 

ledarskapet gick det dock att se vissa personlighetsdrag som är viktiga för ett effektivt 

ledarskap. Några av dessa är hög energinivå, hög stresstolerans, självförtroende och 

emotionell mognad. Några färdigheter hos en ledare som anses vara viktiga för ett bra 

ledarskap är tekniska, kognitiva och sociala färdigheter (Yukl, 2010).  Några dimensioner som 

forskningen har haft fokus på när det gäller ledarskap är personlighetsdrag, färdigheter, 

beteenden och det kulturella sammanhanget som ledarskapet verkar inom.  

 Nyberg et al. (2005) har visat i sin litteraturstudie att det inom forskningen finns två 

huvuddrag av teorier om ledarskap. Dessa består av mål respektive relationsorienterat 

ledarskap och transformativt respektive transaktionellt ledarskap. Målorienterat ledarskap har 

fokus på att leda medarbetarna mot ett bestämt mål och relationsorienterat har fokus på att 

motivera medarbetarna och reda ut konflikter.  Transformativt ledarskap handlar om att 

genom olika processer få medarbetarna att bli motiverade och känna arbetstillfredsställelse. 

Forskningen har visat på fyra typer av beteenden som kännetecknar Transformativt ledarskap, 

dessa är: Idealiserat ledarskap vilket medför att de anställda känner en stark identifikation 

emot ledaren. Motivering genom inspiration, vilket innebär att ledaren inspirerar och 

motiverar genom goda exempel och visioner. Individuell omtanke, vilket innefattar att ledaren 

visar omtanke och stöd mot de anställda. Intellektuell stimulering, vilket innefattar att ledaren 

försöker få de anställda att se lösningar och problem ifrån ett annat perspektiv. Transaktionellt 

ledarskap är i stället fokuserat på att motivera medarbetarna genom att se till deras 

självintresse.  Detta ledarskap handlar om det sociala utbyte som sker mellan ledaren och 

medarbetarna, bestående av att medarbetarna ger sin tid och energi i utbyte mot pengar och 

sociala belöningar (Nyberg et al., 2005).  

 

 

Moderna, alternativa perspektiv och kvinnligt respektive manligt ledarskap 

Några av dimensionerna i mera modernt ledarskap är enligt Bryman, Stephens och Campo 

(1996) karismatiskt ledarskap, som innebär att ledaren är bra på att implementera visioner till 

medarbetarna och att medarbetarna känner sig hängivna till ledaren. Ytterligare dimensioner 

är ett ledarskap som visar intresse och hänsyn till medarbetaren som individ, ledarskap som 

skapar tillit till medarbetarna och ledarskap som inspirerar medarbetarna till att göra 

ansträngningar utöver det vanliga. Enligt Backström, Granberg och Wilhelmson (2007) så är 

några alternativa former av ledarskap, delande ledarskap, Leader-member-exchange (LMX) 

och Empowerment. Här följer en redogörelse av dessa olika ledarperspektiv och även en 

redogörelse för kvinnligt respektive manligt ledarskap. 
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 Leader-member exchange (LMX). Konceptet Leader-member exchange (LMX) 

introducerades inom ledarskapsutvecklingen i början på 1970 talet. Tanken med detta var att 

komma ifrån det klassiska ledarskapet där ledaren uppifrån ger order ner till de underlydande. 

Sedan dess har fokus inom detta område varit att studera förhållandet mellan ledare och 

följare. Själva teorin har kommit att utvecklas och modifieras ett flertal gånger under åren 

(Graen & Uhl-Bien, 1995). Forskning inom detta område har bland annat fokuserat på för och 

nackdelar med att anställda utvecklar vänskap med chefen. En fördel med detta är att den 

anställde kan prestera långt utöver vad som är förväntat. En nackdel är att vänskap mellan en 

anställd och chef kan leda till favorisering av den anställde (Boyd & Taylor, 1998). 

  Delande ledarskap. Att låta medarbetare få vara delaktiga i beslutsfattande är enligt 

forskningen ett gammalt fenomen som tog sin början redan på 1800 talet (Backström et al., 

2007). Detta kan ta olika former och forskningen brukar utgå ifrån fyra olika former av 

beslutsfattande. Det första består av autokratiskt beslutsfattande där ledaren utan inflytande av 

andra fattar beslut. Det andra består av konsultering där ledaren efter rådfrågningar av andra 

själv fattar beslutet. Det tredje består av medbestämmande där ledaren tillsammans med andra 

kommer fram till beslut. Det fjärde består av delegering där ledaren lämnar över ansvaret till 

en grupp eller individ att få fatta beslut (Yukl, 2010).  Enligt Srivastava, Bartol och Locke 

(2006) så har ledarskap som bygger på empowering studerats utifrån två perspektiv. Det 

första har fokus på ledaren och dennes handlingar, speciellt sådant som är inriktat på att ge 

mera makt, inflytande och ansvar till medarbetarna. Det andra perspektivet har fokus på hur 

medarbetarna förhåller sig till att få mera makt och ansvar, speciellt vilken effekt det får på 

deras motivation. Srivastava et al. menar vidare att för medarbetare som arbetar i ett team är 

det viktigt att dela kunskaper med varandra för att bli effektiva. I deras undersökning bland 

anställda som arbetade i team inom hotellbranschen fann de ett positivt samband mellan 

ledarskap som bygger på empowerment, delande av kunskaper och effektivt teamarbete. Detta 

i sin tur hade ett positivt samband med prestation. Enligt Backström et al. så har forskningen 

visat på en tendens till att själva ledarskapsrollen kommer att vara delad på flera individer. 

Detta eftersom det ställs alltmer komplexa krav på ledarskap som en ensam individ inte 

kommer att klara av. Troiano (1999) har visat på flera exempel i USA att ledarskap där två 

personer delar på en VD post har positiva effekter för företagande. De effekter som detta 

framförallt medför är att organisationerna inte blir lika hierarkiska och toppstyrda. 

Arbetsorganisationer inom exempelvis vården kännetecknas ofta av mångfald, komplexitet 

och olika fokus mellan medarbetarna.  Ett sätt att möta detta har då varit att medarbetarna 

arbetar i team och delar på ledarskapet i ett teamledarskap (Denis, Lamothe, & Langley, 

2001).  

 Kvinnligt respektive manligt ledarskap Enligt Stelter (2002) så har forskning visat att 

antalet kvinnor i ledarskapspositioner har ökat och tenderar att öka ännu mer i framtiden. 

Detta på grund av att alltfler kvinnor än män utexamineras med en högre utbildning och att 

kvinnor skaffar sig mer yrkeserfarenhet. Utifrån media har, enligt Stelter, ett ökat intresse 

visats gentemot kvinnligt ledarskap. Detta eftersom ledarskap mera börjar få former av 

coachande, lärande och stödjande karaktär, vilket anses vara mera kvinnliga egenskaper. 

Fortfarande är det dock manlig dominans på ledarskapsposterna och särskilt på de högsta 

posterna. En orsak till detta kan, enligt Stelter, vara det så kallade glastaket, vilket innebär att 

ledarskap allmänt kopplas till manliga egenskaper såsom auktoritära och uppgiftsorienterade 

beteenden. Mera kvinnliga beteenden präglade av relationsorientering och liknande anses 

utifrån detta inte vara bra för ett ledarskap. Eagly och Carli (2003) menar att det finns 

fördomar som både kan vara till fördel och nackdel för kvinnor som ledare. Fördomarna 

menar då att ledarskap består av handlande maskulina karaktärer och att Kvinnliga 

karaktärsdrag anses då vara av mera relationsorienterad karaktär, vilket försvårar för kvinnor 

att vara ledare. Om en organisation eftersträvar ett ledarskap av mera transformativ karaktär 
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så kan dessa fördomar vara till fördel för kvinnor eftersom en sådan ledarskapsform är 

överensstämmande med bilden av kvinnor som stödjande och omtänksamma. Eagly och Carli 

anser att kvinnor har en framtid som ledare, dels genom att de börjar bli mer maskuliniserade 

samtidigt som ledarskapet börjar bli mera androgynt. Samtidig menar Due, Billing och 

Alvesson (2000) att det saknas forskning om hur kvinnor faktiskt agerar i sitt ledarskap och 

att genderetikettera ledarskapet kan vara destruktivt då detta kan leda till upprätthållanden av 

traditionella arbetsfördelningar baserade på kön. 

 Karismatiskt ledarskap. Enligt Choi (2006) finns det två former av karismatiskt ledarskap 

bestående av individualiserat och socialiserat karismatiskt ledarskap. Individualiserat 

ledarskap kännetecknas av ett ojämlikt förhållande där ledaren upphöjer sig själv över andra. 

Exempel på detta är diktatorer som Josef Stalin och Adolf Hitler. Vid socialiserat ledarskap 

däremot har ledaren fokus på att motivera medarbetarna till att arbeta för organisationen och 

inte för ledaren genom blind lydnad. De tre huvudsakliga dimensionerna i socialiserat 

karismatiskt ledarskap är enligt Choi: Förmedla visioner, empati och empowerment. 

Förmågan att förmedla visioner innebär att skapa en bild av framtiden som människor kan 

identifiera sig med och som skapar intresse och motivation. Detta får till följd att människor 

följer ledaren för att utföra bedrifter. Förmågan till empati medför att ledaren får människor 

att följa denne genom att ledaren visar intresse för deras individuella känslor, behov och 

önskemål. Förmågan att ge empowerment medför att människor följer ledaren för att få makt.  

 

Svenskt ledarskap  

Enligt Nyberg et al., (2005) har forskning om ledarskap visat på både att det finns nationella 

skillnader och universella likheter när det gäller ledarskap. Brodbeck et al., (2000) lät 

undersöka ledarskapsideal hos 6052 mellanchefer i 22 Europeiska länder. De visade att 

ledarskapsidealen skilde sig åt beroende på kultur. Ett av resultaten var att i de Nordiska 

länderna och Nederländerna ansågs interpersonell direkthet och närhet som mycket viktiga 

egenskaper jämfört med central och östeuropeiska länder. Enligt Holmberg och Åkerblom 

(2006) så var några ledarskapsdimensioner som anses som universella utifrån mellanchefer 

karismatiskt och team orienterat ledarskap. Några dimensioner som passade bra i svenska 

organisationer var en stark inriktning på samarbete och delaktighet och samtidigt fokus på att 

ge möjligheter till medarbetarna att arbeta självständigt. Ledaregenskaper som ansågs vara 

dåliga för svenska förhållanden var, statusberoende, självcentrering och en ovilja att delta i 

gruppens arbete.  

 Enligt Backström et al. (2007) så har tidigare forskning visat att svenskt ledarskap 

kännetecknas av att ha låg grad av auktoritet och att ledare gärna delar med sig av sin makt 

och att ett lands kultur kan ha betydelse för ledarskapet. Enligt Jackson (2002) kännetecknas 

Sverige av en kultur som eftersträvar jämlikhet med liten grad av hierarki och centralisering. 

Den nordiska och framförallt Svenska utvecklingen av samarbete mellan arbetsmarknadens 

parter har lett till mera decentraliserade organisationer i arbetslivet kännetecknade av delande 

av makt och empowerment. Detta har då i sin tur lett fram till begreppet medarbetarskap. 

Kännetecknande för detta är platta organisationer med få eller inga arbetsledare och ett direkt 

samarbete mellan arbetare och högre chefer, både direkt och via fackliga företrädare 

(Andersson & Tengblad, 2007). 

 Enligt Hagström (2003) har platta organisationer med få eller inga mellanchefer medfört 

att kontakten mellan ledningen och verksamheten, speciellt inom offentliga verksamheter, har 

försämrats. Hagström förespråkar därför en återgång till en organisation med mellanchefer. 

Enligt Backström et al. (2007) så visar svensk forskning att på arbetsplatser med 40 

medarbetare eller mindre per chef så upplever de anställda en högre effektivitet i arbetet och 
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mindre utmattning. Ytterligare svensk forskning har enligt Backström et al. visat på att 

cheferna vill arbeta nära medarbetarna och ge dem stöd och liknande i levande samtal.  

 

Hälsa i arbetslivet och ledarskapets betydelse för hälsan.  

Enligt Nyberg et al. (2005)  är hälsa ett begrepp som kan beskrivas på många olika sätt. 

WHO:s grundläggande definition på hälsa ifrån 1948 menar att hälsa är ett tillstånd av totalt 

psykiskt och fysiskt välbefinnande och enligt Johanson, Ahonen och Roslender (2007) är 

denna fortfarande den mest använda. Denna definition har dock utsatts för kritik då den anses 

vara orealistisk och idag har den modifierats till att se hälsa som förmågan att vara aktiv och 

uppnå ett meningsfullt liv. Orsaker till hälsoproblem i arbetslivet har i dagens arbetsliv skiftat 

fokus ifrån den fysiska miljön till strukturella och organisatoriska faktorer. Kännetecknande 

för hälsosamma organisationer är bland annat att medarbetarna får möjlighet till att delta i 

beslut och att de får uppskattning och stöd ifrån ledningen (Johanson et al. 2007). Utifrån 

Allvin, Aronsson Hagström, Johansson och Lundberg (2006) så visar Karaseks och Theorells 

krav/kontrollmodell att både över och understimulans kan leda till stress och ohälsa i 

arbetslivet. Detta är även kopplat till vilken grad av kontroll de anställda har över 

arbetssituationen.  En variabel som senare har lagts till den ursprungliga 

krav/kontrollmodellen är socialt stöd vilket har visat sig vara viktigt för hälsa i arbetslivet. 

Socialt stöd. Israel, Farquhar, Schulz, James och Parker, (2002) menar att socialt stöd består 

av ett funktionellt samspel mellan människor och det är framförallt när människor utsätts för 

stress som detta har en positiv effekt på hälsan. Enligt Nyberg et al. (2005) så är en 

grundläggande form emotionellt stöd som består av empati och omsorg och ytterligare en är 

instrumentellt stöd som är inriktat på att ge direkt hjälp med praktiska åtgärder. 

 Ledarskap och hälsa. Nyberg et al. (2005) har visat i sin litteraturstudie att forskningen om 

ledarskap och dess effekt på medarbetarna och medarbetarnas hälsa är väldigt begränsad. 

Några av de dimensioner inom ledarskap som anses vara viktiga för att upprätta en god hälsa 

hos medarbetarna var enligt Nyberg et al. att ledaren visar omtanke emot medarbetarna. Sätter 

upp strukturer när det behövs och ger möjligheter för medarbetarna att arbeta självständigt, 

inspirerar medarbetarna till att se en högre mening med arbetet, erbjuder intellektuell 

stimulering och är karismatisk. Ledaregenskaper som främjar ohälsa är då att inte visa 

omtanke och ge möjligheter till självständighet och att bara ha ett transaktionellt förhållande 

till medarbetarna och att ledaren använder sig av en ”låt gå” ledarstil.  

 

Ledarskapets betydelse för effektiviteten 

Forskningen har visat att det finns vitt skilda definitioner på effektivitet i ledarskapsstudier. 

De vanligaste måtten för att uppskatta en ledares betydelse för effektiviteten är att titta på hur 

väl dennes enhet genomför sina arbetsuppgifter och uppnår sina mål. Mått på detta brukar 

vara dels objektiva i form av ekonomiska resultat och subjektiva bestående av de anställda 

och högre chefers åsikter om chefen (Nyberg, 2007; Yukl, 2010). Enligt Nyberg har 

forskningen visat på att subjektiva mått på ledarens effektivitet är vanligare än objektiva. 

Några av de dimensioner som enligt Yukl (2010) brukar mätas när det gäller medarbetarnas 

uppfattning om ledarens effektivitet är bland annat hur väl ledaren tillvaratar medarbetarnas 

behov och önskningar. Hur mycket förtroende medarbetarna känner för ledaren och hur väl 

ledaren lyckas med att utveckla medarbetarna i både deras färdigheter och mentala förmågor, 

såsom självförtroende och liknande. Ytterligare mått på ledarens effektivitet är hur väl ledaren 

lyckas med att utveckla konstruktiva grupprocesser i arbetslagen. Dimensioner för att mäta 
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detta är bland annat hur väl ledaren lyckas med att skapa samarbete, förmåga till 

problemlösning och samhörighet i arbetslagen. Detta mäts via medarbetare eller observationer 

av utomstående (Yukl, 2010).   

 Koene, Vogelaar och Soeters (2002) har visat i sin studie att det finns ett samband mellan 

ledarskap och prestation ibland livsmedelsbutiker i Nederländerna. Karismatiskt ledarskap, 

stöd och uppmuntran till medarbetarna visade sig vara mycket viktigare än planering och 

strukturering. DeGroot, Kiker och Cross (2000) har visat i en metastudie att karismatiskt 

ledarskap framförallt har en positiv effekt på effektivitet i arbetsgrupper. Burke, Stagl, Klein, 

Goodwin, Salas och Halpin (2006) har visat i en metastudie att mål och personorienterat 

ledarskap hos en team ledare var ungefär lika viktiga för effektiviteten och produktiviteten i 

teamen. Berson och Avolio (2004) har visat att chefer i en telekommunikationsorganisation 

som hade en mera transformativ ledarstil var bättre på att kommunicera ut mål för företaget.  

 Forskning har visat att olika former av ledarskap kan upplevas ha en positiv effekt på 

effektivitet utifrån yrke och det organisatoriska sammanhanget som medarbetarna verkar i. 

Bryman et al. (1996) har visat i sin studie att hos poliser ansågs traditionellt instrumentellt 

ledarskap med tydliga direktiv vara bra för effektiviteten medan Trevelyan (2001) har visat i 

sin studie att en mera stödjande ledarstil uppskattades bland forskare.  

 

Problemformulering. 

Ett bra ledarskap anses vara viktigt för att både skapa hälsosamma och effektiva 

organisationer i arbetslivet. Dock betraktas ledarskap som ett mångfacetterat begrepp och 

utifrån forskningen finns det väldigt olika teorier om vad ledarskap är och vad som 

karaktäriserar ett bra ledarskap. Teorier om ledarskap har haft fokus på både personlighet, 

beteenden och organisatoriska sammanhang.  

Den teoretiska bakgrunden för studien är baserad både på traditionella, moderna, 

alternativa teorier om ledarskap och manligt respektive kvinnligt ledarskap. Eftersom studien 

undersökte ledarskap på en svensk tillverkningsindustri och forskningen har visat att det 

kulturella sammanhang som ledarskapet verkar inom är av stor betydelse för ledarskapet 

(Alvesson & Sveningsson 2007; Nyberg et al., 2005) har den teoretiska bakgrunden för 

studien haft viss tonvikt på vad som karaktäriserar svenskt ledarskap. Forskning har visat att 

ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa är ett relativt outforskat område. Några av de 

dimensioner som anses ha betydelse för medarbetarnas hälsa är att ledaren visar omtanke, är 

karismatisk, inspirerar medarbetarna och möjliggör för medarbetarna att arbeta självständigt 

(Nyberg et al., 2005). Dessa dimensioner har också visat sig ha en positiv effekt utifrån 

effektivitetssynpunkt (Koene et al., 2002). Utifrån mera moderna och alternativa perspektiv 

på ledarskap har författaren dragit slutsatsen att tankegångarna ofta är att försöka komma ifrån 

en toppstyrd och hierarkisk organisation där ledaren står för alla beslut. Några av de 

dimensioner som, enligt forskningen, karaktäriserar svenskt ledarskap är att ge medarbetarna 

möjligheter till självständighet och empowerment. Detta bland annat genom att verka i platta 

organisationer med få eller inga arbetsledare. Utifrån detta har beteckningen medarbetarskap 

utvecklats (Anderson & Tengblad, 2007; Holmberg & Åkerblom, 2006) Dock finns det kritik 

mot denna modell som menar att kontakten mellan ledningen och de anställda har försämrats 

när mellancheferna har försvunnit (Hagström, 2003). Utifrån forskningen har författaren 

konstaterat att de dimensioner som karaktäriserar ett ledarskap som skapar hälsa respektive 

effektivitet i arbetsorganisationer ofta hänger ihop, men att ledarskapets betydelse för hälsa 

samtidigt är ett relativt outforskat område. Författaren konstaterar vidare, utifrån forskningen, 

att det som karaktäriserar svensk forskning har mycket gemensamt med moderna och 
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alternativa perspektiv på ledarskap. Detta genom att båda perspektiven vill komma ifrån en 

toppstyrd organisation och ge medarbetarna möjlighet till självständighet och empowerment.   

Utifrån tidigare forskning (Backström et al., 2007) har författaren redan konstaterat att 

ledarskap kan betraktas som ett mångfacetterat fenomen. Detta innebär att det finns flera 

dimensioner att ta hänsyn till vid bedömningen av ledarskap. Detta handlar då både om 

egenskaper hos ledaren men även organisationen denne verkar i (Alvesson & Sveningsson, 

2007; Nyberg et al., 2005). Forskning har visat på två huvuddrag av ledarbeteenden bestående 

av beteende inriktat på relationer och beteenden inriktat på att nå uppsatta mål (Nyberg et al., 

2005; Yukl, 2010). Dessa ledarbeteenden är överensstämmande med det som, enligt 

forskningen, kan karaktäriseras som ett av två huvuddrag av teorier om ledarskap, bestående 

av mål respektive relationsorienterat ledarskap (Nyberg et al., 2005).  Utifrån forskningen kan 

författaren konstatera att både beteenden hos en ledare och organisatoriska förutsättningar kan 

betraktas som viktiga dimensioner för ett ledarskap som ska kunna skapa förutsättningar för 

hälsa och effektivitet i arbetsorganisationer. 

Den organisationsförändring som nyligen har genomförts på företaget, som är föremål för 

studien, är överensstämmande med den organisationsform som enligt Andersson och 

Tengblad (2007) har blivit kännetecknande för nordisk och framförallt svensk 

arbetsorganisation. Detta genom att arbetsledarna är borta och mera ansvar har lagts på de 

anställda. Samtidigt innebär detta att arbetsgrupperna för varje chef har blivit större, vilket 

svensk forskning enligt Backström et al., (2007) har visat sig ha en negativ effekt på 

effektiviteten och hälsan bland de anställda. Eftersom organisationsförändringen har 

överensstämmelse med vad som kommit att karaktärisera svensk organisationsform och 

ledarskap och att det utifrån forskningen finns viss kritik mot denna modell ansåg författaren 

att det var av intresse att undersöka den nya organisationens betydelse för ledarskapet och 

sedan återknyta resultatet till forskning om den svenska organisationsformen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Forskning om ledarskap har visat att det inte finns någon klar definition på vad ledarskap 

innebär och att ledarskap kan betraktas som ett mångfacetterat fenomen (Backström, 

Granberg, & Wilhelmson 2007; Nyberg et al., 2005; Yukl, 2010). Personlighetsdrag och 

färdigheter hos ledaren, dennes beteende och den kultur och organisation som ledarskapet 

verkar inom är dimensioner som har betydelse för ledarskapet (Alvesson & Sveningsson 

2007; Nyberg et al., 2005; Yukl, 2010). Syftet med undersökningen var att undersöka vilka 

beteenden hos en ledare och organisatoriska förutsättningar som upplevs vara viktiga för att 

ett ledarskap ska kunna skapa förutsättningar för både hälsa och effektivitet i arbetet och 

studien undersöker detta utifrån både personalledare och medarbetarperspektiv.  

Eftersom företaget har genomfört en organisationsförändring kommer en del fokus att 

ligga på att göra jämförelser mellan den gamla och nya organisationens betydelse för 

ledarskapet. Den organisationsförändring som har genomförts innebär att medarbetarna har 

fått mera ansvar och förväntas agera mera självständigt. Detta är då överensstämmande med 

mera moderna ledarskapsteorier som till exempel empowerment och LMX som syftar till att 

minska avståndet mellan medarbetare och ledare och även att ge medarbetarna mera ansvar 

och inflytande (Backström et al., 2007; Graen & Uhl-Bien, 1995). Organisationsförändringen 

har framförallt mycket gemensamt med svenskt modernt ledarskap då detta syftar till att ge 

medarbetarna mera empowerment genom mera platta organisationer (Anderson & Tengblad, 

2007; Holmberg & Åkerblom, 2006). Syfte med undersökningen kommer även att vara att 

utifrån resultatet göra en återkoppling till både moderna och traditionella ledarskapsteorier. 

Fokus kommer att vara på ledarskapets förmåga att skapa både effektivitet och hälsa. Detta 
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valdes eftersom båda variablerna kan anses vara viktiga för en arbetsorganisation. Forskning 

om ledarskap har även visat att de dimensioner som skapar hälsa respektive effektivitet i en 

organisation ofta hänger ihop (Koene et al., 2002; Nyberg et al., 2005) men också att 

sambandet mellan hälsa och ledarskap är ett relativt outforskat område (Nyberg et al., 2005). 

Frågeställningarna var följande:  

Vilka organisatoriska förutsättningar anses vara viktiga utifrån personalledare respektive 

medarbetarperspektiv för att ett ledarskap ska kunna skapa både effektivitet och hälsa? 

Vilka beteenden hos en personalledare anses vara viktiga utifrån personalledare respektive 

medarbetarperspektiv för att skapa förutsättningar för effektivitet och hälsa? 

 

Metod 

Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka vilka beteenden hos en ledare och 

organisatoriska förutsättningar som anses vara viktiga för att ett ledarskap ska kunna skapa 

förutsättningar för både hälsa och effektivitet i arbetet, användes en kvalitativ metod med 

intervjuer. Detta eftersom det var medarbetarnas och personal ledarnas upplevelser av 

ledarskap och förutsättningar för detta som studerades. en vanlig orsak till att välja 

gruppintervjuer i stället för enskilda intervjuer är att deltagarna i diskussioner ska få 

möjligheter att utveckla sina åsikter genom att möta andras åsikter (Bryman, 2007). Eftersom 

både medarbetarna och personalledarna arbetar på olika avdelningar kan de ha olika 

erfarenheter av ledarskap. Utifrån detta ansåg författaren gruppintervjuer vara en bra metod 

för att undersöka upplevelser av ledarskap. Detta genom att deltagarna får möjlighet att i 

diskussioner jämföra sina upplevelser och därmed utveckla sina åsikter om ledarskap.  

Analysen gjordes utifrån meningskoncentrering, innebärande att de meningar som 

respondenterna uttrycker i intervjuerna formuleras mera koncist i centrala teman (Kvale, 

1997).  

 

Deltagare 

Deltagare i gruppintervjuerna bland skiftpersonalen var sex personalledare, varav två var 

kvinnor och sex medarbetare, varav två var kvinnor. Personal ledarnas ålder var 41-55år (M = 

48.33, SD = 5.71) antal anställningsår 21-32 år (M = 24.33, SD = 4.18). Medarbetarnas ålder 

var 42-54 år (M = 47.17, SD = 5.57) antal anställningsår 20-30 år (M = 24.67, SD = 3.2) 

Deltagare bland dagtidspersonalen var tre personalledare, varav samtliga män, och fyra 

medarbetare, varav en var kvinna. Medarbetarnas ålder var 44- 55 år (M = 50.50, SD = 4.79 ) 

antal anställningsår 12-38 (M = 23.00, SD = 11.92). Personal ledarnas ålder var 44-54 år (M = 

49.67, SD = 5.13) antal anställningsår 23-37 (M = 29.33, SD = 7.10). Förutom 

gruppintervjuerna deltog två HR specialister, arbetsställets huvudskyddsombud och 

personalledarnas chef i enskilda intervjuer. En av HR specialisterna och en facklig 

förtroendevald deltog även i kontakter via epost.
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Material 

Materialet bestod av halvstrukturerade intervjuer. Frågorna delades in i flera frågeområden 

bestående av deltagarnas bakgrund, yrke, upplevelser av kontakter mellan personalledare och 

medarbetare, upplevelser av skillnader mellan organisationsformerna, upplevelser av 

beteenden hos en ledare som främjar hälsa och effektivitet i arbetslaget och upplevelser av 

organisatoriska förutsättningar för att främja hälsa och effektivitet i arbetslaget. För 

medarbetare fanns även en fråga om upplevelsen av självständighet och ansvar i arbetet.  

Exempel på intervjufrågor för medarbetare: Berätta lite om ditt arbete! Hur mycket kontakt 

har du med er personalledare? Vilken form av kontakt rör det sig om? Vilka egenskaper 

tycker du är viktiga hos en personal ledare för att ni ska kunna må bra i arbetslaget? Vilka 

egenskaper tycker du är viktiga hos en personal ledare för att ni ska kunna uppnå effektivitet i 

arbetslaget? Har den nya organisationen medfört bättre förutsättningar för effektivitet och 

välmående i arbetslaget? I så fall på vilket sätt? Om inte, varför?  

Exempel på intervjufrågor för personalledare: Berätta lite om ditt arbete! Hur mycket 

kontakt har du med dina medarbetare? Vilken form av kontakt rör det sig om? Vilka 

egenskaper tycker du är viktiga hos en personal ledare för att medarbetarna ska kunna må bra? 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en personal ledare för att uppnå effektivitet i 

arbetslagen? Har den nya organisationen medfört bättre förutsättningar för effektivitet och 

välmående i arbetslaget? I så fall på vilket sätt? Om inte, varför? 

 

Procedur 

Innan intervjuerna genomfördes en kontakt via e post med en HR specialist, som har ansvar 

för skiftpersonal, för att utforska hur organisationsförändringen hade genomförts. De två 

första intervjuerna med medarbetare på skift och deras personalledare inleddes med att 

författaren tog kontakt med deras HR specialist via e post. Denne fick reda på syftet med 

undersökningen och fick även se och tycka till om intervjufrågorna. Önskemålet ifrån 

författaren var att få ihop en grupp med personalledare och en grupp med medarbetare ifrån 

olika delar av verksamheten och olika skiftlag på bruket. Grupperna skulle helst vara runt 5-6 

personer och inte mer än 10 personer. HR specialisten fick fria händer att sätta ihop grupperna 

och två tider om vardera en timme en och samma dag bokades in av HR specialisten. 

Intervjuerna genomfördes i en konferenslokal på industrin på våren 2010. Först intervjuades 

personalledarna och själva intervjun tog 21 minuter. Sedan på eftermiddagen intervjuades 

medarbetarna och den intervjun tog 33 minuter. Intervjuerna spelades in och författaren 

förklarade för deltagarna i båda grupperna innan intervjuerna inleddes att detta enbart 

kommer att användas för forskning och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Dock missade författaren att tala om att deltagandet var frivilligt och att de under studiens 

gång fick avbryta sin medverkan. Detta meddelades en vecka senare via e post till samtliga 

deltagare där författaren även bad om ursäkt för denna miss. Vid detta tillfälle fick deltagarna 

även möjligheter att tycka till om analysen och personal ledarna fick möjlighet att förtydliga 

en fråga som inte blev tillräckligt tydligt besvarad. En kontakt via e post med en facklig 

förtroendevald och en intervju med arbetsställets huvudskyddsombud genomfördes efter de 

två gruppintervjuerna för att få en uppfattning om hur organisationsförändringen hade 

fungerat. Även en intervju med HR specialisten genomfördes för att få reda på orsaken till 

organisationsförändringen.  

 Det två gruppintervjuerna med medarbetare på dagtid och deras personalledare inleddes 

med att författaren tog personlig kontakt med HR specialisten som har ansvar för 

dagtidspersonal. Personalledare och medarbetare på mekaniska ansågs av båda vara lämpliga 
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att intervjua. HR specialisten fick fria händer att samordna grupper för intervjuerna. Denne 

delegerar detta till en av personalledarna och meddelar detta till författaren. Denne tar då 

kontakt med personalledaren och de kommer överens om en tid för intervju med fyra 

personalledare. Intervjun genomförs på en konferenslokal på industrin på våren 2011. En av 

personalledarna uteblir så det är sammanlagt tre personalledare. Själva intervjun tog 35 

minuter. Intervjun spelades in och författaren förklarade för deltagarna innan intervjuerna 

inleddes att detta enbart kommer att användas för forskning och att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och att deltagandet är frivilligt och att de under studiens gång får 

avbryta sin medverkan. Efter detta genomförs en intervju med dagtidspersonalens HR 

specialist och en intervju med personalledarnas chef för att få information om 

organisationsförändringen. Eftersom personalledaren hade missat att en gruppintervju med 

deras medarbetare skulle genomföras lovar denne författaren att ordna tid för detta. Denne får 

dock inte till någon och författaren vänder sig därför i stället till den lokala fackföreningen 

som kallar ihop fyra medarbetare. I kallelsen som de får via e post finns även ett missivbrev 

med de etiska reglerna. Intervjun spelades in och författaren inledde med att höra om de hade 

läst missivbrevet. Eftersom alla inte hade gjort det förklarade författaren för deltagarna innan 

intervjuerna inleddes att detta enbart kommer att användas för forskning och att materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och att deltagandet är frivilligt och att de under studiens 

gång får avbryta sin medverkan. Intervjun genomfördes i ett rum i den lokala fackföreningens 

lokaler på sommaren 2012 och tog 47 minuter.   

 

 

Databearbetning 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan till text. Dessa analyserades sedan utifrån 

meningskoncentrering innebärande att de meningar som intervjupersonerna har uttryckt ges 

mera koncisa formuleringar. Detta utförs i fem steg där det första innefattar att forskaren läser 

igenom texterna för att få en helhetskänsla av dessa. Meningsenheterna fastställs sedan såsom 

de presenteras i intervjun och sedan formuleras ett tema som dominerar varje meningsenhet så 

enkelt som möjligt. Fjärde steget består av att utifrån syftet ställa frågor till de teman som 

tagits ut ur meningsenheterna. I det sista steget knyts de centrala teman samman till en 

beskrivande helhet (Kvale, 1997). 

 

Resultat 

I denna studie undersöktes ledarskap på en svensk tillverkningsindustri där en omorganisering 

ägt rum. Undersökningen grundas på fyra gruppintervjuer, varav två med medarbetare och två 

med personal ledare. Förutom dessa har även intervjuer med två HR specialister, arbetsställets 

skyddsombud, personalledarnas chef och kontakter via e post med HR specialisterna och en 

facklig förtroendevald legat till grund för undersökningen. 

 

Omorganisationen, bakgrund, orsaker och genomförande. 
 

Via e post har en av HR specialisterna förklarat några av de förändringar som har skett i och 

med omorganiseringen för skiftlagen. Dessa är bland annat att organisationen har gått ifrån att 

ha en arbetsledare med både teknik och personalansvar på varje skiftlag till att åtta 

personalledare har personalansvar och nio produktionssamordnare har tekniskt ansvar. Detta 

innebär att vissa av personalledarna kan ha ansvar för runt sextio medarbetare. Samtliga 
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personalledare har tidigare varit arbetsledare i ett skiftlag men arbetar nu dagtid. Skiftlagen 

förväntas arbeta mera självständigt och ta mera ansvar och på varje skiftlag finns det två 

skiftsamordnare som samordnar skiftlagets arbete. Enlig HR specialisten är en framtida 

utmaning för den nya organisationen att få till stånd en ömsesidig förändring av 

förhållningssättet mellan personalledare och medarbetare. Personalledarnas ledarskap ska då 

ha fokus på att få medarbetarna att ta ett större ansvar. Detta kräver då en kommunikation som 

bygger på dialog, förtroende och delegering och att medarbetarna är mottagliga och aktiva. 

Vidare berättar HR specialisten att förändringsarbetet startade med utredningar vid årsskiftet 

07/08. Personalledarna tillsattes i december 2008, vissa av dem direkt medan andra gick kvar 

som arbetsledare. På hösten 2009 var alla personalledare fullt ut tillsatta i sina nya 

befattningar. Vid intervju med HR specialisten vid ett senare tillfälle har denne förklarat att 

omorganiseringen i huvudsak genomfördes av ekonomiska skäl då företaget behövde säga 

upp personal för att få ner fasta kostnader. Genom att då göra om arbetsledarbefattningar till 

personalledare och driftsamordnare skulle det vara möjligt att minska med personal. 

Via e post har en av de fackligt förtroendevalda berättat för författaren att ifrån den 

fackliga organisationen så anordnades två studiebesök vid andra liknande industrier som har 

genomfört en liknande organisationsförändring. Detta för att få reda på hur de hade lyckats 

med den nya organisationen. Enligt den förtroendevalda hade de fått verksamheten att fungera 

ganska bra och skiftlagen tog mera ansvar när de hade möjligheter att styra mera över 

verksamheten. Dock hade det tagit ett par år att få det att fungera och när de var och besökte 

de andra industrierna så skulle de ändra produktionssamordnarbefattningen till en 

kollektivtjänst i stället för en tjänstemannabefattning. Detta eftersom arbetsuppgifterna som 

produktionssamordnare inte var så omfattande och det därför ansågs vara bättre att de kunde 

fungera som operatörer i driften när de inte var sysselsatta med dessa uppgifter.  

Författaren har även intervjuat arbetsställets huvudskyddsombud och denne har för 

författaren berättat att i samband med omorganisationen så tillsattes en partsammansatt 

projektgrupp med representanter ifrån både arbetsledning och fack. Representanter ifrån 

gruppen var till en annan liknande industri för att studera deras omorganisation. Enligt 

arbetsställets huvudskyddsombud så är denna organisation väldigt lik den organisation som de 

har i dag. När de besökte industrin hade den nya organisationen funnits i ett par år. När de var 

där passade denne och övriga fackliga förtroendevalda på att fråga hur medarbetarna upplevde 

den nya organisationen. Dessa delade då upp sig så att de skulle kunna fråga så många 

medarbetare som möjligt. Allmänt så upplevde arbetsställets huvudskyddsombud att 

organisationsförändringen upplevdes som positiv och att medarbetarna trivdes med att arbeta 

mera självständigt. I industrin som de besökte byttes skiftsamordnarna ut efter en tid och 

tanken med detta var att få rotation på skiftsamordnare så att i förlängningen så många som 

möjligt skulle kunna detta arbete. Detta har dock inte införts på industrin när författaren 

träffade arbetsställets huvudskyddsombud. Den sammanfattande bilden som denne fick av 

besöket var att omorganisationen fungerade bra för skiftlagen då det var detta som primärt 

undersöktes. Eftersom träffen med arbetsställets huvudskyddsombud skedde efter intervjuerna 

med personalledare och medarbetare på skiften så berättade författaren att de intervjuade 

medarbetarna upplevde att de kastades in i organisationsförändringen. Detta tycker även 

arbetsställets huvudskyddsombud och denne tycker vidare att organisationen först skulle ha 

implementerats på vissa skiftlag där de redan arbetade på ett mera självständigt sätt. Vid en 

intervju med personalledarnas chef hösten 2011 så har denne talat om för författaren att flera 

medarbetare idag roterar som skiftsamordnare. 

Författaren har även pratat med ytterligare en HR specialist som är ansvarig för frågor 

rörande dagtidspersonal. Även för dessa innebär organisationsförändringen att arbetsledaren 

är borta och ersatt med personalledare med betydligt större personalgrupper. Även för 

dagtidspersonalen så förväntas medarbetarna att ta ett större ansvar  
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Meningsenheter och deras centrala teman utifrån intervjun med skiftarbetarnas 

personalledare 

   
Meningsenhet 1. Viktiga ledarbeteenden som framkom var att sträva efter att ha regelbundna 

fysiska kontakter med medarbetarna och vid dessa träffar kunna avläsa hur medarbetarna mår. 

En viktig organisatorisk förutsättning för ett bra ledarskap var arbetslagets storlek. Alltför 

stora arbetslag upplevdes försvåra möjligheten till att ha regelbundna kontakter. Det är 

framförallt vid jämförelse mellan den nya och gamla organisationen som dessa faktorer 

framkommer. ”När man var skiftledare och hade bara ett skiftlag då hade man mera tid att 

avläsa hur medarbetarna mår.” ”Det var stor skillnad i kontakt.”  

Meningsenhet 2. Tydlighet ansågs vara ett viktigt ledarbeteende. Detta framförallt för att 

upplevelsen var att detta efterfrågades av medarbetarna. Personalledaren ska även vara bra på 

att lyssna på medarbetarna. Möjlighet att kunna prioritera personalfrågor framför möten och 

liknande och att ha bra stöd ifrån överordnad chef ansågs vara viktiga organisatoriska 

förutsättningar för ett bra ledarskap. ”Det medarbetarna efterfrågar är ju tydlighet, att vi är 

tydliga i beslutsfattande och liknande.” 

Meningsenhet 3. Att skapa delaktighet genom tillit och dialog ansågs vara viktiga 

ledarbeteenden. Ytterligare viktiga ledarbeteenden var att vara rättvis genom att behandla alla 

medarbetare lika. Personalledaren bör eftersträva att skapa en organisation där medarbetarna 

arbetar så lika som möjligt. ”Jag tycker att det är väldigt viktigt att lita på medarbetarna och få 

dem att känna sig delaktiga.”  

Meningsenhet 4. Viktiga ledarbeteenden ansågs vara att kunna ha kontroll över arbetslagen 

och utveckla medarbetarna genom årliga utvecklingssamtal. Organisatoriska förutsättningar 

för att kunna möjliggöra detta ansågs vara att personalledarna har tid för medarbetarkontakter 

och inte har ansvar för alltför stora arbetslag. Detta framkom framförallt vid jämförelse med 

den tidigare organisationen. ”Något som jag tycker är svårt är om man har många medarbetare 

och ska försöka utveckla dem. Det går inte att veta var de står någonstans, det kunde man 

bättre förut.” 

Tabell 1 

Sammanställning av centrala teman utifrån intervjun med skiftarbetarnas personalledare. 

Organisatoriska Beteendemässiga 

1. Gruppstorlek, tid. 

2. Prioritering, stöd ifrån personal ledarnas 

chef. 

3. Gruppstorlek, tid. 

 

1. Fysisk kontakt med medarbetare. 

Överblick över hur medarbetarna mår. 

2. Tydlighet, lyssnande.  

3. Rättvis, Skapa delaktighet genom tillit och 

dialog, sträva efter likriktning.  

4. Utveckla medarbetare, ha kontroll över 

arbetslagen 

 

Not. Siffran framför respektive tema representerar den meningsenhet som temat är sammanfattad ifrån 
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Meningsenheter och deras centrala teman utifrån intervjun med personalledare 
på mekaniska.   

Meningsenhet 1. I likhet med personalledarna på skift ansågs utveckling av medarbetare och 

att ha kontroll över personalgruppen vara viktiga ledarbeteenden och att alltför stora 

personalgrupper var en organisatorisk förutsättning som upplevdes försvåra detta. Dock ansåg 

de att ansvarsfördelningen har en stor betydelse och genom att de kan dela ut en del av 

ansvaret till gruppsamordnare och andra medarbetare så möjliggör det för att kunna ha stora 

arbetslag. Det är framförallt vid jämförelse med den gamla organisationen som dessa 

organisatoriska förutsättningar framkommer.  ”Grupper på 40 personer är för stora, du får inte 

någon kontroll på det.” ”Vi delar ju ut mycket av det vi gjorde tidigare till gruppsamordnare 

idag, så tar vi mera hand om själva personalen.”  

Meningsenhet 2. Viktiga ledarbeteenden ansågs vara att skapa välmående bland 

medarbetarna och att utveckla och informera medarbetarna. En viktig organisatorisk 

förutsättning som framkom var kunskapsfördelningen. Den tekniska kunskapen ska främst 

vara hos medarbetarna. Dock bör personalledaren ha en viss kunskap om det tekniska, så att 

denne kan sätta sig in i medarbetarnas arbete. Detta framkommer i huvudsak vid jämförelse 

med gamla organisationen. ”Se till att personalen mår bra, att glad personal är bra personal.”  

Meningsenhet 3. Viktigt ledarbeteende ansågs vara att sträva efter att ha dagliga fysiska 

kontakter med medarbetarna. Organisatoriska förutsättningar som påverkade detta arbete var 

personalgruppens storlek och arbetslagens geografiska spridning. Alltför stor personalgrupp 

och alltför stor geografisk spridning på arbetslagen ansågs försvåra möjligheten till dagliga 

fysiska medarbetarkontakter. Det är framförallt vid jämförelse med tidigare organisation som 

dessa organisatoriska förutsättningar framkommer.   

Meningsenhet 4. En viktig organisatorisk förutsättning för bra ledarskap är att 

organisationen är tydlig. En förutsättning som upplevs påverka detta negativt var 

omorganisation. Detta genom att det blir otydligt vilka medarbetare som ska vara kvar och 

vilket arbetslag de ska tillhöra, vilket påverkar utvecklingsarbete och liknande negativt. 

”Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar kommer jag inte kunna få till några under den här 

våren.” ”För mig är det väldigt svårt att vara tydlig eftersom jag har en organisation som inte 

är klar.”  

Meningsenhet 5.  I likhet med personalledarna på skift ansågs viktiga ledarbeteenden vara 

att lyssna aktivt på medarbetarna och att vara tydlig. För att kunna vara tydlig var det viktigt 

att organisationen är tydlig. ”Att man lämnar konkreta svar och undviker att vara luddig. ”Om 

någon, till exempel, ställer en fråga om ledighet så försöker jag lösa det så fort som möjligt.”   

Meningsenhet 6. Viktiga ledarbeteenden ansågs vara att ge medarbetarna socialt stöd. 

Detta både emotionellt genom att lyssna på dem och instrumentellt genom att tillhandahålla 

resurser för arbetet. Ytterligare viktigt ledarbeteende ansågs vara att ge medarbetarna 

förtroende att arbeta självständigt. ”Att visa sig vara engagerad emot medarbetarna genom att 

vara lyhörd på deras frågeställningar och hjälpa till och stötta.” Medarbetarna ska ha ett 

förtroende på vad de gör och få arbeta som de tycker.” 
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Tabell 2 

Sammanställning av centrala teman utifrån intervjun med personalledare på mekaniska. 

Organisatoriska Beteendemässiga 

1. Gruppstorlek och ansvarsfördelning.  

 

2. Kunskapsfördelning. 

3. Arbetslagets storlek, spridning och 

placering. 

4. Otydlig organisation skapar otydlighet i 

utvecklingsarbete. 

 

5. Tydlighet. 

 

1. Utveckla medarbetare, ha kontroll över 

arbetslagen. 

2. Personalvård, utveckling och information. 

Kunskap om det tekniska arbetet. 

3. Medarbetarkontakter. 

4. Tydlighet. 

5. Ärlig, tydlig och god lyssnare. 

6. Stöd och förtroende. 

Not. Siffran framför respektive tema representerar den meningsenhet som temat är sammanfattad ifrån 

 

Meningsenheter och deras centrala teman utifrån intervjun med medarbetare på 

skift. 
  

Meningsenhet 1. Viktiga ledarbeteenden ansågs vara att kunna läsa av stämningen i 

arbetslaget och kunna åtgärda en eventuell dålig stämning. Att tillhandahålla information till 

medarbetarna ansågs också vara ett viktigt ledarbeteende. Organisatoriska faktorer som 

ansågs viktiga för ett bra ledarskap var storleken på personalgruppen och tid för 

personalledaren att träffa medarbetare. Det var framförallt i jämförelse mellan gamla och nya 

organisationen som personalgruppens storlek och tid för medarbetarkontakter visade sig ha 

betydelse. Detta genom att arbetsledaren i den gamla organisationen hade mindre 

personalgrupper och mera tid för medarbetarkontakter, vilket upplevdes resultera i bättre 

avläsning och åtgärdande av dåliga stämningar i personalgruppen. Det framkommer även vid 

jämförelser i den nya organisationen då personalledarna har olika stora personalgrupper och 

ju mindre personalgrupper de har desto större möjligheter upplevs de ha för avläsning och 

åtgärdande av dåliga stämningar.  ”Arbetsledarna bodde ju på maskin och följde hela tiden 

skiftlaget.”  

Meningsenhet 2. Ett viktigt ledarbeteende ansågs vara att personalledaren ska sträva efter 

att få medarbetarna att arbeta så likriktat som möjligt. Organisatoriskt ska personalledarna 

kunna vara väldigt lättillgängliga då fysisk närhet till medarbetarna ansågs vara ett viktigt 

ledarbeteende.  ”Jag tycker att personalledaren ska bygga en ram och sedan se till att vi håller 

oss innanför den ramen och att det ska vara lika oavsett vem det är.”   

Meningsenhet 3. Att medarbetarna får ta mera ansvar och arbeta mera självständigt ansågs 

allmänt som en viktig organisatorisk förutsättning. Dock kunde detta vara individuellt då inte 

alla medarbetare ville ta mera ansvar. Denna skillnad upplevdes inte som negativ, upplevelsen 

var i stället att organisationen borde möjliggöra för individuella skillnader i självständighet. 

En fördel med en organisation som möjliggjorde för mera ansvar upplevdes vara att det får 

medarbetarna att växa och bli mera engagerade i arbetet. Detta framkom genom jämförelser 
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mellan nya och gamla organisationen och detta på grund av att nya organisationen är mera 

inriktad på att medarbetarna ska ta mera ansvar och arbeta mera självständigt.   

Meningsenhet 4. Viktiga ledarbeteenden som framkom var att prioritera kontakter med 

personalen framför möten och liknande. Dessa kontakter ska präglas av aktivt lyssnande på 

medarbetarna. För att möjliggöra detta är en viktig organisatorisk förutsättning att 

personalledarna har möjlighet att få prioritera kontakter med medarbetarna framför andra 

möten. ”Utvecklingssamtalet, till exempel, det kommer de ha svårt att hinna med när det är så 

mycket andra möten.”  

Meningsenhet 5. En mera självständig och ansvarstagande organisation upplevdes skapa ett 

behov av mera ledarskap inom arbetslaget. Detta upplevdes inte som något negativt, dock 

kunde det vara väldigt olika hur detta praktiserades bland arbetslagen. 

Tabell 3 

Sammanställning av centrala teman utifrån intervjun med skiftarbetare 

Organisatoriska Beteendemässiga 

1. Gruppstorlek, tid. 

2. Tillgänglighet, närhet. 

3. Ansvar och självständighet för 

medarbetare. 

4. Möjligheter till prioritering. 

5. Ansvarsfördelning. 

1. Konflikthantering, informera. 

2. likriktning, närhet. 

 

4. Lyssna, empati, prioritera personalfrågor. 

Not. Siffran framför respektive tema representerar den meningsenhet som temat är sammanfattad ifrån 

 

Meningsenheter och deras centrala teman utifrån intervjun med dagtidsgående 

medarbetare. 

Meningsenhet 1. I likhet med medarbetare på skift ansågs dagliga kontakter med 

medarbetarna vara ett viktigt ledarbeteende och en organisatorisk faktor som försvårade detta 

ansågs vara att personalledare har ansvar för alltför stora personalgrupper. För två av 

respondenterna var det stor skillnad i detta utifrån organisationsförändringarna. ”Förr när det 

var en förman då hade man ju dagliga kontakter, minst en men ibland två gånger om dagen 

och telefonkontakt i stort sett hela tiden.” ”Förmannen hade ju mindre arbetslag, 10-12 man, 

personalledaren idag har ju 38 man.” 

Meningsenhet 2. Att vara rättvis och behandla alla lika ansågs vara ett viktigt 

ledarbeteende. Samtidigt ansågs det viktigt att en ledare också ska kunna se till människornas 

olikheter och kunna anpassa arbetena efter medarbetarnas olika förutsättningar. I likhet med 

medarbetarna på skift ansågs viktiga ledarbeteenden vara att kunna lyssna, vara tillgänglig 

och informera. När det gäller information ansågs det viktigt att personalledaren informerar 

kontinuerligt och att denna information kommer ut till samtliga berörda. Detta ansågs vara 

viktigt för att få medarbetarna att arbeta mot samma mål. Ytterligare ett viktigt ledarbeteende 

ansågs vara att ledaren skapar förtroende. Detta genom att inte sprida ut sådant som har sagts i 

förtroende mellan medarbetaren och personalledaren.  
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Meningsenhet 3. Viktiga organisatoriska faktorer för att skapa hälsa och effektivitet i 

arbetslagen ansågs vara att det finns tid för pauser i arbetet där medarbetarna får möjlighet att 

prata med varandra och även möjlighet att träffa personalledaren. Omorganisationen har 

försvårat sådana möjligheter på grund av uppsägningar och effektivitetskrav. ”För fanns det 

möjlighet till två regelbundna fikaraster där man kunde träffas och prata och på morgonen 

kunde man träffa förmannen och prata om dagens bekymmer och hur det var igår, den 

möjligheten existerar inte längre.” 

Meningsenhet 4. Samtliga respondenter anser att det är viktigt med självständighet och 

eget ansvar i arbetet. Dock anser vissa att det är svårt att praktisera då de hela tiden måste 

anpassa arbetena efter en begränsad budget, vilket medför att det kan vara svårt att arbeta 

långsiktigt. ”Nuförtiden arbetar man mot en beställare, man kanske tycker att man skulle vilja 

göra mera men det handlar ju hela tiden om pengar så fort man gör en liten del emot det man 

skulle vilja göra och det blir inte effektivt, bara kortsiktigt.” 

Meningsenhet 5. En organisatorisk faktor som försvårar för personalledaren att skapa hälsa 

och effektivitet ansågs vara att denne har ansvar över alltför mycket personal och att 

arbetslagen är alltför geografiskt spridda. Ytterligare en organisatorisk faktor som försvårade 

detta var att personalledaren har en stor ansvarsbörda, vilket kunde medföra en tveksamhet till 

att ta upp viktiga saker, då vetskapen är att denne redan har mycket att ansvara för. ”Om 

personalledaren hade mindre grupper skulle han ha mera tid att kunna koncentrera sig på de 

medarbetare han har och då lättare att hinna med detta.”  ”Det blir ju också att man drar sig 

för att ta upp saker med personalledaren då man vet att denne redan har så mycket ändå.” 

Meningsenhet 6. En viktig organisatorisk faktor ansågs vara tydlighet i gruppchefernas och 

samordnarnas roller. Vissa gruppchefer tar på sig ett för stort ansvar och vissa andra anses ta 

för lite ansvar. I stället borde det vara samordnarna som tar lite mera av detta ansvar. Dock 

anses detta inte fungera överallt och i ett arbetslag saknas det till och med samordnare. För en 

respondent finns det inga sådana mellanled till personalledaren och denne anser att det borde 

finnas någon form av mellanchef då personalledaren har alltför många personalgrupper att ta 

hand om själv. 

Tabell 4 

Sammanställning av centrala teman utifrån intervjun med dagtidsarbetare. 

Organisatoriska Beteendemässiga 

1. Gruppstorlek, tid. 

3. Tid för kontakter mellan medarbetare och 

medarbetare/personal ledare.  

4. Ansvar och självständighet för 

medarbetare. 

5. Gruppstorlek, tid och geografisk spridning 

på arbetslagen. Personal ledarens 

arbetsbelastning. 

6. Otydlig organisation.    

1. Medarbetarkontakter. 

2. Rättvis, saklig, informera lika till alla. Se 

till medarbetarnas olika förutsättningar och 

anpassa arbetena efter dessa. Lyssna, inge 

förtroende. 

  

 

 

Not. Siffran framför respektive tema representerar den meningsenhet som temat är sammanfattad ifrån.. 
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Beskrivande enhet av centrala teman utifrån intervjun med skiftarbetarnas 
personalledare. 

Att ha regelbundna träffar med medarbetarna upplevdes som ett viktigt beteende hos en 

personalledare för att skapa hälsa och effektivitet i arbetslagen. Vid dessa träffa upplevdes det 

viktigt att personalledaren lyssnade på medarbetarna och att de verkligen var närvarande både 

psykiskt och fysisk när de lyssnar på medarbetarna. Detta upplevdes många gånger vara svårt 

på grund av tidspress. Regelbundna träffar upplevdes viktigt för att få en möjlighet att kunna 

skapa sig en överblick över hur medarbetarna mår, vilket upplevdes som ett viktigt 

ledarbeteende. Om det uppdagades att det finns problem i arbetsgruppen vid en träff med 

medarbetarna upplevdes ett viktigt ledarbeteende vara att försöka lösa problemet direkt.  

 Tydlighet, rättvis, skapa delaktighet genom tillit och dialog, utveckla medarbetare, ha 

kontroll över arbetslagen och sträva efter likriktning. Tydlighet var ett återkommande 

beteende som upplevdes viktigt för att kunna skapa hälsa och effektivitet i arbetslagen. Det 

var framförallt vid beslut som tydlighet upplevdes vara viktigt och orsak till att tydlighet 

upplevdes viktigt var upplevelsen att det efterfrågades hos medarbetarna. Ett beteende som 

upplevdes viktigt för att kunna vara tydlig var att vara rättvis genom att behandla alla 

medarbetare lika. Att skapa delaktighet bland medarbetarna upplevdes som ett viktigt 

beteende för att kunna skapa hälsa och effektivitet i arbetslagen. Viktiga ledarbeteenden för 

att skapa detta upplevdes vara att visa tillit gentemot medarbetarna och få dem att bli 

delaktiga i beslut och liknande genom att ha en dialog med dem. Ytterligare viktigt 

ledarbeteende var att utveckla medarbetarna. För att kunna göra detta upplevdes det vara 

viktigt att kunna ha kontroll över arbetslagen. För att kunna få det rättvist och tydligt 

upplevdes det viktigt att personalledarna strävade efter att skapa en organisation där 

medarbetarna arbetar lika där det går att arbeta lika. Det upplevdes vara bättre förutsättningar 

för detta i den nya organisationen eftersom de är färre ledare. Likriktningen upplevs 

framförallt viktig för att få effektivitet i arbetslagen. 

 Personalgruppens storlek, tid för medarbetarkontakter och stöd från chef. Två viktiga 

organisatoriska förutsättningar för att kunna skapa ett ledarskap som främjar hälsa och 

effektivitet i arbetslagen upplevdes vara personalgruppens storlek och tid för 

medarbetarkontakter. Dessa två var återkommande under intervjun. Alltför stora 

personalgrupper och alltför lite tid för medarbetarkontakter upplevdes ha en negativ påverkan 

på ledarskapet. Detta bland annat genom att möjligheten att använda sig av beteenden såsom 

att lyssna, avläsa hur medarbetarna mår och lösa uppkomna personalproblem direkt när de 

uppdagas försvåras. Alltför stora personalgrupper leder även till svårighet att få kontroll över 

arbetslagen vilket bland annat medför svårigheter att få överblick över var personalen 

befinner sig utvecklingsmässigt. Ytterligare en viktig organisatorisk faktor var att 

personalledarna har bra stöd ifrån deras chef, speciellt när de har begått fel av något slag.   

 

 

Beskrivande enhet av centrala teman utifrån intervjun med personal ledare på 
mekaniska. 

I likhet med skiftarbetarnas personalledare upplevdes ett viktigt ledarbeteende för att skapa 

hälsa och effektivitet vara att personalledaren har regelbundna kontakter med medarbetarna 

och att dessa kontakter präglas av beteenden för att få medarbetarna att må bra. 

Personalledarna på mekaniska tar även upp vikten av att de tillhandahåller instrumentella 

resurser till medarbetarna, såsom verktyg och liknande.  
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Ge förtroende och ansvar, vara ärlig och tydlig. Ett viktigt ledarbeteende upplevdes vara att 

få medarbetarna att bli delaktiga i arbetet. För att uppnå detta upplevdes det viktigt att de som 

ledare ger medarbetarna förtroende att arbeta på det sätt som de finner mest lämpligt. Vid 

samtal med medarbetare så upplevdes det vara viktig att personalledaren är så ärlig och tydlig 

som det går utifrån rådande förutsättningar. Önskemål såsom ledighet och liknande upplevdes 

vara viktigt att lösa så fort som möjligt. 

 Utveckla medarbetarna, ha kontroll över arbetslagen och ha teknisk kunskap. I likhet med 

skiftarbetarnas personalledare upplevdes ett viktigt ledarbeteende vara att utveckla 

medarbetarna och att ha kontroll över arbetslagen. För att förstå medarbetarnas arbetssituation 

upplevdes det viktigt att personalledaren har tillräcklig kunskap om det tekniska arbetet, men 

att kunskapen främst ska finnas hos medarbetarna. 

 Personalgruppens storlek och spridning. I likhet med skiftarbetarnas personalledare 

upplevdes en alltför stor personalgrupp som en organisatorisk faktor som försvårar ett bra 

ledarskap. Även alltför stort geografisk spridning på arbetslagen ansågs leda till bristande 

kontroll och därmed svårigheter till daglig kontakt och utvecklingsarbete.  

 Ansvarsfördelning och tydlighet. För att få en organisation att fungera bra trots stora 

personalgrupper upplevdes ansvarsfördelningen ha stor betydelse. Genom att delegera ut 

ansvaret till gruppledare och övriga medarbetare som är beredda att ta lite mera ansvar så 

upplevdes detta möjliggöra för att ha ansvar för stora personalgrupper. Det är även viktigt 

med medarbetare som ger feedback på sådant som fungerar dåligt. Ytterligare organisatoriska 

förutsättningar som är viktiga för att kunna skapa ett bra ledarskap är att organisationen är 

tydlig. Omorganisation och liknande som kan skapa otydlighet medför att det blir svårt att 

vara rak och tydlig mot medarbetarna. 

 

 

Beskrivande enhet av centrala teman utifrån intervjun med medarbetare på skift 

Beteenden hos en personal ledare som anses vara viktiga för att skapa hälsa och effektivitet 

upplevdes vara att ha regelbundna träffar med medarbetarna. Sådana träffar ska präglas av 

beteenden såsom att aktivt lyssna på medarbetarna och deras frågeställningar och att prioritera 

detta framför möten och liknande. Det upplevdes viktigt att personal ledarna kunde känna av 

stämningen i arbetslaget och vid behov åtgärda en dålig stämning.  
Skapa likriktade strukturer och informera. Ytterligare ett viktigt ledarbeteende ansågs vara 

att personalledarna ska försöka skapa möjligheter för likriktning i arbetet så att medarbetarna 

arbetar lika. Detta ska då gälla alla arbetslag och vara likvärdigt för alla medarbetare. 

Personalledaren ska då se till att medarbetarna följer detta. Personalledaren ska även se till att 

informera medarbetarna.  

 Personalgruppens storlek och tid för medarbetare, ansvar och självständighet. 

Organisatoriska förutsättningar som ansågs viktiga för att ett ledarskap ska kunna skapa hälsa 

och effektivitet var personalgruppens storlek och tid för medarbetarkontakter. Alltför stora 

personalgrupper och för lite tid för medarbetarkontakter ansågs leda det till att 

personalledaren inte har möjligheter att åtgärda personalproblem, såsom konflikthantering och 

liknande och även att de får svårt att utföra utvecklingssamtal med så många medarbetare. Det 

är framförallt vid jämförelse med den gamla organisationen som tidsaspekten och 

personalgruppstorleken upplevs ha inverkan men även vid jämförelse mellan personalgrupper 

i den nya organisationen. Ytterligare organisatoriska faktorer som ansågs viktiga var att ge 

möjlighet att få ta mera ansvar och arbeta mera självständigt för de medarbetare som vill ta 

mera ansvar och arbeta mera självständigt. 
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Beskrivande enhet av centrala teman utifrån intervjun med dagtidsarbetare.  

 
I likhet med medarbetarna på skift upplevdes dagliga kontakter präglade av att visa omtanke 

genom lyssnade och liknande som viktigt ledarbeteende. Ytterligare viktiga beteenden var att 

personalledaren ska vara rättvis och behandla alla lika men även kunna se till medarbetarnas 

olikheter. Att informera kontinuerligt och ge samma information till samtliga berörda och visa 

förtroende genom att inte sprida vidare sådant som sagts i förtroende ansågs också vara 

viktiga ledarbeteenden.  

Tid för pauser, möjlighet till att arbeta långsiktigt.  En viktig organisatorisk förutsättning 

för att skapa hälsa och effektivitet ansågs vara att medarbetarna har tid för pauser i arbetet där 

de får möjlighet att prata om arbetet både sinsemellan och även med personalledaren. Det är 

framförallt i jämförelse med den gamla organisationen som detta framkommer som viktigt. 

Att få arbeta självständigt och ta ansvar ansågs som viktiga organisatoriska faktorer. En viktig 

förutsättning för detta ansågs vara att få möjlighet att arbeta långsiktigt, vilket ansågs 

försvåras av att arbetena måste anpassas efter en begränsad budget. 

 Personalgruppens storlek, arbetslagens geografiska spridning och personalledarens 

ansvarsbörda. Organisatoriska förutsättningar som ansågs viktiga för att ledarskap ska kunna 

skapa hälsa och effektivitet var storleken på personalledarens personalgrupp och arbetslagens 

geografiska spridning Alltför stor personalgrupp ansågs försvåra detta, framförallt genom att 

det blir svårt för personalledaren att hinna med att ha regelbundna kontakter med en stor 

personalgrupp. Alltför stor geografisk spridning på arbetslagen ansågs också medföra 

svårigheter för personalledaren att ha regelbundna kontakter med medarbetarna. Det var 

framförallt i jämförelse mellan den nya och den gamla organisationen som detta framkommer 

som viktiga organisatoriska förutsättningar. Ytterligare en organisatorisk förutsättning var 

personalledarens ansvarsbörda. En alltför stor ansvarsbörda för personalledaren medförde att 

medarbetarna känner tveksamhet till att ta upp viktiga frågor med denne, då det upplevs att de 

inte vill belasta denne alltför mycket.  

Otydlighet i gruppchefer och samordnares roller, behov av mellanchefer. En 

organisatorisk förutsättning som framkom var tydlighet i gruppchefernas och samordnarnas 

roller. Ansvaret hos gruppcheferna upplevdes olika då vissa tog ansvar utöver rollen och vissa 

upplevdes ta för lite ansvar. Fördelningen i ansvar mellan gruppchef och samordnare 

upplevdes vara ojämn och på ett arbetslag saknas det samordnare. En medarbetare upplevde 

att det skulle behövas en mellanchef för att avlasta personalledarens arbetsbörda. 

 

 

Sammanfattning 
 

Utifrån de ledarbeteenden organisatoriska förutsättningar för ledarskap som framkommer i 

resultatet går det inte att se några skillnader mellan de som upplevs viktiga för att skapa hälsa 

respektive effektivitet. I stället tenderar dessa att hänga ihop.  Viktiga organisatoriska 

förutsättningar för hälsa och effektivitet som framkom i resultatet var att ge medarbetarna 

möjlighet att arbeta självständigt och arbetslagets storlek, innebärande att, alltför stora 

arbetslag ansågs vara negativt för personalledarens möjligheter att skapa hälsa och 

effektivitet.  Att visa omtanke emot medarbetarna genom stöd, lyssnande och 

konflikthantering och att ha regelbundna, fysiska kontakter med medarbetarna var några 

ledarbeteenden som framkom som viktiga i resultatet.  

Resultatet visade på en skillnad mellan dagtidsgående medarbetare och deras 

personalledare och skiftgående medarbetare och deras personalledare då de senare framhåller 

behovet av att skapa likriktade strukturer för medarbetarna som viktigt ledarbeteende, vilket 

inte framkommer som viktigt ledarbeteende bland medarbetarna och personal ledarna på 
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dagtid. En ytterligare skillnad mellan dessa grupper var att dagtidsgående medarbetare och 

deras personalledare framhåller den geografiska spridningen på arbetslagen som en 

organisatorisk förutsättning som upplevdes vara viktig för ledarskapets betydelse för att skapa 

hälsa och effektivitet, vilket inte framkommer bland medarbetare på skift och deras 

personalledare. 

 

 

Diskussion 
 

Diskussionen inleds med jämförelser mellan personalledargrupperna och 

medarbetargrupperna och jämförelser mellan dessa och olika perspektiv på ledarskap. Sedan 

följer en sammanfattning av dessa jämförelser mellan gamla och nya organisationen och en 

sammanfattning av ledarskapets betydelse för hälsa och effektivitet. Efter detta följer en 

genomgång av validitet och reliabilitet, styrkor och svagheter och avslutas med förslag på 

framtida forskning. 

 

Jämförelse utifrån resultatet mellan skiftarbetarnas personalledare och 

personalledare på mekaniska. 

Ett ledarbeteende som ansågs viktigt var att ha regelbundna fysiska kontakter med 

medarbetarna. Att vara tydlig emot medarbetarna vid beslutsfattande och liknande ansågs 

också som ett viktigt ledarbeteende. Att lyssna på medarbetarna, visa omtanke och ge dem 

tillit och förtroende var ytterligare viktiga ledarbeteenden. Att utveckla medarbetarna, bland 

annat genom årliga utvecklingssamtal, ansågs vara ett viktigt ledarbeteende och för att kunna 

utföra detta ansågs det vara viktigt att personalledaren hade kontroll över arbetslagen.  

Organisatoriska faktorer som ansågs viktiga för ett bra ledarskap var personalgruppens 

storlek. Alltför stora personalgrupper medförde att det var svårt att utveckla medarbetarna 

genom att de ledde till bristande kontroll över arbetslagen. Alltför stora personalgrupper 

försvårade också möjligheten till regelbundna kontakter med medarbetarna.  

Utifrån resultatet är det svårt att se några dimensioner som direkt skiljer sig åt mellan 

personalledargrupperna. Personalledarna på mekaniska tar upp ansvarsfördelningen och 

kunskapsfördelningens betydelse. Personalledarna på skift går inte in på dessa dimensioner, 

dock nämns det i intervjun med personalledarna på skift att tanken med 

organisationsförändringen är att arbetslagen ska bli mera självständiga och ta mera ansvar. En 

anledning till denna skillnad kan vara att intervjun med personalledarna på mekaniska gjordes 

senare då organisationsförändringen hade blivit mera etablerad och det helt enkelt var mera 

möjligt att dra slutsatser ifrån denna.  

Personalledarna på skift tar upp betydelsen av att skapa likriktning i arbetet där det går att 

likrikta och att i övrigt ge medarbetarna tillit och få arbeta självständigt. De menade att den 

nya organisationen skapar större möjligheter för likriktning. Detta eftersom de nu bara är 8 

personalledare i stället för 36 skiftledare. Detta berörs inte av personalledarna på mekaniska 

som i stället bara framhåller vikten av att medarbetarna får arbeta självständigt.  Denna 

skillnad kan ha att göra med själva organisationen och arbetet som medarbetarna ska utföra. 

Skiftarbetet i produktionen pågår kontinuerligt och flera olika skiftlag avlöser varandra och 

utför samma arbete. Medarbetarna på mekaniska arbetar i stället dagtid och lämnar därmed 

inte över arbetet till ett annat arbetslag och det kan därför tänkas att behovet av likriktning 

inte är lika stort i deras arbete. I båda personalledargrupperna togs personalgruppens storlek 

upp som en viktig organisatorisk faktor och att en alltför stor personalgrupp bland annat 

försvårar möjligheten till att ha regelbundna kontakter med medarbetarna. Personalledarna på 



21 

 

skift nämner även tidsfaktorns betydelse och att både alltför stor personalgrupp och alltför lite 

tid för medarbetarkontakter medför en negativ påverkan på ledarskapet. Personalledarna på 

mekaniska nämner inget om tidsfaktorns betydelse. Dock kan detta anses bero på att ansvar 

för en alltför stor personalgrupp medför att det blir mindre tid över för medarbetarkontakter. 

 

 

Jämförelse utifrån resultatet mellan skiftarbetarnas personal ledare och 

personal ledare på mekaniska och olika perspektiv på ledarskap. 
 

När det gäller traditionella perspektiv på ledarskap så går det att se vissa likheter mellan 

transformativt ledarskap och de beteenden som upplevs känneteckna ett bra ledarskap. 

Transformativt ledarskap handlar om att få medarbetarna att genom olika processer bli 

motiverade och känna arbetstillfredsställelse. Ett av de fyra beteenden som utifrån forskning 

kännetecknar transformativt ledarskap är individuell omtanke innefattande att ledaren visar 

stöd och omtanke emot de underställda (Nyberg et al., 2005). Detta beteende stämmer väl 

överens med upplevelsen att bra personalledarbeteende kännetecknas av att sträva efter att 

medarbetarna mår bra genom att ha regelbundna kontakter och vid dessa lyssna aktivt på 

medarbetarna. Detta stämmer också väl överens med så kallat relationsorienterat ledarskap 

som har fokus på att motivera medarbetarna och reda ut konflikter (Nyberg et al., 2005).   

Utifrån undersökningen går det inte att dra några slutsatser om huruvida målorienterat 

ledarskap har någon överensstämmelse med vad som upplevs känneteckna ett bra ledarskap. 

Resultatet visade ingen samstämmighet mellan vad som kännetecknade ett bra ledarskap och 

transaktionellt ledarskap. Detta ledarskap har fokus på att motivera medarbetarna genom att se 

till deras egenintresse där medarbetarna ger av sin tid och energi i utbyte mot pengar och 

sociala belöningar (Nyberg et al., 2005).  

 När det gäller mer moderna och alternativa perspektiv på ledarskap har författaren redan 

dragit slutsatsen att inriktningen huvudsakligen handlar om att försöka komma ifrån en 

toppstyrd och hierarkisk organisation. I stället ska de anställda få vara med i beslut och 

liknande. Ledarbeteenden som ansågs viktiga var bland annat att skapa delaktighet bland 

medarbetarna genom att ge dem tillit och att ge medarbetarna möjlighet att arbeta 

självständigt. Dessa stämmer väl överens med mera moderna perspektiv och framförallt 

stämmer detta väl överens med Leader-member exchange konceptet (LMX) vilket 

karaktäriseras av att komma ifrån klassiskt, instrumentellt ledarskap med en ledare som 

uppifrån ger order till underlydande (Graen & Uhl-Bien, 1995). Likaså är det 

överensstämmande med delande ledarskap då detta karaktäriseras av att låta medarbetarna få 

vara delaktiga i beslutsfattande och liknande. Enligt personalledare på skift upplevdes viktiga 

förutsättningar för att skapa detta vara att visa tillit emot medarbetarna och låta dem bli 

delaktiga i beslut och liknande genom att ha en dialog med dem. För personalledarna på 

dagtid upplevdes viktiga förutsättningar för att skapa detta vara att personalledarna ger 

medarbetarna förtroende att arbeta på det sätt de finner lämpligt.  Att ha regelbundna träffar 

med medarbetarna och lyssna på dem och visa omtanke är väldigt samstämmigt med en av 

dimensionerna i socialiserat karismatiskt ledarskap. Denna dimension handlar då om ledarens 

förmåga till empati. Om ledaren är empatisk anses det medföra att ledaren får människor att 

följa denne genom att ledaren visar intresse för deras individuella känslor, behov och 

önskemål (Choi, 2006).  

Även om det inom forskningen inte råder någon överenskommelse om ledarskap går att 

genderetikettera (Due, Billing, & Alvesson, 2000) så finns det forskning som menar att 

kvinnliga egenskaper brukar förknippas med relationsorienterade egenskaper. Om ledarskapet 

kännetecknas av transformativa och relationsorienterade egenskaper brukar detta vara till 

fördel för kvinnliga ledare (Eagly & Carli, 2003). Detta stämmer väl överens med upplevelsen 
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att ett bra personalledarbeteende kännetecknas av att sträva efter att medarbetarna mår bra 

genom att ha regelbundna kontakter och vid dessa lyssna aktivt på medarbetarna. När det 

gäller svenskt ledarskap så har författaren dragit slutsatsen att detta karaktäriseras av låg grad 

av auktoritet och att ledaren gärna delar med sig av sin makt till medarbetarna och 

organisationer karaktäriserade av liten grad av hierarkier och decentralisering. Detta stämmer 

då väl överens med upplevelsen av att det var viktigt att få medarbetarna att bli delaktiga 

genom att ge dem förtroende och tillit. Samtidigt så visar svensk forskning att på arbetsplatser 

med 40 medarbetare eller mindre per chef så upplever de anställda en högre effektivitet i 

arbetet och mindre utmattning (Backström et al., 2007). Detta stämmer väl överens med 

upplevelsen att alltför stora personalgrupper hade en negativ inverkan på ledarskapet. 

 

 

Jämförelse utifrån resultatet mellan medarbetare på skift och dagtidsgående 

medarbetare. 

I likhet med personalledarna ansågs regelbundna kontakter präglade av aktivt lyssnande och 

att visa omtanke emot medarbetarna vara ett viktigt ledarbeteende och att en viktig 

organisatorisk faktor för detta ansågs vara personalgruppens storlek. I likhet med 

personalledarna ansågs en alltför stor personalgrupp försvåra möjligheterna för regelbundna 

kontakter. Ytterligare viktiga ledarbeteenden ansågs vara att kontinuerligt informera 

medarbetarna om relevant information och en ytterligare viktig organisatorisk förutsättning 

ansågs vara personalledarens arbetes och ansvarsbörda. Om personalledaren ansågs ha en hög 

ansvarsbörda kunde detta, enligt dagtidsgående medarbetare, leda till tveksamhet om att ta 

upp viktiga frågor med denne då det upplevdes som att denne redan har mycket annat att ta 

ansvar för. Om personalledaren hade en hög arbetsbörda med många möten och liknande 

upplevdes detta, enligt skiftgående medarbetare, som att denne hade svårt att få tid för att 

kunna prioritera samtal med medarbetarna.  

En skillnad som framkommer mellan dagtidsgående och skiftgående medarbetare var 

betydelsen av att ledaren skapar likriktade strukturer för medarbetarna att arbeta efter. Enligt 

De skiftgående medarbetarna ansågs detta som ett viktigt ledarbeteende, vilket dock inte 

framkommer som viktigt vid intervjun med dagtidsgående medarbetare. Medarbetarna i 

dagtidsgrupperna framhöll att de arbetar och har arbetat väldigt självständigt både nu och 

innan den nya organisationsförändringen, vilket kan medföra att det inte finns ett lika starkt 

behov av likriktning som hos de skiftgående medarbetarna. Ytterligare en skillnad som 

framkommer var att de dagtidsgående framhåller att en alltför stor geografisk spridning på 

arbetslagen medför svårigheter för personal ledaren att ha regelbundna kontakter med 

medarbetarna. Denna skillnad kan bero på att arbetslagen för de dagtidsgående helt enkelt är 

mer geografiskt spridda än arbetslagen på skift. En ytterligare skillnad är att dagtidsgående tar 

upp problem med otydligheter i gruppchefers och samordnares roller.  

När det gäller ledarbeteenden vid kontakter med medarbetarna anser båda grupperna att det 

är viktigt med sådana kontakter och att personalledaren aktivt lyssnar på medarbetarna. Dock 

framhåller medarbetarna på skift beteenden som att kunna läsa av stämningen i arbetslaget 

och vid behov kunna åtgärda en eventuell dålig stämning. Dagtidsgående medarbetare tar i 

stället upp vikten av att kunna hålla ett förtroende som viktigt ledarbeteende.  

 

 

Jämförelse utifrån resultatet mellan medarbetare på skift och dagtidsgående 

medarbetare och olika perspektiv på ledarskap. 
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I likhet med personalledarna fanns det överensstämmelse mellan transformativt och 

relationsorienterat ledarskap och de beteenden som upplevdes känneteckna ett bra ledarskap. 

Detta eftersom beteenden karaktäriserade av att få medarbetarna att må bra upplevdes som 

viktigt i båda grupperna. Även bland medarbetargrupperna fanns det ingen överensstämmelse 

mellan vad som karaktäriserar målorienterat och transaktionellt ledarskap och de beteenden 

som upplevdes känneteckna ett bra ledarskap.  

Utifrån moderna och alternativa ledarskapsperspektiv går det att se en överensstämmelse 

mellan Leader-member exchange konceptet och delande ledarskap då båda grupperna ansåg 

det vara viktigt med självständighet i arbetet. Dock skiljer sig medarbetarna på skift då de, till 

skillnad ifrån dagtidsgående medarbetare, även framhåller betydelsen av ett ledarbeteende 

präglat av att skapa strukturer i arbetet. Att ha regelbundna träffar med medarbetarna och 

aktivt lyssna på dem har samstämmighet med en av dimensionerna i socialiserat karismatiskt 

ledarskap. Denna dimension handlar då om ledarens Förmåga till empati. Om ledaren är 

empatisk anses det medföra att ledaren får människor att följa genom att ledaren visar intresse 

för deras individuella känslor, behov och önskemål (Choi, 2006).  

I likhet med personalledarna fanns det likheter mellan vad som utifrån forskningen brukar 

karaktäriseras som kvinnligt ledarbeteende och de beteenden som upplevdes känneteckna ett 

bra ledarskap. När det gäller svenskt ledarskap så fanns det i likhet med personalledarna 

överensstämmelse med detta och organisatoriska faktorer som att ge medarbetarna möjlighet 

att arbeta självständigt och att alltför stora personalgrupper hade en negativ effekt på 

ledarskapet.  

 

 

Sammanfattning av jämförelse utifrån resultatet mellan 

personalledargrupperna, medarbetargrupperna och olika perspektiv på 

ledarskap och jämförelse mellan den gamla och nya organisationen. 

 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det är väldigt samstämmigt vid jämförelse 

utifrån resultatet mellan personalledargrupperna och mellan medarbetargrupperna. En 

upplevelse som skiljer sig åt mellan personalledargrupperna var behovet av att skapa 

likriktade strukturer, då detta framkommer som viktigt hos personalledargruppen på skift men 

inte hos personalledargruppen på dagtid. Denna skillnad fanns även bland 

medarbetargrupperna då medarbetare på skift ansåg det vara viktigt att personalledaren 

skapade likriktade strukturer vilket inte framkom som viktigt bland dagtidsmedarbetare. Det 

går även att konstatera att det är väldigt samstämmigt mellan personalledare och medarbetare 

i upplevelser av viktiga ledarbeteenden och organisatoriska faktorer för att ett ledarskap ska 

kunna skapa hälsa och effektivitet.  

När det gäller jämförelse mellan resultatet och olika perspektiv på ledarskap så 

framkommer ledarskapsperspektiv som har fokus på att värna om medarbetarnas välmående 

genom att visa stöd och omtanke emot medarbetarna som viktiga ledarskapsperspektiv. Detta 

hade överensstämmelse med traditionella ledarskapsperspektiv såsom transformativt 

ledarskap och relationsorienterat ledarskap och även mera moderna ledarskapsperspektiv 

såsom socialiserat karismatiskt ledarskap och även det som utifrån forskning anses 

karaktärisera kvinnligt ledarskap. Att medarbetarna får möjlighet att arbeta självständigt 

framkom, dock i varierad grad, som viktiga organisatoriska förutsättningar för att ett 

ledarskap ska kunna skapa förutsättningar för hälsa och effektivitet i både personal och 

medarbetargrupperna. Detta hade överensstämmelse med mera moderna ledarskapsperspektiv 

såsom Leader-member exchange konceptet (LMX) och delande ledarskap och även med det 

som, enligt forskningen, karaktäriserar svenskt ledarskap. Alltför stora arbetslag framkom 

både i personalledare och medarbetargrupperna som en organisatorisk förutsättning som hade 
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negativ inverkan för att ett ledarskap ska kunna skapa hälsa och effektivitet. Detta har 

samstämmighet med svensk forskning om ledarskap (Backström et al., 2007).  

Alltför stora personalgrupper och alltför geografisk spridning på arbetslagen som framkom 

som negativt utifrån båda dagtidsgrupperna är organisatoriska faktorer som framförallt 

framkom i jämförelse mellan den gamla och nya organisationen. I den gamla organisationen 

upplevdes det vara större möjligheter för ledaren att praktisera ledarbeteenden såsom att ha 

dagliga kontakter med medarbetarna och vid dessa bedriva personalvård såsom att lyssna, ge 

stöd, lösa konflikter och liknande. Ytterligare viktiga ledarbeteenden som ansågs vara lättare 

att praktisera i den gamla organisationen var att ha kontroll över arbetslagen och kunna 

bedriva utvecklingsarbete, bland annat i form av årliga utvecklingssamtal. Att medarbetarna 

får möjlighet att arbeta mera självständigt och att kunna skapa förutsättningar för 

medarbetarna att arbeta lika där det går att arbeta lika, vilket upplevdes vara viktigt 

ledarbeteende utifrån skiftarbetarnas personalledare är två faktorer som har samstämmighet 

med den nya organisationen. Detta genom att den nya organisationen strävar efter att skapa 

möjligheter för medarbetarna att arbeta mera självständigt och att de är färre ledare upplevdes 

av skiftarbetarnas personalledare skapa möjligheter för dem att skapa likriktning.  

 

 

Ledarskapets betydelse för hälsa och effektivitet.  

 
När det gäller ledarskapets betydelse för hälsa har författaren utifrån forskningen dragit 

slutsatsen att detta är ett relativt outforskat område. Några av de dimensioner inom ledarskap 

som anses vara viktiga för att upprätta en god hälsa hos medarbetarna utifrån forskningen är 

att ledaren visar omtanke emot medarbetarna. Sätter upp strukturer när det behövs och ger 

möjligheter för medarbetarna att arbeta självständigt, inspirerar medarbetarna till att se en 

högre mening med arbetet, erbjuder intellektuell stimulering och är karismatisk. 

Ledaregenskaper som utifrån forskningen främjar ohälsa är att inte visa omtanke och ge 

möjligheter till självständighet och att bara ha ett transaktionellt förhållande till medarbetarna 

och att ledaren använder sig av en ”låt gå” ledarstil (Nyberg et al., 2005). Att låta medarbetare 

arbeta självständigt framkom utifrån resultatet som en viktig organisatorisk förutsättning i 

samtliga grupper och att sätta upp strukturer för arbetet där det behövdes ansågs som viktigt 

ledarbeteende bland personalledare och medarbetare på skift. Att visa omtanke emot 

medarbetarna genom stöd, lyssnande och konflikthantering är ytterligare några 

ledarbeteenden som framkom som viktiga i resultatet. Dessa är överensstämmande med några 

av de dimensioner av ledarskap som utifrån forskningen anses främja hälsa. Resultatet visade 

ingen samstämmighet mellan vad som ansågs vara viktiga ledarbeteenden för att främja hälsa 

och transaktionellt ledarskap och andra ledarbeteenden som utifrån forskningen anses främja 

ohälsa i någon av grupperna. 

När det gäller ledarskapets betydelse för effektiviteten har författaren utifrån forskningen 

dragit slutsatsen att det finns vitt skilda definitioner som brukar mätas för att undersöka 

ledarens betydelse för effektiviteten. Dessa kan vara av både subjektiv och objektiv karaktär, 

men att subjektiva mätningar är vanligare (Nyberg, 2007; Yukl, 2010). Forskning har visat 

positivt samband mellan effektivitet och karismatiskt ledarskap och att ledarbeteenden 

präglade av stöd och uppmuntran är viktigare för effektiviteten än ledarbeteenden präglade av 

planering och strukturering (De Groot et al., 2000). Detta visar överenstämmelse med 

resultatet eftersom ledarbeteenden karaktäriserade av att visa omtanke, såsom att lyssna, ge 

stöd och konflikthantering upplevdes som viktiga för att skapa hälsa och effektivitet. Utifrån 

forskning har författaren dragit slutsatsen att yrket och tillhörande organisationsform kan ha 

betydelse för vilken form av ledarskap som främjar effektivitet, vilket medför att de 

ledarbeteenden som skapar effektivitet kan vara olika beroende på medarbetarnas yrke och 
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organisationsform (Bryman et al., 1996; Trevelyan, 2001). Utifrån resultatet går det att se en 

skillnad mellan dagtidsgående medarbetare och personalledare och skiftgående medarbetare 

och deras personalledare då de senare framhåller behovet av att skapa likriktade strukturer för 

medarbetarna som viktigt ledarbeteende vilket inte framkommer som viktigt ledarbeteende 

bland medarbetarna och personal ledarna på dagtid. Denna skillnad kan tänkas bero på att 

organisationsformerna mellan dagtid och skiftarbetare skiljer sig åt genom att skiftarbetet i 

produktionen pågår kontinuerligt och flera olika skiftlag avlöser varandra och utför samma 

arbete, vilket inte gäller för medarbetarna på dagtid. 

Utifrån undersökningen går det att dra slutsatsen att den nya organisationen som har varit 

föremål för undersökningen är grundad i moderna och framförallt svenska teorier om 

ledarskap. Detta genom att det är en mer platt organisation där arbetsledaren är borta och 

medarbetarna har fått mera självständighet och ansvar, vilket enligt forskning är 

kännetecknande för organisationer på svensk arbetsmarknad (Andersson & Tengblad, 2007). 

Det går även att dra slutsatsen att både medarbetare och personalledare i båda grupperna 

tycker att det kan vara problem med för stora grupper vilket är överensstämmande med den 

kritik som utifrån forskning har framförts mot platta, decentraliserade organisationer av 

svensk modell (Backström et al., 2007). 

         

 

Validitet och reliabilitet, styrkor och svagheter. 
 

Resultaten i undersökningen bygger på fyra gruppintervjuer. En med sju personalledare, varav 

två kvinnor och en med sex medarbetare, varav två kvinnor, en med tre personalledare, varav 

samtliga män och en med fyra medarbetare, vara en var kvinna. Utifrån detta underlag är det 

inte möjligt att dra några slutsatser som kan generaliseras till att gälla allmänt för vad som 

karaktäriserar ett bra ledarskap inom svensk tillverkningsindustri. Undersökningen gjordes 

utifrån en kvalitativ ansats med gruppintervjuer. Detta för att få fram medarbetarnas och 

personalledarnas upplevelser av vilka ledarbeteenden och organisatoriska förutsättningar som 

anses viktiga för att ett ledarskap ska kunna skapa hälsa och effektivitet. En kvantitativ metod 

med till exempel enkäter och ett mera deduktivt tillvägagångssätt hade kunnat användas, 

speciellt då det finns mycket utforskat inom vetenskapen om ledarskap. Dock konstaterar 

Nyberg (2007) i sin litteraturstudie att ledarskapets betydelse för de anställdas hälsa är väldigt 

begränsad. Utifrån detta ansåg författaren att en kvalitativ metod var relevant för studien 

eftersom det finns ett behov av forskning om vad som karaktäriserar ett ledarskap som skapar 

hälsa bland de anställda. Dock visar studien inte på några nya dimensioner, varken 

beteendemässiga eller organisatoriska, som har samband mellan ledarskap som främjar hälsa 

bland medarbetare. Det som framkommer visar bara samstämmighet med det som redan har 

framkommit utifrån forskningen som viktiga dimensioner för ett ledarskap som skapar hälsa 

bland medarbetare.  

Utifrån studien går det inte att se någon skillnad mellan de ledarbeteenden och 

organisatoriska förutsättningar som framkommer som viktiga för hälsa, respektive effektivitet. 

Dessa tenderar i stället att hänga ihop och detta skulle kunna betraktas som en möjlig brist i 

studien. En mer fördjupad genomgång av forskning om detta och mera fördjupade 

intervjufrågor om denna skillnad skulle kunna ha gett svar på om det finns någon skillnad 

mellan ledarbeteenden och organisatoriska förutsättningar som medför hälsa, respektive 

effektivitet bland medarbetare. Dock har författaren konstaterat att forskning om ledarskap 

har visat att de dimensioner som skapar hälsa respektive effektivitet ibland medarbetarna ofta 

hänger ihop (Koene et al., 2002; Nyberg et al., 2005).  

Enskilda intervjuer med medarbetare och personalledare hade kunnat användas i stället för 

gruppintervjuer. Fördelen med enskilda intervjuer hade kunnat vara att det som framkommit 
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hade varit varje deltagares unika upplevelse av ledarskap, opåverkat av vad de andra 

deltagarna tyckte. Fördelen med gruppintervjuer var att det ledde till diskussioner där 

deltagarna fick möjlighet att jämföra olika perspektiv och erfarenheter av ledarskap. Vissa av 

dessa diskussioner ledde förmodligen fram till slutsatser som inte hade framkommit vid 

enskilda intervjuer. Exempel på sådant som framkom via diskussion var betydelsen av 

personalgruppens storlek för ledarskapet. Detta framkom till stor del via jämförelse mellan 

nya och gamla organisationen. Dock framkom denna betydelse också via en diskussion 

mellan medarbetarna när de vid jämförelse mellan storleken på deras respektive 

personalgrupper kunde dra slutsatser om samband mellan deras respektive personalledares 

förmåga till positivt ledarbeteende och storleken på deras respektive personalgrupp. 

Vid sammansättningen av medarbetare på skift och deras personalledare fick HR 

specialisten fria händer att sätta ihop de två undersökningsgrupperna utifrån önskemål av 

författaren. Naturligtvis hade det varit bättre om författaren själv hade kunnat få möjligheter 

att styra och ansvara för urvalet av grupperna. Dock medförde både tidsbrist och geografiskt 

avstånd att det inte gick att lösa på annat sätt. När det gäller personalledarna spelar det dock 

ingen större roll då urvalet blev givet då det var samtliga utom två som deltog. Dock hade det 

varit bra om författaren hade lämnat ett missivbrev till HR specialisten och krävt av denne att 

varje deltagare ska läsa missivbrevet. Detta hade sedan kunnat kontrolleras av författaren 

genom att denne hade frågat om deltagarna hade fått läsa missivbrevet vid förfrågan om 

deltagande. Ett sådant förfarande hade minskat risken för det slarv med de etiska reglerna som 

uppstod i undersökningen vid dessa två gruppintervjuer.  

Utifrån undersökningen går det inte att dra några slutsatser om det finns några skillnader i 

upplevelser baserade på kön och ledarskap. I samtliga grupper, utom personalledare på 

mekaniska fanns det deltagare av båda könen, dock med manlig majoritet. Utifrån detta skulle 

det eventuellt ha kunnat framkomma skillnader i vad som upplevs som viktiga ledarbeteenden 

och organisatoriska förutsättningar för ledarskap och deltagarnas kön. Det skulle även ha varit 

möjligt att kunna dra slutsatser om huruvida det fanns skillnader mellan upplevelser i detta 

och personalledarens könstillhörighet. Detta hade kunnat vara av intresse för studien då det 

finns forskning som har visat att det finns fördomar som både kan vara till fördel och nackdel 

för kvinnor som ledare (Eagly & Carli, 2003) och ytterligare forskning som har visat att det 

saknas forskning om hur kvinnor faktiskt agerar i sitt ledarskap och att det därför är 

destruktivt att genderetikettera ledarskapet (Due et al., 2000). Hade det varit möjligt att utifrån 

studien dra slutsatser om samband mellan ledarens könstillhörighet och ledarbeteende hade 

detta möjliggjort för att kunna göra en bättre jämförelse mellan resultatet i denna studie och 

forskningen kring kvinnligt, respektive manligt ledarskap.      

Eftersom det bara är författaren som har tolkat resultatet av intervjuerna kan detta utgöra 

ett hot mot studiens validitet. Framförallt kan tolkningen ha påverkats av författarens 

förförståelse. Författaren har själv en anställning vid industrin men var vid de första två 

intervjutillfällena tjänstledig för studier. Författaren har dock ingen erfarenhet av skiftarbete 

då denne har arbetat dagtid vid utlastningen. Som både arbetare och även fackligt 

förtroendevald har författaren erfarenheter av att arbetsledare ofta har haft bristande 

kunskaper i ledarskapsfrågor, särskilt så kallade mjuka frågor som konflikthantering och 

liknande. Detta ser författaren som ett organisatoriskt problem då det traditionellt oftast har 

varit en duktig tekniker som har blivit arbetsledare. Dock kan denne inte göra något uttalande 

om detta även stämmer på skiften och bland andra arbetsgrupper som arbetar dagtid. Detta 

kan naturligtvis ha påverkat tolkningen av intervjuerna, speciellt då det framkommer att 

ledarbeteenden som lyssnande, konflikthantering och organisatoriska förutsättningar såsom 

tid och tillgänglighet upplevs som viktiga. Eftersom författaren har en anställning på industrin 

var denne bekant med några av de medarbetare och personalledare och övriga som deltog i 
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studien. Dock handlade detta inte om några djupare relationer och författaren har inte arbetat 

tillsammans med några av de intervjuade.  

De två första gruppintervjuerna utfördes på våren 2010 och de andra två på våren 2011, 

respektive sommaren 2012. Att gruppintervjuerna utfördes med sådan spridning i tid kan ha 

haft påverkan på resultatet, Detta genom att organisationsförändringen kan anses ha blivit 

mera etablerad vid de två senare gruppintervjuerna. Deltagarna vid de senare intervjuerna kan 

exempelvis ha haft större möjligheter att reflektera över för och nackdelar med 

organisationsförändringen eftersom de har mer långtgående erfarenheter av denna än 

deltagarna i de två första gruppintervjuerna.  

 

 

Framtida forskning  
 

Ett område som kan vara av intresse för framtida forskning är själva diskursen 

medarbetarskap. Enligt Andersson och Tengblad (2007) så kommer detta ifrån beteckningen 

medarbetare. Detta begrepp fanns i Sverige före 1970 talet i bara några få branscher. På 1970 

talet började det användas i flera branscher och har med tiden blivit det vanligaste begreppet 

på anställda i ett företag. Begreppet medarbetarskap handlar enligt Andersson och Tengblad 

väldigt mycket om internt samarbete där både arbetare och arbetsledning tar ansvar för deras 

attityder, handlingar och relationen dem emellan. Denna relation ska då bygga bland annat på 

tillit, öppenhet, meningsfullhet i arbetet och ansvar. Andersson och Tengblad översätter 

medarbetarskap till engelska med co workership och även om de konstaterar att intresset för 

detta har ökat de senaste tio åren gav en sökning på google (2006-12-04) bara 394 träffar. När 

författaren gjorde en sökning på co workership på google (2011-01-06) så gav det 4410 

träffar, vilket kan tolkas som att intresset för medarbetarskap verkar fortsatt ha ökat. Av 

intresse för framtida forskning skulle då kunna vara att ta reda på hur medarbetarskap 

fungerar i verkligheten. Bland annat genom att undersöka medarbetarnas syn på detta, men 

även arbetsgivare och parter på arbetsmarknaden, såsom fackföreningar och liknande. 

Ytterligare av intresse att forska vidare om är vilken betydelse storleken på 

personalgruppen som ledaren ska leda har för att kunna utföra ett bra ledarskap. Utifrån 

undersökningen så ansåg både medarbetare och personal ledare att det var problem att utföra 

ett bra ledarskap med alltför stora grupper. Detta får även stöd i svensk forskning som har 

visat att i grupper om 40 personer eller mindre per chef upplever medarbetarna högre 

effektivitet i arbetet och mindre utmattning (Backström et al., 2007). Intressanta 

frågeställningar att forska om i detta sammanhang skulle bland annat kunna vara: vilken 

gruppstorlek är lämplig för att kunna utföra ett bra ledarskap? Finns det någon skillnad 

angående gruppstorlekens betydelse på bra ledarskap beroende på yrke, typ av ledarskap eller 

organisationstyp? 
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The leaderships significance for health and effectiveness. 

Leader behavior and organizational conditions. 

Robert Wahlström 

The study examines which leader behavior and organizational conditions 

that experience to be important for a leadership to be able to create health 

and effectiveness in a work organization from both a leader and co-

workership perspective. The method for the study consisted of group 

interviews. Participants consisted of nine leaders, which two where women 

and ten co workers, which three where women on a Swedish manufacture 

industry and the foundation consist of four group interviews. The results 

show that leader behavior who experience to be important to create health 

and effectiveness was regular contact with co-workers, listening and care. 

Organizational conditions that experience to be important was the size of the 

personal group and time for co-worker contacts. The result show coherence 

with leader perspective consisted of care taking and giving the co-workers 

possibility to work independently. 

Keywords: Leadership, organizations, health, effectiveness 

 

 


