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Förord  
 
Frågan om vad som påverkar medarbetarnas hälsa är ett viktigt område att utforska. Det är 
sociologiskt intressant att ta reda på vilka konsekvenser olika typer av interaktioner kan leda 
till, i detta fall chefers interaktion med sina medarbetare. Det har varit ett privilegium att få tid 
till att verkligen fördjupa mig inom detta område.  
 
Jag vill tacka de intervjupersoner som ställt upp och medverkat i denna studie. Tack även till 
Marie Casco och Carina Hägerås-Eriksson vid Örebro kommun som behjälpligt bistått med 
relevant information för uppsatsens genomförande. Ett möjligen något mer oortodoxt tack 
riktar jag till min familj som består av Arianne, Alva och Allan vilka har fått stått ut med 
mina, av studien förorsakade, sena kvällar och annan frånvaro av mer mental karaktär. 
 
Slutligen ett stort tack till min handledare professor Magnus Boström för hjälp, tips och idéer 
kring kandidatuppsatsen och dess utformning. 
 
Tack! 
 
Frederick Axewill, 2013-12-30 
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Abstract 
 
The issue of managers' leadership influence on the health of employees has been actualized 
recently. However, there is a lack of research in this area, which motivates a focus on this 
topic. This study aims to find out how pre-school managers in a Swedish municipality 
exercises leadership and if you can see any connection to the staff's work attendance. By 
using the qualitative method in which five semi-structured interviews were conducted, I have 
got some answers to the following questions in this study: 
 
 

1. What kind of leadership does preschool heads exercise? 
2. What similarities are there in leadership styles between the  pre-school 
managers who have high work-attendance among staff? 
3. Is there a difference in the leadership between the managers who have high 
work attendance and those with medium- and low ditto? If so what differs 
between them? 

 
My conclusion is that there are similarities in how managers exercise their leadership. All five 
have a strong focus on production oriented leadership, while it differs more between them 
when it comes to the relationship oriented one. Three of the five exercise more or less the 
salutogenic leadership. The manager with staff with the lowest work attendance is the one 
who exercise her leadership in the most production-oriented way. Results from this study 
indicate that leadership, to increase work attendance, should be exercised with clarity, 
presence and inclusion. 
 
 
 
Keywords: relationship oriented leadership, task oriented leadership, the Grid, salutogenetic 
leadership, work attendance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  

Sammanfattning 
 
Frågan om chefers ledarskaps påverkan på de anställdas hälsa har aktualiserats under senare 
tid. Dock finns inte mycket forskning på området, vilket gör att denna uppsats kan komma att 
fylla en funktion i detta sammanhang. Uppsatsen har som syfte att ta reda på hur 
förskolechefer i en svensk kommun utövar sitt ledarskap och om det går att se någon koppling 
till medarbetarnas frisknärvaro. Med hjälp av kvalitativ metod där fem semistrukturerade 
intervjuer genomfördes besvaras följande frågor i kandidatuppsatsen:  
 

1. Vilket slags ledarskap utövar förskolecheferna? 
2. Vilka likheter finns i ledarskapsstilarna mellan de förskolechefer som har hög 

frisknärvaro bland medarbetarna? 
3. Skiljer sig ledarskapet åt, i så fall hur, mellan de chefer som har hög frisknärvaro och 

de med mellanhög och låg dito? 
 
Min slutsats är att det finns likheter i hur cheferna utövar sitt ledarskap. Alla fem har starkt fokus 
på produktionsorienterat ledarskap, medan det skiljer en hel del mellan dem när det gäller det 
relationsorienterade dito. Tre av fem utövar mer eller mindre det salutogena ledarskapet. Den chef 
som har lägst frisknärvaro är den som leder på ett mest produktionsorienterat sätt. Resultatet av 
denna studie tyder på att ledarskap, för att öka frisknärvaron, bör utövas med tydlighet, närvaro 
och delaktighet.  
 
 
Nyckelord: relationsorienterat ledarskap, uppgiftsorienterat ledarskap, Grid-modellen, 
salutogent ledarskap, frisknärvaro. 
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1. Forskningsområde 
Hur vi individer påverkar varandra och hur vi låter oss påverkas, på ett positivt sätt, i 
interaktionen med andra så som den som sker mellan chefer och medarbetare, är intressant att 
studera sett ur ett sociologiskt perspektiv. Kan det vara så att chefens förhållningssätt och 
ledarskap i interaktionen med medarbetarna bidrar till att deras frisknärvaro ökar och 
sjukfrånvaro minskar?  
 
Sjukfrånvaron i Sverige ökade under perioden 1997-2004 och då särskilt bland kvinnor i 
offentlig sektor såsom inom vård, skola och omsorg (Nilsson 2006:1). Sjukfrånvaron står för 
höga kostnader för arbetsgivaren och allt fler har anammat hälsofrämjande åtgärder och sett 
positiv inverkan på medarbetarna (Folkhälsoinstitutet 2001:18). Chefers ledarskap påverkar 
medarbetare och är av yttersta betydelse för att skapa friskare arbetsplatser och medarbetare 
(Angelöw 2002:63, Thylefors 2007:67). Tidigare forskning har lyft frågan om vikten av att 
undersöka bland annat vilken chefens roll är i förhållande till medarbetarnas hälsa (Döös & 
Waldenström 2008:123). En verksamhet som man kan tänka sig är extra drabbad av 
sjukskrivningar bland medarbetarna är förskoleverksamhet. Ständigt byte av chefer, dålig 
organisation, tunga lyft och krav på ständigt förändrade arbetssätt är några av de orsaker som 
bland medarbetarna framstår som problematiska och som kan påverka sjukskrivningstalen 
(Nilsson 2006:19-20). En orsak som nämns är alltså att byte av chefer. Det innebär att chefer 
anges ha inverkan på hur medarbetarna mår. Detta sammantaget gör det intressant att 
undersöka vilken typ av ledarskap som förskolechefer utövar och vilka skillnader som 
förekommer gällande ledarskapsutövning mellan de chefer som har hög kontra medelhög och 
låg frisknärvaro.    

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt forskningssyfte är att undersöka vilket slags ledarskap förskolechefer i en kommun 
utövar, vars medarbetare har hög frisknärvaro (lägst korttidssjukfrånvaro) och vilka likheter 
det är i ledarskapet mellan dessa samt jämföra med chefer som har mellanhög och låg 
frisknärvaro. Detta för att fördjupa kunskapen kring om chefens ledarskap i interaktion med 
medarbetarna spelar roll för de senares hälsa och om likheterna/skillnaderna är så tydliga så 
att någon slutsats kan dras som är kopplat till frisknärvaron. Jag vill belysa detta ur ett 
ledningsperspektiv, därför är det cheferna jag valt att intervjua. Ett tänkt delmål med studien 
är att bidra till teoriutvecklingen på området gällande hur en ny ledarskapsmodell för att öka 
frisknärvaron skulle kunna se ut i ljuset av tidigare forskning, i studien aktuella 
ledarskapsmodeller och denna studies konklusioner.  
 
Detta har mynnat ut i följande tre frågeställningar: 
 

1. Vilket slags ledarskap utövar förskolecheferna? 
2. Vilka likheter finns i ledarskapsstilarna mellan de förskolechefer som har hög 

frisknärvaro bland medarbetarna? 
3. Skiljer sig ledarskapet åt, i så fall hur, mellan de chefer som har hög frisknärvaro och 

de med mellanhög och låg dito? 

1.2. Avgränsning 
Studien är avgränsad avseende att det är förskolechefer som intervjuats om ledarskap och inte 
de anställdas upplevelse av detsamma. Den teoretiska avgränsningen består i ett val av två 
ledarskapsmodeller; Grid-modellen och det salutogena ledarskapet och att det är 
chefsperspektivet enkom som belyses. Den kontextuella avgränsningen är gjord på så sätt att 
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studien är gjord i Sverige, närmare bestämt Örebro kommun och intervjuer är genomförda 
med fem av de förskolechefer som har sin anställning där. I uppsatsen benämns den personal 
om är underställd förskolecheferna för medarbetare, frånsett de citat som förstås återges i sin 
ursprungliga verbalisering. 

1.3 Disposition 
Kapitel 2, Sociologisk relevans och teorier behandlar den sociologiska relevansen för 
uppsatsen och de två ledarskapsmodeller som uppsatsen utgår ifrån, nämligen Grid-modellen 
och det salutogena ledarskapet och dess komponenter. 
Kapitel 3, Forskningsöversikt innehåller en redogörelse för hur jag gått till väga för att få fram 
den tidigare forskning som sedan följer i kapitlet och redovisas där.  
Kapitel 4, Metod. I detta kapitel beskriver jag vilken metod jag använt och varför. Frågan om 
uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras också här precis som de 
etiska överväganden jag ställts inför under arbetet. 
Kapitel 5, Analys och resultat är den del av uppsatsen där jag analyserar resultatet på ett 
nogsamt sätt. 
Kapitel 6, Slutsats innehåller som rubriken föreskriver den slutsats som uppsatsen har mynnat 
ut i och som har sin grund i uppsatsens frågeställningar, vilka besvaras var och en för sig. 
Kapitel 7, diskussion. Här reflekteras över och diskuteras uppsatsens resultat, teori och metod. 
Förslag på vidare forskning och en av uppsatsförfattaren tänkt ny ledarskapsmodell i vardande 
är annat som tas upp här. 
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2. Sociologisk relevans och teorier 
Jag är intresserad av att förstå den inverkan som chefer har på sina medarbetare när de 
interagerar och kommunicerar med varandra och om det finns ett särskilt sätt eller särskilt 
ledarskap som, när chefer interagerar med medarbetarna, påverkar dessa positivt i så måtto att 
frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron minskar. Interaktion och kommunikation är sociologiskt 
relevanta områden, som exempelvis har varit centrala för sociologiska teoribildningar som 
symbolisk interaktionism och kommunikativ handling  

2.1 The Managerial Grid (Grid-modellen) 
Denna ledarskapsmodell är ursprungligen framtagen av R. R Blake och J. S Mouton år 1964. 
Modellen kan visa var någonstans en ledare befinner sig utifrån de fem nedan redovisade 
ledarskapsstilarna. Den visar till vilken grad ledaren är relations- eller uppgiftsorienterad och 
togs fram som ett verktyg för ledarskapsutveckling och bygger på tanken att det finns ett 
”bästa sätt” att utöva ledarskap (Clegg et al 2011:131). Tillvägagångssättet i dess grundform 
för att ta reda på var någonstans ledaren befinner sig inom modellen är rent kvantitativ och 
går ut på att respondenten får fylla i ett antal frågor i ett frågeformulär och utifrån de svar de 
uppger blir denne inplacerad i eller i närheten av en av de fem ledarskapsstilarna (ibid.). 
Eftersom Managerial grid (Grid-modellen) bygger på att det finns ett bästa sätt att leda kan 
sedan respondenten få reda på vilket sätt denne kan närma sig Team management-stilen och 
därmed uppnå det bästa sättet att utöva ledarskap på (Blake & McCanse 1998:11) Det är en 
niogradig skala åt varje håll på en x- och y-axel., det vill säga från ett till nio på relationsaxeln 
och ett till nio på uppgiftsaxeln, därav siffrorna i figuren (bild 1) som visar de fem områden 
som Blake och Mouton framhåller att ledarskapet inom modellen omfattar. Jag har valt Grid-
modellen därför att den är en tydlig och illustrativ modell som har en så gott som heltäckande 
bild när det gäller ledarskap och de parametrar som kan vara viktiga att titta på och fråga om, 
nämligen om ledarna är relationsorienterade i sitt ledarskap eller uppgiftsorienterade. Inom 
modellen är den ledare som utövar sitt ledarskap med fokus på både relation och uppgift den 
ledare som är att föredra (ibid. s. 171).  
 
Här följer de fem ledarstilarna inom Grid-modellen: 

2.1.1 Impoverished management  
(Uppgivet ledarskap, 1,1-stilen) innebär att ledaren har fått ett lågt värde på både relations- 
och uppgiftsaxeln vilket betyder att dennes möjligheter och förutsättningar att leda är 
tämligen små då ledaren varken har intresse av eller kunskap om relationer eller produktion 
(Clegg et al 2011:30). Ledaren lägger minsta möjliga insats för att medarbetarna skall göra 
det de skall och för att ledaren skall få fortsatt förtroende (Blake & McCanse 1998:30). 

2.1.2 Country Club management  
(Gemytledarskap, 1,9-stilen) visar att ledaren har fått ett lågt värde på produktionsaxeln och 
ett högt värde på relationsaxeln. Här är det viktigaste för ledaren att medarbetarna mår bra och 
trivs. Detta i kombination med brist på styrning från ledaren gör att produktionen blir lidande 
(Clegg et al 2011:30). Innebörden av detta blir att arbetstempot sänks och att atmosfären på 
arbetsplatsen blir behaglig och gemytlig (Blake & McCanse 1998:30). 

2.1.3 Middle-of-the-road-management  
(Kompromissledarskap, 5,5-stilen). Allt skall vara som det alltid har varit och inga nya idéer 
eller tankar som kan leda till förändring är välkomna om det finns minsta risk att det kan 
undergräva ledarens popularitet. En balans mellan en allt för tung arbetsbelastning för 
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medarbetarna och deras behov av goda relationer ser ledaren till att det finns för att undvika 
konflikter. Att kompromissa är ledarens devis (Blake & McCanse 1998:121 och 127). 

2.1.4 Authority-compliance-leadership  
(Lydnadsledarskap 9,1-stilen) placerar ledaren längst ut på produktionsaxeln, där effektivitet 
och resultat är viktigast och att de anställda gör så mycket som möjligt utan att säga emot. De 
anställda har inget eller mycket litet inflytande över sin arbetsvardag och kan få utstå hot och 
bestraffningar om de misslyckas (Blake & McCanse 1998:56-57).  

2.1.5 Team management 
(Teamledarskap, 9,9-stilen). Detta är enligt modellen det bästa sättet att leda på och det 
innebär att ledaren har högsta möjliga både på relations- och uppgiftsaxeln och kan göra 
medarbetarna delaktiga genom att involvera och engagera dessa, vilket leder till goda resultat 
i produktionen (Blake & McCanse 1998:30). Det som driver denna typ av ledare är en önskan 
om självförverkligande och det når de genom att produktionen går bra och att de anställda är 
med och bidrar och känner delaktighet. (ibid. s. 155).  
 

 
Bild 1, Grid-modellens fem olika ledarskapsstilar 

 
Modellen är dock inte (om det nu finns någon ”facitmodell” för ledarskap) fullt ut 
heltäckande för ledarskap när det gäller att se till medarbetarnas hälsa, som jag ser det. Viktigt 
att tänka på är att det, eftersom jag transponerat Grid-modellen från kvantitativ till kvalitativ, 
blir en mer schablonartad inplacering i modellens fem olika ledarskapsstilar och mindre precis 
än om jag vidhållit det kvantitativa tillvägagångssättet,. Jag har valt att även inkludera det 
hälsofrämjande ledarskapet, eller som det är mera känt: det salutogena ledarskapet. Denna 
ligger alltså också till grund för den bedömning av ledarstilarna som förskolecheferna utövar. 
Detta för att det är vid en förhandenvarande studie som behandlar frisknärvaro nödvändigt att 
också ta med det perspektiv som faktiskt utgår från det friska hos medarbetarna. 
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2.2 Salutogent ledarskap 
Kunskapsområdet och strategin om hälsopromotion är användbar när man undersöker hälsa i 
arbetslivet. (Hanson 2004:16). Inom hälsopromotion finns det salutogena perspektivet, där 
friskfaktorer spelar en viktig roll när man undersöker vad som kan tänkas leda till ökad hälsa 
(ibid. s. 36). Det salutogena perspektivets grundare är sociologen Aaron Antonovsky som i sin 
bok Hälsans mysterium (2005) beskriver att det salutogena perspektivet lägger tonvikten vid 
att finna de faktorer som bidrar till att individen rör sig mot hälsopolen på ett kontinuum som 
består av hälsa och ohälsa. När tyngdpunkten läggs på ohälsa och vad som föranleder 
sjukdom och hur man kan motverka den kallas det för ett patogent förhållningssätt medan 
motsatsen, det vill säga det salutogena perspektivet alltså utgår från det som är friskt och vad 
som kan bidra till ökad hälsa (Antonovsky 2005:31). I denna uppsats utgår jag från det 
salutogena perspektivet, då jag vill undersöka om det går att dra några slutsatser gällande 
chefernas ledarskap och frisknärvaro. 
 
I uppsatsen är det chefens sätt att leda som kan ses som den friskfaktor som nämns ovan. Om 
ledarskapet bygger på ett salutogent perspektiv kan det kanske påverka de anställda på ett 
positivt sätt. De chefer som utövar denna ledarstil ser till varje individs positiva och ”friska” 
värden och tillgångar som medarbetarna har. Denna ledarstil kan sägas fungera så att ledaren 
tar till vara det som fungerar bra och fokuserar på det för att komma till rätta med det mindre 
fungerande hos individ eller arbetslag (Hanson 2010:41-42). Denna ledarstil är inte i första 
hand uppdragsgivande och kontrollerande, utan går ut på att göra sammanhanget för de 
anställda meningsfullt, begripligt och hanterbart och dessa tre komponenter samverkar tätt 
med varandra (Ibid. s. 82 och 155). Här följer en förklaring av dessa tre begrepp: 

2.2.1 Meningsfullhet  
Meningsfullhet uppnås till exempel genom att ledaren gör verksamhetsidén och uppgiften, 
som företaget/organisationen och medarbetarna har, tydlig och förståelig. Denna 
meningsfullhet gör att medarbetarna kan relatera och känna sig delaktiga och fungerar även 
som en slags drivkraft, som kommer inifrån så som motivation och engagemang (Hanson 
2010:107). Meningsfullhet kan medarbetarna också få genom att känna kamratskap och 
förtroende i sina relationer både i arbetsgruppen och gentemot ledaren, vilket ledaren behöver 
skapa förutsättningar för utifrån det hälsofrämjande perspektivet (Ibid. s. 113). 

2.2.2 Begriplighet 
Begriplighetens infinnande är beroende av att medarbetarna kan ta in och använda 
information och kunskap, det vill säga deras kognitiva förmåga (Hanson 2010:119). 
Medarbetarna tolkar således informationen, förstår den och kan dra egna slutsatser av den och 
genom det hitta sin egen roll i det sociala sammanhang de befinner sig (Ibid. s. 120). 
Kunskapen som medarbetarna har om företaget/organisationen och dess historia, om 
arbetsuppgiften medarbetarna ställs inför och om vad det är för sociala koder i arbetsgruppen 
och de relationer som finns däri är sådant som ökar begripligheten (Ibid. s. 125-129). Att lära 
känna varandra som människor, hur man är även utanför arbetet är en viktig del för att 
samarbetet skall fungera och begripligheten infinna sig (Ibid. s. 130). 

2.2.3 Hanterbarhet  
Detta är det tredje och sista begreppet inom det salutogena ledarskapsperspektivet och dess 
innebörd är att ge medarbetarna så kallade resurser som gör att de kan, vill och ges möjlighet 
att hantera de situationer som uppkommer på ett bra sätt. (Hanson 2010:142). Som exempel 
på detta kan nämnas ett par olika resurser som kan leda till ökad hanterbarhet bland 
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medarbetarna. Inflytande över arbetet och dess takt är en sådan resurs. Med ett sådant 
inflytande känner sig vederbörande mer delaktig och stressen minskar (Hanson 2010:148). 
Medarbetarna ser möjligheter när det gäller att påverka sin situation och omgivning (Ibid. s. 
141). En annan sådan resurs är socialt stöd som är mer av relationell karaktär och innebär att 
medarbetaren har den självkänsla som krävs för att visa att man inte klarar av en situation och 
vet att det finns människor runt omkring denne som det går att tala med. Här kan ledaren 
lägga grunden i arbetsgruppen för ökad tillit genom dialog med medarbetarna (Ibid. s. 149). 
Dialogen är viktig, det vill säga att man kommunicerar med varandra.  
 
Sammantaget kan alltså sägas att för att en ledarstil skall kunna benämnas salutogen finns det 
flera delar som skall vara uppfyllda men det är en som är övergripande och lyser starkare än 
de andra, nämligen det att ledaren ser vilka tillgångar som medarbetarna har och utifrån det 
tar tillvara det positiva för att motverka det negativa (Hanson 2010:41-42). 
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3. Forskningsöversikt 

3.1 Genomförande 
Ledarskap och medarbetarnas hälsa är temat för denna studie. Sökningen i Sociological 
abstracts gav vid handen vissa svårigheter att hitta tidigare genomförd forskning inom detta 
område. Jag lyckades emellertid hitta ett antal publikationer varav de mest relevanta redovisas 
nedan. Gällande ledarskapsmodellerna fanns det ett större utbud och då framförallt kring det 
relations- och uppgiftsorienterade ledarskapet. Jag använde i huvudsak följande sökord för att 
få fram den tidigare forskning som redovisas. 
 
Sökord: leadership, health, subordinates, salutogenes, relation, work attendance. 

3.2 Tidigare forskning 
Mycket är skrivet om ledarskap med temat medarbetarnas arbetstillfredsställelse, dock 
handlar det sällan om ledarskap kopplat till medarbetarnas hälsa, vilket även andra redovisat 
för, till exempel Nyberg et al (2005:20) i sin pilotstudie gällande ledarskap och hälsa inom 
EU. De genomförde en litteraturgenomgång och anordnade seminarium i anslutning till detta 
tema (Nyberg et al 2005:4). I kunskapsöversikten om alternativa former av ledarskap skriver 
Döös & Waldenström (2008:130 och 173) att forskningsperspektivet oftast är på individnivå, 
alltså den anställdes syn på chefens ledarskap. De få studier som ändå finns och som faktiskt 
handlar om den direkta relationen mellan ledarskapsutövning och hälsa pekar på att 
medarbetarnas hälsa kan påverkas av hur chefen utövar sitt ledarskap. Det skriver till exempel 
Dilschmann (2005:7) i den skrift på svenska som utgår från Nyberg et al (2005) 
forskningsrapport ”The Impact of Leadership on the Health of Subordinates” som även den 
finns refererad till i denna kandidatuppsats. Det relations- och uppgiftsorienterade 
ledarskapet, precis det som Grid-modellen består av, beskrivs av Döös och Waldenström 
(2008:127) som dels att chefen bör se till så att medarbetarna mår bra på arbetet och dels att 
sammanhållningen är god samt at chefen bör vara tydlig och målinriktad. En kombination av 
relations- och uppgiftsorienterat ledarskap verkar vara att föredra, alltså att en balans mellan 
dessa båda inriktningar råder i ledarskapsutövandet. Det kan motverka stress och utbrändhet 
bland medarbetarna. (Nyberg et al 2005:25). Döös och Waldenström (2008:154) uttrycker 
detta på ett något mer anspråkslöst sätt när de sammanfattar det som att medarbetarna mår 
bäst om chefen använder sig ”lagom” mycket av de två olika komponenterna. Det framgår 
också att där medarbetarna har låg sjukfrånvaro har chefen arbetat mycket med trivsel, 
gemenskap och målbilder (Döös & Waldenström 2008:176).  
 
Att balans råder mellan relations- och uppgiftsorienterat ledarskap, är till stor del 
överensstämmande med Team management-stilen inom Grid-modellen. I forskningen 
framträder, med anledning av de i denna uppsats valda ledarskapsmodeller, just relations- och 
uppgiftsorienterat ledarskap som en av de ledarstilar som skulle kunna inverka positivt på 
medarbetarnas hälsa. Det som framkommer som gemensamma nämnare utifrån det relations- 
och uppgiftsorienterade ledarskapet är bland annat chefens tydlighet, dennes tillit till 
medarbetarna och att chefen är närvarande. Dessa tre komponenter verkar ha en positiv 
inverkan på medarbetarnas hälsa. Att chefen är tydlig innebär bland annat att chefen ställer 
tydliga krav på medarbetarna så att de vet vad som gäller och vilka mål som skall nås. Även 
att dessa följs upp och utvärderas ingår i denna tydlighet enligt den studie som Tollgert & 
Andersson utförde (2005:21-22) gällande ledarskap och sjukfrånvaro, som omfattade 26 
arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro inom äldreomsorgen i Göteborgsregionen. 
Studien hade både en kvalitativ del där 14 chefer intervjuades följt av en kvantitativ studie där 
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nästan 500 anställda i Göteborgsregionens kommuner svarade på en enkät om bland annat 
ledarskap. Tilliten till medarbetarna, eller förtroendet för desamma är nästa komponent som 
kan leda till bättre hälsa bland medarbetarna. Ett annat sätt att uttrycka tillit på är frihet under 
ansvar och detta sätt att leda uppskattas av personalen. När chefen visar tilltro och litar på 
varje medarbetares kompetens uppger dessa att det har en positiv inverkan på dem. Detta är 
alltså ett sätt på vilket chefen kan utöva sitt ledarskap som kan leda till bättre hälsa i enlighet 
med den studie som Dellve, Skagert och Vilhelmsson genomförde (2007:475) och som 
omfattade över 3 000 stycken anställda inom offentlig sektor så som förskola, skola och 
äldreomsorg fördelade på 34 arbetsställen i Göteborg. Denna studie som var longitudinell, 
hade för avsikt att undersöka hur ledarskapets utövande påverkar de anställdas frisknärvaro.  
 
 En närvarande chef som ser medarbetarna som en viktig del i produktionen och som 
individer i en helhet är nästa komponent som kan ha inverkan på medarbetarnas hälsa. Denna 
närvaro efterfrågas också av förskolepersonal, skriver Skolinspektionen (2012:49) i sin 
rapport om förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag där 42 förskolor i Sverige genom 
observationer och intervjuer studerades. Att vara en närvarande chef kan ha flera olika 
betydelser. En av dessa betydelser är att vara fysiskt närvarande genom att till exempel gå en 
rundvandring och lyssna av stämningen i arbetsgruppen (Tollgert-Andersson 2005:24). En 
annan betydelse för att vara närvarande är att ”se” personalen och dess behov. Att 
medarbetarna blir sedda har visat sig ha samband med låg sjukfrånvaro (Dellve et al 
2007:473). Ett ytterligare sätt att ”se” medarbetarna är att ge dem sitt erkännande. Just detta 
framkom i den studie som Dellve et al (2007:471) genomförde som ett av sambanden till 
bättre hälsa. Alltså om chefen ger personalen sitt erkännande mår de bättre. En kombination 
av tydlighet, tillit och närvaro kan med andra ord vara ett framgångskoncept när det gäller 
chefers sätt att utöva sitt ledarskap i relation till att öka frisknärvaron på arbetsplatsen 
(Tollgert-Andersson 2005:43).  
 
När det gäller det salutogena ledarskapet finns det inte så mycket utforskat på detta område 
vilket vidimeras av Gurt, Schwennen och Elke (2001:110). I deras studie av över 1 000 
individer inom det tyska skatteverket var syftet att se om det salutogena ledarskapet skiljer sig 
åt gentemot mer traditionella sätt att leda i förhållande till medarbetarnas hälsa. Även Dellvert 
et al (2007:471) samt Nyberg et al (2005:29) nämner denna problematik med det outforskade 
området. Det finns dock belägg för att chefens egen inställning till det hälsofrämjande arbetet 
är avgörande för om framgång kan nås inom detta område på arbetsplatsen när man vill 
implementera ett sådant arbetssätt (Dellve et al 2007:475). De faktorer som bör ingå i ett 
salutogent ledarskap har föredömligt sammanställts av Nyberg et al (2005:31) och innehåller 
bland annat att en ledare bör visa omtanke om medarbetarna, vara strukturerad och låta 
medarbetarna vara delaktiga i arbetets processer. Detta sammanfaller som vi kan se till flera 
delar av det som nämns tidigare gällande det relations- och uppgiftsorienterade ledarskapet 
och dess positiva inverkan på medarbetarnas hälsa. Tydlighet och att vara strukturerad, att 
vara närvarande, att ”se” medarbetarna och att visa omtanke samt tillit och att låta 
medarbetarna vara delaktiga är tillräckligt näraliggande begrepp för att kunna säga att de är 
åtminstone inom samma begreppssfär; Tydlighet-struktur, närhet-omtanke och tillit-
delaktighet.  
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4. Metod 

4.1 Metodval 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Som grund för att få en så detaljerad 
förståelse som möjligt över hur cheferna utövar sitt ledarskap har jag använt mig av två 
ledarskapsmodeller; Grid-modellen och det salutogena ledarskapet. Dessa två modeller har, 
som jag ser det, sin grund i hur människor interagerar och kommunicerar med varandra och 
vad det kan leda till, beroende på hur detta sker. De två modellerna ligger alltså i linje med de 
sociologiska utgångspunkterna. Den kvalitativa metodens syfte är att tydliggöra innebörden 
av exempelvis någons handlingar (Widerberg 2002:15). Då jag ville utforska hur chefernas 
ledarskap utövas var den kvalitativa metoden, utifrån min utgångspunkt, att föredra eftersom 
jag då direkt i interaktion med intervjupersonen får svar på de frågor jag har. Jag har 
möjlighet att ställa följdfrågor, vilket även öppnar upp för motfrågor från intervjupersonen. 
 
4.1.1 Sjukskrivningstalen 
Uppgifterna om korttidssjukfrånvaron under januari-augusti 2013 inhämtade jag från Örebro 
kommun. Den redovisades där i sjukfrånvarotimmar per snittanställd och förskola (sjuktalen). 
Alltså är det ett jämförbart tal, oavsett antalet medarbetare per enhet. Efter det lade jag 
samman sjuktalen för samtliga enheter som varje förskolechef ansvarar för. Detta tal 
dividerade jag sedan med antal förskolor per chef. Det resulterade i ett genomsnittssjuktal per 
förskolechefs verksamheter och dennes medarbetare som sedan låg till grund för vilka av 
kommunens fem förskolechefer som jag valde att kontakta för en intervju.  
 
4.1.2 Intervjuerna 
Jag valde tre stycken förskolechefer med hög frisknärvaro, en med medelhög frisknärvaro och 
en med låg frisknärvaro, utifrån det som framkom ovan. När en forskare som i detta fall gör 
urvalet på dylikt sätt kallas det för målinriktat urval (Bryman 2008:434). De två senare för att 
kunna göra den jämförelse mellan förskolecheferna som frågeställning 3 tar upp. De utvalda 
förskolecheferna kontaktades och tid och plats gjordes upp för när intervjuerna skulle äga 
rum. Platsen var i alla fem fallen på vederbörandes kontor. Jag använde mig av en digital 
inspelningsapparat som jag i förväg kontrollerat funktionen på. Det är väsentligt att tekniken 
fungerar för att inte behöva avbryta och skriva för hand då det tar längre tid och det finns risk 
för att jag då inte skulle hinna få med alla detaljer förskolechefen omtalar (Bryman 
2008:420). Genom att fråga de olika cheferna frågor ställda utifrån Grid-modellen och det 
salutogena ledarskapsperspektivet får jag en bild av hur cheferna upplever att de  utövar sitt 
ledarskap. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar var det ett självklart val att 
använda mig av intervjuer och då semistrukturerade intervjuer baserade på de 
ledarskapsmodeller jag valt att använda mig av. Den semistrukturerade intervjun tilltalade 
mig utifrån att jag från början visste vad jag ville ta reda på och kunde därmed utforma mina 
intervjufrågor utifrån tydligt syfte. Detta tillvägagångssätt finns stöd för i litteraturen (Ibid. s. 
416).  
 
Intervjuguiden (se bilaga) skall vara forskarens hjälpreda när denne är i intervjusituationen 
(Widerberg 2002:68). Förutom bakgrunds- och övergripande frågor, innehöll intervjuguiden 
nio frågor utifrån Grid-modellens relations- och uppgiftsorienterade ledarskap och sju frågor 
utifrån salutogena ledarskapets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Allt som allt 
innehöll intervjuguiden sju bakgrunds- och övergripande frågor och sexton temafrågor.  
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4.2 Analysmetod 
Efter intervjuernas genomförande transkriberades innehållet. Vid transkriberingen var jag 
noga med att få med alla skiftningar i språket och även det icke uttalade som tysta pauser och 
gester. Syftet med detta var för att det kan ge nyanser till de skrivna ord som transkriberingen 
visar. Varje intervjupersons svar på frågorna jag ställt utifrån intervjuguiden skrevs ut och 
sorterades. Sedan bearbetades dessa svar. De citat som finns återgivna under kapitel 5.3, 5.4 
och 5.5 är redigerade så till vida att gutturala läten, pauser och osammanhängande 
uttrycksformer är borttagna, dock med yttersta försiktighet för att undvika förändringar i 
meningarnas ursprung. 

4.3 Etiska överväganden 
När jag bjöd in förskolecheferna till att delta som intervjupersoner i denna uppsats gjorde jag 
det skriftligt och där informerades om, förutom grundläggande information om studien, dels 
att deltagandet sker på frivillig basis och dels det faktum att deras anonymitet garanterades 
och att de svar på intervjufrågorna som de lämnar skulle komma att destrueras när 
kandidatuppsatsen examinerats. Detta upprepades vid intervjutillfället. I och med detta anser 
jag att jag uppfyllt de etiska krav som förelegat och som Kvale & Brinkmann (2009:87-89) 
nämner som det som är de två grundläggande kraven, nämligen informations- och 
samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att uppsatsen ska uppnå hög validitet måste den mäta det den skall mäta (Bryman 
2008:352). De data som finns skall anses vara giltiga och relevanta utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Jag har utgått från min utformade intervjuguide, där frågorna är ställda 
utifrån de ledarskapsmodeller som studien innefattar. När man ställer frågor finns ju alltid en 
liten risk att den intervjuade ”förskönar” det den beskriver för att framställa sig själv i god 
dager och för att försöka tillfredsställa forskaren. Det jag som forskare då kan göra är att vara 
uppmärksam och använda mig aktivt av intervjuguidens innehåll. Intervjuguidens utformning 
möjliggjorde för mig att ställa följd- och i förekommande fall kontrollfrågor om det fanns 
oklarheter eller motsägelser i de av intervjupersonerna avgivna svaren, på de av mig ställda 
frågorna.  
 
Reliabilitet innebär att man bedömer hur pålitliga och stabila resultaten av en studie är. En 
undersökning med hög reliabilitet skall kunna genomföras vid ett annat tillfälle, av en annan 
forskare och då få likartat utfall (Kvale & Brinkmann 2009:263). När det gäller denna uppsats 
reliabilitet och de intervjuer jag genomfört, är min bedömning att de faktorer som kan påverka 
reliabilitetens utfall är dels att intervjuerna spelades in vilket är ett pålitligt 
dokumentationssätt som leder till en detaljerad transkribering och således ger specifik 
svaråtergivelse i skriftlig form och dels att intervjuguiden är utformad på ett sådant sätt att 
ledande frågor uteslutits och att tänkbara följdfrågor konstruerats redan från början. Jag har 
ställt likalydande frågor till samtliga intervjupersoner, vilket stärker reliabiliteten.  
 
Denna studies generaliserbarhet är tveksam om man ser till dess olika delar. Det som bland 
annat krävs för att en kvalitativ studie skall kunna vara statistiskt generaliserbar är enligt 
Kvale & Brinkmann (2009:281) att urvalet, det vill säga intervjupersonerna, är slumpmässigt 
utvalda. I denna uppsats är så inte fallet, tvärtom är de utvalda beroende på vilken 
frisknärvaro deras medarbetare har. Kan man då tänka sig att resultatet som helhet går att 
generalisera utanför den kontext som i denna studie är aktuell? Svaret på den frågan torde 
kunna besvaras med ett försiktigt ja, eftersom det är de teoretiska slutsatsernas kvalitet som 
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skall ligga till grund för generaliserbarheten enligt Bryman (2008:369). I förevarande 
kandidatuppsats är det med andra ord den mer övergripande föresatsen att chefernas ledarskap 
påverkar frisknärvaron som kan sägas vara generaliserbar då även tidigare forskning visar på 
detta faktum. Att generaliserbarhet skulle bli aktuell i andra delar än detta är inte troligt, då 
kontextbundenheten är uppenbar. Det finns heller ingen ambition från uppsatsförfattaren att 
statistisk generaliserbarhet skall kunna realiseras vid denna typ av studie.   
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5. Resultat och analys 
I det här kapitlet redogör jag för det intervjumaterial som jag inhämtat av intervjupersonerna. 
Detta görs i relation till de två ledarskapsmodeller som ligger till grund för studien, Grid-
modellen och det salutogena ledarskapet. Det empiriska materialet kopplat till respektive 
ledarskapsmodell redovisas för sig utifrån förskolechefernas intervjusvar. Deras inplacering i 
Grid-modellen (se bild 2) sker utifrån min kvalitativa tolkning av modellen och redovisas på 
så sätt att där förskolechefen passar in, alternativt ligger närmast redogörs för. Jag visar också 
på hur väl ledarskapsutövandet överrensstämmer med det salutogena ledarskapet och en 
analys därav. Kapitlet inleds en presentation av intervjupersonerna och en redogörelse för 
svaren på de två övergripande frågorna som ställts om sjukskrivningar och chefens påverkan 
på de anställdas hälsa. 

5.1 De intervjuade 
Jag har intervjuat fem kvinnliga förskolechefer i Örebro kommun. Beskrivningen som här 
följer av dessa är en ganska elementär sådan för att kunna garantera intervjupersonernas 
anonymitet.  
 
Antalet förskolor som intervjupersonerna har ansvar för varierar mellan en och tre stycken 
och personalgrupperna från ett drygt tiotal till över femtio medarbetare per förskolechef. 
Åldern på förskolecheferna sträcker sig från cirka 40 år till över 60 år. Intervjupersonerna har 
arbetat som chefer mellan ett och tjugofem år. För att inte nämna någon med namn har jag 
valt följande uppställning. De tre chefer som tillhör de som har högst frisknärvaro kallar jag 
A1, A2 och A3. Chefen med mellanhög frisknärvaro benämns i det följande för B och den 
chefen med lägst frisknärvaro för C. Denna struktur är logisk så till vida att A står för hög 
frisknärvaro, B för mellanhög och C för låg. Att jag valt bokstäver istället för namn är för att 
läsaren skall stå associationsfri i sin betraktelse av studiens intervjupersoner. 

5.2 Övergripande frågor 

5.2.1 Sjukskrivningarna 
Alla förskolechefer ger ett samstämmigt svar gällande vad sjukskrivningarna i första hand 
beror på, nämligen infektioner. Ingen av cheferna har medarbetare som har varit sjukskrivna 
några längre perioder, utan det mesta är korttidssjukfrånvaro, alltså sådan sjukfrånvaro som 
sträcker sig som längst 14 dagar. A1 för ett resonemang om att även kortare förkylningar kan 
ha sin grund i stress på jobbet eller vantrivsel, att man helt enkelt blir lättare sjuk då. B är inne 
på samma tanke när hon berättar att stressen har ökat i och med att barntimmarna, alltså den 
vistelsetid som barnen är i förskolan, har ökat på senare tid. Det kan vara en bidragande faktor 
till höga sjukskrivningstal, att man helt enkelt inte orkar gå till jobbet på grund av 
stressfaktorer. A2 omnämner att det faktiskt är viktigt att man är hemma vid sjukdom: 
 

[…] att man känner att det är okej att vara hemma när man känner att man mår dåligt, att man 
inte blir stressade och känner att man sätter sina kollegor i klistret eller att man inte får in 
vikarier […] man går till jobbet fast man inte borde göra det för att man vill ställa upp för 
varandra. Och det är klart att då blir det att fler är borta och sen så kommer man och smittar 
varandra, det blir som en ond cirkel […]. (A2). 

5.2.2 Chefens påverkan på medarbetarnas hälsa 
Det är tre teman som utkristalliserar sig när jag tolkar det de olika förskolecheferna berättar 
om sina infallsvinklar på om och i så fall hur chefen kan påverka medarbetarnas hälsa. Det är 
närvaro, tydlighet och förtroende. Att vara en närvarande chef trycker A1 och A2 särskilt 
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mycket på. A1 säger också att chefen är en del av arbetsplatsens trivsel och trivs man på sin 
arbetsplats, menar hon, så håller man sig friskare än om man vantrivs. A3 å sin sida nämner 
tydlighet från och förväntningar på chefen som faktorer som kan spela in i detta sammanhang. 
Om det finns en tydlig chef som kan leda upp till förväntningarna, som måste vara rimliga, 
mår medarbetarna bättre enligt henne. A3 och B tar upp att det faktiskt faller tillbaka en del på 
medarbetarna hur de mår och att de som mår dåligt kan göra det av orsaker utanför 
arbetsplatsen, men som förstås tas med in i arbetssituationen. B säger så här om hur man kan 
hantera negativa personer: 
 

Att hjälpa till att tänka positivt och vända på det, för det finns ju de som tänker negativa spiraler 
hela tiden, där hjälper ju inte ett dugg att gå och vara sur och tvär själv inte då.  Där behöver 
man ju en förståelse också att de känner det. Ja men jag ser, jag hör. Om du tycker det är tungt 
vad kan vi göra, vad kan jag hjälpa dig med. Vi har alla sorters människor att jobba med. (B).  

5.3 Grid-modellen 

5.3.1 Relationsorienterat ledarskap 
Ingen av cheferna anser det väldigt viktigt eller viktigt att vara omtyckt av medarbetarna. C 
uppger att det inte är prioriterat och att det är omöjligt att vara omtyckt av alla. Det som 
framkommer är att tydlighet, respekt och att vara en närvarande chef är sådant som gör att 
medarbetarna uppskattar chefen, enligt intervjupersonerna. Speciellt A1framhåller tydlighet 
som grundkomponent för att vara en bra chef, vilket innebär att man därför inte alltid kan vara 
omtyckt av alla. Både A2, A3 och B framhåller relationsbyggandet som viktig för att få 
respekt och att medarbetarna upplever chefen på ett positivt sätt. Att en närvarande chef är 
uppskattad av medarbetarna och att det finns en vilja att vara ute i verksamheten ger A1, A2 
och A3 uttryck för. Alla fem cheferna uppger dessutom att de är närvarande ute i 
verksamheten, dock i olika grad och att de strukturerar upp det olika framkommer, vilket jag 
återkommer till senare. Så här svarar A2 på frågan om det är viktigt att vara omtyckt av 
medarbetarna: 
 

Att man måste ha en relation till medarbetarna, det tror jag är jätteviktigt. Man skall förstå, 
man skall vara insatt i verksamheten och man skall ha en dialog och respektera och faktiskt att 
man får tycka olika. Dom måste inte tycka som jag, däremot så måste man göra sitt uppdrag 
utifrån de kriterier vi har att jobba utefter i kommunen. Jag är tydlig med att man har en frihet 
under ett visst ansvar och det tror jag är viktigt. (A2). 

 
Vid konflikter råder tämligen samstämmig syn på hur dessa bör hanteras. Alla uppger att de 
samtalar med den det gäller och A1, A2 och A3 omnämner att de efter samtalet följer upp och 
återkopplar till dem det berör. Dessa tre verkar alltså ha en systematik när det gäller 
konflikthantering på arbetsplatsen. Alla uppger också att det kan handla om konflikter mellan 
personer i personalgruppen, men även mellan medarbetare och föräldrar. Dock har alla 
samma tillvägagångssätt oavsett vilken slags konflikt det handlar om och ingen verkar vara 
konflikträdd utan uttrycker en ambition om att lösa konflikten så snart som möjligt. A1 och 
A3 uppger att de har tagit hjälp av både personalavdelningen på kommunen och 
företagshälsovården för att reda ut problem. Även B nämner att hon någon enstaka gång tagit 
hjälp av någon utifrån, men att det oftast är hon själv som tar hand om konflikterna. C 
uttrycker inget behov av att ta hjälp av någon annan, utan hon, eventuellt tillsammans med 
specialpedagog, hanterar det. C uttrycker följande, som är ganska symptomatiskt för alla 
cheferna: 
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Alltså är det mellan personal brukar jag alltid säga att då sätter vi oss ner och pratar om det 
och lyfter upp det på bordet och gör det synligt, för det är ingen som tjänar på att man döljer 
eller likadant om det skulle vara någon konflikt med någon förälder vars barn och så då, om jag 
har varit involverad i den så är det ju samma utgångsläge att man måste prata om det. (C).  

 
När det gäller vikten av att medarbetarna blir sedda och får beröm när de gör något bra uppger 
samtliga chefer att det är jätteviktigt eller viktigt. Att ge beröm för den arbetsprestation som 
medarbetarna utför är viktigt säger A1, A2 och A3. Alltså att det är viktigt att inte bara i 
grupp säga att ”ni gör ett bra jobb”, utan att se varje individ för sig och vad den tillför arbetet 
och hur den utför sina arbetsuppgifter. A2 säger också att det handlar om feedback när hon 
synliggör medarbetarna, då både positiv och negativ sådan. Det viktiga är att den är 
konstruktiv. A3 och B tycker att det är viktigt att veta hur personerna fungerar för att kunna 
hantera berömmandet på bästa sätt. De anser att alla är olika och behöver olika mycket beröm 
för att må bra och göra ett gott jobb. A3 är den enda som uttrycker att det inte får bli för 
familjärt mellan arbetskamraterna och på arbetsplatsen. Att det faktiskt är en arbetsplats där 
vissa uppgifter skall skötas utan att det blir för relationsinriktat. Arbetsprestationen går före 
relationsbyggandet medarbetarna emellan, menar A3 på följande sätt: 
 

[…] jag tänker liksom mer på arbetsprestationen, eftersom det här är ett professionellt jobb, det 
är ingen familj det här. Men jag ser att man tänker mycket som en familj på förskolan och där 
har jag försökt vara tydlig att vi har ett uppdrag, ett jobb. Det här är ingen familj utan här får 
man tänka lite annorlunda om relationen, ibland blir det väldigt mycket relationsinriktat. (A3). 

 
Alla chefer delegerar arbetsuppgifter till utvecklingsledare. Dessa utvecklingsledare ansvarar 
för den dagliga driften på förskolan och är förskolechefens förlängda arm ute i verksamheten. 
Här råder i princip även samstämmighet gällande deras arbetsuppgifter, vilka kan bestå av 
vikarietillsättning, budgetkontroll och pedagogisk utvecklingsarbete. Det finns även bland 
medarbetarna de som är friskvårdsansvariga, dataansvariga och bokansvariga i varierande 
grad cheferna emellan, dock inget som sticker ut särskilt, utan det verkar vara ett utbrett 
arbetssätt att delegera detta ansvar i personalgruppen. Detta kan sammanfattas av hur A2 och 
C berättar: 
 

[…] några är brandansvariga till exempel en på varje förskola. Någon är friskvårdsansvarig. 
Att man har olika uppgifter […] sen har man olika funktioner då som man jobbar utefter […] 
man är delaktig naturligtvis i olika processer, utifrån sin kompetens eller intressen. (A2). 
 
[…] någon kan vara ansvarig för städ […] Vi har någon som är ansvarig för VFU, studenter 
och någon som vi kallar dataansvarig som håller mer i det och någon som har mera ansvar för 
det här med böcker och bibliotek så att mycket saker finns ju […]. (C).  

 
Alla förskolecheferna uppger samstämmigt att de skulle behöva vara mer närvarande ute i 
verksamheten. Medarbetarna efterfrågar det och A1 och A3 är de av cheferna som 
systematiskt har schemalagd tid på sina olika förskolor för att medarbetarna skall veta när de 
finns på plats. Fasta dagar och tider alltså som de finns på plats på respektive förskola, utan 
att egentligen ha något speciellt möte där just då. De arbetar just den dagen på förskolan och 
finns på så sätt tillgängliga och nära verksamheten. De övriga har inte samma systematik, utan 
åker ut och besöker medarbetarna mer sporadiskt eller när det är inplanerade möten så som 
arbetsplatsträffar, planeringssamtal eller liknande. A1, A2 och A3 tänker särskilt på att gå runt 
och hälsa på alla när de är på plats på förskolorna. Detta för att visa att de finns på plats och 
att de är närvarande i verksamheten. A3 uttrycker sig så här om sin närvaro: 
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Jag brukar tänka på att gå in på förskolan så att jag kommer in på en avdelning och inte in 
direkt på kontoret. Då kan jag säga hej till alla och då tycker ju många att vad ofta du är här 
fast jag bara säger hej. Det är ju som med barnen att alla behöver bli sedda, även personalen. 
Ibland behöver det inte vara mer än så. Jag försöker att vara närvarande, men det är en stor 
utmaning för det är många andra saker också som tar min tid. Men jag försöker prioritera 
närvaron i verksamheterna. (A3). 

5.3.2 Uppgiftsorienterat ledarskap 
På frågan om hur verksamheternas budgetarbete går till och om medarbetarna är delaktiga i 
den svarar samtliga fem chefer att de, visserligen i varierande grad, är delaktiga i 
budgetprocessen på ett eller annat sätt. C har möten med medarbetarna för att få in idéer om 
hur resurserna kan användas och fördelas, medan de övriga chefernas medarbetare har en pott 
med pengar att helt förfoga själva över. Det ges alltså större möjligheter för medarbetarna till 
inflytande över ekonomin hos dem som har A1, A2, A3 och B som chef. De är med andra ord 
direkt involverade i hur verksamheten når budget. Medarbetarna hos C kan i bästa fall se att 
deras idéer tas om hand och implementeras i budgeten av denne. Här skiljer sig alltså C från 
de övriga. A2 uttalar sig på följande sätt om medarbetarnas delaktighet i dessa frågor: 
 

Alla arbetslagen har en egen budget […] och då har man en viss summa pengar och så får man 
använda den till vad de vill i stort sett […] det bryr jag mig inte om. […] Jag tycker det är 
viktigt att man har en insikt och vet varför vi tar in barn, hur mycket det kostar och hur mycket 
man kan använda och vikariekostnader, hur mycket det går åt. Att man skall få en medvetenhet. 
(A2). 

 
Det råder samstämmighet hur cheferna förfar rent praktiskt när det gäller hur de gör om de 
behöver tillrättavisa någon ur personalgruppen. Alla uppger att de sätter sig ned och talar med 
personen och är snarlik den som nämns ovan om hur cheferna hanterar konflikter. Dessa två 
frågor kan ju ha vissa beröringspunkter, men måste inte ha det. A1 och C nämner att det är 
viktigt att det är ett samtal på tu man hand, det vill säga att någon tillrättavisning inte sker 
inför andra för att det kan leda till att personen känner sig kränkt. Framförallt A3 men även B 
berättar att om en av medarbetarna tycker att någon annan ur personalgruppen gör fel är det i 
första hand medarbetarnas eget ansvar att reda ut sina mellanhavanden själva och om inte det 
går så kan de komma till chefen med klagomål om den andre. A3 menar att det är väldigt 
viktigt att verksamheten inte drabbas, att den går i första hand. A1 och A2 säger att de är 
tydliga med att det personen gjort inte är okej, men att man måst för göra misstag, så länge det 
inte upprepas. A3 säger följande: 
 

[…] man skall vara rak och våga säga det helt enkelt […] att man också lägger tillbaka mycket 
att det måste vara var och ens ansvar […] alla har ju ett eget ansvar i och inte prata skit utan 
våga ta upp det och det är ju arbetsmiljö i allra högsta grad. Så där är nog jag rätt så tydlig 
med att det är inte okej att prata om man inte tar upp det. Man måste ju liksom lägga ansvar 
tillbaka, man kan hamna mycket i det tycker jag som chef att jag skall ordna en massa saker. 
(A3).  

 
Fyra av fem chefer säger på ett direkt sätt att det är jätteviktigt eller viktigt att ha koll på vad 
som händer i verksamheten. Det är bara B som mer indirekt uttrycker sig så. B menar att hon 
har stort förtroende för medarbetarna och för en dialog med dem om vad som kan utvecklas 
och bli bättre. B säger att hon har en ganska god insyn och koll genom de utvecklingssamtal, 
bedömningssamtal och pedagogiska diskussioner hon har med medarbetarna. A2 och A3 
pratar om att det faktiskt är de som chefer som är ytterst ansvariga för verksamheten och 
därför är det viktigt att ha koll, även om det inte alltid går att ha full koll. A2 säger att hon 
litar på medarbetarna och att det handlar om frihet under ansvar för dem. C är den ende som 
är lite mer drastisk och säger att hon behöver ha koll för att inte bli uppringd av någon 
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journalist eller förälder som påtalar för henne okända händelser. A1 och B berättar att de har 
ett utarbetat arbetssätt för att se till så att man säkerställer verksamhetens kvalitet utifrån 
läroplanen. Det är kontinuerlig dokumentation och utvärderingar flera gånger per år. Dessa 
arbetssätt uppger cheferna är deras egna och inte något som kommunen upprättat. Att vara 
närvarande återkommer och A1 beskriver att det bästa sättet att få reda på vad som händer är 
att vara närvarande: 
 

Jag tycker att det är jätteviktigt att ha koll och det gör jag på många olika sätt. Dels så är jag ju 
här och ser och sen har jag utvärderingar. […] Och sen har vi också tagit fram ett arbetssätt 
där vi dokumenterar och utvärderar och där är jag också med och tittar och kollar upp […] jag 
tycker det är spännande att se hur de jobbar o hur det går […] Närvarande, att vara 
närvarande är viktigt och jag ser mycket när jag är närvarande, gör jag också. (A1). 

 
Facklitteratur och vetenskapliga artiklar uppger samtliga chefer att de tar del av, dock av 
varierande omfattning. Alla utom C nämner att det framför allt är specialpedagogen som är 
aktiv när det gäller att komma med information om och presentera artiklar och nya rön. A1, 
A2 och A3 säger att de aktivt involverar medarbetarna genom till exempel pedagogiska 
diskussioner eller arbetsplatsträffar, alternativt kopierar upp på papper och lägger i 
personalrum så det är tillgängligt för medarbetarna att ta del av efter eget intresse. B och C 
har ett annat förhållningssätt då de oftast behåller rönen för sig själva eller i ledningsgruppen, 
för att sedan föra ut det mer praktiskt i verksamheterna. Här följer hur de uttrycker sig om 
detta. Först B och sedan C på frågan om de läser facklitteratur och artiklar och hur de hanterar 
dessa i så fall: 
 

Jag och min specialpedagog, vi hjälper varandra och får uppslag […] men det är klart, vi bollar 
i ledningsgruppen lite grand, vad tänker ni, vad tycker ni om det här.  (B). 
 
Ja, det gör jag ju av och till och speciellt artiklar som är intressanta, det ingår ju också i 
uppdraget att ha lite av det här med omvärldsspaning och se vad som är på G och så. […] 
ibland händer det ju då att jag kopierar upp den och ser till att personalen får se den och vill att 
de skall läsa den, eller också ger det mig några nya idéer […].  (C). 

5.3.3 Teoretisk anknytning, Grid-modellen 
Här följer en redogörelse för hur förskolecheferna placerade sig inom Grid-modellens fem 
ledarskapsstilar. Min kvalitativa tolkning av den i sitt ursprung kvantitativa metod att avgöra 
var någonstans cheferna skall placeras in har lett till detta resultat. För att kunna göra denna 
placering har jag noggrant gått igenom alla svar och sammanställt dessa. Utifrån hur 
förskolecheferna har svarat på de olika temafrågorna kring det relations- och 
uppgiftsorienterade ledarskapet har jag sedan dragit slutsatser som baserar sig på de avgivna 
svaren kopplat till de av litteraturen (Blake & McCanse 1998) framförda beskrivningarna av 
de olika ledarstilar som modellen omfattar. Det visade sig då att fyra av de fem cheferna 
placerade sig närmast Team management-stilen och en närmast Authority-compliance-
leadership-stilen. Då ingen av förskolecheferna hamnat närmast vare sig Impoverished 
management, Country club management eller Middle-of-the-road-management nämns inte 
dessa mer än som hastigast i följande resonemang. Jag har även, för att underlätta för läsaren, 
tillskrivit varje chef en tänkt siffra inom modellen (se redogörelse för hur modellen är 
uppbyggd under rubrik 2.3 i denna uppsats). Detta för att om möjligt ytterligare tydliggöra de 
skillnader som råder mellan de olika cheferna på ett mer illustrativt sätt. I realiteten sker som 
tidigare nämnts denna skattning kvantitativt utifrån ett frågeformulär, där informanterna kan 
komma att hamna mellan dessa fem stilar, om än närmast någon. Därför är detta sätt att 
förfara rimligt, då jag transponerat metoden till ett kvalitativt tillvägagångssätt. 
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Konklusion A1, A2, A3 och B: Inom Grid-modellen placerar sig dessa fyra närmast Team 
management-stilen. Ingen av de fyra har något intresse för eller tycker det är viktigt att vara 
omtyckt av medarbetarna, vilket en ledare med inriktning mot Country Club management-
stilen skulle ha gjort (Blake & McCanse 1998:74). För A1, A2 och B sker konflikthanteringen 
helt enligt Team management-stilen där ledaren talar med den det berör och för fram 
konflikten i ljuset (Ibid. s. 162). Det sätt på vilket A1, A2 och A3 gör uppföljning och 
återkoppling på uppkomna konflikter har bäring här, tillika det faktum att A1 inte är 
främmande för att ta in extern hjälp (Ibid. s. 163-164).  Sättet A3 låter medarbetarna i första 
hand själva lösa sina mellanhavanden är dock en kombination av Team management-stilen 
och Authority-compliance-leadership (Ibid. s. 83). A1 är tydlig i sitt ledarskap och säger vad 
hon tycker, vilket rimmar väl med Team-management-stilen (Ibid. s. 166). Budgetprocessen 
dessa fyra chefer tillämpa stämmer överrens med den som Team management-stilen 
föreskriver. Att involvera medarbetarna och att överlåta ansvar för budgeten är 
kännetecknande för denna typ av ledarstil (Ibid. s. 167). A1, A2 och A3 tar del av 
vetenskapliga artiklar som också når medarbetarna. A1 tycker dessutom att det är viktigt och 
intressant med vetenskapligt belagda arbetssätt och strukturer, vilket även Team-
management-stilen innefattar (Blake & McCanse 1998:170). B tar del av vetenskapliga 
artiklar som hon diskuterar i ledningsgruppen. Detta sätt är till yttermera visso likt det inom 
Middle-of-the-road-management-stilen (Ibid. s. 71). A3 avviker i så måtto att hon i vissa fall 
ger intrycket av att ha ett uppgiftsorienterat ledarskap med inslag av relationsorienterat. Bland 
annat på det sätt hon ger uttryck för när hon berättar att medarbetarna själva skall lösa sina 
problem (Ibid. s. 45) och är tydlig med att arbetsuppgifterna går i första hand, det vill säga att 
hon är produktionsorienterad (Ibid. s. 56).  
 
Konklusion C: C:s ledarskap är att betrakta som närmast Authority-compliance-leadership-
stilen. Konflikthanteringen sker helt enligt Team management-stilen där ledaren tar ett samtal 
tillsammans med den det berör (Blake & McCanse 1998:162) Budgetprocessen stämmer 
överrens med den som Authority-compliance-leadership-stilen pekar på, nämligen att ledaren 
själv gör det mesta själv (Ibid. s. 54).  Att C åtminstone oftast tar del av vetenskapliga artiklar 
själv och endast då och då låter medarbetarna ta del av dessa pekar på ett sätt att leda som 
Authority-compliance-leadership-stilen är inriktat på, den att chefen vet bäst för det mesta 
(Ibid.). C uppger vidare att svaret kan vara olika beroende på vem av medarbetarna man 
frågar om denne känner sig sedd eller inte, vilket är ett typiskt svar från en ledare med 
Authority-compliance-leadership-stilen svar (Ibid. s. 209).  
 

Tänkta placeringar inom modellens ram: 
A1: 8:8, A2: 7:8, A3: 9:6, B: 8:7, C: 8:4 

 

 
Bild 2, Inplacering av förskolecheferna i Grid-modellen 
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5.4 Salutogent ledarskap 

5.4.1 Meningsfullhet 
Svaren på frågan om vad som kommer fram om medarbetarnas hälsa och mående vid 
medarbetarsamtalen var tydligt divergerande. B uppger att medarbetarna oftast mår väldigt 
bra, eller att det bara är småsaker som kommer fram. A1, A2 och C säger att medarbetarna är 
stressade av endera stora barngrupper, vikariesituationen eller brist på planeringstid. A2 
framhåller att välmåendet bland medarbetarna beror mycket på om de själva kan påverka sin 
arbetssituation. Hon är tillmötesgående om någon har speciella önskemål om arbetsvillkoren, 
i den mån det är möjligt gentemot verksamheten. A3 lägger en ganska stor del av ansvaret för 
medarbetarnas hälsa på dem själva och vilken inställning de har till arbetet i allmänhet och 
livet i synnerhet. A3 omtalar följande: 
 

Är glaset halvfullt eller halvtomt? Är du en person som är lösningsinriktad, blir det sällan 
problem […] Jag tänker nog alltså de personerna som ser att man själv har ett ansvar, de blir 
det sällan problem med alltså, de mår oftast väldigt bra. Men de som tycker att det är alltid 
någonting annat som skall, det är något utanför mig själv, det är liksom: vi måste ha ett 
vindskydd som är fast, vi måste ha det och köpa det och göra det. Dom kommer aldrig till sig 
själva, vågar aldrig titta på sig själva, titta hur skall jag möta det här nu då.  (A3).  

 
Alla chefer utom A1 anser att sammanhållningen kan bli bättre. A3, B och C tycker att vi-
känslan behöver byggas upp och utvecklas. Det kan den göra, menar de om tid ges i vardagen 
för reflektioner och samvaro, även utanför arbetstid. A2, B och C menar att om de är med och 
organiserar detta på ett bra sätt så kan sammanhållningen öka, som exempel nämner A2 
avdelningsöverskridande samarbete. A1 lyfter att hon försöker vara en god förebild som 
pratar positivt om hur gott samarbetet är i personalgrupperna. En liten personalgrupp kan ha 
bättre sammanhållning och tillika högre frisknärvaro berättar A2: 
 

När man har tre-fyra personal som jobbar ihop är det ju oerhört viktigt att dom är väldigt tighta 
och fungerar ihop. För ett sånt litet arbetslag så blir det väldigt, väldigt synligt om det INTE 
fungerar. För man är så väldigt beroende av varandra. […] Dom fixar, dom tar sällan in 
vikarier och just det här jag tänkte med sjukskrivningar […] dom hade otroligt LITE 
sjukskrivningar, alltså dom låg väldigt, väldigt bra till […] Och det är intressant genom att man 
tycker att dom skulle vara så sårbara egentligen när man är så få.  (A2). 

 
Även om en hel del av frågorna besvarades likalydande eller ganska likalydande så var ett 
svar uniformt, nämligen den om vad chefen har för uppfattning om vad som motiverar 
medarbetarna att gå till arbetet. Det spontana svaret från samtliga förskolechefer blev 
”barnen”. Det som de också tillade var kontakten med föräldrarna, det pedagogiska arbetet, 
kollegorna, att de brinner för sitt jobb och för all del också andra mer monetära orsaker som 
A3 uttryckte det: 
 

För de allra flesta är det barnen, det säger de allra flesta. Att det är barnen som motiverar dem. 
Det finns ju dem som, de är väldigt få, men det finns ett par av all min personal som går dit för 
att de får lön. Som har sagt det rakt ut och som egentligen vill byta arbete.  (A3).  

5.4.2 Begriplighet 
A1, A2 och A3 kan, om det uppstår mer eller mindre akuta situationer, åka ut till 
verksamheten för att direkt på plats kommunicera den information som skall förmedlas. B och 
C använder mail. C till utvecklingsledarna som vidarebefordrar till medarbetarna och B direkt 
till medarbetarna. Tillika informerar de två via arbetsplatsträffar (som genomförs en gång i 
månaden), alternativt pedagogiska sittningar, för att nå ut med den information de vill skall nå 
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verksamheterna. Samtliga chefer uppger att de finns lättillgängliga när/om medarbetarna 
behöver få tag på dem. De frågor som uppkommer ställs oftast via telefon eller ibland via 
mail. Om cheferna vill vara säkra på att medarbetarna uppfattar informationen som den är 
avsedd att uppfattas, tycker samtliga att det personliga mötet är det bästa, enskilt eller i grupp. 
Då ges möjlighet att direkt ställa frågor om något verkar oklart. A1 svarar så här på frågan om 
kommunikation av information till medarbetarna: 
 

Det beror på hur snabbt, skall det gå jättefort då skickar jag det vidare med mail, då tar jag 
mottagningsbevis o flaggar, så att jag har koll på vilka som har sett det. Är det så att det inte är 
riktigt lika bråttom så har jag husmöte med förskolorna var tredje vecka […] så då lämnar jag 
ju ut det själv. Annars om det är kris […] så kan jag åka hit och säga att nu vill jag att hälften 
av personalgruppen kommer in till mig så jag får prata med dem och så byter man så kommer 
andra hälften in. Men då är det någonting exceptionellt.  (A1) 

 
För A2 och A3 är det viktigare att man har en förståelse för och ett gott förhållande till 
varandra och varandras olikheter än att man känner varandra mer än som arbetskamrater. A1 
och A3 tycker att det är mer angeläget att bemötandet mellan och relationerna till 
arbetskamraterna fungerar, än att man umgås på fritiden som de uttrycker det. A3 går längst i 
detta resonemang och framhärdar att det dock inte får bli för relationsinriktat. För om det blir 
det finns risken att uppdraget som medarbetarna är på arbetet för att utföra får stå tillbaka på 
grund av att man inte vill ta upp svåra frågor med risk för att såra någon till exempel, för att 
man känner varandra för bra, enligt henne. B och C ger uttryck för att det är viktigt med 
sociala aktiviteter så som internatvistelse, födelsedagsfirande och julklappsbyten för att 
medarbetarna skall lära känna varandra bättre. Även A1 tycker att sådana inslag kan vara 
positiva. B berättar: 
 

Vi har haft friskvårdsombud, men jag kan förstå att många väljer bort det, alltså det är ju den 
här stressen att man jobbar mycket så man kanske inte orkar. Det som är positivt att fyller 
någon år eller slutar så går man oftast ut och äter. Och det ÄR väldigt positivt med 
julklappsbyte […] lite sådana här andra sociala trivsamheter [… ] det känns otvunget, man går 
ut och äter och firar och det blir ju ett kitt det gör det ju. Sen skall man inte behöva ha dåligt 
samvete för att man inte umgås på fritiden, utan man hittar ett gott samarbete på vardagen men 
att det kan bidra till att det blir en ännu bättre stämning, så är det. (B). 

5.4.3 Hanterbarhet 
Tidigare besvarades frågan om hur medarbetarna görs delaktiga i budgetarbetet och här 
redovisas svaret på om och i så fall hur medarbetarna ges inflytande över själva utformningen 
av verksamheten. På den frågan svarar A1 och B att de lägger fast vad som skall göras och 
medarbetarna bestämmer hur detta skall göras. Som exempel sätter A1 ett vad när hon 
bestämmer ett mål som skall nås och sen har medarbetarna fria händer hur man vill nå det 
målet. I övrigt uttrycker samtliga att det är viktigt med medarbetarnas delaktighet när det 
gäller hur verksamheten rent praktiskt utformas i arbetsvardagen. C nämner att verksamhetens 
utformning sker i viss mån i dialog med medarbetarna. A2 uttrycker att hon för en dialog med 
medarbetarna och att det får skilja sig åt mellan olika förskolor, de får jobba på olika sätt. A1 
säger så här: 
 

Det finns vissa saker jag faktiskt bestämmer, till exempel tycker jag att det är viktigt att man är 
nära barnen och mycket med barnen. Att det är så här man skall jobba och det är det jag hela 
tiden jobbar för […] Men sen inom det så har man ju hur fritt spelrum som helst. Det är så olika 
på alla förskolor och det får vara olika, det skall vara olika men man skall ha en grundsyn på 
arbetet och barnen. (A1).  
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Medarbetarna anförtror sig till dem i förtroliga samtal på tu man hand enligt alla fem 
förskolecheferna. Det är oftast arbetsrelaterade problemställningar som kommer upp vid dessa 
förtroliga samtal, men även privata dito förekommer. Vid arbetsrelaterade samtal kan det i 
många fall leda till att ytterligare samtal kan komma att genomföras med någon mer 
medarbetare som också är berörd, för att reda ut missförstånd eller direkta konflikter. När det 
gäller de mer privata samtalsämnena uppger cheferna att mer känner sig som bollplank och 
medmänniskor som kan lyssna och eventuellt komma med ett och annat råd. B menar att det 
vore bra om medarbetarna hade den tilliten till varandra, så att de också kunde prata om svåra 
saker emellan sig. A1 oh A2 uppger att de får en ökad förståelse för de personer som berättar 
om de svårigheter du har både på arbetet och utanför detsamma. C beskriver hur hon brukar 
genomföra dessa samtal: 
 

Om förtroliga samtal handlar om att beklaga sig eller prata om någon arbetskamrat och någon 
jobbsituation som man tycker är jobbig, då säger jag alltid att det finns ju två val: om de vill att 
någonting skall hända så måste jag ju berätta att du har sagt det här, eller också får du bara 
prata om det och så behåller jag det. […] Är det privata händelser försöker jag bara vara 
medmänniska och säga att, vet du jag tycker du skall prova det här, eller har du tänkt på att det 
går att få den här hjälpen och så. (C)    

5.4.4 Teoretisk anknytning, Salutogent ledarskap 
Här redovisas hur de olika förskolecheferna svarat på en del av intervjufrågorna kopplat till 
den litteratur jag utgått ifrån om det salutogena ledarskapet som Hanson (2010) skrivit. 
Meningen var att ta reda på om och i så fall till vilken grad som cheferna utövar detta 
ledarskap. När jag skulle göra bedömningen om cheferna tillämpade det salutogena 
ledarskapet, gick jag nogsamt igenom de svar som avgivits på de frågor som berör de tre olika 
komponenterna inom det salutogena ledarskapet; meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet. Jag gick igenom varje chef för sig och gjorde en sammantagen bedömning 
utifrån vad Hanson (2010) beskriver som ett salutogent ledarskap. Det är denna 
sammanställning som följer nedan. Utifrån det utkristalliserade sig den i slutsatsen (kap. 6) 
uttalade bedömningen av varje förskolechef.  
 
Konklusion A1, A2 och B: Framför allt A1 och till stor del även A2 och B utövar ett 
salutogent ledarskap. A1 har en positiv inställning till den goda sammanhållningen och 
framhåller gärna det när hon träffar medarbetarna. Det är viktigt att en ledare belyser det som 
är bra och fungerar, precis som A1 i detta fall (Hanson 2010:51). A2 är tillmötesgående 
gällande medarbetarnas individuella önskemål om schema och arbetstidsmått i den mån det är 
möjligt. Detta gör att medarbetarna känner att de kan påverka och ha inflytande över sin egen 
arbetssituation, något som främjar deras känsla av sammanhang på arbetet (Ibid. s. 148). B 
upplever att vi-känslan behöver stärkas och gör insatser för detta, vilket kan leda framåt i det 
arbetet (Ibid. s. 113). Alla tre förskolechefer uppger att medarbetarna finner motivation i sina 
arbetsuppgifter, nämligen det att träffa de barn de är på arbetet för att pedagogiskt leda. Att 
vara motiverad för de arbetsuppgifter man ställs inför är otroligt viktigt för att man skall finna 
meningsfullhet på arbetet (Ibid. s. 107). A2 uttalar dessutom att det är viktigt att man får vara 
olika i personalgruppen, att olika saker kan motivera. Det är en styrka hos A2, att kunna se 
varje individ som unik och inte som en del i ett kollektiv (Ibid. s. 116).  B har inte kunnat 
motivera medarbetarna tillräckligt för att prioritera de gemensamhetsaktiviteter som erbjuds, 
vilket inte leder till ökad förståelse och kunskap om varandras olikheter (Ibid. s. 130).  A1 och 
A2 är helt inne på att kommunicera direkt med medarbetarna i första hand. Detta är bra, då 
medarbetarna får höra samma sak samtidigt och kan ställa frågor om det som informeras om 
(Ibid. s. 137). B däremot informerar i första hand digitalt, visserligen direkt till medarbetarna 
men det är ändock risk för missförstånd och lämnar inte speciellt utrymme för direkta frågor. 
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Åtminstone inte så att alla kan ta del av dem (Hanson 2010:137). A1 och A2 anser att det är 
viktigt hur man förhåller sig till varandra på en arbetsplats. Det är betydelsefullt att 
medarbetarna både kan samarbeta och ha förtroende för varandra för att meningsfullheten 
skall öka bland dem (Ibid. s. 113). 
 
Konklusion A3 och C: A3 och C har en del kvar till att utöva sitt ledarskap på ett salutogent 
sätt, vilket framgår i det följande. Att A3 lägger mycket av ansvaret för medarbetarnas hälsa 
på de själva och deras personliga förhållningssätt främjar inte meningsfullheten bland de 
anställda (Hanson 2010:117). Både A3 och B anser att sammanhållningen behöver förstärkas 
och arbetar aktivt för att detta skall bli möjligt, vilket är i linje med det salutogena ledarskapet 
(Ibid. s. 113). Båda anser att sociala aktiviteter kan vara en del i att öka känslan av 
sammanhållning. Dock är det så att för att nå hela vägen i detta krävs mer djupgående 
reflektioner i frågan om hur relationerna kan stärkas bland medarbetarna (Ibid. s. 129). A3 
kommunicerar främst via telefon eller fysisk närvaro och hon upplever att medarbetarna 
kommer till henne med frågor, vilket är bra för medarbetarnas begriplighet (Ibid. s. 136-137).  
C däremot uppger att informationen som kommuniceras inte allt för ofta sker direkt till 
medarbetarna, vilket kan göra att deras tolkning av densamma riskerar att bli olikartad (Ibid. 
s. 122). A3 tycker att det är viktigt med medarbetarnas delaktighet i verksamhetens planering, 
vilket också är angeläget för deras arbetsvardags begriplighet (Ibid. s. 148). För att de 
medarbetare som har C som chef skall känna att de är delaktiga krävs mer än det C erbjuder 
(Ibid. s. 148).  
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6. Slutsats 
Här presenteras den slutsats som utifrån ovan redovisade resultat och analys kan kopplas till 
de i studien ställda frågeställningarna. 
 

1. Vilket slags ledarskap utövar förskolecheferna? 
Av det som framkommer ovan utövar förskolecheferna sitt ledarskap på följande sätt: 
 
A1 
Inom Grid-modellen är A1 den av cheferna som ligger närmast den ultimata ledarstilen, 
nämligen Team management-stilen. Det innebär att A1 har ett starkt relations- och 
uppgiftsorienterat ledarskap. Tänkt siffra inom modellen: 8:8. När det gäller det salutogena 
ledarskapet är A1 den som tydligast uppfyller de kriterier som är förenade med detta sätt att 
leda, utifrån de frågeställningar som vederbörande ställts inför.  
 
A2 
A2 är närmast Team management-stilen inom Grid-modellen. Hon når inte fullt ut dock, men 
hamnar trots allt närmast detta sätt att leda, vilket är inriktat på både relation och produktion. 
Tänkt siffra inom modellen: 7:8. A2 utövar ett ledarskap som i vissa delar tangerar ett 
salutogent, även om en del insikter saknas. 
 
A3 
Det sätt på vilket A3 utövar sitt ledarskap är inriktat mest på produktion och mindre på 
relation. Detta gör ändå att A3 hamnar närmast Team management-stilen, om än i det lägre 
skiktet gällande relation och tämligen nära Authority-compliance-leadership-stilen. Hon är i 
utkanten av Team management-stilen och är tämligen långt ifrån en fullödig Team 
management-stil. Tänkt siffra inom modellen: 9:6. När det gäller A3 och hennes sätt att leda 
kopplat till det salutogena ledarskapet, uppfyller hon inte det som krävs för att kunna 
tillskrivas detta epitet. 
 
B 
Även B är inriktad på både relation och produktion och är närmast Team management-stilen. 
Det är dock i utkanten av densamma. Tänkt siffra inom modellen: 8:7. B är på god väg att nå 
ett salutogent förhållningssätt och ledarstil, dock finns det en del att jobba med för henne för 
att nå dit. 
 
C 
C är den chef som avviker mot de övriga. Hon är nämligen en ledare som enligt min tolkning 
av Grid-modellen skulle hamna närmast Authority-compliance-leadership-stilen, alltså mer 
inriktad på produktion än relation. Tänkt siffra inom modellen: 8:4. C utövar inte sitt 
ledarskap på det sätt som gör att de kriterier som är förenade med det salutogena ledarskapet 
kan anses uppfyllda. 
 

2. Vilka likheter finns i ledarskapsstilarna mellan de förskolechefer som har hög 
frisknärvaro bland personalen? 

Det finns beröringspunkter mellan de tre förskolecheferna A1, A2 och A3 som har den högsta 
frisknärvaron bland de intervjuade cheferna. Alla tre utövar sitt ledarskap inom Grid-
modellen på ett sätt som gör att de får ett tämligen högt värde på både relations- och 
produktionsaxeln. Det är A3 som får något lägre på relationsaxeln än de andra och hon är 
även den som skiljer sig från de andra två tydligast gällande synen på medarbetarna och deras 
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eget ansvar i många delar. När det gäller det salutogena ledarskapet är A1 och A2 de som man 
kan säga i princip utövar ett sådant. A3 har en bra bit på väg.  
 

3. Skiljer sig ledarskapet åt, i så fall hur, mellan de chefer som har hög frisknärvaro 
och de med mellanhög och låg dito? 

Svaret på denna fråga är ja. B med mellanhög frisknärvaro utövar sitt ledarskap i paritet med 
framförallt A1 och A2, däremot avviker C i sitt ledarskapsutövande från dessa tre. C som har 
lägst frisknärvaro är minst relationsinriktad av alla fem förskolechefer och har inte det 
salutogena sättet att utöva sitt ledarskap. A3 är den chef som har hög frisknärvaro, men ändå 
placerar sig närmast C när det gäller Grid-modellen och det salutogena ledarskapet.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel följer resultat-, teori- och metoddiskussion. Därefter mina tankar om ny forskning 
inom området och avslutningsvis en tänkt ny ledarskapsmodell utifrån både tidigare forskning och 
erfarenheterna från denna kandidatuppsats. 

7.1 Resultatdiskussion 
Det resultat som denna studie visar upp är ett inte helt tydligt mönster gällande chefens 
påverkan på medarbetarnas hälsa. Alla fem cheferna har ett produktionsorienterat ledarskap 
och i bedömningen har alla fått mellan sju och nio på produktionsaxeln. Fyra av de fem 
hamnar närmast Team management-stilen. Det vi dock kan se är att den chef som har lägst 
frisknärvaro är den som avviker gentemot de andra i så måtto att denne bedöms vara den som 
har lägst på relationsaxeln med siffran fyra, medan de andra hamnar mellan sex och åtta. C 
som har lägst frisknärvaro hamnar således närmast den typ av ledarskap som är mest 
produktionsorienterad. Det som denna studie pekar på och även tidigare forskning (Döös & 
Waldenström 2008:127) är att de chefer som är både relations- och produktionsorienterade 
och lyckas hålla en god balans mellan dessa är de som har störst möjligheter att ha välmående 
personal. I vårt fall är det A1, A2 och B som nära nog lever upp till detta, om än inte fullt ut. 
A3 har inte tillräckligt relationsorienterat ledarskap och är egentligen den som avviker från 
mönstret, då denne tillhör en av de tre som har högst frisknärvaro bland medarbetarna, men 
ändå är betydligt mer produktionsorienterad än relationsorienterad. Detta kan komma av att 
hennes relationsorienterade ledarstilsdel omfattar det som tidigare forskning pekar på kan vara 
det viktigast för att medarbetarna skall må bra som till exempel att vara närvarande, tydlig och 
att se sina medarbetare (Tollgert-Andersson 2005:43). Detta kan om möjligt väga upp det 
produktionsorienterade ledarskapets negativa hegemoni, gällande ledarskapets inverkan på 
medarbetarnas hälsa. 
 
Det salutogena ledarskapets inverkan på medarbetarnas hälsa är positiv enligt Nyberg et al 
(2005:31) om ledarskapsutövandet bland annat innehåller att en ledare visar omtanke om 
medarbetarna, är strukturerad och låter medarbetarna vara delaktiga i arbetets processer. Detta 
uppfyller framför allt A1, men även A2 och B lever till stora delar upp till det. Det är även här 
A3 och C som avviker (precis som ovan) och här är det dessa två förskolechefer som bedöms 
ligga längst ifrån det salutogena ledarskapet. 
 
Det går att se en tendens i att det sätt på vilket A1, A2 och B utövar sitt ledarskap liknar 
varandra mest utifrån de båda ledarskapsmodellerna. Det tyder på att det skulle kunna finnas 
ett samband mellan ledarskapsutövande och frisknärvaro. Det är dock så att B är en chef med 
mellanhög frisknärvaro bland medarbetarna, medan A1 och A2 tillhör dem med högst 
frisknärvaro. Detta skulle kunna tyda på att de likheter som finns i dessa tre chefers ledarstilar 
är just de som inverkar mest på medarbetarnas hälsa, även om denna typ av konklusion har en 
hög grad av osäkerhet. Det finns dessutom mycket mer än ledarskap som påverkar 
medarbetarnas hälsa. Det har inte varit denna studies syfte att ta reda på vad som i övrigt 
orsakar medarbetarnas ohälsa, utan om man kan se likheter och skillnader i olika chefers sätt 
att leda kontra den frisknärvaro som deras medarbetare har. 
 
Tillför då denna studie något nytt eller något som avviker från tidigare forskning? Jag har den 
uppfattningen att det som framgår av studien kopplat till den tidigare forskningen är att det 
finns komponenter i chefers ledarskapsutövande som betyder mer än andra för medarbetarnas 
hälsa. För ett mer utvecklat resonemang om dessa återkommer jag i kapitel 7.5 om en tänkt ny 
ledarskapsmodell. Denna modell är baserad på just den tidigare forskningen i kombination 
med de erfarenheter som denna studie ger vid handen. Studien är ett bidrag till den tämligen 
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knapphändiga forskningen på området, speciellt vad gäller kombinationen kvalitativa studier 
och chefsperspektivet kopplat till ledarskap och frisknärvaro. 

7.2 Teoridiskussion 
Det finns många ledarskapsmodeller att använda sig av inom detta forskningsområde. Att 
sammanföra Grid-modellen som utgår från relations- och produktionsorienterat ledarskap 
med det salutogena ledarskapet som lite förenklat ser till vad som är bra och det friska hos 
medarbetarna visade sig fruktbar för att få en om möjligt helhetlig bild av chefernas 
ledarskapsutövande. Att välja andra ledarskapsmodeller eller väga in ytterligare perspektiv på 
ledarskapet skulle ha kunnat vara ett alternativ. Dock pekar tidigare forskning på att det är de 
av mig valda modellerna som kan ha betydelse för medarbetarnas frisknärvaro.  

7.3 Metoddiskussion 
Valet av intervjuer som metod baseras på de i metodvalavsnittet ovan framförda argumenten. 
Att välja att intervjua chefer gör att man får en bild av hur ledarskapet utövas. Alternativ eller 
komplement till detta skulle kunna vara att intervjua eller enkätfråga medarbetare som är 
underställda förskolecheferna om hur de upplever ledarskapet. Ett annat alternativ är 
observationer, där jag som forskare skulle kunna följa förskolechefer i deras vardag för att få 
en bild av hur de utövar sitt ledarskap. Som exempel finns work-along som metod, vilken går 
ut på att jag som forskare intar en typ av lärlingsroll och följer med den jag vill studera så att 
denne kan berätta om arbetsuppgifterna och forskaren kan även komma att utföra dessa 
(Fangen & Sellerberg 2011:129). Det går även att inta work-along metoden för att ”bara” 
följa den observerade, föra en dialog med denne och dokumentera det man upplever, vilket 
beskrivs i litteraturen (Ibid. s. 144). Detta skulle ha kunnat vara ett alternativ om det funnits 
ett annat tidsutrymme för att genomföra datainsamlingen till kandidatuppsatsen, utfallet 
härom går bara att spekulera i, vilket jag frånhänder mig i detta sammanhang.  
 
När intervjufrågor ställs om en intervjupersons beteende och hur denne agerar i olika 
situationer finns en risk för att vederbörande svarar utifrån hur denne vill uppfattas, alternativt 
svarar på ett sätt som intervjupersonen tror skall behaga forskaren. Det jag som forskare kan 
göra för att minimera risken för ovan nämnda är att vara uppmärksam och att ställa följdfrågor 
om något förefaller oklart eller osäkert.  Det går aldrig att helt eliminera risken för att detta 
ändå förekommer. 
 
När jag som i denna studie gör en bedömning av chefernas ledarskap utifrån två 
ledarskapsmodeller, för vilka det inte finns någon på förhand föreskriven kvalitativ mall att 
utgå ifrån finns en viss risk för att denna bedömning blir felaktig. Det jag har gjort för att 
minimera denna risk är dels att intervjuguidens frågor är väl förankrade i de två modellerna 
och dels att bedömningen görs strikt efter de intervjuades svar och på ett likadant sätt för alla 
förskolechefer.  

7.4 Förslag på vidare forskning 
Att chefers förhållningssätt och ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa finns det belägg för i 
tidigare forskning (Dilschmann 2005:7). Det som vore intressant för att förhoppningsvis få 
fram goda exempel på ledarskapsutövning kopplat till medarbetarnas hälsa är att någon 
forskare tar sig tid att genom deltagande observation eller walk-along metoden får en annan 
infallsvinkel än den som tidigare forskning redogör för, där intervjuer och enkäter är den 
vanligast förekommande metod som använts. Vid observation kan man se interaktionen i den 
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stund den äger rum och forskaren kan då dra slutsatser utifrån både det talade och det 
outtalade språket. 

7.5 ToT-modellen 
Efter att ha gått igenom tidigare forskning och de två ledarskapsmodeller som denna studie 
omfattar samt studiens resultat har ett embryo till ny ledarskapsmodell sakta vuxit fram under 
arbetet med denna kandidatuppsats, ToT-modellen. Den har sin grund i de sociologiska 
utgångspunkterna i denna uppsats, att vi påverkar varandra när vi interagerar och 
kommunicerar. Det salutogena ledarskapets ingredienser om att se det som är positivt och 
förstärka det i första hand är ytterligare en grundkomponent tillsammans med en välbalanserat 
relations- och uppgiftsorienterat ledarskap i stil med Grid-modellens Team management-stil. 
Den tidigare forskning som återgivits ovan (kapitel 3.2) finns representerad i denna modell på 
så sätt att det är de vanligast förekommande begreppen från dessa som återkommer i denna 
nya modell. Även de empiriska resultaten från denna kandidatuppsats ligger till grund för 
modellen på så vis att dessa till stora delar bekräftar det tidigare forskning kommit fram till, 
om än i annan kontext.  
 
ToT-modellen som förenklat kan förklaras på så sätt att ledarskapet för att nå god hälsa och 
frisknärvaro hos medarbetarna bör bestå av tre delar. Dessa tre delar är tydlighet, omtanke och 
tillit . Tydlighet, det vill säga att vara strukturerad och ha en tydlighet i sitt ledarskap där man 
säger vad man tycker och inte undviker konflikter. Omtanke omfattar att vara en närvarande 
chef som ”ser” medarbetarna och har ett salutogent förhållningssätt där det positiva och det 
som fungerar bra förstärks. Tillit innebär att chefen gör medarbetarna delaktiga genom att visa 
att denne litar på dessa och har förtroende för att de klarar av det de ställs inför.  Detta innebär 
för uppsatsförfattaren att en hel del arbete kvarstår för att slutföra detta tankeembryo om ett 
nytt ”bästa sätt” att leda gällande medarbetarnas hälsa och det återstår att se i vilken 
utsträckning denna ledarskapsmodell realiseras framöver. Alltså: ToT-modellen står för 
T=Tydlighet, o=omtanke och T=Tillit. 
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BILAGA 
 
INTERVJUGUIDE  
 
Bakgrund 

• Namn och ålder? 
 
• Vilken utbildning har du?  

 
• Hur länge har du arbetat som chef?  

 
• Hur många förskolor är du chef över? 

 
• Hur stor personalgrupp har du ansvar för? 

  
Övergripande fråga: 

• Har du någon uppfattning om vad sjukskrivningarna bland din personal beror på? 
1. Arbetsuppgifter (tunga lyft, förkylda barn) eller arbetsrelationer (osämja med 

arbetskamrater eller chef) 
 
Managerial Grid  
 
Relationsorienterade frågor 

• Är det viktigt för dig som chef att vara omtyckt av personalen? 
1. Hur gör du för att vara det? Varför inte? 

 
• När det uppkommer konflikter, hur hanterar du det? 

1. Personal-personal 
2. Chef-personal 

 
• Hur viktigt är det att personalen känner sig sedda och att de får beröm när de gör något 

bra? 
1. När kan det komma i fråga?, ge exempel 

 
• Är det vanligt att du delegerar dina arbetsuppgifter till någon eller några ur 

personalen?  
1. Vilken typ av arbetsuppgifter? Hur ofta? 

 
• Är du ibland ute i verksamheten bland personalen för att titta till dem och se om allt är 

bra? 
1. Hur ofta då? Varför inte? 

 
Uppgiftsorienterade frågor 

• Hur gör du för att verksamheterna skall nå (resultat) mål och budget? 
1. Personalens delaktighet? 

 
• Hur gör du om du behöver tillrättavisa någon som gjort fel? 

1. bestraffning? 
 



     
  

• Hur viktigt är det för dig att ha koll på vad som händer i verksamheten? 
1. att man kommer i tid, att man sätter in vikarier, gör det man skall osv… 

 
• Brukar du läsa facklitteratur och artiklar om ditt område? 

1. Tar du med några idéer till förskolorna? 
2. Kan du ge något exempel? 

 
Salutogena 
 
Meningsfullhet 

• Medarbetarsamtalen, vad framkommer där om hur personalen mår? 
1. Finns det någon ”röd tråd” i detta 

 
• Hur är sammanhållningen bland personalen? 

1. Kan du göra något för att påverka den? 
 

• Har du någon uppfattning om vad som motiverar din personal att gå till jobbet? 
1. Kan du ge något exempel? 

 
Begriplighet 

• Hur gör du om du behöver kommunicera ut information till personalen? 
1. Kan man vara säker på att alla uppfattar den likadant? 
2. Hur gör personalen om de har frågor? 

 
• Är det viktigt att personalen känner varandra mer än som arbetskamrater tycker du? 

1. Gör du något för att främja den kamratskapen?  
 
Hanterbarhet 

• Ger du personalen möjlighet till inflytande över utformningen av verksamheten? 
1. Hur, på vilket sätt? 

 
• Händer det ofta att personalen kommer till dig och vill ha förtroliga samtal? 

1. Vad kan det handla om? 
 
Övergripande fråga: 
 

• Hur kan relationen mellan chef och medarbetare påverka hälsan hos medarbetarna tror 
du? 

1. Utveckla 
 


