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Abstract  

Organisationer har mycket att vinna på att deras anställda mår bra, och ledarskap är den faktor 

som enskilt påverkar välmåendet mest. Syftet med studien var att undersöka vad medarbetare i 

en barnrättsorganisation anser är ett önskvärt ledarskapbeteende för att de ska uppleva 

psykologiskt välmående på jobbet. Studiens design var kvalitativ och semistrukturerade 

intervjuer genomfördes på ett målinriktat urval. Sammanlagt intervjuades 14 medarbetare och 

datamaterialet tolkades genom tematisk analys. Analysen resulterade i att fyra huvudteman 

med underliggande teman och undergrupper framkom, vilka samtliga kunde innefattas i det 

transformativa ledarskapets fyra dimensioner: idealiserat inflytande, inspirerande motivation, 

intellektuell stimulans och individuellt hänsynstagande. Resultatet visade också att 

medarbetarna inte vill ha ett auktoritärt eller frånvarande ledarskap. Litteraturen visar att det 

finns samband mellan transformativt ledarskap och medarbetares välmående, vilket förankrar 

denna studie i tidigare forskning.  
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Inledning 

Organisationer bör sträva efter att ha välmående medarbetare av många skäl. Bland 

annat därför att det minskar antalet sjukskrivningar och kräver färre nyrekryteringar till följd 

av ohälsa. En annan fördel är att välmående medarbetare dessutom är mer motiverade och 

effektiva, något som kan påverka organisationens lönsamhet (Sears, Shi, Coberley, & Pope, 

2013). Att må bra på jobbet påverkar också både privatliv och i en vidare bemärkelse 

samhället i stort, vilket gör det eftersträvansvärt ur flera olika perspektiv. Givetvis påverkar 

många faktorer hur medarbetarna mår, men faktum är att ledarskapet i en organisation har 

större betydelse för medarbetarnas välmående än arbetsrelaterade händelser, medarbetarnas 

privatliv och upplevd stress (Gilbreath & Benson, 2004; Kelloway & Barling, 2010). Således 

är ledaren en nyckelfaktor, vilket betyder att ett gott ledarskap är avgörande inte bara för 

medarbetarnas trivsel utan också för organisationens ekonomiska resultat.  

Syfte  

En ledare befinner sig i en maktposition och kan vara ovetande om hur det egna 

ledarskapet påverkar efterföljarna. Att göra en studie ur medarbetarnas synvinkel och därmed 

lyfta deras perspektiv kan möjliggöra att ledarna får ökad insikt angående önskvärda 

ledarskapsbeteenden för ökat välmående. Vi är intresserade av hur ledarskap kan påverka 

medarbetare på ett positivt sätt. I en tidigare preliminär studie upptäcktes flera samband 

mellan transformativt ledarskap och medarbetares psykologiska välmående vilket väckte 

intresset att studera ämnet vidare. Likaså finns hos författarna ett engagemang för 

barnrättsfrågor, varför en organisation med fokus på sådana frågor upplevdes särskilt relevant 

att undersöka. Syftet med studien är därför att undersöka vad medarbetare i en 

barnrättsorganisation anser är ett önskvärt ledarskapsbeteende för att de ska uppleva 

psykologiskt välmående på jobbet.   
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Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs den teoretiska grund som studien bygger på. Inledningsvis 

definieras olika ledarskapsstilar och psykologiskt välmående.  

Ledarskap och olika ledarskapsstilar 

Ledarskap är ett komplext fenomen som påverkas av både miljö och efterföljare, samt 

innebär mer än bara olika personlighetsdrag (Silva, 2016). Begreppet har utvecklats med tiden 

och visat sig vara mycket svårt att definiera, konsensus har inte nåtts. En person uttrycker det 

så här “there are almost as many different definitions of leadership as there are persons who 

have attempted to define the concept” (Stogdill, 1974, s. 7). Faktum är att forskare funnit över 

650 olika definitioner av ledarskap och sökandet efter en bättre definition pågår ännu (Bennis 

& Townsend, 1995). 

Flera olika ledarskapsstilar finns beskrivna i litteraturen varav en är transformativt 

ledarskap (Burns 1978; Bass 1985). En transformativ ledargestalt är målrelaterad och får 

medarbetarna att investera mer i teamet, organisationen och det större sammanhanget än vad 

som gynnar dem personligen. Den transformativa ledaren hjälper också individen att nå 

självförverkligande (Burns, 1978). Teorin utvecklades av Bass (1985) som definierade 

transformativt ledarskap enligt fyra dimensioner: idealiserat inflytande, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulans och individuellt hänsynstagande (egen översättning av 

“consideration”). En transformativ ledare är således som någon som är (1) en god förebild 

och inspirationskälla för sina medarbetare, (2) bra på att inspirera och motivera sina anställda 

att nå högt uppsatta förväntningar, (3) öppen för nya sätt att lösa problem och att stimulera 

medarbetarnas kreativitet och (4) noga med att uppmärksamma alla individer, ge dem stöd 

och hjälpa dem i deras personliga utveckling. Det transformativa ledarskapet räknar med att 

mål bara uppnås om de anställda mår bra och känner sig som en viktig del av sammanhanget.  
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Dess diametrala motsats - det transaktionella ledarskapet - är enbart målrelaterat. 

Ledarskapsstilen baseras på straff och belöning, och medarbetaren ses som objektivt 

humankapital. Medan det transformativa ledarskapet inkluderar medarbetarna och vill få dem 

engagerade i att uppfylla gemensamma mål bygger det transaktionella ledarskapet på ett 

ömsesidigt beroende och ett utbyte mellan ledare och följeslagare (Bass, 1985; Deichmann & 

Stam, 2015). Den transformativa och den transaktionella ledaren har således helt olika tankar 

om medarbetarnas roll: den ena ser dem som medspelare i laget och den andra som maskiner.  

Vad som ändock är gemensamt för dessa två olika stilar är att ledaren utövar ett aktivt 

ledarskap. Detta skiljer transformativt och transaktionellt ledarskap från Laissez 

Faire-ledarskap, vilket kan beskrivas som en motsats till dem båda. Hinkin och Schriesheim 

(2008) menar att en Laissez Faire-ledare i stort sett har en “avsaknad” av ledarskap. 

Exempelvis misslyckas dessa ledare med att ge medarbetarna både den information och 

feedback de behöver (Bass & Avolio, 1990). Den transformativa ledaren har en relativt nära 

relation till efterföljarna. Kontrasten blir därför stor för efterföljare till en Laissez Faire ledare 

vilka snarare befinner sig helt utan ledarskap.  

För de som däremot har en auktoritär ledare är ledarskapet svårt att undgå då den 

auktoritära ledarskapsstilen innebär att det finns ett maktförhållande mellan följeslagare och 

ledare som präglas främst av dominans och kontroll (Cheng, Chou, Wu, Huang, & Farh, 

2004; Tsui, Wang, Xin, Zhang, & Fu, 2004). Där denna ledarskapsstil praktiseras upprätthålls 

en distans mellan ledare och underordnade medarbetare och samtliga beslut fattas av ledaren 

(Aryee, Chen, & Debrah, 2007). Transformativt och auktoritärt ledarskap har således 

fundamentala skillnader avseende hur medarbetaren betraktas, där den auktoritära ser 

medarbetaren som sin egendom att kontrollera medan den transformativa ser dem som en 

resurs att inkludera.  
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Definition av psykologiskt välmående  

Litteraturen innefattar en mängd olika definitioner med varierande avgränsningar 

gällande anställdas välmående. Vissa berör både psykologiskt och fysiskt välmående 

(exempelvis Liu, Siu, & Shi, 2010), medan andra fokuserar enbart på det första. Även då 

fokus enbart ligger på psykologiskt välmående går det att skilja på miljöoberoende (“context 

free”) och miljöberoende (“context specific”), där det första är mer generellt upplevt 

välmående, medan det andra är relaterat till ett visst område eller i en viss kontext (Arnold, 

Turner, Barling, Kelloway, & McKee, 2007). Forskare anser också att det generellt subjektivt 

upplevda välmåendet och psykologiskt välmående inte behöver vara samma sak, där det 

senare bygger på olika uttryck för mental hälsa (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002). Ytterligare 

en dimension att diskutera är om en individ mår bra så länge denne inte är sjuk eller upplever 

ohälsa. Det finns forskare som menar att psykologiskt välmående inte är detsamma som 

frånvaron av psykisk ohälsa, utan snarare som ett särskilt psykologiskt tillstånd där man mår 

påtagligt väl. (Arnold m fl., 2007; Hofmann & Tetrick, 2003; Snyder & Lopez, 2002). 

I vår studie avgränsades området till att beröra medarbetarnas arbetsrelaterade 

psykologiska välmående. Med begreppet menas medarbetarnas subjektiva upplevelse, dels 

utifrån individens egen känslomässiga uppfattning, samt deras upplevda mentala hälsa och 

fysiska symtom vilka kan härledas till psykologiska orsaker.  

Tidigare forskning om välmående och ledarskap  

Det finns stora mängder forskning om transformativt ledarskap och psykologiskt 

välmående. En metaanalys av 44 studier genomförda mellan 1980 och 2015 slog fast att höga 

nivåer av transformativt ledarskap generellt också medför höga nivåer av välmående hos 

medarbetare (Arnold, 2017). Sambandet förklaras av att transformativt ledarskap uppfyller 

medarbetarnas psykologiska behov av personlig utveckling, upplevd tillit samt individuella 
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utmaningar vilket inkluderas i dimensionerna idealiskt inflytande och individuellt 

hänsynstagande (Jacobs m fl., 2013; Zwingmann m fl., 2014). Nedan beskrivs de olika 

dimensionerna av transformativt ledarskap och dess koppling till psykologiskt välmående.  

Idealiserat inflytande. Dimensionen idealiserat inflytande berör vikten av att ledaren 

har ett gott inflytande på organisationen och medarbetarna i stort, genom att vara en god 

förebild och agera på ett föredömligt sätt som medarbetarna förväntar sig. Forskning visar 

exempelvis att medarbetarnas välmående förbättras när de har förtroende för sin ledare och 

känner stor tillit till denne (Liu m fl., 2010). Andra studier visar att ledarens egna upplevelse 

av stress samt deras personliga hälsomedvetenhet påverkar medarbetarnas välmående 

(Diebig, Poethke, & Rowold, 2017; Kranabetter & Niessen, 2017). Detta kan förklaras av att 

en ledare med rimlig arbetsbelastning och därmed låg stressnivå samt god hälsomedvetenhet 

har lättare att vara en god förebild i hälsofrågor och leda medarbetarna på ett idealiskt sätt. 

Inspirerande motivation. Ett flertal studier har visat att medarbetarnas upplevelse av 

att känna att de har ett meningsfullt arbete är en viktig parameter för att uppleva välmående 

(Arnold m fl., 2007; Nielsen, Yarker,  Brenner, Randall, & Borg, 2008; Perko, Kinnunen, & 

Feldt, 2014). Eftersom en stor del av en människas liv ofta ägnas åt arbete är det avgörande 

huruvida denna tid upplevs som meningsfull eller ej. Att ledaren kan inspirera, motivera och 

få medarbetarna att uppleva sitt arbete som meningsfullt är således betydelsefullt.  

Intellektuell stimulans. En transformativ ledare uppmuntrar en organisationskultur 

där nya arbetssätt välkomnas och medarbetares idéer tillvaratas (Bass, 1985; Tafvelin, 

Armelius, & Westerberg, 2011). Eftersom detta påverkar välmående är det viktigt att ledaren 

genom sitt sätt att vara bidrar till en kreativ miljö och utmanar medarbetarna till intellektuell 

stimulans.  
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Individuellt hänsynstagande. Det är av vikt att varje enskild medarbetare upplever 

sig bli sedd av sin ledare och att denne uppmuntrar medarbetarens tilltro till sin egen förmåga 

(Arnold m fl, 2007; Nielsen & Daniels, 2012). Således är det fördelaktigt om ledaren 

individanpassar sitt ledarskap och skapar ett öppet klimat som möjliggör en friare dialog 

mellan medarbetare och ledare. Det kan exempelvis leda till att ledaren kan hjälpa 

medarbetaren att balansera sitt arbetsliv och privatliv på ett sätt som får dem att må bra 

(Munir, Nielsen, Garde, Albertsen, & Carneiro, 2012; Syrek, Apostel, & Antoni, 2013).  

Metod  
 
Design 

Studien genomfördes med medarbetare i en barnrättsorganisation och är således att 

betrakta som en fallstudie (Bryman, 2008). För studiens syfte bedömdes en kvalitativ metod 

mest lämpad. Semistrukturerade intervjuer ansågs vara ett relevant tillvägagångssätt eftersom 

metoden lägger fokus på hur varje enskild individ uppfattar och svarar på intervjufrågorna. 

Deltagarna kan därmed uttrycka sig med egna ord med tonvikt på de områden de själva finner 

mest intressanta, och att det är möjligt att ställa följdfrågor och utveckla resonemang (Persson 

& Robson, 1995). Metoden möjliggör också att forskaren kan djupdyka i både det sociala och 

det personliga hos de som intervjuas (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). För att 

avdramatisera situationen presenterades intervjun som ett samtal, vilket ägde rum i en 

avslappnad miljö under vardagliga förhållanden på arbetsplatsen. Av etiska skäl ombads 

respondenterna att prata om välmående och ledarskapet generellt, utan att värdera sin egen 

situation. 

Urvalsgrupp 

Fallstudien genomfördes på huvudkontoret för en barnrättsorganisation med omkring 

5000 medarbetare varav ungefär 3800 är ideellt engagerade. Information och inbjudan om att 
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medverka i studien skickades via HR-chefen ut till samtliga 75 centralt anställda. Ett 

målinriktat urval användes. Detta innebär att deltagarna inte valdes slumpmässigt utan att 

vissa strategiska urvalskriterier användes (Bryman, 2008). Eftersom studien berörde 

medarbetares perspektiv var ett kriterium för att kunna delta att man själv inte utövade 

ledarskap i sin tjänst. Medarbetare som uppfyllde detta kriterium kunde anmäla intresse via 

mail. Processen utmynnade i att 14 medarbetare inom olika avdelningar medverkade i 

studien, varav åtta var kvinnor och sex var män. Detta efter ett bortfall av två inplanerade 

intervjuer som ställdes in. Medarbetarnas ålder varierade från cirka 30 till 65 år. För att 

bevara deltagarnas anonymitet i studien tillkännages varken uppgifter kring deras funktion i 

organisationen eller utbildningsnivå. 

Val och konstruktion av instrument 

En intervjuguide utformades som ett verktyg till att ställa lämpliga, relevanta frågor 

(se bilaga 1), vilka låg till grund för intervjuerna utan att helt styra innehållet. Guiden innehöll 

bland annat generella frågor om välmående och vad som ansågs vara ett föredömligt 

ledarskap. Frågorna formulerades med utgångspunkt från tidigare forskning och personliga 

erfarenheter, och fokus lades på att frågorna skulle vara öppna och breda. Intervjuguiden 

innehöll även frågor kring specifika situationer såsom konfliktsituationer och 

förändringssituationer. Frågorna ställdes för att konkretisera ämnesområdet och möjliggöra 

för respondenten att ge sitt helhetsperspektiv genom vardagliga situationer. Några av de olika 

fokusområdena inkluderades efter organisationens egna önskemål. Dessa förslag 

kompletterade snarare än utmanade studiens syfte, och tillförde enligt vår mening viktiga 

aspekter väl värda att utreda. 
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Forskningskvalitet 

För att åstadkomma en så hög grad av tillförlitlighet och pålitlighet som möjligt 

vidtogs flera åtgärder. För att se till att intervjufrågorna undersökte vad de avsåg att 

undersöka gjordes ett pilottest på tre personer som inte skulle delta i intervjun. Enligt Bryman 

(2008) är det viktigt att därefter korrigera frågorna för att i största möjliga utsträckning 

säkerställa att frågorna tolkas på det sätt forskaren avser. Några förbättringar gjordes efter 

pilottesterna, exempelvis förenklades ordval och vissa begrepp förtydligades.  

Vidare diskuterades insamlad data och analysen i flera steg för att öka sannolikheten 

att den verkligen speglade vad medarbetarna uttryckte, och att inte enbart en persons 

tolkningar fick utrymme. Resultatet har också jämförts med tidigare gjord och publicerad 

forskning vilket styrker dess trovärdighet. Undersökningen genomfördes likaså i enlighet med 

gällande regler och etiska principer, vilka redogörs för i ett separat stycke nedan. Varje steg i 

forskningsprocessen är tydligt och strukturerat presenterat och intervjuguiden finns tillgänglig 

i bilaga 1, vilket underlättar om studien ska upprepas eller jämföras med andra.  

Administrering  

Inledningsvis tillfrågades en barnrättsorganisation om de accepterade att fallstudien 

ägde rum i deras organisation, vilket de tackade ja till. Ett informationsmail som beskrev 

studiens syfte, upplägg, förslag på tider för intervjuer, kriterier för urval, intresseanmälan 

samt de forskningsetiska principer som undersökningen skulle vila på skickades av 

organisationens HR-chef ut till samtliga medarbetare (se bilaga 2). Några dagar senare 

skickade samma person en påminnelse till samtliga medarbetare om att möjlighet fanns att 

delta. Vi blev presenterade vid en personalsamling där vi repeterade informationen om 

studien och möjligheten att medverka. Respondenterna anmälde därefter själva intresse via 
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mail, vilket kunde säkerställa deras anonymitet gentemot chefer och kollegor. Intervjuer 

kunde även bokas muntligen på plats.  

Datainsamlingen ägde rum under två arbetsdagar i organisationens lokaler, där två 

separata och avskilda samtalsrum var bokade för ändamålet. Intervjutiden var i snitt mellan 

30-40 minuter och samtalen spelades in med deltagarnas tillåtelse och transkriberades. Vissa 

citat som presenteras i resultatet har justerats i mindre grad för att förbättra läsbarhet och 

förståelse, utan att betydelsen eller innehållet har ändrats. 

Etiska hänsynstaganden 

De svenska forskningsetiska principerna är enligt Vetenskapsrådet (2002) 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. De första två avser 

forskarens skyldighet att informera berörda personer om studiens syfte, samt att deltagarna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 

om respondenterna ska ges största möjliga konfidentialitet och att informationen ska förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga ej kan nå den. Den sista principen berör att insamlade 

uppgifter om enskilda personer enbart får användas för forskningsändamål.  

Studien genomfördes i enlighet med de forskningsetiska principerna. 

Informationsbrevet med inbjudan (se bilaga 2) om deltagande i studien beskrev studiens syfte, 

att det var frivilligt att delta, att respondenterna skulle vara anonyma och att de hade rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan. Brevet lyfte vidare att intervjuerna skulle spelas in, att 

samtlig information skulle hanteras konfidentiellt och enbart användas för studiens syfte. 

Samma information upprepades vid inledningen av varje intervjutillfälle. Insamlat material 

har inte delats med några obehöriga och har förvarat på ett säkert sätt.  

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Analys 

Datamaterialet bearbetades med en tematisk analys som är en vanligt förekommande 

analysmetod. Det finns inga riktlinjer för exakt hur en sådan bör gå till och tydliga tekniker 

saknas för analysmetoden (Bryman, 2008). Enligt Fejes och Thornberg (2019) handlar det 

dock om att identifiera gemensamma teman i datamaterialet, en process som kan göras i fem 

steg (Yin, 2011). I det första steget (1) sammanställs data, vilka sedan (2) demonteras i 

mindre delar för att sedan (3) remonteras och (4) tolkas för därefter (5) dras slutsatser ifrån.  

Analysprocessen i den aktuella studien gjordes i flera steg. Inledningsvis (1) 

transkriberades samtliga intervjuer nära inpå datainsamlingstillfället. Därefter (2) 

sammanfattades transkriberingen i punktform under respektive fråga/samtalsämne för att 

möjliggöra överblick. Ett längre stycke transkribering kunde exempelvis resultera i tre 

punkter där kärninnehållet tydliggjordes och skiljdes från utsvävningar och pauser. De 

sammanfattade svaren från respektive individ numrerades (3) för att kunna spåras till 

respektive respondent. De sammanställda och numrerade svaren från respektive individ lades 

samman (4) med övriga respondenters data och sorterades (5) därefter utifrån dess innehåll. I 

detta steg eftersöktes mönster, likheter, skillnader och minsta gemensamma nämnare mellan 

olika grupper av data, där innehåll som var samma eller väldigt liknande kategoriserades till 

en grupp. I detta steg var det nödvändigt att tolka vilka uttalanden som hade en liknande 

betydelse, och vilka som trots likhet vid första anblick egentligen syftade på olika saker. Vid 

osäkerhet konsulterades återigen det obearbetade materialet (transkriberingarna) för att 

minska risken att forskarna mindes fel eller förvrängde data. Exempelvis kunde “8. Jag vill att 

min ledare ger mig uppmuntran när jag presterat bra” kategoriseras tillsammans med “11. Jag 

vill få beröm för mina prestationer” i gruppen “uppmuntran och beröm” medan “3. Jag vill att 
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min chef är ett bollplank” ansågs ha en annan innebörd där fokus snarare låg på en 

tvåvägskommunikation i syfte att förbättra färdigheter och resultat.  

I sammanställningen kontrollerades att inte samtliga uttalanden i en grupp kom från 

samma respondent, utan att flera individer hade uttryckt något liknande och att resultaten av 

analysen därför representerar större delen av urvalsgruppen. Detta steg i processen utmynnade 

i att varje fråga sammanfattades i ungefär 10 kategorier. Därefter jämfördes kategorier från 

respektive fråga med varandra för att upptäcka liknande indelningar som återkom i flera 

frågor. Exempelvis kunde svar som hade kategoriserats till “att ledaren är engagerad” i en 

fråga läggas samman med kategorin “att ledaren inspirerar” i en annan fråga. Även här söktes 

efter mönster och minsta gemensamma nämnare, och de kategorier som inte gick att 

kombinera med andra liknande fick kvarstå. Processen resulterade först i 30 enskilda teman 

som framkommit i de olika frågorna, varpå processen att fortsätta söka efter minsta 

gemensamma nämnare återigen fortsatte. I detta steg kunde drag från det transformativa 

ledarskapet anas i materialet, varför det fanns som ett möjligt perspektiv i den fortsatta 

analysen.  

För att exemplifiera hur detta steg i processen utformades konstaterades exempelvis 

att kategorierna  “att ledaren ger stöd till individen”,  “att medarbetaren upplever sig bli sedd” 

samt “att ledaren visar empati, medkänsla och omsorg” kunde tematiseras under den fjärde 

dimensionen av transformativt ledarskap: “individuellt hänsynstagande.” På liknande vis 

kunde kategorierna “att ledaren är engagerad, positiv och inspirerar” och “att ledaren peppar 

och uppmuntrar” tematiseras under “inspirerande motivation” - den andra dimensionen av 

transformativt ledarskap. Samtliga 30 kategorier tematiseras på liknande vis, vilket 

resulterade i att data slutligen kunde sammanfattas i fyra huvudteman - de fyra dimensionerna 

av transformativt ledarskap (Bass 1976, Burns 1985).  
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Resultat  

I analysen framkom att de ledarskapsbeteenden som medarbetarna ansåg var 

önskvärda för att de ska uppleva psykologiskt välmående på jobbet överensstämde med de 

fyra dimensionerna av transformativt ledarskap (Bass, 1985). Idealiserat inflytande, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuellt hänsynstagande betraktades 

därför som ett resultat av analysen. Inom varje dimension finns ett antal underteman och även 

undergrupper som hierarkiskt faller under dessa (se Tabell 1 för en översikt). Samtliga teman 

presenteras genom sammanfattande texter av respondenternas svar och lämpliga citat.  
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Tabell 1 

Sammanställning av huvudteman och underteman  

Huvudteman Underteman  Undergrupp  

Idealiserat inflytande Ledaregenskaper  Beslutsfattande och ledning 

  Tydlighet och trovärdighet  

 Att vara en bra förebild  Organisationskultur och 
värderingar 

  Rättvisa  

Inspirerande motivation Positiv vision, förväntan och 
höga mål 

Att inspirera till efterföljd 

  Vision och riktning  

  Engagemang och 
uppmuntran  

Intellektuell stimulans Att tillvarata medarbetarnas 
kompetens 

Mandat och förtroende  

  Inkludering och delaktighet  

 Att stimulera kreativitet  Öppenhet för initiativ 

  Att vara bollplank och ge 
feedback 

Individuellt hänsynstagande Ett nära ledarskap  Individanpassat  

  Tillgänglighet och 
mottaglighet  

 Utveckling av förmåga Coachning  

 Medkänsla och trygghet  Ledarens människosyn 

  Att visa omsorg  

  Ledarens självkänsla 

  Att ledaren förmedlar 
trygghet  

Ej önskvärt ledarskap Auktoritärt ledarskap  

 Frånvarande ledarskap  
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Idealiskt inflytande  

Detta huvudtema berör de egenskaper som efterföljarna förknippar med ledaren, samt 

att ledaren engagerar sig i att påverka medarbetarna genom ett agerande som är föredömligt. 

Temat framkom i samtal med 13 av 14 respondenter, och nedan beskrivs de två 

undergrupperna var för sig med tillhörande citat.  

Ledaregenskaper.  

Beslutsfattande och ledning. Respondenterna upplevde att det är viktigt att ledaren 

har en överblick över arbetet och tar ansvar, samt att den vidtar åtgärder och agerar. 

Deltagarna framhöll vidare att en ledare ska kunna vägleda och hålla samman gruppen, men 

också vara tydlig och ta beslut. En respondent uttryckte det så här: “Även om en grupp är 

ihopsatt av självständiga och självgående individer, så behövs någon som är spindel i nätet, 

någon som håller samman och har den övergripande kollen” (R2), vilket ytterligare en 

respondent höll med om: “Ledarskap är någon som går före, givetvis har en allmän 

helhetsbild över verksamheten och över uppdraget. Som kan styra. Att man går före och visar 

‘okej, hit ska vi’, sätter upp mål och ger förutsättningarna att tillsammans nå målen” (R3).  

Respondenterna menade även att strategiskt arbete är en viktig del av ledaruppdraget: 

“I det stora hela behöver [...] jag ha en tydlighet i vad mitt uppdrag är, och någon form av 

strategi liksom för hur man ska gå tillväga” (R4). Det framgick också att respondenterna 

förväntar sig att ledaren fattar viktiga beslut vid behov: “Jag behöver en chef som kan ta 

beslut kring vad jag kan göra, får göra och inte göra” (R1). Tydlighet och beslutsfattande 

ansågs därmed viktigt, men dock inte på ett auktoritärt sätt: “Jag vill ju att ledarskapet ska 

vara vägledande och visande och ha kontrollen och… ja men vara den övergripande som 

bestämmer. Men mer på ett coachande sätt då” (R10). 
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Tydlighet och trovärdighet. Respondenterna beskrev vikten av att ledaren både är 

tydlig i sin kommunikation och i sättet den förmedlar medarbetarnas roll och uppdrag, både i 

förhållande till sina egna roller men även roller i förhållande till varandra. Det var också av 

vikt att ledaren är trovärdig och transparent. En respondent uttryckte: “Att börja med att 

etablera en tydlig roll som jag har på företaget. Så att jag vet min uppgift, och vad jag ska 

göra, min ram och syftet med varför jag är där” (R13). En annan respondent menade att 

tydliga mandat underlättar svåra arbetssituationer:  

Att veta vad man har för mandat, det är viktigt för mig. Då har jag inte så svårt att ta 

tuffa beslut, eller att hantera situationer. Men jag behöver veta ramarna. Men att ha 

fritt agerande i det. En tydlig roll, med tydliga uppdrag. (R5) 

Det uttrycktes också att det behöver finnas en tydlighet i vad som skiljer roller åt, så att alla 

vet vem som gör vad: “Rollerna ska vara jättetydliga. okej, vad gör du som chef, vad gör jag 

som medarbetare, vad gör din chef, att det ska vara väldig tydligt. Eller om man är flera som 

jobbar ihop... Vilken roll är vilken?” (R2). Det framkom även att det behöver finnas en 

tydlighet kring beslutanderätt mellan olika parter: “Det är viktigt att förtydliga om någon roll 

står över en annan roll, om en här person har beslutanderätt över en annan person. Då behöver 

det vara uttalat - det går inte liksom att hinta om det” (R13). 

Ytterligare en aspekt som nämndes för att medarbetarna ska må bra är hjälp med 

avgränsningar i det dagliga arbetet:  

Det är väldigt lätt [...] att man sticker iväg på så många sidospår, och [...] ju mer det 

byggs på, desto mer stress och desto mer påverkar det välmåendet. Så det är ju en 

jätteviktigt del som ledaren har, att hjälpa till att avgränsa och tydliggöra. (R2) 

Deltagarna lyfte också att det är avgörande att ledaren är transparent: “Transparens tror jag är 

superviktigt, även i de svåra tiderna” (R3), vilket också kompletterades av vikten av att vara 
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trovärdig: “Om jag vet att ledaren har hela bakgrundsfaktan då har jag mycket lättare att 

förstå och ta till mig informationen. [...] Då blir det mer trovärdigt, och för mig är det är 

väldigt viktigt med trovärdighet” (R5). En liknande poäng uttrycktes så här av en annan 

respondent: “Förtroendet försvinner om en ledare [...] säger en sak och sen gör nåt annat. För 

en ledare måste på något sätt kunna stå för det man väljer” (R14).  

Att vara en bra förebild.  

Organisationskultur och värderingar. Respondenterna upplevde att det är viktigt att 

ledaren inger trygghet och genomsyras av organisationens värderingar. En respondent 

uttryckte: “Jag tycker att det är jätteviktigt att ledaren kan förmedla trygghet, i det som 

händer. [...] Men förmedla att den ändå har koll på situationen och de steg som måste tas. Att 

man kan vara trygg i ledarens efterföljd liksom” (R12). Flera respondenter påpekade att 

ledarens sätt att vara påverkar medarbetarna och att de bör agera som förebilder i olika frågor. 

En respondent uttryckte det så här: 

En chef är så viktig för att sätta standarden, för att sätta kulturen och få en att känna 

sig uppskattad som människa och medarbetare. [...] För en ledare är i den positionen 

att man sätter agendan, man statuerar exempel för hur en arbetskultur ska vara. (R8)  

På samma sätt menade respondenterna att ledaren bör göra organisationens värderingar 

synliga i sitt sätt att leda: “Att en ledare genomsyras av grundvärderingar som finns i 

företaget eller organisationen. Att leva det fullt ut, med värderingar” (R5).  

Rättvisa. Respondenterna uttryckte vikten av att ledaren behandlar medarbetare 

rättvist och står upp för vad som är rätt, men även att individer och deras olikheter 

respekteras, samt att att ledaren inte missbrukar sin makt eller trycker ner medarbetaren. En 

respondent beskrev: “För mig handlar det om att stå upp för det som är rätt, även om det 

betyder att jag har gjort fel eller om de behöver konfrontera” (R11). Flera respondenter 
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pratade om vikten av rättvisa och att ledaren inte diskriminerar: “En rättvis ledare som inte 

gör skillnad på medarbetare och medarbetare, utan ser hela gruppen. [...] Att man inte känner 

att man blir annorlunda behandlad eller annorlunda respekterad på grund av kön, eller ålder 

eller vad det nu må vara” (R9). En annan respondent höll med ovanstående: “Att man 

behandlar sina medarbetare lika som chef, att man inte favoriserar ung eller gammal, man 

eller kvinna, svart eller vit eller vad man ska säga” (R7). En respondent uttryckte också vad 

som inte är önskvärt gällande makt och att trycka ner medarbetare: “Jag vill inte att mina 

chefer påpekar eller kritiserar min livsstil ens på skoj. [...] Jag tycker ofta det bottnar i en 

trångsynthet och i värderingar om hur man ser på människor” (R2). En annan respondent 

påpekade: “Det finns så många olika härskartekniker och om chefer använder sig av det... det 

blir så... dåligt! Maktmissbruk är också ett bra ord” (R8). 

Inspirerande motivation  

Huvudtemat berör inspirerande motivation vilket innebär att ledaren på ett tydligt sätt 

kommunicerar en positiv vision och har höga förväntningar. Av 14 respondenter lyfte 12 

stycken dessa aspekter. Nedan beskrivs undergruppen med tillhörande citat. 

Positiv vision, förväntan och höga mål.  

Att inspirera till efterföljd. Det framkom att en önskvärd ledaregenskap är att genom 

sitt agerande inspirera snarare än tvinga medarbetarna att följa ledaren. En deltagare beskrev 

det så här:  

Det handlar om att gå före. [...] En ledare ska skapa en lust och en vilja att följa denne 

- då tycker jag att man är en bra ledare. [...] En chef som jag ser det måste man följa, 

och en ledare vill man följa. (R4) 

Och en annan respondent påpekade vidare att det är skillnad på att vara ledare och chef: “Så 

att vara chef och att vara ledare behöver inte vara samma sak” (R12).  
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Vision och riktning. Respondenternas upplevelse var att det är viktigt att ledaren har 

en vision och pekar ut en riktning. Deltagarna önskade också att ledaren och medarbetaren 

jobbar som ett team, där ledaren är mer en lagkapten än en styrande funktion. En respondent 

beskrev det så här: “Jag tycker att det är viktigt med positiv ledare, en ledare som har förmåga 

att skapa en teamkänsla och en gemenskap av någon slags tillhörighet” (R9). Liknande tankar 

beskrevs av en annan respondent:  

En ledare kan vara enormt bra på att få en att må bra, skapa en vi-känsla och skapa en 

känsla av att det här gör vi tillsammans. Eftersom man tillbringar så mycket tid på 

arbetet, så blir ju det viktigt att känna att man gör något viktigt och positivt, och att 

man är tillsammans på något sätt. (R3) 

En respondent uttryckte vikten av att ledaren har höga ambitioner för organisationen: “En 

framtidstro! Och lite våghalsighet liksom, att inte bara köra på det som är safe liksom. [...] 

Och sen ska man inte vara dumdristig, men det måste finnas någon slags passion som går 

igenom liksom” (R2).  

Engagemang och uppmuntran. Respondenterna förmedlade en önskan om att en 

ledare ska vara engagerad och positiv men även att ledaren inspirerar, peppar, uppmuntrar 

och utmanar sina medarbetare. En respondent beskrev det så här: “Engagerande. Att få mig 

engagerad, när jag inte är det så ska min ledare inspirera mig att bli det” (R5). En ledare får 

gärna peppa och inspirera menade en annan deltagare: 

En stöttande och peppande funktion tror jag är viktigt. Och en tydlighet kring vart vi 

ska. Och att man är lyhörd och att man liksom “okej, vart är du nu, vad gör vi och hur 

når vi dit?” och sedan komma med lite inspiration och pepp när det har gått bra. [...] 

Peppa, för det ska ju en ledare göra - den ska ju inspirera, utmana få personalen, eller 

de som de har under sig att känna: kul! (R3) 
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En respondent beskrev vikten av att uppmuntra sitt team: “Att ledarens roll då blir att den 

samlar och pushar sitt team eller så” (R9).  

Intellektuell stimulans 
Huvudtemat handlar om intellektuell stimulans vilket menas att ledaren är öppen för 

nya sätt att utföra uppdrag och även uppmuntrar andra att vara kreativa i sitt tänkande. Temat 

lyftes av 13 av 14 respondenter. Nedan beskrivs två undergrupper med tillhörande citat. 

Att tillvarata medarbetarnas kompetens.  

Mandat och förtroende. Respondenterna uttryckte en stark önskan om att ledaren ger 

medarbetaren mandat och förtroende i sin roll, samt att medarbetarna får frihet och ansvar. En 

respondent förklarade det så här:  

Att ha ledare som hittar en balans, som ger mig frihet - det handlar ju främst om att ha 

tillit till att jag... att man kan få ta beslut, att chefen litar på att man gör ett bra jobb. 

[...] om inte tilliten finns där så känner man ju sig inte så värdefull. (R4) 

Respondenterna menade att det både handlar om att inte detaljstyras, men att också lita på 

medarbetarens kompetens, vilket en respondent uttryckte på följande vis:  

Jag behöver det här förtroendet [...] dels på att man kan lägga upp sitt eget arbete och 

inte bli micro-styrd, men också utifrån förtroendet att sitter jag i den här rollen så är 

det här min kompetens, jag ska kunna de här bitarna... Även sakkunnigheten, att det 

förtroendet finns, då kanske jag sitter på mer kompetens än min chef gör. (R10) 

Orsaken är bland annat att medarbetarna upplevde att det försämrar deras välmående och 

motivation om de inte får ansvaret inom sitt område:  

Jag tycker det är viktigt att en ledare förmedlar förtroende, att den visar att den har 

förtroende för mig. Det är bland det viktigaste en ledare kan förmedla, så fort man 

känner att man inte har en ledares förtroende så tappar ju allting man gör. (R13) 



 

20 
Det är tydligt att just tilliten från ledarna till medarbetarna är avgörande, och en respondent 

beskrev det så här: “Att man har tillit från sin ledare. ‘Jag litar på att du utför det och att du 

kommer till mig om du har frågor’” (R5). 

Inkludering och delaktighet. Att ledaren ger medarbetare möjlighet att påverka 

förändringsprocesser samt att medarbetare görs delaktiga och inkluderas i processer ansåg 

respondenterna vara önskvärt, men även att ledaren förankrar förändringar hos medarbetarna. 

En respondent menade att frustration uppstår om inte ens kompetens tillvaratas i processer:  

Om man vet hur det är att bygga ett hus, och så ska någon bygga ett hus, och så 

lyssnar de inte på den som kan bygga hus… Det är ju frustrerande om de inte hör på 

de som kan. Att lyssna på den som faktiskt har erfarenheten är viktigt! (R14) 

Flera andra medarbetare uttryckte att de önskar vara delaktiga: “Som jag sa tidigare, det här 

om delaktighet. Möjligheten att påverka, så att inget maktspel äger rum” och “att man får ha 

en åsikt som medarbetare också, och inte bara som chef” (R11). Inkludering och delaktighet 

var enligt respondenterna viktigt för att behålla arbetsglädje och motivation. En respondent 

uttryckte motsatsen enligt följande: “Känslan av att känna sig överkörd leder ju till 

fruktansvärd omotivation” (R4). 

Att stimulera kreativitet.  

Öppenhet för initiativ. Respondenterna upplevde det som önskvärt att ledaren vill 

tillvarata medarbetarnas initiativ och kompetens samt uppmuntra nya lösningar som utvecklar 

både medarbetaren och organisationen.  

En person beskrev: “Jag upplever ofta att jag kanske inte är en ‘i boxen-människa’ och 

jag hittar ofta annorlunda eller nya lösningar, och då behöver jag en chef som kan ta tillvara 

på det, och i alla fall pröva dem” (R2). Att vara öppen för initiativ är något som medarbetarna 

menade påverkar deras välmående: 



 

21 
Jag tror att i alla yrken i princip så är det väldigt svårt att hålla sig exakt till sin 

arbetsbeskrivning, för det är väldigt svårt att göra - och det är ett sätt att växa också, 

att upptäcka nya saker man tycker är roligt. Det är viktigt att som ledare bejaka det, 

för om man inte får testa då kan det kännas väldigt hårt för en. (R2) 

Det lyftes också att medarbetarna värdesätter att få förtroende och att deras kompetens 

används, även om ledaren själv saknar kunnande inom området:  

Kompetens kontra makt - det finns beslutsfattare högre i ledning då, men som kanske 

absolut inte har kompetens inom ett område, och att kunna ödmjuka sig lite inför 

någons kunnande. Tyvärr resulterar det ofta i att man istället tar in kompetens utifrån, 

för att man litar inte på personalen, utan man tar in någon man känner, eller någon 

styrelsen känner, eller sådär, och som säger samma sak som medarbetarna, och då tar 

man ett beslut. (R13) 

Att vara bollplank och ge feedback. Respondenterna upplevde det önskvärt att 

ledaren ser deras arbetsrelaterade prestationer och ger feedback, men även att ledaren kan 

fungera som medarbetarnas bollplank. En respondent uttryckte följande: “Att veta att det 

finns någon att fråga och att bolla saker med” (R5) och en annan kompletterade med: “Det är 

ju så skönt om en chef har förkunskaper och kunskaper inom det jag håller på med, för då kan 

man ju bolla med en chef” (R6) Det var enligt respondenterna även viktigt vid 

beslutsfattande: “Jag vill bolla. Och känna... för till sist är det ju inte jag som kan ta alla 

beslut, och bara kunna bolla av, att ‘okej, då gör vi så här, är det okej?’” (R3). 

Individuellt hänsynstagande 

Huvudtemat består av individuellt hänsynstagande där underkategorier innebär att 

ledaren behandlar sina anställda som individer, att ledaren ägnar tid åt att coacha och utveckla 
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deras förmågor samt att ledaren bryr sig om dem och är medkännande. Temat lyftes av 

samtliga respondenter och nedan beskrivs tre undergrupper med tillhörande citat. 

Ett nära ledarskap.  

Individanpassat. Ett individuellt ledarskap var viktigt enligt respondenterna, eftersom 

medarbetarna kan skilja sig åt i vad de behöver av sin ledare:  

Det är också svårt att sätta det i en mall, hur en ledare ska vara. För det är ju det som 

är svårigheten med att var en bra ledare, att kunna vara individuell, eftersom alla 

medarbetare man leder är olika individer och behöver olika grejer. (R4) 

Ytterligare en respondent poängterade att medarbetarna kan behöva olika typer av ledning:  

Det är det som är ledarens uppdrag: att kunna se alla, se vem är den svaga länken? 

Vem ska man pusha? Vem ska man hålla tillbaka? Vem ska man släppa fri? Vem ska 

man hålla tajt? Vem ska man lyfta? Vem ska man hålla hårt? Allt det är sånt som är 

upp till ledare. (R14) 

Samtidigt som det uttrycktes en förståelse för att ledaren också är en individ med sitt sätt att 

vara, menade respontenter att det finns mycket att vinna i att som ledare vara öppen för att 

anpassa sig efter gruppens behov:  

Sen är väl det så individuellt också. Så jag tror som chef att man kan [...] få en bra 

start med nya medarbetare att man förklarar ‘så här är min ledarskapsstil - men den är 

inte spikad - ser du behov av att vi träffas mer eller så, då är jag öppen för det!’ Och så 

tycker jag att en duktig chef ska kunna hantera de olika medarbetarnas önskemål, 

kanske inte till punkt och pricka men ändå delvis. (R10) 

Ett individanpassat ledarskap kräver mycket av ledaren, varför denne måste få rimliga 

förutsättningar att lyckas. Det beskrev en respondent så här: “Individuellt ledarskap är ju a 
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och o, men det är ju också det svåraste som finns och det kräver tid, och så kan man inte vara 

för många medarbetare på en chef, för den tiden har man inte” (R4). 

Tillgänglighet och mottaglighet. Respondenterna förmedlade vikten av att ledaren är 

närvarande och tillgänglig så att ledare och medarbetare regelbundet kan mötas. De uttryckte 

också hur viktigt det är att medarbetare får komma till tals och bli lyssnade på samt att 

ledaren tar medarbetares upplevelser på allvar och inte förminskar dem. Vikten av närvaro 

uttrycktes bland annat så här: 

Framför allt så är det viktigt att göra sig synlig, att liksom synas på arbetsplatsen. Om 

det går en vecka utan att man har sett sin chef så börjar man ju undra lite… Bara det 

att man syns i korridorerna gör att man på ett sätt är mer närvarande. Att delta på 

luncher och fika och sånt gör stor skillnad, sånt sätter ju en lägre tröskel också om 

man behöver söka kontakt med en chef. (R13) 

En deltagare sade: “Det är viktigt att ledaren lyssna in och förstår, att medarbetaren blir sedd 

och att hörd på” (R5) och en annan påpekade vikten av vad ledaren förmedlar till 

medarbetarna: 

Så att man upplever att man är välkommen att ta kontakt, att det finns en öppenhet, en 

tillgänglighet - det är viktigt! [...] För om man får signaler när man tar kontakt att den 

inte har tid, eller får signaler att man är besvärande, det är inte bra. (R12) 

Det framkom också att medarbetarna vill bli tagna på allvar i olika situationer när de vänder 

sig till sin ledare: “Om då en chef ‘banaliserar’ eller gör det för enkelt, då blir det ju att man 

tappar förtroendet och att man inte kommer en andra gång liksom.” (R4) 

Utveckling av förmåga.  

Coachning. Respondenterna ville ha en ledare som hjälper medarbetaren till personlig 

utveckling och som är en coach. Ledaren ska uppmuntra individen och vilja se denne växa 
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och utvecklas. Respondenterna påpekade att ledarens inställning till dem är viktig, inte bara 

för medarbetarens mående utan för organisationen: “Att ledaren behandlar sina medarbetare 

lika [...] och verkligen tror på dem. [...] Jag hade en chef som sa ‘Jag ger mina medarbetare 

gyllene handklovar - ju mer jag utvecklar dem, desto mer kommer de vilja stanna’” (R1). 

Respondenten menade vidare att det är viktigt att ledaren själv är delaktig i medarbetarnas 

personliga utveckling vilket uttrycktes enligt följande: “Att se och lyssna på ens vilja och 

ambitioner! Upptäcka vilka kvaliteter man har, gärna kvaliteter man själv inte ser... Och 

kunna spegla det man gör. Jag ser min chef mycket som [...] en hjälp till personlig utveckling 

på jobbet” (R1). Ytterligare en respondent beskrev hur ledaren bör ha en genuin önskan om 

att medarbetarna ska växa:  

Att man vill se människor växa, att man inte i första hand dömer ut… Om det finns 

brister, att man då tänker ‘hur ska vi stärka för att det ska bli bra?’ Jag tror det är 

viktigt hos en ledare att man gläds över när andra växer. (R14)  

Respondenterna menade att ledaren själv har stor påverkan i huruvida medarbetarna utvecklas 

och växer i sig själva och sina roller, vilket kan exemplifieras i följande citat:  

Hur får man barn att växa? Jo, genom att stimulera, locka fram det goda, att vara det 

goda exemplet... Det är väldigt väldigt sällan det här med pekpinnen och att slå, det är 

inte den delen som gör att barn växer. [...] Att alla får känna att de är värdefulla, det 

tror jag är jätteviktigt. Motsatsen, det blir ju då att man inte mår så bra. [...] Vi är ju 

människor både barn och vuxna, man är inte annorlunda för att man är vuxen. (R14) 

Ytterligare en respondent visade på skillnaden mellan ett coachande ledarskap och ett som 

inte är det: “Då övergår det ju till en coaching, och då blir det ju mer att chefen frågar ‘Vad 

behöver du för att jobba inom ditt område? Vilka resurser behöver du?’ snarare än ‘gör det 

här’” (R13). 
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Medkänsla och trygghet.  

Ledarens människosyn. Respondenter uttryckte en önskan om att deras ledare är en 

person som tror gott om människor. En respondent beskrev att ledarens attityd till 

medarbetaren kan påverka välmåendet negativt: “Det är inte bra om ledaren har en inställning 

att inte lita på människor, eller tro att man inte talar sanning eller vill andra gott” (R5). Istället 

uttrycktes en önskan om att ledaren har en positiv människosyn: “Att man tror gott om 

människor. [...] att det finns nåd och förlåtelse. Att man vill se människor växa, att man inte i 

första hand dömer ut” (R14). En annan respondent beskrev vikten av att ledaren: “behandlar 

sina medarbetare lika, kanske inte likadant, men lika och verkligen tror på dem” (R1).  

Att visa omsorg. Flertalet respondenter fann det önskvärt att ledaren är medmänsklig, 

visar omsorg och intresse för medarbetarnas mående. De uttryckte också vikten av social 

kompetens, empati och inkännande för att medarbetarna ska känna sig sedda och uppleva att 

de får stöd från sin ledare. En respondent förklarade att det måste finnas jämvikt: “Det är en 

balans däremellan att pusha och att vara positiv, men också att känna in att det här kanske är 

jobbigt för dig som medarbetare” (R9). Andra respondenter uttryckte också att ledaren bör 

uppmärksamma hur medarbetarna mår: “Det beror kanske på ens självbild... men jag tycker 

inte att min chef behöver vara orolig för att jag ska prestera resultatet, det är ju därför jag 

jobbar… däremot - var snarare orolig för mig i det” (R2). En annan respondent poängterade 

hur viktigt det är att ledaren visar omsorg: 

Att människan är viktig, att personen är viktig. Alltså att man har ett genuint intresse i 

att sina medarbetare ska må bra. [...] För om man har den egenskapen som ledare, så 

tror jag att man vinner så mycket. Jag tror att tilliten skapas där hos många. Sen är det 

klart att man ska vara kompetent som ledare, och kunna massa saker, men jag tror att 

det är där det viktigaste är för att kunna bli en ledare. (R4) 
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Ledarens självkänsla. Att ledaren accepterar att bli ifrågasatt och har självinsikt, är 

ödmjuk och vågar “vara människa” inför gruppen uttrycktes som önskvärt från 

respondenterna. En respondent förklarade att det är viktigt att ledaren är öppen för kritik från 

medarbetarna: “Att tåla att bli ifrågasatt, och att någonstans uppskatta det. Att förstå att det 

kan leda till att man kommer framåt” (R13). En respondent påtalade att även ledare kan 

misslyckas: 

Jag har upplevt att cheferna inte är transparenta när de har brister - för alla har brister 

men det handlar om hur man hanterar dem. Jag tror det finns många som har en 

chefsroll som inte förstår att det är okej att säga ‘jag har gjort fel här.’ (R11) 

En annan respondent höll med och lyfte vikten av ödmjukhet: 

Att vara ödmjuk som ledare. Man kan vara rak och tydlig, men ändå ha en ödmjukhet. 

Att våga visa en rispa i sin egen fasad ibland. Kunna be om förlåtelse och be om 

ursäkt när det har blivit fel. Chefer som inte kan det, ger jag inte så mycket för. Men 

det är tyvärr ganska många som har väldigt svårt för det. Det är mycket stolthet. (R4) 

En respondent beskrev vidare om självdistans: “Det är viktigt att ledaren har självdistans - en 

ledare som tar sig själv på alltför stort allvar kan vara svår att ha att göra med. Det får gärna 

finnas humor där, en lättsamhet i rätt situation och rätt sammanhang” (R12). En annan 

deltagare pratade om självinsikt och hur ledaren ser på sig själv i sin ledarroll: 

Jag tror att många chefer har bilden av att ‘jag gör mycket för mina medarbetare, 

skulle de må dåligt kan de komma till mig och då tar jag tag i det’ medan många som 

arbetstagare inte har den uppfattningen av sin chef… Och det är någonting som en 

chef verkligen behöver filosofera och tänka på. (R2) 

Att ledaren förmedlar trygghet. Respondenter beskrev vikten av att känna sig trygg 

med sin ledare. En respondent uttryckte sig så här: “En chef som tar ansvar, som inte bara 
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skyller på dig om något går fel… Man ska kunna känna sig trygg även om saker blir fel, även 

om man gör fel kanske - så att man känner sig trygg med chefen” (R11). En annan respondent 

förklarade också vikten av att ledaren inger en trygghet genom att stötta sina medarbetare: 

‘Jag har din rygg’, typ ‘gör det här, går det fel då står du inte själv i det, utan då har vi 

misslyckats ihop. Och hittar på något annat.’ [...] Annars kommer jag inte våga göra 

saker jag inte är helt säker på att göra. Det känns väldigt viktigt! (R1) 

En respondent poängterade vikten av att ledaren förmedlar en relationell trygghet: “Det 

sociala tycker jag är jätteviktigt. Att man känner att man har en trygg grundkontakt” (R9). 

Saknas denna trygghet menade en annan respondent att osäkerhet hos medarbetaren kan 

uppstå:  

Man kanske inte i grunden har en trygg relation med sin chef, att ‘jag vet exakt vart 

jag har dig och jag vet att du tycker om mig som person och du gillar det jag gör’ - om 

man inte har den tryggheten, då kan det bli så lätt, att man tolkar in saker som man 

inte vet om man tolkar rätt eller tolkar fel så att säga. (R8) 

Ej önskvärt ledarskap 

Det framkom också av samtliga respondenter att det finns ledarskapsbeenden som de 

inte finner önskvärda för att uppleva psykologiskt välmående. I vissa fall fann respondenterna 

det enklare att uttrycka vad de inte uppskattade, i syfte att synliggöra vad de egentligen fann 

önskvärt. I samtalen betonades dels vikten av att undvika ett auktoritärt ledarskap, samt att 

frånvaro av ledarskap är negativt för deras välmående. Nedan beskrivs dessa två 

undergrupper med tillhörande citat. 

Auktoritärt ledarskap. Deltagarna tydliggjorde att de inte vill ha en hierarkisk 

organisation eller att deras ledare detaljstyr och kontrollerar dem. En respondent beskrev det 

så här: “Detaljstyrningen förstör väldigt mycket för en medarbetare, mer än bara det lilla 
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uppdraget man gör just nu. Och sånt får psykologiskt betydelse” (R13). En annan deltagare 

uttryckte: “Personligheten hos en ledare oerhört viktig - man kan gå alla möjliga 

ledarskapsutbildningar men kanske ändå inte lyckas fullt ut som chef för att man har en 

auktoritär personlighet” (R7). En respondent berättade: “En egenskap som jag haft i en chef 

är på gränsen till elak. Att vilja, till vilket pris som helst, vara ‘the top dog’. Allt 

ifrågasättande av den personens makt eller den personens auktoritet slogs ner med stenhård 

hand” (R8). 

Det framkom vidare att frihet är uppskattat och dess motsats är något respondenterna 

vill undvika: “Flexibilitet och frihet under ansvar som det så fint heter. Då tänker jag mest 

konkret på när, var, och hur arbetet ska göras. Att chefen går in och detaljstyr - det skulle man 

ju inte vilja” (R7). En annan respondent menade att ett sådant ledarskap förstör arbetsglädjen, 

och att risken finns att medarbetaren lämnar organisationen om ledarskapet styr på ett sätt 

som går emot medarbetarnas övertygelser:  

Om det finns en ledare som styr med järnhand då är det inte roligt. Framförallt om 

ledaren styr på ett sätt som jag tror är fel, och så ska jag försöka att göra det den vill. 

Det är faktiskt väldigt tveksamt om jag ställer upp [...] skulle det vara så att jag måste 

göra saker som jag tror är fel helt enkelt, då får jag ju lämna. Jag kan ju inte gå emot 

min övertygelse… lite kanske, men inte på det stora hela. (R14) 

En respondent betonade att ett hierarkiskt ledarskap kan fungera väl i andra kulturer, men inte 

i den svenska kontexten. Personen uttryckte sig så här:  

Så som företagsstrukturen ser ut i vårt land, att vi har en plan ledarkultur, så är det ju 

jättemycket en teamledare och en lagkapten, att man är ett lag och gör det 

tillsammans. Går du till andra miljöer och kulturer med ett tydligt ledarskap där du 

bara kommer med direktiv, det går ju det också. Men det funkar ju inte här i Sverige, 
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inte riktigt så som vi har det. Och då tror jag att en del inte är lämpade om man kör på 

den mer hierarkiska stilen, då kan man sabba ganska mycket, för vi svenskar är inte 

riktigt fostrade i det. (R3) 

Frånvarande ledarskap. Det framkom också att frånvaro av ledarskap, både gällande 

ledning och engagemang från ledaren var icke önskvärt för att medarbetarna ska må bra. En 

deltagare beskrev att en frånvarande eller otillgänglig ledare kan påverka måendet negativt: 

Att inte öppna upp för möjligheter att prata om saker som medarbetaren är påverkad 

av, eller lyfta frågor eller ge gehör för att man upplever saker på ett visst sätt. Och det 

kan vara lite jobbigt, om man känner att det inte finns tid, eller att man själv alltid 

känner att man måste ligga på för att få till ett samtal, då kan man känna sig som att 

‘han eller hon tycker nog att jag är jättejobbig’ och det skapar ju också en sorts 

osäkerhet. Helt enkelt en icke-närvarande chef. (R8) 

En deltagare sammanfattade det kort med: “Närvarande vill jag att de är” (R1) och en annan 

beskrev: “Att aldrig tilltala, säga godmorgon eller... nä, att man liksom blir nonchalerad eller 

inte lyssnad på… så skulle det ju bli riktigt jobbigt” (R7). Ytterligare en respondent uttryckte: 

Det är viktigt med uppföljning och intresse för det man gör. En klapp på axeln, ibland 

pushning och peppning att gå vidare och ta nästa mål, och att visa intresse för vad man 

gör. En ledare ska ju vara ganska insatt i vad varje medarbetare håller på med. (R4) 

Det påpekades också att ledaren vid behov behöver kunna axla svåra saker vilket en 

respondent uttrycker så här: “Om man duckar för de jobbiga grejerna så ska man inte vara 

chef” (R8). En deltagare beskrev det så här: “Om chefen försvinner, och att man står där själv 

och får ta mer ansvar än vad man är anställd för” (R6). Istället behövs en ledare som “kan och 

inte är rädd för att ta i saker, och ryta ifrån när det behövs. Och kunna ge stöd liksom” (R8).  
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Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka vad medarbetare i en barnrättsorganisation ansåg var 

ett önskvärt ledarskapbeteende för att de ska uppleva psykologiskt välmående på jobbet. 

Resultatet av studien visade att medarbetarna sammanfattat önskar en transformativ ledare 

som på ett förtroendeingivande sätt leder organisationen genom att vara ett gott föredöme. 

Medarbetarna önskade också att ledaren skulle vara inspirerande samt kunna uppmuntra, 

utveckla och tillvarata medarbetarnas kompetens. Dessutom önskade deltagarna att en ledare 

skulle vara empatisk och individanpassa sitt ledarskap. Ett auktoritärt eller frånvarande 

ledarskap ansågs vara icke önskvärt. 

Respondenterna var i stort sett eniga i sina önskemål och det framkom tydligt att de 

önskade ett transformativt ledarskap för att må bra. Det framkommer vid jämförelser med 

tidigare forskning inom området att det finns brett stöd för resultatet, då en mängd studier 

visat att medarbetare med en transformativ ledare ofta upplever välmående (Arnold, 2017; 

Arnold m fl., 2007; Diebig m fl., 2017; Jacobs m fl., 2013; Kranabetter & Niessen, 2017; Liu 

m fl., 2010; Munir m fl., 2012; Nielsen m fl., 2008; Nielsen & Daniels, 2012; Perko m fl., 

2014; Syrek m fl., 2013; Tafvelin m fl., 2011; Zwingmann m fl., 2014). Att deltagarna 

önskade ett transformativt ledarskap kan bero på att de av egen erfarenhet vet hur ledarskapet 

påverkar deras välmående. Men även om önskningarna skulle baseras på helt andra grunder 

indikerar vårt resultat att de är befogade och lämpliga, och det är intressant att medarbetarna 

efterfrågade något som så tydligt överensstämmer med litteraturen. Sammantaget tyder detta 

på att ett uppfyllande av medarbetarnas önskemål också sannolikt hade fått effekt för deras 

välmående, vilket skulle visa att vad medarbetarna efterfrågade också är vad de behöver för 

att må bra. Det är något som ger tyngd åt studiens resultat, och således finns goda skäl för 

organisationer att ta önskningar likt dessa på största allvar. 
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I studien framkom vikten av att ledarskapet innehåller en kombination av de fyra olika 

dimensionerna (idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och 

individuellt hänsynstagande). Det räcker till exempel inte med att vara väldigt empatisk och 

medkännande om man inte samtidigt vågar och kan ta beslut. Medarbetarna önskade således 

en ledare som kan uppfylla deras behov på ett flertal jobbrelaterade olika områden, vilket 

ytterligare styrker det faktum att ledarskap är ett oerhört komplicerat fenomen (Silva, 2016). 

Tidigare forskning bekräftar att faktorer inom samtliga dimensioner av det transformativa 

ledarskapet har påverkan på medarbetarnas välmående. Exempelvis poängterar Liu m fl. 

(2010) att det är viktigt med tillit och förtroende, vilket är en del av dimensionen “idealiskt 

inflytande”. Att ledaren hjälper medarbetaren att uppleva sitt arbete som meningsfullt är 

också avgörande för välmående (Arnold m fl., 2007; Nielsen, Yarker,  Brenner, Randall, & 

Borg, 2008; Perko, Kinnunen, & Feldt, 2014), något som kan anses vara en parameter i 

dimensionen “inspirerande motivation”. Annan forskning lyfter även att aspekter ur 

dimensionen “intellektuell stimulans” är viktiga för ökat välmående, bland annat att ledaren 

tillvaratar och uppmuntrar medarbetares initiativ (Tafvelin, Armelius, & Westerberg, 2011). 

Slutligen finns även studier som styrker att innehållet i den sista dimensionen “individuellt 

hänsynstagande” är viktigt för välmåendet, då de poängterar värdet av att medarbetaren 

upplever sig bli sedd av sin ledare och att denne uppmuntrar medarbetarens förmågor (Arnold 

m fl, 2007; Nielsen & Daniels, 2012). Således finns brett stöd i litteraturen för att varje 

dimension har betydelse för välmåendet, medan den aktuella studien lyfter perspektivet att 

samtliga dimensioner i kombination är viktiga. Samtidigt skiljer sig studien från tidigare 

forskning i fältet eftersom den kvalitativt undersökte vad medarbetare önskade sig snarare än 

att studera befintliga tillstånd med standardiserade mätinstrument. Tidigare forskning 

beskriver att medarbetare oftast upplever välmåendet med ett transformativt ledarskap 
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(Arnold, 2017; Arnold m fl., 2007; Diebig m fl., 2017; Jacobs m fl., 2013; Kranabetter & 

Niessen, 2017; Liu m fl., 2010; Munir m fl., 2012; Nielsen m fl., 2008; Nielsen & Daniels, 

2012; Perko m fl., 2014; Syrek m fl., 2013; Tafvelin m fl., 2011; Zwingmann m fl., 2014), 

medan denna studie poängterar att medarbetare önskar ett transformativt ledarskap för att 

förbättra sitt mående oberoende av sitt eget välmående eller nuvarande ledare. Studien blir 

således ett välkommet komplement till forskningsfältet. 

I studien framkom tydligt vad medarbetarna efterfrågade för att må bra, men minst 

lika tydligt framfördes vilka ledarskapsbeteenden som bör undvikas. Dels var respondenterna 

mycket tydliga med att det inte var önskvärt med ett icke-ledarskap, det vill säga när en ledare 

exempelvis är fysiskt frånvarande, brister i sitt uppdrag eller inte utövar ett aktivt ledarskap 

trots att den finns på plats. Baseras ståndpunkten på ekonomisk ersättning; att medarbetaren 

bedömer löneskillnaderna som obefogade om ledaren brister i sitt uppdrag och att upplevelse 

av orättvisa då leder till minskat välmående? Handlar det om principer; att medarbetarens 

mående försämras om denne upplever att ledaren inte utför ålagda uppgifter? Beror det på 

individuella behov; att medarbetaren efterfrågar stöd och ledning, och att avsaknaden av 

ledarskap orsakar brist på detta? Kanske finns helt andra förklaringar, alternativt är det en 

kombination av ovan nämnda orsaker till att närvarande ledarskap efterfrågas. Vidare 

forskning behövs för att kartlägga detta. Men även om förklaringar till varför medarbetarna 

ogillar ett frånvarande ledarskap slogs fast, skulle dessa kunna skilja sig mellan olika 

organisationer, avdelningar och slutligen medarbetare. Det torde därför vara viktigt att varje 

ledare för samtal med sina medarbetare för att få insikt om vilka orsaker de lyfter som viktiga 

i frågan om ledarskap, samt på vilket sätt ledaren bör visa sin närvaro.  

Närvarande ledarskap är således efterfrågat, men ett auktoritärt sådant vill 

organisationens medarbetare emellertid inte veta av. Det är något som skulle få dem att må 
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sämre, och det är intressant att reflektera även över detta utfall. För vissa skulle ett sådant 

ledarskap kanske medföra att de kände sig överkörda och icke inkluderade i processer, medan 

problemet för någon annan snarare låg i ledarens eventuella brist på empati. Denna studie 

fördjupade sig inte i orsaker till varför det auktoritära ledarskapet framhölls som viktigt att 

undvika. Tydligt blev ändock det faktum att respondenterna inte bara förmedlade vad de 

faktiskt önskade, utan också gav exempel på motsatsen. Resultatet visade också att 

medarbetarna önskade tydlighet från ledaren och förväntade sig att denna vid behov vågar ta 

beslut som inte samtliga parter uppskattar, något de menar det inte är detsamma som ett 

auktoritärt ledarskap. Således bör inte önskan om att undvika auktoritärt ledarskap tolkas som 

att ledaren inte ska vara tydlig eller alltid behöver vara överens med alla vid beslutsfattande. 

Studiens begränsningar och vidare forskning  

Studien synliggör behov av vidare forskning inom området som med fördel kan göras 

genom olika metoder. Andra tillvägagångssätt kan då lägga fokus på olika saker och därmed 

bredda kunskapen ytterligare. Givetvis finns svagheter i denna studies metodval, bland annat 

genom att förutsätta fysisk, tidskrävande och tidsbestämd närvaro av respondenterna, till 

skillnad från exempelvis en enkät som hade varit mer flexibel. För att åstadkomma ett 

generaliserbart resultat kan framtida studier med fördel använda andra urvalsmetoder än 

målinriktat urval. Likaså finns vissa förbättringsmöjligheter om studien skulle upprepas. 

Exempelvis hade det varit positivt om mer tid hade spenderats i organisationen före 

intervjuerna för att bygga upp ett förtroende hos medarbetarna. Att hålla intervjuer i 

organisationens egna lokaler kan visserligen vara gynnsamt för respondenterna på grund av 

tillgänglighet, men även försvåra anonymiteten då det möjliggör för övriga medarbetare att se 

vilka personer som går in i rummen där intervjuerna hålls. Detta är något forskare i en 

framtida liknande studie bör reflektera över för att förbättra förutsättningarna ytterligare.  
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För att inom angivna ramar kunna besvara syftet på ett tillfredsställande sätt 

avgränsades detta något efter datainsamlingen. Ett fåtal frågor var utifrån det förändrade 

syftet överflödiga, varför något justerade frågor kunde givit mer kärnfulla svar. Bedömningen 

är dock att andra frågor inte skulle ändrat resultatet eller gett annan data, samt att 

intervjuguiden sammantaget fungerade väl och gav svar av hög kvalitet. Det faktum att det 

finns brett stöd i litteraturen för samband mellan psykologiskt välmående och transformativt 

ledarskap talar också för att framtida forskning skulle komma fram till liknande resultat. 

Utöver tidigare nämnda forskningsförslag finns givetvis en mängd ytterligare studier 

som hade varit viktiga för fortsatt kunskapsutveckling inom området. Exempelvis hade det 

varit intressant att studera medarbetarnas personliga mående, samt om det finns tydliga 

samband med deras ledares sätt att leda. Ett sådant fokus kräver dock helt andra etiska 

överväganden och långt mer djupgående studier. Likaså hade det varit givande att genomföra 

studier där både ledare och medarbetare kommer till tals och där en jämförelse mellan 

medarbetarnas önskemål och ledarnas uppfattningar kan genomföras. Kanske hade en sådan 

undersökning visat på missförstånd och möjliga förbättringsområden som kunde komma 

organisationen till del. Det kan i framtida studier även finnas skäl att jämföra organisationer 

med varandra, och då fokusera på om önskvärda ledarskapsbeteenden skiljer sig åt mellan 

olika typer av branscher. Oavsett hade det gett ett mer berikande och mer generaliserbart 

resultat om mer än en organisation ingått i fallstudien.  

Vidare forskning hade med fördel också kunnat undersöka om det finns några 

dimensioner som är viktigare än andra för att medarbetarna ska uppleva ökat välmående, eller 

om stora färdigheter i en dimension kan kompensera för brister i en annan. Trots att vidare 

forskning är befogad visar både denna och tidigare studier att det finns goda skäl att tillvarata 

medarbetarnas intressen och försöka stärka det transformativa ledarskapet i organisationen.   
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Tillkännagivanden 

Vi vill framföra ett varmt tack till den berörda barnrättsorganisationen för uppmuntran 

och villighet att utföra fallstudien hos dem, samt till dess medarbetare som frimodigt delade 

med sig av de tankar som legat till grund för uppsatsen. Likaså vill vi tacka vår handledare 

professor Roland S Persson för ovärderlig hjälp under processens gång.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Inledande information  

- Tacka för att de deltar 
- Berätta om upplägg och ge information kring etiska förhållningssätt 
- Beskriv syfte 
- Förklara hur materialet kommer att hanteras 

 
Bakgrundsfrågor  

- funktion i organisationen  
- erfarenhet inom den roll du har just nu (år) 
- utbildningsnivå  
- ålder  
- kön 

 
Presentera upplägg:  

- ledarskap generellt  
- positiv och negativ påverkan på välmående  
- olika områden (konflikt, kommunikation, förändring, roll och uppdrag och 

värderingar)  
- öppet avslut  

 
Frågor att samtala utifrån:  
 

1. Definition  
a. Vad är ledarskap för dig?  

 
2. Generell påverkan  

a. Kan du ge exempel på ett sätt en ledare kan agera på som kan påverka ditt 
psykologiska välmående på jobbet?  

b. ev följdfråga  
 

3. Positiv påverkan  
a. Rent generellt, vad önskar du av en ledare för att du ska må psykiskt bra på 

jobbet?  
b. ev följdfråga 

 
4. Negativ påverkan 

a. Kan du ge exempel på sätt en ledare kan agera på som får dig att må 
psykologiskt dåligt eller mindre bra på jobbet? 

b. ev följdfråga  
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5. Konflikt  

a. När du hamnar i en konflikt på jobbet och en chef ingriper, vilka egenskaper 
hos denne skulle hjälpa dig och få dig att känna dig lugnare? 

b. Om vi vänder på det, finns det sätt att agera i en konfliktsituation som skulle 
försämra ditt psykologiska välmående?  

c. ev följdfråga  
 

6. Kommunikation 
a. På vilket sätt bör en ledare kommunicera för att du ska känna att du får den 

information och ledning du behöver för att må bra? 
b. Hur skulle ledarens sätt att kommunicera kunna försämra ditt välmående? 
c. ev följdfråga  

 
7. Förändring  

a. När saker och ting förändras på jobbet, vad skulle en ledare behöva göra för 
att du skulle kunna trivas bättre på jobbet? 

b. Finns det sätt en ledare kan agera på som skulle försämra ditt mående i en 
förändringsprocess?  

c. ev följdfråga  
 

8. Roll & uppdrag  
a. För att du ska må bra, hur mycket vill och behöver du hjälp av en ledare för 

att veta vad som är ditt jobb och dina uppgifter? 
b. Om du tänker motsatsen - finns det sätt som en ledare kan vara eller agera 

gällande roller och uppdrag som får dig att må dåligt eller mindre bra?  
c. ev följdfråga  

 
9. Värderingar  

a. Vilka värderingar eller sätt att vara hos en ledare är viktiga för dig för att du 
ska trivas och må bra? 

b. Finns det sätt att vara eller värderingar en ledare kan ha som får dig att må 
dåligt eller mindre bra på jobbet?  

c. ev följdfråga  
 

10. Huvudfråga: Nåt man vill lägga till?  
Avsluta och tacka. 
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Bilaga 2 - Inbjudan till medverkan i studie 

Hej! 

Vi heter Jonna Lindroth och Victoria Fernando och läser HR-programmet inriktning 

psykologi på Jönköping University. Just nu arbetar vi med vår kandidatuppsats och vi har fått 

förmånen att samarbeta med Er i detta projekt. Syftet med studien är att undersöka hur 

medarbetare upplever att ledarskapet påverkar deras psykologiska välmående på jobbet, och 

vi skulle gärna samtala med er om detta. Vi kommer inte be er att skatta ert mående eller 

utvärdera era ledare, utan syftet är enbart att diskutera önskvärda/icke-önskvärda 

ledarskapsbeteenden som kan påverka det psykologiska välmåendet.  

 

Intervjuerna är planerade till tisdag, onsdag och torsdag nästa vecka (v. 11) och vi önskar 

samtala med ungefär 16 personer. För att medverka är det en förutsättning att du har 

överordnad ledare och inte underställd personal. Intervjuerna tar cirka 30-40 minuter, dessa 

bokas i förväg via mail - se nästa sida för mer information. Vi hoppas att ni vill ta chansen att 

vara med och bidra med era tankar, men självklart är deltagandet är frivilligt. Om du väljer att 

vara med men ångrar dig har du rätt att när som helst avbryta. Alla medarbetare kommer att 

vara anonyma och samtalet kommer att spelas in, men svaren hanteras konfidentiellt. 

 

När vi fått in alla intervjusvar kommer vi sammanställa dessa genom en tematisk analys och 

kartlägga vad ni medarbetare anser är ett önskvärt ledarskap, och vad som bör minimeras för 

att undvika icke-välmående på arbetsplatsen. Självklart kommer det finnas möjlighet att ta del 

av resultatet när arbetet är slutfört.  

 

Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över! 

 

Vänligen, 
Victoria Fernando och Jonna Lindroth 
 
Kontaktuppgifter:  
Victoria: victoria.fernando93@hotmail.com 
Jonna: jonnalindroth@gmail.com 
 
 

mailto:victoria.fernando93@hotmail.com
mailto:jonnalindroth@gmail.com
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Intervjuschema 

Maila oss (gärna minst två) tider som du skulle kunna delta vid en intervju. Vi återkommer 

med besked så fort vi pusslat samman schemat så bra som möjligt för alla. Totalt önskar vi 

ungefär 16 intervjuer och schemat erbjuder fler än det, så det finns gott om alternativ. 

Eftersom vi är två som intervjuar finns det två bokningsbara tider samtidigt. Vi räknar med att 

intervjun tar runt 30-40 minuter, men vill ha lite marginal. 

 

Boka tid genom att maila: victoria.fernando93@hotmail.com - gärna så snart som möjligt 

men senast måndag 9/3 klockan 10.30. 

 

Tusen tack för att ni ställer upp!  

/Victoria & Jonna  

 Tisdag 10/3 Onsdag 11/3 Torsdag 12/3 

Tider        

Pass 1 
8.45 - 9.30 

      

Fm-paus       

Pass 2  
10.00 - 10.45 

      

Pass 3  
10.45 - 11.30 

      

Pass 4  
11.30 - 12.15 

      

Lunch       

Pass 5  
13.00 - 13.45 

      

Pass 6  
13.45 - 14.30 

      

Em-paus        

Pass 7 
15.00 - 15.45 

      

Pass 8  
15.45 - 16.30  
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