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Sammanfattning 
En ledare som kan engagera en arbetsgrupp och att känna arbetsglädje inspirerar 
medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Syftet med studien är att undersöka om 
och hur ledarskapsstil och ledarens empatiska förmåga har betydelse för medarbetares 
arbetsengagemang inom vård och omsorg. Som metod valdes kvalitativ metod och 
innehållsanalys. För att komma medarbetare inom vård och omsorg nära intervjuades 
sju personer från korttidsboende, äldreboende och sjukhus i västra och södra Sverige. 
Resultatet presenterades i form av tre teman. De tre teman är ledarskapsstil, hållbart 
medarbetarskap och närvarande ledare. Informanterna lyfte fram den empatiska 
förmågan hos ledaren, att se alla som individer, lyssna och vara lyhörd som viktiga 
egenskaper. Resultatet visar att kompetensutveckling hos den enskilda medarbetaren 
bidrar till ett ökat engagemang. Närvarande ledarskap beskrivs av informanterna som 
betydelsefullt för engagemanget genom måltydlighet och gemensam värdegrund. 
Skillnader mellan medarbetare som arbetar inom de olika huvudmännen, kommun och 
landsting, är att möjligheten till kompetensutveckling och en god löneutveckling 
upplevs som av större betydelse för medarbetare inom landsting. Dessutom framfördes 
att de ekonomiska förutsättningarna för kompetensutveckling skiljer sig mellan 
kommunal vård i västra Sverige och landstingsvård i södra Sverige. 
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INLEDNING 
 
Media rapporterar om att det råder och kommer finnas brist på undersköterskor även i 
framtiden, framför allt inom äldreomsorgen. Undersköterskan beskrivs som en viktig 
funktion i vårdapparaten som inte går att klara sig utan. Det är, och kommer, i framtiden 
att vara fundamentalt för samhället att bibehålla och nyanställa undersköterskor inom 
vård och omsorg. Vidare rapporterar media om bristen på sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor på landets sjukhus. Olika faktorer nämns i rapporteringar som 
viktiga för att få medarbetarna att söka sig till vårdyrkena samt att stanna kvar, där 
arbetsmiljö är en av dem (Sveriges Television, 2016, 2017). 
 
Några av utmaningarna som samhället nu står inför, är en ökande åldrande befolkning 
och begränsade ekonomiska resurser (Dellve & Wolmesjö, 2016, s.21). Inom vård och 
omsorg finns ett behov av ett fortlöpande förbättringsarbete med ständiga prioriteringar. 
Kompetenta medarbetare är en nödvändighet för att kunna bedriva en god vård och 
arbetet med att behålla personal inom yrket beskrivs som centralt. Arbetet med hållbart 
medarbetarskap är en viktig del av arbetet för ledare verksamma inom äldreomsorgen 
(Dellve & Wolmesjö, 2016, s.19). 
 
Ledarskapsforskning visar att medarbetarens prestation samt engagemang på 
arbetsplatsen har en koppling till ledarskapsstil. Dellve och Eriksson (2016) beskriver 
att ledarskapet är avgörande för faktorer som arbetsmiljö, medarbetarengagemang samt 
ha förmåga att få en arbetsgrupp att arbeta mot samma mål. Ledare har därmed 
betydelse för det hållbara medarbetarskapet. Ledare på alla nivåer bör arbeta för 
personalens välmående och sträva efter goda förutsättningar för att medarbetaren ska 
känna arbetsengagemang.  
 
Intresset för ledarskapsstil och dess påverkan på medarbetarens engagemang grundar sig 
på författarnas olika bakgrund, sjuksköterska och enhetschef inom landstinget och 
undersköterska inom kommunen. Erfarenheter av ledarskap och intresset för kopplingen 
mellan ledare och medarbetare har lett fram till frågeställningen som behandlas i 
uppsatsen.   
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BAKGRUND 
Vi inleder med att beskriva vård och omsorg som verksamhet och övergår sedan till 
ledarskap, ledarskapsstil och slutligen behandlas ett avsnitt om arbetsengagemang. 

Vård och omsorg – En komplex verksamhet 
 
Landsting och kommun är de styrande verksamheterna med ansvar om den svenska 
vård och omsorgen (Rönnberg, 2011, s.19). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
HSL, är det skriftliga regelverk där lagtexten för de båda aktörerna finns beskriven 
(Rönnberg, 2011, s.37). Äldreomsorg och korttidsvård är verksamheter i kommunal regi 
och Socialtjänstlagen (2001:453) reglerar rätten till insatser enligt beslut om bistånd 
enligt § 6 (Fahlberg, 2012, ss.58-59). Sedan 1992 är det beslutat att landsting och 
kommun har ett gemensamt ansvar om medborgarnas vård- och omsorgsbehov 
(Rönnberg, 2011, s.36-37). Vårdgivarna har även ett personal- samt arbetsmiljöansvar 
med arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet (Rönnberg, 2011, s.28). 
 
Vård- och omsorgssektorn har en konstant brist på vårdplatser, en pågående 
personalflykt, en växande andel äldre medborgare med svårare sjukdomar samt 
patienter med ökade förväntningar på delaktighet och behandlingsmetoder. 
Utvecklingen har gått i ett rasande tempo vilket har medfört att sjukvården inte har 
hunnit utvärdera nya metoder vilket försvårar vedertagen praxis (Rosén, 2012, ss.3-4). 
Äldreomsorgen har det senaste decenniet ställts inför utmaningar när olika modeller för 
styrning införts. Styrningsmodellernas idéer innebär ett arbetssätt som möter dagens 
krav på en effektiv verksamhet med fokus på medborgarens rätt att påverka sin situation 
(Dellve & Wolmesjö, 2016, s.25).  
 
Inom vård och omsorg utsätts dagens chefer för prioriteringar och omorganisationer, 
vilket ställer stora och ibland även omöjliga krav på att bibehålla en god och säker vård. 
För att kunna ge en god och säker vård måste synsättet på vad en bra omvårdnad för 
patienterna är förändras (Svensk sjuksköterskeföring, 2015). Första linjes chefer inom 
vård och omsorg har ett personalansvar (Thelin & Wolmesjö, 2014, s.10). Vård- och 
omsorgsprofessionella har genom studier signalerat ett missnöje över minskade resurser 
och ser konsekvenserna det ger för arbetsmiljön (Dellve & Wolmesjö, 2016, s.25). 
 
Båtelson (2017) betonar vikten av att arbetsgivaren måste se över arbetsmiljön och 
skapa möjlighet till karriär- och kompetensutveckling. Hon framhäver att det krävs ett 
gott ledarskap för att införa dessa åtgärder samt att alla i ledningsbefattning lyssnar på 
sina medarbetare och genom det ger möjlighet till att skapa hållbara arbetsplatser. 

Ledarskap och dess betydelse för hållbara vård- och 
omsorgsorganisationer 
En chef definieras som en person som formellt har tilldelats rollen som chef (Bruzelius 
& Skärvad, 2011, s.372). Alvesson och Sveningsson (2012, s.310) beskriver en chef 
som gör saker rätt medan en ledare gör rätt saker. En ledare vill veta vad medarbetaren 
tänker och känner inför en arbetsuppgift och hur det påverkar arbetsplatsen. En chef kan 
få medarbetaren att utföra arbetsuppgifter men är inte intresserad av hur det påverkar 
arbetsplatsen, miljön eller uppgiften (Alvesson & Sveningsson, 2012, s.311). 
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Hållbar utveckling är ett begrepp som fick ett stort genomslag när 
Brundtlandskommissionens rapport (1987,s.41) kom med definitionen: ”En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
 
Hållbar utveckling, inom organisationer, är utveckling med ett långsiktigt 
hållbarhetsperspektiv socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Goda resultat bör förenas med 
goda förhållanden på arbetsplatsen. Dagens behov av effektivisering inom verksamheter 
bör således ske på ett sätt, som inte riskerar ohälsa hos medarbetarna. Arbetet med 
hållbar utveckling bör ske med förutsättningar för främjandet av det hållbara 
medarbetarskapet. Ledarskapet bör betrakta medarbetaren som en viktig resurs snarare 
än en förbrukningsvara. Värderingen bör genomsyra alla led inom organisationen 
(Dellve & Eriksson, 2016). 
 
Dellve och Eriksson (2016) betonar att en ledarskapsstil inom vård och omsorg där 
medarbetaren trivs gynnar organisationen. Vidare beskrivs att det inte finns någon 
ledarstilsmall att gå efter, det är upp till varje ledare att ha ett reflekterande sätt 
gentemot sig och sin ledarstil. Dellve och Eriksson (2016) lyfter dock fram att 
förtroende och relationer är en oumbärlig del av ledarrollen. Skakon, Nielsen, Borg och 
Guzman (2010) visar samband mellan ledare och medarbetare. En ledare som är 
engagerad, uppmuntrande samt stödjande inför sina medarbetare, ger medarbetare som 
signalerar välmående. Ledare och dess medarbetare som har svårt att få relationen 
mellan dem att fungera på ett positivt sätt löper större risk att utveckla en arbetsplats 
med högre känslighet för stress. Grönlund och Stenbock-Hult (2014) skriver att vård 
och omsorg av hög kvalité kräver ett medvetet ledarskap. Förmågan ger inflytande och 
påverkansmöjligheter över en arbetsgrupp och får den att arbeta mot gemensamma mål. 
  
Ledare inom vård- och omsorgsorganisationer bör få förutsättningar att arbeta 
målinriktat med personalens välbefinnande. Det hållbara ledarskapet ger ledaren 
förutsättningar och resurser att arbeta effektivt och målinriktat. Bremer, Jonasson och 
Sandman (2016) beskriver vanliga dilemman som kan vara ett hinder för att kunna 
utöva ett fullgott ledarskap inom äldreomsorgen. Chefsarbetet innebär förutom 
ledarskap, ekonomiansvar och ansvar för logistik samt buffert. Första linjens chefer är 
en mellanhand mellan medarbetaren och högre linjens chefer. Det ger ofta en känsla av 
konflikt mellan värden som arbetsmiljö och brukare. För att kunna leda och inspirera 
behövs åtgärder för att avlasta första linjens chefer för att ge ledarskapet en mer aktiv 
roll i arbetsvardagen. 

Transformativt ledarskap 
Det finns flera olika ledarskapsstilar men flera forskare (Hayati, Charkhabi & Naami, 
2014 och Manning, 2016) lyfter fram den transformativa ledarskapsstilen som ett 
vinnande koncept gällande att öka engagemanget hos medarbetarna.  
  
Manning (2016) skriver att kännetecken för det transformativa ledarskapet är bland 
annat att ledaren inspirerar medarbetarna genom att ge utmaningar till sina medarbetare 
men även genom att delge lärdom om arbetsuppgiften samt att öka gemenskapen hos 
medarbetarna. Det krävs också en tydlig kommunikation gällande förväntningarna på 
medarbetarna vilket ska leda fram till att de förväntade målen uppnås tillsammans. 
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Ledaren kan också ta en individuell hänsyn vilket innebär att ledaren kan se 
medarbetarnas behov av utveckling genom att visa empati, medkänsla samt att ge stöd 
och handledning. Dessutom ska ledaren stimulera och uppmuntra medarbetarna till att 
vara uppfinningsrika vilket innebär att ledaren ifrågasätter, lyfter problem och bistår till 
att vidarutveckla uppgifter. 
 
Den viktigaste delen i det transformativa ledarskapet är att medarbetarna har förtroende 
och tillit till sin ledare men också att ledaren är respekterad och pålitlig (Dellve & 
Eriksson, 2016). Detta innebär att ledarens egenskaper har stor betydelse för ledarskapet 
men också för medarbetarskapet. Osborne-Kilpatrick (2009) beskriver betydelsen av 
ledarens förmåga till ett bra bemötande och hur det transformativa ledarskapets 
empatiska förmåga gynnar medarbetaren positivt, gällande engagemanget i 
verksamheten. Hayati, Charkhabi och Naami (2014) skriver att det transformativa 
ledarskapet kan uppmuntra medarbetare till att nå betydelsefulla organisatoriska mål 
inkluderat högre produktion, presterande, bättre service samt förmågan att lösa sociala 
problem. Ledare med den transformativa ledarskapsstilen förbereder och utmanar 
medarbetarna till att nå personliga utvecklingsmål. 
 

Empati och ledarskap 
Ordet empati förklaras i Svenska Akademins ordlista (1996) som en förmåga till 
inlevelse i andras problem. Empati är en psykisk färdighet och kännetecknas av att en 
person har en talang att uppleva och förstå andra människors känslor. Empati handlar 
om inlevelse och medkänsla samt att kunna förstå och känna med andra utan att välja 
sida (Bra böckers lexikon, 1996). För att kunna känna empati måste fyra delar ingå: (1) 
känna vad personen i fråga känner, (2) förstå vad personen i fråga känner, (3) att kunna 
avgöra från vem känslan kommer ifrån samt (4) besvara personen i fråga med 
medkänsla och omtanke. Empati uppstår bara om personen har ett intresse och 
värdesätter den andra personen. Empati kan inte styras utan personen måste ha ett 
engagemang hos personen (Wikipedia, 2016). Detta innebär att ledaren måste bygga 
upp ett förtroende och en tillit till sina medarbetare om ledaren ska kunna bedriva sin 
ledarskapsstil (Dellve & Eriksson, 2016). 
 
Att vara ledare inom vård och omsorg innebär ett komplext arbete med ett helhetsansvar 
om medarbetare, anhörigas upplevelser samt brukares vård och omsorg (Thelin & 
Wolmesjö, 2014, s.10). Ett sätt att främja en positiv utveckling inom verksamheten är 
att ledaren har en ledarstil som är empatisk. En empatisk ledarstil kan främja 
organisationen genom att stilen påverkar medarbetare, anhöriga och patienter positivt. 
Värderingarna hos den empatiska ledaren, inspirerar och uppmuntrar till ett ökat 
engagemang hos medarbetaren vilken kan leda till ett ökat engagemang till patienten 
(Osborne-Kilpatrick, 2009). 

Arbetsengagemang 
Engagemang är ett begrepp som är komplext och uppbyggt av flera olika byggstenar. 
Dellve och Eriksson (2016) fokuserar på hur ledarskapet och dess stil har för betydelse 
för att en medarbetare ska kunna utveckla arbetsengagemang. Faktorer som krav på en 
lagom nivå av ledarskap, inflytande, utveckling, förtroende och måltydlighet spelar in. 
Arbetsengagemang kan vara en måttstock för att mäta hur effektiv och välmående en 
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individ eller arbetsgrupp är. För att på bästa sätt uppnå arbetsengagemang krävs 
faktorerna som nämns ovan. Välbefinnande har en betydelse för att engagemang ska 
kunna födas fram.  
 
Antonovskys begrepp KASAM (känsla av sammanhang) diskuteras också utifrån teorin 
av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Jahren Kristoffersen, 2001, s.76). 
Antonovsky beskriver begriplighet som en förståelse av det som sker, att få en ordning i 
tillvaron. Vidare beskriver Antonovsky meningsfullhet som att en förståelse för 
tillvaron ger ökad motivation. Till slut nämner Antonovsky betydelsen av hanterbarhet, 
att personen bör ha inflytande och möjlighet att kunna påverka sin situation. 
Tillfredsställelse skapas genom att kunna behärska sin situation. Det är en av flera 
viktiga byggstenar i begreppet välbefinnande och hur välbefinnandet kan föda 
arbetsengagemang (Jahren Kristoffersen, 2001, s.77). 
 
Ledare kan aktivt föda vilja och lust till goda arbetsinsatser. Samspel och återkoppling 
mellan ledare och medarbetare är avgörande för viljan hos medarbetaren, att arbeta 
effektivt och målinriktat. Ledarens aktiva roll innebär att vara en ledstjärna med 
visioner, förmåga att föra över dessa genom bekräftelse samt visa uppskattning. Genom 
att tala om vad som är en uppskattad arbetsprestation hos medarbetaren, uppmuntrar det 
till en fortsatt sådan. Engagemanget som föds genom bekräftelsen kan ge fördelar 
exempelvis genom ökade arbetsprestationer. Den positiva spiralen genomsyrar hela 
verksamheten och alla blir vinnare (Philipson, 2004, ss.38-40). 
 
Arbetsplatsens kultur är avgörande för ett hållbart medarbetarskap och har betydelse för 
engagemang för densamme. Mannings (2016) studier av sjuksköterskor visar att det 
genom ledarskapsstil går att påverka arbetsglädje och engagemang positivt. Det 
transformativa ledarskapet nämns som positivt i resultatet. Den psykosociala 
arbetsmiljön är viktig och har ett hållbarhetsvärde för organisationen och det 
transformativa ledarskapet kan inspirera till en god arbetsmiljö genom det goda 
ledarskapet. 

Medarbetarskap 
Tengblad (2009,s.15) beskriver medarbetarskap som en relation mellan medarbetare och 
arbetsgivare men också mellan arbetskamrater, brukare och patienter. Medarbetarskap 
bygger på olika faktorer. Förtroende, öppenhet, gemenskap, samarbete, engagemang, 
meningsfullhet, ansvarstagande samt initiativförmåga är centrala begrepp i 
medarbetarskapet. En öppen dialog och delaktighet mellan arbetsgivare, arbetstagare 
och arbetskamrater emellan främjar visionsarbetet. Medarbetarskapet kan utvecklas med 
sociala aktiviteter, vilket kan främja gemenskapen och samarbetet. Tengblad (2009,s26) 
illustrerar medarbetarskapshjul som ett cirkulärt hjul där allt hänger samman i en 
bestämd riktning. Det vill säga att förtroende och öppenhet skapar gemenskap samt 
samarbete vilket ger engagemang och meningsfullhet som skapar ett ansvarstagande och 
initiativförmåga. Tengblad (2009,s.26) väljer att lägga till sociala aktiviteter som 
stimulerar gemenskapen hos medarbetarna, vilket medför att de känner sig mer 
delaktiga i visionsarbetet, får ett ökat engagemang och ansvarstagande. De olika delarna 
som sociala aktiviteter för med sig leder till bättre kommunikation som skapar 
förtroende och öppenhet, vilket utgör en grund för bättre medarbetarskap. 
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Figur 1 - Illustrering av medarbetarskapet enligt Tengblad (2009). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Den svenska vården och omsorgen brottas med utmaningar som följer i spåren av 
resursbrist. Personalflykt, pensionsavgångar, höga sjukskrivningstal och ständiga 
organisationsförändringar utmanar ledarskapet. Det är en utmaning att skapa 
förutsättningar för att behålla personal med rätt kompetens. Forskare är överens om att 
ledarens stil är viktig och har en påverkan på medarbetarens psykiska välbefinnande, 
tillfredställelse och motivation på arbetet. I litteraturen finns det beskrivet hur särskilda 
ledarskapsstilar samt strategier medverkar till ett positivt arbetsklimat. Det 
transformativa ledarskapet samt en empatisk stil har visat sig ha en positiv effekt på 
medarbetarskapet. En ledare som är stödjande och stimulerande kan påverka 
medarbetarens känsla av trivsel och glädje inför sitt arbete. Med denna studie undersöks 
hur personal, inom vård och omsorg, upplever sambandet mellan ledarskapsstil och 
arbetsengagemang. Frågan är viktig att undersöka då det finns en medvetenhet om 
sambandet mellan ledarskapsstil och medarbetares arbetstrivsel inom vård- och 
omsorgsorganisationer. 

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka om och hur ledarskapsstil och ledarens empatiska 
förmåga har betydelse för medarbetares arbetsengagemang inom vård och omsorg.  
 

METOD 

Metodval 
För att komma medarbetare inom vård och omsorg nära valdes en kvalitativ studie med 
innehållsanalys. Metoden används för att tolka texter och är välkänd inom 
vårdvetenskapen. Fokus ligger på tolkning och granskning av intervjutext och är 
användbar inom olika forskningsnivåer och forskningsområden (Granskär & Höglund- 
Nielsen, 2016, s.187). Intervjuer ger möjlighet att förstå upplevelser och kan vara ett 
sätt att få fram nya infallsvinklar utifrån erfarenheter (Dahlberg, 2014, s.90). Vid 
tolkning av intervjutext bör hänsyn tas till att varje person är unik och har sin egen 
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livserfarenhet och livshistoria. Erfarenheterna är även knutna till den kultur som 
personen lever i eller kommer från. Analysen har en induktiv ansats som kan används 
när upplevelser ur människors liv tolkas (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, ss.187-
188). Den kvalitativa forskningstraditionen ser på världen som komplex och med 
synsättet att sanningen ligger i betraktarens ögon.  

Urval  
Medarbetare valdes ut ur två olika kommunala verksamheter och ett sjukhus med syftet 
att undersöka likheter och olikheter i verksamheterna. Urvalet genomfördes ur ett 
bekvämlighetsperspektiv med utgång från geografisk närhet. Kriterierna för deltagande i 
studien var undersköterskor som arbetar aktivt inom kommunal korttidsvård och 
äldreboende samt undersköterskor och sjuksköterskor inom landstingsvård. 
Målsättningen var att intervjua 6 personer, 3 undersköterskor från kommunal 
verksamhet i västra Sverige och 3 undersköterskor eller sjuksköterskor från landstinget i 
södra Sverige (tabell 1). Inom landstinget valdes medarbetare ur både kategorin 
undersköterskor och sjuksköterskor på grund av att en arbetsgrupp består av likvärdigt 
antal av båda yrkeskategorierna. Inom gruppen landstinget anmälde sig flera 
informanter vilket ledde till att fyra intervjuer utfördes där. För att få ett bra underlag för 
samtal var ett kriterium en arbetslivserfarenhet på minst 5 år.  
 
Kommunen Landstinget 
Undersköterska 1 Undersköterska A 
Undersköterska 2 Sjuksköterska B 
Undersköterska 3 Sjuksköterska C 
 Undersköterska D 
Tabell 1 Fördelningen av informanter. 

Datainsamling 
Intervjufrågor arbetades gemensamt fram baserat på erfarenhet samt genom granskning 
av litteratur och forskning om ledarskapsstil. Frågorna diskuterades med handledaren 
som gav rådet att omformulera frågorna till mindre ledande frågor, vilket gjordes innan 
intervjuerna påbörjades. Resultatet sammanställdes i en intervjuguide, inspirerat av 
tidigare uppsatsers upplägg (bilaga I). Frågorna testades i en pilotintervju för att 
kontrollera dess tidsaspekt samt utformning och bedömdes som användbara för studien. 
Frågorna syftade till att inbjuda till samtal kring informanternas erfarenheter och 
upplevelser om ledarskap, ledarskapsstil samt medarbetarengagemang och designades 
med syftet att uppmuntra till följdfrågor och diskussion. 
 
Informationsbrev om studien skickades ut till utvalda enhetschefer inom korttidsvård 
och äldreomsorg i västra Sverige och till enhetschefer på ett sjukhus i södra Sverige 
(bilaga II) och medarbetare (bilaga III). Mail- och telefonkontakt med intresserade 
enhetschefer på korttids- och äldreboenden samt sjukhus resulterade i att ett antal 
intervjutillfällen planerades in. Enhetschefen valde ut medarbetare som uppfyllde 
kriterierna och gavs information om syftet med studien. Ett skriftligt medgivande om 
medverkan erhölls i samband med intervjun. 
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Intervjuerna genomfördes i Syd- och Västsverige under veckorna 8-10, våren 2017. Vid 
intervjutillfällena uppmuntrades informanterna att dela med sig av sina egna 
erfarenheter och upplevelser. Informanterna informerades om rätten att avbryta sin 
medverkan när som helst under studien och att analysmaterialet inte delgavs någon 
utomstående samt att intervjuerna skulle presenteras så att ingen enskild kan 
identifieras. Intervjuerna spelades in med hjälp av smartphones. 

Dataanalys 
 
Det inspelade materialet transkriberades, textades in på dator, i samband med 
genomlyssningar av intervjuinspelningarna.  Därefter följde en genomläsningsprocess 
där texterna lästes igenom noggrant vid upprepade tillfällen, för att bekanta sig med 
texten och få en helhetsbild. Intervjumaterial bestod av 15 utskrivna sidor på 1,5 
radavstånd. En författare kodade fyra intervjuer och den andra författaren kodade tre 
intervjuer. Detta arbete utfördes till en början enskilt. Därefter diskuterades och tolkades 
analysen tillsammans via internet samt fysiska möten för att uppnå en gemensam 
förståelse för det analyserade materialet.  
 
Vid den gemensamma genomläsningen gulmarkerades meningsenheter som 
kondenserades och därefter kodades. Varje kod blev sedan indelad i underkategorier 
som efter ytterligare analys resulterade i 9 kategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2012 ss.189-191). Tabell 2 illustrerar analysprocessen. De analyserade 
innehållskategorierna citerades och knöts samman för att illustrera resultatet (bilaga IV). 
I bilaga IV är kategorierna skrivna i fetstil. Efter ytterligare analys av kategorier 
framkom tre teman, där kategorierna placerades in. Dessa teman gavs en lämplig 
benämning och lades till grund för resultatet av undersökningen, se figur 2. 
 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Det handlar om 
bemötande, det 
är viktigt. 

Bemötande är 
viktigt 

Hur man blir 
behandlad 

Mjuka värden Empati 

En chef som kan 
pusha behövs för 
att kunna växa 
som individ. 

Pusha för att 
växa. 

Växa som 
medarbetare. 

Feedback Stöttning 

Se all personal, 
att se vad varje 
person är bra på, 
då växer 
människan,  

Att se personen, 
då växer 
människan. 

Att se varje 
individ 

Relationer Bekräftelse 
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Tabell 2. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori 
och kategori. 

Etik 
Forskningsetik har utvecklats som ett resultat av tidigare forskning som brustit i sin 
etiska medvetenhet. Helsingforsdeklarationen, med fokus på medicinsk forskning, 
publicerades första gången år 1964 och dess innehåll har sedan dess uppdaterats ett 
flertal gånger. Forskare bör alltid överväga om eventuella kunskapsvinster med 
forskningen överstiger de uppoffringarna forskningen kan medföra för deltagarna 
(Sandman & Kjellström, 2013, s.314).  
 
Inför undersökningen togs hänsyn till visade forskningsetiska förhållningsätt gällande 
examensarbete. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet följdes (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick läsa samt skriva 
under ett informationsbrev i samband med intervjun (se bilaga III). Rätten till att 
avbryta medverkan formulerades i informationsbrevet samt muntligt inför intervjun. Det 
inspelade och utskrivna materialet förvarades med omsorg för att ingen utomstående 
person skulle kunna ta del av det. Smartphones och datorer var utrustade med kodlås. 
Personuppgifter användes endast för användning till undersökningen. 
 
Det färdiga arbetet kommer att delges informanterna samt enhetscheferna för att ge 
chans till återkoppling. 
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RESULTAT 
Analys av intervjuerna ledde fram till tre teman med tillhörande kategorier som 
presenteras i figur 2. Teman som vi definierade som viktiga för att främja 
arbetsengagemang inom vård och omsorg var ledarskapsstil, hållbart medarbetarskap 
och närvarande ledare. I resultatredovisningen beskrivs teman och kategorier med 
illustrerande citat. 

 
Figur 2 – Presentation av kategori och tema. 
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Ledarskapsstil 
 
Vid intervjuerna framkom ett antal ledarskapsegenskaper som var viktiga för samtliga 
informanter inom både kommun och landsting. Egenskaper som har betydelse och som 
främjar arbetsengagemang hos medarbetarna beskrivs som förmågan att se alla som 
individer, att bli lyssnad på samt att vara lyhörd. Ledaren ska vara engagerad i sin roll 
och visa ett engagemang för medarbetaren. Informanterna lyfte också fram betydelsen 
av förmågan att se hela arbetsgruppen och att upptäcka utanförskap som viktiga 
ledaregenskaper. Ingen skillnad av betydelse förmedlades av undersköterskor inom 
kommunalt korttidsboende och äldreomsorg respektive undersköterskor och 
sjuksköterskor inom sjukhusvård. 
 
”Att man känner gemenskap med sin arbetsgrupp och att man inte är utanför och att 
chefen är engagerande”(sjuksköterska A, landstinget).  
 
I samtliga intervjuer uttryckte informanterna betydelsen av att chefen har förtroende för 
sina medarbetare, vilket skapar engagemang i arbetsgruppen. För att stimulera 
medarbetarna till att känna arbetsglädje på arbetsplatsen krävs det att medarbetare och 
chef har förtroende och tillit till varandra. Tillit och förtroende är något som ledaren 
måste bygga upp under sin tid som ledare på arbetsplatsen. Genom att vara ärlig och 
rättvis kan ledaren bygga upp förtroende och tillit till sina medarbetare. 
 
”Att chefen tror på en, att chefen tror man klara av det. Har man förtroende till chefen 
skapar det en bättre stämning och engagemang” (undersköterska A, landstinget).  
 
Ärlighet och rättvishet upplevdes som viktiga egenskaper för att främja 
arbetsengagemanget. Både undersköterskor och sjuksköterskor inom kommun och 
landsting beskriver hur de vill bli rättvist och ärligt behandlade, samma arbetsregler och 
samma villkor skall gälla för alla anställda. Om detta inte sker beskrivs det som negativt 
och kan leda till en negativ känsla inför arbetsplatsen. Genom att behandla 
personalgruppen rättvist och ärligt skapas en trygg arbetsgrupp med inget utanförskap. 
 
En sjuksköterska inom landstinget lyfter fram hur en ledares skicklighet att agera 
gentemot personal och patienter väcker positiva känslor hos medarbetaren. Det upplevs 
ha en positiv effekt som sprider sig i arbetsklimatet på arbetsplatsen. Ledarens förmåga 
att agera gentemot personal och patienter handlar om ledarens egna värderingar och hur 
ledaren kan skapa ett bra arbetsklimat genom att vara ett gott föredöme för sina 
medarbetare. En informant inom kommunen lyfter tillika fram betydelsen av ledarens 
sätt att agera kan skapa en bra stämning på arbetsplatsen vilket bidrar till ett ökat 
arbetsengagemang. Bemötande beskrivs som ledarens attityd gentemot medarbetare och 
patienter och ansågs som viktigt för samtliga informanter, både inom kommun och inom 
landsting. Gott bemötande anses påverka arbetsengagemanget genom att det främjar ett 
positivt arbetsklimat.  
 
”Det smittar om man är trevlig mot personalen eller patienterna så smittar det av sig” 
(sjuksköterska C, landstinget) 
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Flertalet av informanterna lyfte fram betydelsen av ledarens förmåga till stöttning, att se 
varje enskild medarbetare och därmed se varje enskild medarbetares förmåga. Ledarens 
förmåga till att se varje medarbetare handlar om bekräftelse, att ledaren vet vad varje 
enskild medarbetare har för förmåga samt driver den enskilda medarbetaren. 
Informanterna lyfte samtidigt fram betydelsen av att ledaren kan se när en medarbetare 
mår dåligt och finnas där för den personen och eventuellt kunna ge stöttning samt 
eventuell guidning. Ledarens empatiska förmåga lyftes fram av de flesta informanterna. 
De ansåg att det är viktigt att ledaren har en empatisk förmåga i betydelsen att se sin 
personal, uppmuntra och inspirerar medarbetarna till ett ökat engagemang men också till 
att förstå hur medarbetaren känner sig i olika situationer och bekräfta dem. Ledarens 
förmåga att sätta samman en arbetsgrupp upplevs som av stor betydelse för att få ett bra 
arbetsklimat vilket stimulerar till utveckling, dels som grupp och dels individuellt.  
 
”Chefen är som en lagledare jag brukar jämföra med ett fotbollslag att man behöver 
alla i laget men vi är olika på plan vi har olika egenskaper och chefen är en del av som 
ska styra, ställa för att se till att våra grupper fungerar bra” (sjuksköterska C, 
landstinget) 
 
Ledarens förmåga till att ge feedback har dessutom stor betydelse för att främja 
arbetsengagemanget hos medarbetarna. På vilket sätt som ledaren formulerar sig när 
denne ger positiv respektive negativ feedback har betydelse. Informanterna lyfte fram 
betydelsen av att få feedback på sitt arbete, vilket stimulerar till ett ökat 
arbetsengagemang samt en stimulering hos den enskilda medarbetaren till utveckling 
och fortbildning samt en möjlighet till att utveckla vården på den enskilda avdelningen. 
Utvecklingssamtal är ett forum där ledaren kan ge feedback till den enskilda 
medarbetaren.  
 
”Inte bara dra fram det som vi behöver jobba med utan man lägger fram det på ett bra 
sätt, det här är ni bra på men ni behöver tänka lite mer på det här” 
(undersköterska 3, kommunen) 
 

Hållbart medarbetarskap 
Hållbart medarbetarskap syftar till organisationens förmåga att behålla samt utveckla 
medarbetarna. Inom detta tema uttryckte informanterna skillnad mellan förutsättningar 
till medarbetares personliga utveckling. En informant i kommunen lyfte fram att 
utveckling behövs men upplevde en begränsning av möjligheterna genom avsaknaden 
av ekonomiska resurser inom organisationen.  
 
”När man får gå på utbildning så får man en nytändning, men finns ingen tid och inga 
pengar så kvittar det ju hur bra chefen är” (undersköterska 1, kommunen).  
 
Informanter från båda huvudmännen lyfte fram lönens betydelse för 
arbetsengagemanget. Inom landstinget lyfte informanterna fram vikten av 
vidareutbildning, men att en anständig lön behövs samtidigt för att kunna överleva i 
samhället. Dock var det framförallt sjuksköterskorna inom landstinget som lyfte fram 
lönen som viktigare än personlig utveckling. Lönen uttrycks som den betydelsefullaste 
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faktorn för att stanna kvar på arbetsplatsen. Inom kommunen uttrycktes lönen som en 
”klapp på axel” och uttrycktes som ett bevis på en god arbetsinsats.  
 
”Lönen är det viktigaste, för det är den samhället är uppbyggd på”(Sjuksköterska A, 
landstinget).  
 
Från båda verksamheterna lyftes dock betydelsen av att få en personlig 
kompetensutveckling fram. Genom att få en möjlighet till personlig utveckling 
stimulerar det till nya idéer och utveckling av vården men även stimulans till den 
enskilda medarbetaren som växer och kan utvecklas på sin arbetsplats. En informant 
från landstinget lyfte fram att utbildning behövs på arbetsplatsen, vilket skulle skapa 
motivation hos medarbetaren att stanna kvar på sin arbetsplats. Informanten menade när 
arbetet går på rutin behövs det en vidarutveckling för att känna motivation och 
engagemang att stanna kvar på sin arbetsplats. Saknas denna utveckling kan det 
resultera i att medarbetaren söker sig till en annan arbetsplats. Dessutom framlyftes 
betydelsen av att ledaren såg vilka kurser eller utbildingar som skulle stimulera den 
enskilda medarbetaren. Det vill säga att ledaren har en blick för vad den enskilda 
medarbetaren behöver och är duktig på.  
 
”Jag har utvecklats jättemycket här och det är ju tack vare att man har fått lite med 
ansvar och pushning, kanske man får lite förslag som man själv inte tänker på, en 
backup från chefen, så att där har ju dem också en stor del i att kunna se vad som 
passar för den och den personen. Bra att ha en chef som pusha lite för att kunna växa 
som individ” (undersköterska 3, kommunen).  
 
En informant inom landstinget lyfte fram betydelsen av att få använda sin kompetens 
efter utbildning, att ledaren använder sig av den enskilda medarbetarens kompetens till 
att vidarutveckla all personal på avdelningen. Detta stimulerar både den enskilda 
medarbetaren men även hela arbetsgruppen för möjlighet att utvecklas. 
 
Sedan är det viktigt att man använder det man har fått kunskap om, för det gynnar 
arbetsplatsen.(sjuksköterska B, landstinget) 

Närvarande ledare 
Några informanter lyfte fram betydelsen av att ha en närvarande chef. Det vill säga i 
betydelse av närvarande och synlig på avdelningen men även som en del av arbetslaget. 
Framförallt var det inom landstinget som medarbetarna lyfte fram att ledaren bör gå ut i 
den kliniska verksamheten och vara delaktig i den kliniska vården. Genom att göra detta 
fick ledaren en tydligare bild över arbetet på avdelningen och medförde en ökad respekt 
hos medarbetarna gentemot ledaren. Inom kommunen ansåg informanterna att ledaren 
inte behövde vara närvarande på grund av att ledaren ofta inte hade vårdutbildning, att 
arbetsgruppen var självgående och att arbetsområdet var för stort. Det uttalades dock 
samtidigt en önskan om feedback och att ledaren visar sig någon gång på avdelningen. 
 
Viktigt att hon visar sig och att man får lite feedback. (undersköterska 3, kommunen) 
 
Inom detta tema nämns ledarens värderingar av betydelse där ledarens värderingar 
återspeglar sig på avdelningen och hos medarbetarna. Ledarens värderingar har en 
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betydelse för varje enskild medarbetare genom hur de sätter normerna för bemötande, 
kommunikation och agerande mot andra individer. Detta återspeglas i personalens 
bemötande gentemot varandra, brukare, klienter, anhöriga och patienter. Ledarens 
värderingar kan påverkan hela arbetsgruppen och i sin tur även den enskilda 
medarbetaren på ett positivt sätt, vilket kan stimulera till ett ökat arbetsengagemang 
men också skapa arbetsglädje på avdelningen.  
 
”Hon sätter ribban hur man behandlar varandra” 
 (sjuksköterska C, landstinget) 
 
Att ha mål för verksamheten skapar också en meningsfullhet och betydelse för 
medarbetarna. Vikten av att ledaren sätter sina mål och belyser det tydligt till 
medarbetarna är viktigt men också förmågan att ge verktygen för att medarbetarna ska 
kunna uppfylla dessa mål. Dessutom måste målen vara en riktlinje för alla inklusive 
ledaren. Betydelsen av att alla strävar mot samma mål ger en gemenskap och 
sammanhållning i arbetsgruppen. Dessutom är det ytterst betydelsefullt att målen följs 
upp och redovisas till all personal. Målen måste hållas levande av ledaren för att de inte 
ska sluta som fina ord på en tavla.  
 
”Vi har mål att gå efter här, det gäller samma för mig och chefen. Hon ska ge mig 
resurser att klara målet, det är hennes del i det. Hon ska ge oss verktyg för att nå dit 
upp. Om vi ska baka en sockerkaka om dagen så ska hon se till att det finns smet eller 
ingredienser hemma och att personalen finns där. Annars kommer vi aldrig att uppfylla 
våra mål. Ensamma kan vi inte komma dit om vi inte har verktygen och resurserna. 
(undersköterska 2, kommunen) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer för att få en personlig 
kontakt med informanterna samt ge möjlighet till samtal och diskussion. Enligt 
Granskär och Höglund-Nielsen (2016, s.188) ska informanterna ges möjlighet att 
beskriva och diskutera egna upplevelser och erfarenheter. Innehållsanalys som metod är 
användbar vid examensarbete på kandidatnivå på grund av den ger en snabb översikt av 
arbetet. Analysen är av beskrivande karaktär men undersöker inte innebörder i djupare 
mening. Begränsningarna innebär att analysformen har ett lågt vetenskapligt värde 
(Dahlberg, 2014, ss.118-119). 
 
Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket gav cheferna möjlighet att 
tillfråga medarbetare som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Då det vid 
semistrukturerade intervjuer är fördelaktigt att etablera en personlig kontakt med 
informanten ansågs detta vara en fördel, vilket stöds av Granskär och Höglund-Nielsen 
(2016, s. 188). Vidare ansågs semistrukturerade intervjuer vara fördelaktigt eftersom det 
skapar möjlighet till följdfrågor i form av ”Hur menar du…? etc., vilket medför att 
informanternas upplevelser och erfarenheter belyses mer djupgående. Ett annat 
metodval hade kunnat göras, men då hade det med stor sannolikhet inte genererat 
samma trovärdighet som vid semistrukturerade intervjuer eftersom informanten, vid 
semistrukturerad intervjuteknik, ges möjlighet till att berätta med egna ord om sina 
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erfarenheter. Metodvalet medförde att intervjuerna gav informationsrikt material 
kopplat till studiens syfte samt gav god överblick över hur undersköterskor och 
sjuksköterskor inom kommun respektive landsting upplever ledarskapsstil och ledarens 
empatiska förmåga kopplat till arbetsengagemang.  
 
Inför intervjuerna diskuterades eventuell svaghet med användning av kvalitativ metod 
det vill säga om informanterna skulle uppleva det obekvämt att samtala om chefen. För 
att säkerställa att informanterna skulle känna trygghet och tillit vid intervjuerna 
informerades de därför tydligt före intervjuerna om deras frivillighet att delta, 
anonymitet samt om att de kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst. En 
kvantitativ enkätundersökning hade möjligen varit mer fördelaktig att använda för att nå 
ut till ett större antal informanter. Anonymiteten i en enkätundersökning skulle möjligen 
uppfattats som större och därmed lättare att medverka i. Fördelen med kvalitativ metod 
är den personliga kontakten och möjligheter till följdfrågor vid intervjutillfället, vilket 
var anledningen till metodvalet. 

Resultatdiskussion 
Undersökningens syfte var att undersöka om och hur ledarskapsstil och ledarens 
empatiska förmåga har betydelse för medarbetares arbetsengagemang inom vård och 
omsorg. I undersökningen deltog medarbetare från två olika huvudmän, kommun och 
landsting. Undersökningen visar få skillnader i vilken stil en ledare bör ha för att få 
personalen engagerad inför arbetet. Resultatet kan tolkas som att medarbetare inom vård 
och omsorg har en likartad bild av hur en ledare bör agera för att medarbetaren ska 
känna motivation och engagemang. Under intervjuerna framkom det dock skillnader 
mellan kommun och landsting, vilket redovisas under resultatdelen. 

Förtroendets och måltydlighetens betydelse för arbetsengagemang 
Resultatet visade att förtroende och tillit till ledaren är av stor betydelse för hur 
medarbetaren upplever sitt arbetsklimat. Samtliga informanter uppgav att förtroendet 
mellan ledare och medarbetare har betydelse för engagemanget. Förtroendet bör vara 
ömsesidigt, då resultatet beskrivs av en informant som att ”det blir en bra stämning”. En 
informant upplevde att arbetsuppgifter och ansvarsområden stärkte självkänslan och 
känslan av att känna sig behövd. Tengblad (2009, s.15) och Dellve och Eriksson (2016) 
skriver att förtroende bygger på relationen mellan medarbetare och ledare. Tillit 
uppgavs visa sig genom att man kunde söka sig till chefen om det behövdes. Finns 
ingen tillit uppgavs det resultera i brister i kommunikationen mellan ledaren och 
medarbetaren. Ingen skillnad framkom mellan landstings- och kommunanställda eller 
mellan undersköterska eller sjuksköterska inom landstinget.  
 
Resultatet visar att ledare bör vara tydliga med vilka mål som gäller och via feedback 
visa om medarbetaren arbetar mot dem. Philipson (2004, s.38) beskriver hur feedback 
samt måltydlighet ger medarbetaren en känsla av att bidra till arbetet och denne får 
således en känsla av sammanhang och en upplevelse av meningsfullhet på arbetsplatsen. 
Resultatet visade betydelsen av måltydlighet och feedback för medarbetarens förmåga 
och engagemang. Ledaren bör ge både positiv och negativ feedback på ett konstruktivt 
sätt. Philipson (2004, s.39) skriver att den viktigaste orsaken till arbetsglädje är att 
medarbetaren får feedback från ledaren för sina arbetsinsatser. En informant uppgav ett 
exempel på hur ledaren gav medarbetaren verktyg för att kunna nå målen. Ledaren bör 
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ha förmågan att se varje enskild medarbetares behov för att kunna arbeta mot mål och 
ge resurser att nå dem. Flera informanter uppgav att feedback stärker medarbetaren och 
får denne att känna att deras arbetsinsats är av värde. Medarbetaren uttrycker belägg för 
Antonovskys begrepp KASAM som ger medarbetaren en känsla av meningsfullhet 
(Jahren Kristoffersen, 2001, s.76). 
 
Empatins betydelse för arbetsengagemang 
 
Samtliga informanter belyser förmågan till empati hos ledaren som viktig. Ingen 
skillnad kan ses mellan kommun och landsting. Innebörden i ordet empati kan, med 
underlag av intervjumaterialet, sammanfattas med de positiva egenskaper som beskrivs 
av informanterna. Ledaren bör vara lyhörd, lyssna, se alla, vara förstående, ha ett bra 
bemötande och bry sig. En informant beskriver empati som förmågan att vara 
omtänksam och ha människokännedom. Empati är enligt Bra Böckers lexikon (1996) ett 
begrepp som beskriver mjuka värden och egenskaper hos en individ. Undersökningen 
visar att empati är grundläggande för medarbetarens arbetsglädje. En undersköterska i 
kommunen beskriver att ledarens egenskaper kan påverka lusten att arbeta kvar trots 
tuffa arbetsförhållanden. Osborne-Kilpatrick (2009) menar att ledarens empatiska 
förmåga genomsyrar verksamheten och medverkar till medarbetarens 
arbetsengagemang. 

Personlig utveckling och kopplingen till arbetsengagemang 
Informanterna uppger ledarens aktiva roll att se varje medarbetare och erbjuda 
individuell kompetensutveckling. Utveckling i form av utbildning beskrivs av flertalet 
informanter kunna ge nytändning i arbetslivet och ger känslan av att utvecklas som 
medarbetare. Detta styrker Båtelson (2017) genom att beskriva den personliga 
utvecklingens betydelse för att känna ett engagemang på sin arbetsplats. Här upptäcks 
en skillnad mellan kommun och landsting. Inom kommunen belyste en informant att 
möjligheten till personlig utveckling för tillfället är låg på grund av resursbrist, vilket 
inte uppgavs av någon anställd inom landstinget. Ledarskapets betydelse i form av 
närmsta ledare i denna fråga var dock oklar då det påstods vara beslut från högre nivå 
som styrde denna faktor. Undersökningen visade att samtliga informanter, från båda 
huvudmännen, anser att personlig utveckling i form av utbildning är positivt. Den 
positiva känslan som uppkommer när medarbetaren utvecklas uttrycks bidra till ökat 
engagemang.  
 
Philipson (2012, s.45) menar att belöning kan användas som uppskattning för utförd 
arbetsprestation. Undersökningen visar att informanter från både kommun och landsting 
tycker att lön är av betydelse för engagemang. Informanterna inom landstinget 
framförde att lönen har stor betydelse och det går inte att ge avkall på till gagn för 
personlig utveckling. Inom kommunen uttrycktes lön av endast en informant som 
uttryckte lönen som ”en klapp på axeln” och gav ett erkännande av medarbetarens 
arbetsprestation. 

Den närvarande ledarens betydelse för medarbetarengagemang 
Ledarens stil kan influera och påverka medarbetarens prestation. Den psykosociala 
arbetsmiljön, känsla av sammanhang, på arbetsplatsen påverkar motivationen (Jahren 
Kristoffersen, 2001, s.76). Dellve och Eriksson (2016) beskriver vikten av 
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välbefinnande kopplat till arbetsprestation. Resultatet av undersökningen visar att ledare 
som är närvarande på arbetsplatsen kan se hinder, vara en förebild för en gemensam 
värdegrund och att ett gemensamt förhållningssätt gentemot varandra skapar en trygg 
arbetsmiljö. Hayati, Charkhabi och Naami (2010) styrker detta genom sin beskrivning 
av att ledarskap bör inspirera, motivera samt engagera medarbetaren. Informanterna 
beskriver ledarens roll som en ledstjärna och motivator, där målen skapar en 
meningsfullhet för medarbetaren. Upplevelser av vad som i praktiken är en närvarande 
chef skiljde sig åt mellan kommun och landsting, där landstingets medarbetare uttryckte 
en önskan om ledarens aktiva närvaro på avdelningen medan samma önskan inte 
återfanns inom kommunen.  

Den transformativa ledarskapsstilens fördelar för medarbetarens engagemang 
Resultatet visar att medarbetare, inom vård och omsorg, uppskattar egenskaper 
förknippade med den transformativa ledarskapsstilen. Informanterna framhäver särskilt 
betydelsen av ömsesidig tillit och ledarens empatiska förmåga. Resultatet visar också att 
ledarens förmåga att ge utmaningar och utveckling bidrar till ökat arbetsengagemang. 
Manning (2016) och Hayati, Charkhabi och Naami (2014) beskriver fördelar för ledare 
som tillämpar den transformativa ledarskapsstilen. Ledaren bör med sin stil utmana 
samt inspirera och ge lärdom om målen, vilket kan ge grogrund till ett positivt 
arbetsklimat med engagerade medarbetare. Förmåga till utveckling bör ske med hänsyn 
till individen och ett empatiskt sätt med medkänsla och tillit i fokus, vilket ger ledaren 
respekt (Dellve & Eriksson, 2016). Munir, Nielsen, Garde, Albertsen, och Carneiro 
(2012) redovisade också i deras studie att det transformativa ledarskapet påverkar 
medarbetarens välmående och arbetsengagemang samt att det även kan reducera 
konflikter på arbetsplatsen.   
 
Studien visar inga skillnader mellan medarbetarna inom kommun och landsting om vad 
som är önskvärda egenskaper hos en ledare. Det är tydligt vid analys av 
intervjumaterialet hur varje informant i undersökningen uttrycker liknande upplevelser, 
önskemål och erfarenheter. Resultatet visar till stor del en homogen uppfattning om vad 
som är positiva ledaregenskaper inom vård- och omsorgsorganisationer.  
 
 
Hållbar utveckling 
I studien framkom att relationen mellan ledare och medarbetare ligger till grund för ett 
gott arbetsklimat. Vidare visar studien att ledaren bör agerar ledstjärna samt inspirera 
genom måltydlighet, vilket även beskrivs av Manning (2016). Arbetet kan underlättas 
genom ömsesidig respekt samt förtroende mellan medarbetare och ledare. Studien visar 
att ledaren har en stor betydelse för medarbetarens fortsatta förtroende samt arbetsvilja 
och genom fokusering på medarbetarens välbefinnande kan personalflykten minimeras. 
Dellve och Wolmesjö (2016, s. 25) samt Thelin och Wolmesjö (2014, s. 10) beskriver 
komplexiteten kring ledarens personal- och arbetsmiljöansvar med de begränsade 
resurser som finns tillgängliga. Den rådande komplexiteten medför svårigheter för 
ledaren att arbeta med medarbetarskap och bör därför förenklas genom att kombinera 
samhällets krav och olika styrningsmetoder. 
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Sammanfattning 
Studien visade på att tillit och förtroende för ledaren, att få feedback på sitt arbete och 
ledarens empatiska förmåga var de viktigaste faktorerna som påverkade medarbetarens 
arbetsengagemang. Tillit och förtroende för ledaren var de faktorer som belystes 
starkast av informanterna som menade på att utan dessa egenskaper mellan medarbetare 
och ledare minskar arbetsengagemanget hos medarbetaren. Vidare önskade 
medarbetarna feedback på sitt arbete i positiv utsträckning likväl som i negativ för att 
kunna få uppfattning om vad som kan/behövs utvecklas i deras arbete. Genom 
konstruktiv feedback får medarbetaren bekräftelse på sitt arbete, vilket resulterar i ett 
ökat engagemang. Informanterna berättade vidare att de ansåg ledarens empatiska 
förmåga som grundläggande för att kunna känna arbetsglädje och arbetsengagemang på 
sin arbetsplats. 
 
 

SLUTSATS 
 
Undersökningens syfte var att undersöka om och hur ledarskapsstil och ledarens 
empatiska förmåga har betydelse för medarbetares arbetsengagemang inom vård och 
omsorg. I likhet med annan forskning visade resultatet att ledarskapet och olika 
ledaregenskaper har en betydelse för hur personal inom vård och omsorg känner 
arbetsengagemang. En ledarskapsstil med ett bra bemötande och ett empatiskt 
förhållningssätt främjar trivsel och arbetsglädje. Ledarens förmåga att se den enskilde 
medarbetaren har betydelse. 
 
Det upplevs som viktigt att ett ömsesidigt förtroende och tillit finns mellan ledare och 
medarbetare. Ledarskapet bör utföras med tydlighet och genom feedback underlättas 
medarbetarens och gruppens arbete mot målen. Ledarens stil formar medarbetaren och 
gruppens värderingar, vilket kan påverka arbetsklimatet. Undersökningen visade också 
om ledaren erbjuder medarbetaren en personlig utveckling kan det främja engagemanget 
inför arbetet. Det fanns inga skillnader mellan huvudmännen kommun och landsting. 
 
Undersökningen visar att många egenskaper förknippade med den transformativa 
ledarskapsstilen främjar ett positivt arbetsklimat, stärker medarbetarengagemang och 
kan bidra till ett hållbart medarbetarskap. 

Förslag på vidare forskning 
För vidare forskning är ett förslag en större enkätundersökning, som kan täcka ett större 
antal deltagare på flera olika enheter inom kommun och landsting. Frågor och svar om 
vad som föder arbetsengagemang hos medarbetare skulle kunna resultera i ett större 
intresse för ämnet. Organisationerna inom vård och omsorg bör arbeta med att rekrytera 
kompetent personal som stannar kvar inom verksamheterna. Det bör på sikt kunna 
gagna hela vård- och omsorgsorganisationen samt hela samhället om verksamheterna 
fungerar på ett tillfredställande och hållbart sätt så långt som det är möjligt. Inom 
vårdorganisationerna idag då förutsättningarna på arbetsplatserna och för medarbetarna 
beskrivs som tuffa är det viktigt att ledaren med sin stil ger personalen inspiration och 
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stöttning, vilket i sin tur ger förutsättningar att orka med de rådande arbetsförhållandena 
i verksamheterna. 
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BILAGA I 

 

Intervjuguide 
 

1. Beskriv egenskaper som definierar en bra chef/formell ledare? 
 

2. Beskriv hur en chefs ledarskapsstil kan främja arbetsengagemang? 
 

3. Beskriv betydelsen av en närvarande/delaktig chef betydelse för 
engagemang? 
 

4. Har en chefs ledarstil betydelse för den psykosociala arbetsmiljön?  
 

5. På vilket sätt påverkar tillit/förtroende till en chef arbetsengagemang? 
 

6. Hur kan en chef bidra till engagemang genom att främja medarbetarens 
personliga utveckling? 
 

7. På vilket sätt har en chefs empatiska förmåga betydelse för 
engagemang? 
 

8. Beskriv hur chefens värdegrund/värderingar kan vara av betydelse för 
medarbetarengagemang? 
 

9. Beskriv betydelsen av ledarskapet för arbetsgruppen och måluppfyllelse? 
 



BILAGA II 

 

Verksamhetschefens/Enhetschef godkännande av datainsamling  

 

Vi är två studenter som läser vård- och omsorgsadministration på Högskolan i Borås. Vi 

ska påbörja vår kandidatuppsats under februari månad. Syftet med vår studie är att 

undersöka om en ledarskapsstil kan påverka medarbetarens engagemang. Forskning 

visar att ledarens ledarskapsstil påverkar medarbetarens psykiska välbefinnande, hälsa, 

tillfredställelse och motivation på arbetet, och därmed främjar det hållbara 

medarbetarskapet. 

Vi har valt att göra en studie med kvalitativ design. Vi planerar att intervjuer 6 

medarbetare.  Inklusionskriterierna inför intervjuerna är både manlig och kvinnliga 

undersköterskor och sjuksköterskor samt att de har arbetet minst i fem år.  Urvalet av 

informanter kommer att ske av enhetschefen på avdelningen. Datainsamling kommer att 

ske under vecka 8 – 10, 2017, i lokal nära anslutning till avdelningen. Intervjufrågorna 

baseras på frågor om ledarskapsstil och upplevelser kring ledare och dess ledarstil samt 

hur det påverkar den enskilde medarbetarens engagemang.  Intervjuerna är beräknade 

att ta 30 -45 minuter i anspråk. 

Deltagande i studien är frivilligt och deltageran kan när som helst under studiens gång 

välja att avsluta sitt deltagande. Deltagarna kommer att få skriftlig information 

angående studiens syfte, genomförande och frivilligheten att delta innan intervjuerna 

påbörjas. Informationen från intervjuerna kommer att avkodas för att deltagarna ska 

kunna behålla sin anonymitet. 

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
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BILAGA III 

 

    2017-02-10 

     

Bäste informant, 

Vi är två studenter som läser vård- och omsorgsadministration på Högskolan i Borås. Vi ska 

påbörja vår kandidatuppsats under februari månad. Syftet med vår studie som du har anmält 

ditt intresse till att delta i, är att undersöka om en ledarskapsstil kan påverka medarbetarens 

engagemang.  Forskning visar att ledarens ledarskapsstil påverkar medarbetarens psykiska 

välbefinnande, hälsa, tillfredställelse och motivation på arbetet och har därmed betydelse för 

medarbetarskapet.  För att kunna inhämta din kunskap och dina erfarenheter på bästa möjliga 

sätt kommer en intervju att genomföras med dig. Intervjun kommer att spelas in för att 

därefter transkriberas och avidentifieras. Det inspelade materialet kommer endast att 

behandlas av oss och kommer inte delges någon annan person.  Ditt deltagande i studien är 

frivillig och du har möjlighet till att avbryta ditt deltagande när som helst under studiens gång. 

Med underskrift av detta dokument ger du samtycke till att delta samt att du har tagit del av 

ovan nämnda information. 

 

Datum och ort 

_____________________________________________ 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

_____________________________________________________________________________
___ 



BILAGA IV 

 

Stöttning Värderingar Empati Personlig 
utveckling 

Synlig Förtroende Egenskaper Lön Bekräftels
e 

Mål 

Uppmunt
rar mig 

Bemötande 
viktigaste men 
också 
öppenhet och 
tillåtande 

Uppmuntrar 
och 
inspiratione
n ökar 

Feedback 
positiv och 
negativ 

Viktigt att 
chefen är 
närvarande 
men kanske 
inte varje dag. 

Förtroende till 
chefen skapar en 
bättre stämning 
och engagemang 

Empatisk Lön viktigt men 
hög lön och ingen 
utveckling håller 
inte i längden 

Ser sin 
personal 

Sam
ma 
mål 
för 
alla 

Pushar 
och 
lyssnar 
på mig 

Hur man ser 
msk hur man 
bemöter 
varandra 

Engageman
g ger 
arbetsglädje 

Positiv och 
drivande chef 
peppar en så att 
man gör ett 
bättre jobb 

Absolut. Hon 
tar ett tag hon r 
en av oss inte 
bara en 
sittande chef 

Litar på mig Intresserad av 
sin roll som 
chef 

Lön är också viktigt Blir sedd 
för de man 
gör 

Föru
tsätt
ning 
för 
att 
nå 
måle
n. 

Chefen 
tror på en 
att man 
klarar av 
det 

Bemötande – 
glad, vänlig, 
trevlig 

Viktigt att 
chefen 
förstår en 

Har man en bra 
chef så försöker 
man så gott det 
går 

Känns tryggt 
att chefen är 
närvarande 

Chefen måste 
kunna lita på sin 
personal och 
ömsesidigt 

Förstående  Högre lön då 
känner man sig 
viktig 

Att se alla Ge 
oss 
verkt
yg 
för 
att 
kunn
a nå 
måle
n 



BILAGA IV 

 

Stöttning Värderingar Empati Personlig 
utveckling 

Synlig Förtroende Egenskaper Lön Bekräftels
e 

Mål 

Chefen 
tror på en 

Prägel på hela 
avdelningen – 
det är hennes 
värderingar 
som speglar 
arbetsplatsen 

Empati är 
viktigt 

Utbildning/utve
ckling 
stimulerar 

Stor betydelse 
att chefen finns 
på plats.  

Hon litar på oss Tycker det är 
ett kul jobb 

Lönen viktigast 
men 
kompetensutvecklin
g är också viktigt 
för att man ska 
stanna och fortsätta 

Alla 
behöver 
synas 

Beh
övs 
mål 
för 
att vi 
ska 
dra 
åt 
sam
ma 
håll. 

 Glädje! Empatisk 
till en viss 
gräns 

Utbildning 
alltid positivt 
aha-upplevelse 

Betyder 
mycket att 
chefen är där 

Har ett förtroende 
till oss 

Rättvis    

 Öppet och 
tillåtande 
klimat 

 Ansvar - chefen 
pushar lite för 
att kunna växa 
som individ 

Att hon är en 
del av oss 

Tillit viktigt 
chefen sätter sina 
värderingar 
förtroende 

Bemötande    

 Trygg bekväm  Utbildning ger 
en nytändning 
nya idéer 

Hon finns här 
men jag 
behöver inte se 
henne varje 
dag 

Tillit viktigt lita 
på sin chef får 
backup 

Rak    
 
 
 
 
 
 



BILAGA IV 

 

Stöttning Värderingar Empati Personlig 
utveckling 

Synlig Förtroende Egenskaper Lön Bekräftels
e 

Mål 

 Hur du blir 
bemöt när du 
kommer in på 
avdelningen 

 Stimulering 
behövs. Kan jag 
jobbet på mina 
fem fingrar 
behöva jag mer 
stimulering 

Viktigt att 
chefen visar 
sig-få feedback 

Tillit litar på oss Ärlighet    

 Anställa rätt 
person till 
gruppen 

 Förändringar 
till det bättre 
stimulerar mig 
mest. 

Blir bekräftad 
när chefen är 
närvarande 

Tillit och 
förtroende viktigt 
annars går man 
inte till chefen 
och då kommer 
man ingenstans 

Att man vill 
vara chef 

   

 Glad stämning 
på 
avdelningen 

 Utbildning 
ingen får gå på 
utbildning finns 
inte pengar 

Är på plats, är 
en del av oss, 
sitter inte bara 
på kontoret 

Litar på chefen 
kan gå och prata 
av sig 

Omtänksam ser 
sin personal 

   

 Gruppens 
sammansättni
ng 

  Ser våra 
problem i 
verkligheten 
då kan hon 
lyfta dem 
tydligare 

 Kunskap    

 Gruppbildning 
chefen kan 
påverka 

  ”står på vår 
sida” 

 Människokänne
dom 

   
 
 
 
 
 



BILAGA IV 

 

 

Stöttning Värderingar Empati Peronslig 
utveckling 

Synlig Förtroende Egenskaper Lön Bekräftels
e 

Mål 

    Betyder 
mycket att 
chefen är där. 
Bättre koll. 
Kan komma 
och prata med 
henne känns 
tryggt 

 Engagemang    

    Behöver inte 
se henne varje 
dag 

 Lita på    

    Närvarande 
inte bra. 
Ej vård -
utbildad 

 Ser alla    

      Bekräfta    
      Bryr sig    
      Lyssnar/lyhörd    
      Känner sin 

personal 
   

      Samma uniform 
som personalen 
– jämlik med 
oss 

   

      Chefen är 
mänsklig 
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