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Sammanfattning    
 

 

Med ett mål att förbättra ledarskapet använder ett stort antal verksamheter diverse 

ledarskapsutbildningar. Målet med ledarskapsutbildningarna var att förbättra chefers 

hälsofrämjande ledarskap. Kan chefer verka hälsofrämjande och då skapa en bättre 

arbetsmiljö kan detta bland annat ge gynnsamma effekter på minskat behov av 

nyrekrytering. Autentiskt ledarskap har tidigare visat sig ha positiva effekter på 

medarbetares hälsa och kan ses som en typ av hälsofrämjande ledarskap. Syftet med 

denna interventionsstudie är att studera om det hälsofrämjande ledarskapsprogrammet 

främjar ett autentiskt ledarskap. Metoden har varit att analysera en interventionsgrupps 

självskattade effekter på sitt autentiska ledarskap i förhållande till en kontrollgrupp. 

Detta har skett i områdena självmedvetenhet, relationell transparens, balanserad 

processhantering och internaliserat moraliskt perspektiv med det beprövade 

instrumentet Authentic Leadership Questionnaire (ALQ). Analysen har genomförts med 

den statistiska metoden ANCOVA 

Studiens deltagare var chefer inom vård och omsorg som studerat vid en hälsofrämjande 

ledarskapsutbildning. Av de 86 deltagarna ingick 42 i interventionsgruppen och 44 i 

icke-lika kontrollgruppen. Inget av de analyserade områdena visade på någon 

signifikant förbättring efter genomgången intervention även om resultatet får relateras 

till problemet med reliabiliteten. En bidragande orsak till avsaknaden av ett signifikant 

resultat kan vara bristande reliabilitet i instrumentet som användes. Slutsatsen är att det 

inte har kunnat identifierats någon signifikant inverkan på deltagarnas förmåga att utöva 

ett autentiskt ledarskap. 
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INLEDNING 

I min roll som sjuksköterska och lokalt huvudskyddsombud för vårdförbundets har jag 

iakttagit betydelsen av ett fungerande ledarskap. En chef som utför ett bra ledarskap är 

en central faktor i att skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö. För ett 

självständigt yrke som sjuksköterska i hemsjukvård finns det inget behöv av ett 

auktoritärt och detaljstyrande ledarskap. Behovet som dominerar i denna typ av 

verksamhet är ett äkta stöd när det är tuffa beslut som tas och arbetsbelastningen är hög.  

Det finns ett flertal ledarstilar som kan antas vara hälsofrämjande och då skapa en 

hållbarhet i berörd verksamhet. Två framträdande exempel är transformativt och 

autentiskt ledarskap. Det som ändå har fångat mest av min uppmärksamhet är den 

autentiska ledarstilen, just då det är tydligt fokus på att vara äkta mot sig själv och 

andra.  

 

BAKGRUND 

Personalomsättning 

Många svenska vård- och omsorgsorganisationer brottas med en hög 

personalomsättning i kombination med ett stort rekryteringsbehov. I en rapport från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lyfts bland annat faktorer som god 

arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning fram som viktiga i arbetet med att minska 

behovet av nyrekrytering. Detta genom att medarbetarna orkar jobba längre (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2015). Analyser visar att det rör sig om närmare en halv 

miljon medarbetare som behöver rekryteras på nationell nivå (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2017). Att samtidigt brottas med sjukskrivningar måste ses som 

kontraproduktivt. Sedan 2014 är det framför allt psykisk ohälsa som orsakar 

sjukskrivningar. Sjukskrivningar med fokus på psykisk ohälsa tenderar även att orsaka 

långa sjukskrivningar, vilket ytterligare bidrar till att öka problematiken (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2017). Sjukskrivningarna har även en markant negativ 

påverkan på förmågan hos kommuner, landsting och regioner att utföra sina uppdrag. 

En välmående arbetsplats däremot är en tillgång eftersom det gör arbetsplatsen attraktiv 

för nya medarbetare (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). 
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Hälsofrämjande ledarskap 

En central faktor inom all verksamhet är ledarskapet, som oftast har stor betydelse för 

medarbetarnas arbetssituation. Hur kan ledarskapet hantera ovanstående problematik? 

En ledarskapsstil som har börjat få uppmärksamhet är autentiskt ledarskap. Denna form 

för ledarskap har visat sig kunna minska symtom på mental ohälsa och öka 

arbetstillfredsställelsen hos nyexaminerade sjuksköterskor (Read & Laschinger 2015).  

Det Hälsofrämjande ledarskapet kan beskrivas bestå av tre separata områden. Det första 

innebär att organisera hälsofrämjande åtgärder på en arbetsplats. Det andra området 

handlar om att tillämpa ett stödjande ledarskap med medarbetaren i fokus. För det tredje 

krävs åtgärder för att skapa en arbetsplats med hälsofrämjande fokus (Eriksson, 

Axelsson & Bihari 2011). Andra exempel på hälsofrämjande ledarskap är att skapa 

meningsfullhet i arbetet, skapa tydliga mål och roller i arbetsgruppen samt att det finns 

en förutsägbarhet i arbetet (Gregersen, Vincent-Höper & Nienhaus 2016). Då det finns 

en stor skillnad i olika arbetsplatsers uppgifter, struktur och kultur måste ett 

hälsofrämjande ledarskap anpassa sig till den kontext det befinner sig i (Skarholt, Blix, 

Sandsund & Andersen 2016). Det finns ändå universella egenskaper som t.ex. att 

cheferna är närvarande och tillgängliga, ger stöd och inkluderar medarbetare, samt att 

har en demokratisk ledarstil (Skarholt et al 2016). Här kan det även diskuteras 

kontrollspann, hur många medarbetare en chef har under sig. För att kunna utföra ett 

effektivt ledarskap bör antalet medarbetare inte överstiga 25–30 medarbetare 

(Andersson-Fele 2008). Att chefer inom vård och omsorg har kontrollspann över detta 

antal är inte ovanligt. Detta resulterar i en hög arbetsbelastning och stora avstånd mellan 

ledning och medarbetare (Wallin, Pousette & Dellve 2014). Just stora avstånd mellan 

ledning är det motsatta till att vara närvarande och tillgänglig (Skarholt et al 2016). 

 

Ledarskapsutbildning 

En interventionsstudie (Dellve & Eriksson 2017) som visade på en upplevd förbättring 

av deltagarnas upplevda ledarskapsförmåga och förmåga att hantera psykosociala 

aspekter av arbetsmiljön. Det visades sig även att den organisatoriska strukturen, hur 

mycket verksamheten jobbat med hälsofrämjande frågor hade betydelse för hur väl 

interventionen fungerade. Ett exempel på andra faktorer som framkom i studien var hur 
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mycket tid de enskilda deltagarna kunde sätta av för att implementera sin nya kunskap. 

Stöd från högre ledning visade sig även ha stor betydelse för hur väl interventionen 

kunde implementeras i verksamheten (Dellve & Eriksson 2017). Deltagarna beskrev 

programmet som övergripande, att det breddade deras perspektiv och gav dem arbetssätt 

för att implementera ett hälsofrämjande ledarskap. Utvecklingen av programmet hade 

pågått sen 2006 med en större uppdatering 2013–2016 med stöd från medarbetare från 

HR och företagshälsovården (Dellve & Eriksson 2017). 

 

Efter en annan liknande intervention kunde varken förbättringar av deltagarnas 

ledarskap eller nya arbetssätt påvisas (Larsson, Stier, Åkerlind & Sandmark 2015). 

Detta program fick kritik för att det var för korta utbildningstillfällen och att det var för 

lång tid mellan dem. Deltagarna visste inte om det var programmet, eller 

verksamhetsförändringar som låg till grund för hälsofrämjande förbättringar. 

 

Autentiskt ledarskap 

Som det nämns i inledningen finns det flertal ledarstilar som potentiellt skulle kunna ha 

hälsofrämjande aspekter. I denna studien valdes det att studera autentiskt ledarskap då 

just att vara äkta i kontakten mellan chef och medarbetare kan antas ha en stor 

betydelse. Den bärande idén om autentiskt ledarskap har sina rötter i antik grekisk 

filosofi. Idén har vidare markant påverkats av humanistiska psykologer som Rogers och 

Maslow (Avolio & Gardner 2005). Att vara en autentisk ledare handlar i grunden om att 

visa upp sitt äkta och ärliga jag mot sina medarbetare, att som ledare kan visa upp en 

förmåga att balansera information från olika källor och fatta beslut utifrån denna 

sammanvägning. Autentiska ledare visar även upp en hög moral och självinsikt (Avolio 

& Gardner 2005). I den här studien definieras autentiskt ledarskap med följande fyra 

egenskaper: (1) självmedvetenhet, där en ledare förstår sina egna styrkor och svagheter, 

(2) relationell transparens, där ledaren kan och vågar visa sig för den han eller hon 

faktiskt är, (3) balanserad processhantering, vilket innebär att en ledare innan denne tar 

ett beslut har förmågan att objektivt analysera all tillgänglig och relevant information, 

och (4) internaliserat moraliskt perspektiv, vilket innebär att ledaren har införlivat en 
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moralisk standard i förhållande till medarbetare och ledning (Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing & Peterson 2008).  

 

Autentiskt ledarskap kan, som beskrivs ovan, specificeras med ett flertal positiva 

egenskaper. Det har visat sig att autentiskt ledarskap inverkar positivt på nyexaminerade 

sjuksköterskors identifikation med sin chef, vilket i sin tur stärker identifikationen med 

organisationen de arbetar i. Detta har i sin tur en positiv påverkan på sjuksköterskornas 

tro på att hantera utmaningar i arbetet, vilket i sin tur minskar personalomsättningen 

(Fallatah, Laschinger, & Read 2016). Autentiskt ledarskap har även visat sig ha en 

positiv påverkan på nyexaminerade sjuksköterskors tro på att kunna hantera krav i 

arbetet, vilket har en skyddande effekt mot utbrändhet (Laschinger Borgogni Consiglio 

& Read 2015). Att autentiskt ledarskap har en koppling till lägre nivåer av utbrändhet 

hos nyexaminerade sjuksköterskor får stöd även i en annan studie av nyexaminerade 

sjuksköterskor. Där ser forskarna även som en följd av autentiskt ledarskap, lägre nivåer 

av personalomsättning (Spence Laschinger & Fida 2014). Vidare finns forskning somä7 

påvisat en effekt av autentiskt ledarskap som resulterat i att ogynnsamma beteenden 

som t.ex. mobbing minskar, vilket har en positiv påverkan på utbrändhet hos 

nyexaminerade sjuksköterskor (Spence Laschinger, Wong & Grau 2012). Ytterligare 

positiva samband har noterats mellan autentiskt ledarskap och medarbetares nöjdhet 

med sitt arbete och hur väl de utför arbetet (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & 

Peterson 2008).  

 

PROBLEMFORMULERING  

Det finns i nuläget ett flertal olika ledarskapsprogram som har målet att främja 

ledarskap i allmänhet och ett hälsofrämjande ledarskap specifikt. Det finns däremot få 

studier som har sett närmare på dessa program och om det går att utveckla chefers 

hälsofrämjande ledarskap. Sett mot bakgrund av ovanstående forskning om positiva 

effekter av ett autentiskt ledarskap kan det på goda grunder antas att autentiskt 

ledarskap har en hälsofrämjande effekt. Därför är det av vikt att studera hur en 

intervention i form av ett hälsofrämjande ledarskapsprogram påverkar deltagarnas 

autentiska ledarskap.  
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SYFTE 

Syftet är att studera om hälsofrämjande ledarskapsprogrammet främjar ett autentiskt 

ledarskap för första linjens chefer inom hälso- och sjukvård. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan ett hälsofrämjande ledarskapsprogram främja ett autentiskt ledarskap för första 

linjens chefer inom hälso- och sjukvård? 

 

METOD 

Ansats 

Denna studie är upplagd som en kvantitativ pre - poststudie för att studera om 

ledarskapsprogrammet främjar ett autentiskt ledarskap. Studien kan beskrivas som en 

kvasi-experimentell undersökning då det ej kunnat ske en randomisering i de studerade 

grupperna, vilket medför en något sämre design i förhållande till en experimentell studie 

(Borg & Westerlund 2012).  

Undersökningsdesignen som har använts i denna studie har varit att jämföra en 

interventionsgrupp med en icke-lika kontrollgrupp med avseende på förändring av 

chefers självskattade förmåga till autentiskt ledarskap.  

 

Första mätningen av självskattad tillämpning av autentiskt ledarskap gjordes innan det 

hälsofrämjande ledarskapsprogrammet genomfördes. Samma mätning upprepades direkt 

efter genomgången utbildning, cirka 14 veckor senare. 

 

Interventionsprogrammet 

Interventionsprogrammet har bestått av fyra utbildningsblock som senare har följts av 

tre reflektionstillfällen. Första blocket pågick under en heldag, det fokuserade på ett 

hållbart ledarskap, värderingar, kommunikation och relation. Block två pågick under två 

heldagar där fokuserat låg på coachande förhållningsätt. Under det tredje blocket som 
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även pågick under två heldagar har teamutveckling tagits upp där bland annat Susan 

Wheelans (2010) teorier om grupper och team har lyfts fram. Deltagarna har även under 

teamutvecklingsblocket fått prova på att arbeta i teamets olika faser. Sista blocket har 

fokuserat på självkännedom som pågick under en heldag, detta har i sin tur återkopplats 

till värderingar som lyfts i början. Programmet avslutades sedan av tre 

reflektionstillfällen på en halvdag vardera för att befästa kunskap och arbetsmetoder. 

Informationen om interventionsprogrammet har lämnats av representant för 

interventionsprogrammet. 

 

Deltagare 

Undersökningen bestod av 86 deltagare som alla var chefer inom vård och omsorg. Av 

dessa ingick 42 i interventionsgruppen respektive 44 i kontrollgruppen. Åldersspannet i 

interventionsgruppen var från 29 till 66 år (M = 45,79, SD = 9,35). I kontrollgruppen 

varåldersspannet från 23 till 63 år (M= 46,47, SD 12,93) I det efterföljande posttestet 

svarade 32 i interventionsgruppen och 36 i kontrollgruppen. Svarsfrekvensen i 

interventionsgruppen låg på 76%, i kontrollgruppen uppnåddes 81% och totalt svarade 

79% av deltagarna. Bortfallet berodde på att dessa deltagare inte närvarade vid sista 

tillfället i interventionsgruppen. Bortfallet i kontrollgruppen berodde på att de inte 

närvarade vid det mötet enkäten genomfördes och en deltagare avböjde att genomföra 

enkäten.  

 

Datainsamling 

Samtliga deltagare var chefer inom vård och omsorg från två mellanstora kommuner i 

södra Sverige. Urvalet av deltagarna som har fått delta i det hälsofrämjande 

ledarskapsprogrammet har inte kunnat påverkas. Dessa har istället valts ut av 

arbetsgivarna i både interventionsgrupen samt kontrollgruppen. Enkäterna har lämnats 

ut på möten i kontrollgruppen samt uppstart och avslut av interventionsgrupen. Fem 

deltagare har inte kunnat träffas eftersom det inte gick att planera in fysiska möten med 

dem. Deltagarna i interventionsgruppen och kontrollgruppen har alla inför att de deltagit 

fått skriftlig och muntlig information om att deras medverkan i utvärderingsstudien är 

frivillig och att de kan avbryta när de önskar (Bilaga 1).  
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Självskattningen har genomförts med hjälp av en forskningsbaserad och beprövad enkät 

benämnd Authentic Leadership Questionnaire (ALQ) (Avolio, Gardner & Walumbwaç 

2007). Enkäten är översatt från engelska till svenska av Staffan Klintborg, fil.dr. i 

engelska. Enkäten är designad för självskattning av chefers egna uppfattning av deras 

autentiska ledarskap. Den består av totalt 16 frågor som fördelar sig på följande fyra 

delskalor: Självmedvetenhet (4 frågor), relationell transparens (5 frågor), balanserad 

processhantering (3 frågor), och internaliserat moraliskt perspektiv (4 frågor). Frågorna 

besvarades på en 5-gradig likertskala (0 = Inte alls, 1 = Enstaka tillfällen, 2 = Ibland, 3 

= Ganska ofta, 4 = Mycket ofta – till alltid). Denna enkät har tidigare reliabilitetstestats 

med Cronbach’s alfa-värden från 0,76 till 0,92 (Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing, & Peterson 2008). Cronbach’s alfa var 0,59, 0,45, 0,40 och 0,52 för 

respektive självmedvetenhet, relationell transparens, balanserad processhantering, och 

internaliserat moraliskt perspektiv i pretestet. I posttestet var Cronbach’s alfa 0,67, 0,65, 

0,36 och 0,69 för motsvarande variabler.  

 

Under mättillfällena ställdes det frågor om hur två av frågorna skulle tolkas. Ett 

exempel var fråga 8: ”Som ledare ber jag er att ta ställning i enlighet med era 

kärnvärderingar”. Den engelska ursprungsformuleringen var: ”As a leader I ask you to 

take positions that support your core values”. Problematiken här var en upplevd oklar 

syftning av frågan. Oklarheterna förtydligades på plats då undertecknade personligen 

var där och lämnade ut enkäten. De två frågorna som upplevdes oklara tillhörde gruppen 

Internaliserat moraliskt perspektiv samt Självmedvetenhet. På grund av upphovsrättsliga 

skäl kan inte ytterligare exempel på frågor presenteras i denna artikel. 

 
 

Datanalys 

Eventuella effekter som det hälsofrämjande ledarskapsprogrammet kan ha haft på 

autentiskt ledarskap analyserades med hjälp av en envägs kovariansanalys (ANCOVA). 

Kontroller har gjorts för att undersöka regressionshomogenitet, med för studien bra 

resultat. Kontroller för linjära förhållanden mellan å den ena sidan kovariatet, vilket i 

det här fallet utgjordes av det pre-test som genomfördes i både kontroll- och 
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interventionsgrupp, och å den andra sidan av den beroende variabeln, vilken utgjordes 

av det post-test som genomfördes i samma grupper. Den mellanliggande faktorn var i 

studien själva interventionsutbildningen. Fyra separata kovariansanalyser utfördes med 

respektive aspekt av autentiskt ledarskap som beroende variabel, instrumentet för dessa 

analyser var enkäten ALQ. Samtliga analyser var tvåsidiga och gränsen för statistisk 

signifikans som tillämpades var p < 0,05. I samband med kovariansanalysen har även 

medelvärden i alla pre- och postundersökningar granskats för att avgöra om det finns 

värden som kan anses vara mycket höga eller låga. En serie om fyra kovariansanalyser 

genomfördes, där den beroende variabeln i tur och ordning utgjordes av 

självmedvetenhet, relationell transparens, balanserad processhantering, och 

internaliserat moraliskt perspektiv.  

 

Etiska överväganden 

Informationskravet har i denna studie garanterats genom att alla deltagarna har fått 

skriftlig information om studiens syfte. Samtyckeskravet garanterades genom att i den 

skriftliga informationen framkom det tydligt att deltagarna kan själva besluta om sitt 

deltagande och att det är möjligt att avbryta deltagandet när de önskar utan att ge en 

förklaring till detta. Konfidentialitetskravet har garanterats genom att alla enkäter har 

hanterats med största sekretess och ingen förutom undertecknande har haft tillgång till 

inlämnande enkäter. Då största sekretess är utlovad kommer inte under några 

omständigheter enkäter lämnas ut till tredje part, detta kan ses som en garanti för att 

nyttjandekravet följs. 

 

RESULTAT 

Självmedvetenhet 

I detta sammanhang kan begreppet självmedvetenhet beskrivas bland annat i termer av 

att veta hur en chef inser hur andra ser på denne, hur denne påverkar sin omgivning 

samt att chefen behålla sin ståndpunkt i viktiga frågor. Analysen i området 

självmedvetenhet visade inte på någon signifikant skillnad mellan den analyserade 
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kontroll respektive interventonsgruppen F(1, 61) = 0,16, p = 0,69. En vidare jämförelse 

av medelvärdena i pretestet visade på (M = 2,79, SD 0,46) för interventionsgruppen och 

(M = 2,92, SD 0,39) för kontrollgruppen. Medelvärdet för posttestet visade på (M = 

3,06, SD 0,49) för interventionsgruppen och (M = 3,01, SD 0,40) i kontrollgruppen. 

Medelvärdena i detta område ökade med 0,27 i inteventionsgruppen och 0,07 i 

kontrollgruppen.  

Det innebär att interventionen inte visade sig påverka chefernas uppmätta medelvärden i 

självmedvetenhet tillräckligt i förhållande till kontrollgruppen för att uppnå ett 

signifikant resultat. 

 

Relationell transparens 

Detta begrepp beskrivs här som chefers tydlighet i sina ståndpunkter, förmåga att medge 

fel har begåtts samt visa äkta känslor. 

 

I det följande området relationell transparens framkom det inte där heller någon 

signifikant skillnad mellan de jämförda grupperna F(1, 65) = 0,29, p = 0,58.  

 

Jämförelsen av medelvärdena i pretestet visade på (M = 2,98, SD 0,28) för 

interventionsgruppen och (M = 3,14, SD 0,38) för kontrollgruppen. Medelvärdet för 

posttestet visade på (M =3,01, SD 0,43) för interventionsgruppen och (M = 3,07, SD 

0,41) i kontrollgruppen. 

Här ses att medelvärdet interventionsgruppen ökar med 0,03 poäng medans 

kontrollgruppens medelvärde sjunker med 0,07. Även i detta område innebär resultatet 

att det kan fastslås att skillnaderna är för små mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen för att uppnå ett signifikant resultat. 

 

Balanserad processhantering 

För att här beskriva detta begrepp kan det beskriva att det handlar om att ha en positiv 

syn på åsikter som utmanar chefens övertygelse, analysera information och ta till sig 

andras åsikter innan ett beslut tas.  
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Området balanserad processhantering visade även det på en avsaknad av en signifikant 

skillnad mellan grupperna F(1, 66) = 0,25, p = 0,6.  

Den senare jämförelsen av medelvärdena i pretestet visade på (M = 3,09 , SD 0,41 ) för 

interventionsgruppen och (M = 3,26 , SD 0,44) för kontrollgruppen. Medelvärdena i de 

sista grupperna i posttestet visade på (M =3,29, SD 0,45) för interventionsgruppen och 

(M = 3,25 , SD 0,47 ) i kontrollgruppen. 

I detta område sågs hade medelvärdet i interventionsgruppen ökat med 0,20 poäng 

medans endast en skillnad på 0,01 kunde ses i kontrollgruppen. Interventionen i denna 

gruppen kunde även här inte påvisa en signifikant förändring när medelvärdena i 

interventions och kontrollgruppen jämfördes. 

 

Internaliserat moraliskt perspektiv 

Detta begrepp kan i sammanhanget beskrivas som att chefen visar vad denne tror på, 

fattar beslut utifrån höga etiska värderingar och uppmuntrar andra att göra på samma 

sätt. 

Även i det slutliga området internaliserat moraliskt perspektiv kunde det indentifieras en 

avsaknad av signifikant skillnad mellan kontroll och interventionsgruppen F(1, 65) = 

0,49, p = 0,48.  

 

En vidare jämförelse av medelvärdena i pretestet visade på (M = 3,06 , SD 0,41) för 

interventionsgruppen och (M = 3,06, SD 0,43 ) för kontrollgruppen. Medelvärdet för 

posttestet visade på (M = 3,21, SD 0,54 ) för interventionsgruppen och (M = 3,11 , SD 

0,55) i kontrollgruppen. 

 

I den sista gruppen sågs en förändring i grupperna där interventinsgruppen visade på en 

ökning med 0,15 och kontrollgruppen på 0,05. På samma sätt som tidigare kunde ett 

signifikant resultat påvisas när interventionens påverkan på grupperna analyserades.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En styrka med den här studien är att det har funnits möjligheten att genomföra enkäterna 

vid möten där flertalet chefer deltagit. Denna insamlingsmetod har möjliggjort en 

mycket hög svarsfrekvens. Som det beskrevs i metoden har inte det gått kunnat styra 

urvalet i någon av grupperna. Det hade givetvis varit en styrka med randomiserade 

grupper, men det kunde inte genomföras och studien var tvungen att anpassas till 

verksamheternas behov. Området var så pass viktigt och intressant att belys så det 

beslöts att genomföra studien med de förutsättningar som rådde. Nackdelen med att 

arbetsgivarna valt deltagarna och att de då inte blir ett randomiserat urval är att 

generaliserbarheten i en större population påverkas negativt. Det finns en risk att detta 

urval skapar en snedvridning av resultatet (Borg & Westerlund 2012). Att tilldelningen 

till interventions- och kontrollgrupp inte kunde randomiseras var den primära orsaken 

till beslutet att använda ANCOVA. En styrka i ANCOVA är att den metoden är lämplig 

när icke randomiserade grupper som i detta fallet jämförs eftersom den jämnar ut 

initiala gruppskillnader på statistisk väg (Brace, Kemp & Snelgar 2016). 

 

Som undersökningsinstrument användes ALQ som tidigare har visat på god reliabilitet 

(Walumbwa et al 2008). I denna studie visade det på brister i reliabiliteten med låga 

värden när Cronbach’s alfa testades vilket ökar variansen och försvårar att se faktiska 

skillnader mellan grupperna. Detta problem väcker givetvis frågor om detta var rätt 

instrument för studien. En annan källa till studiens reliabilitetsproblem kan ha varit 

några av deltagarnas upplevda svårigheter att tolka frågorna. Den upplevda svårigheten 

kan även vara resultat av brister i översättningen även om expertis genomförde den. 

Frågorna som upplevdes svårtolkade tillhörde grupperna Internaliserat moraliskt 

perspektiv samt Självmedvetenhet. Det kan inte ses att varken Cronbach’s alfa eller 

signifikansvärdena i ovanstående grupper utmärker sig nämnvärt från de andra i dessa 

grupper. Det är en uppenbar svaghet i studien att denna problematik uppträder och leder 

till en risk att resultaten är markant påverkade av slumpen (Borg & Westerlund 2012). 

Däremot kan det inte identifiera någon tydlig enskild negativ effekt på berörda grupper 

av tolkningssvårigheterna. Instrumentet ALQ är skapat för att mäta just autentiskt 
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ledarskap så det kan förmodas att validiteten i instrumentet är god. Ett annat spekulativt 

validitetsproblem är hurvida respondenterna i undersökningen faktiskt är ärliga i sina 

svar. Det skulle innebära att instrumentet inte klarar av att mäta det är designat för och 

ge svar med låg validitet. (Borg & Westerlund 2012). 

En försvårande faktor i metoden är att deltagarantalet kan ha varit i minsta laget. Det 

finns en möjlighet att ett typ -II fel där en faktisk förbättring skett men inte har kunnat 

upptäckas till följd av för låg statistisk styrka (Borg & Westerlund 2012). Det fanns 

även ett bortfall i studien som även det påverkat den statistiska styrkan på ett negativt 

sätt.  

Vad det gäller bortfallet som inträffade mellan de två mätningarna är antagandet att det 

berodde på att flera deltagare hade förhinder vid det sista reflektionstillfället eller mötet 

där posttestet genomfördes. Detta bortfall kan förmoda att beror enbart på externa 

faktorer som inte kunde ha påverkats. Det fanns även en i kontrollgruppen som helt 

avböjde att delta vid posttestet. Detta har inte vidare undersökts av forskningsetiska 

orsaker då studien var frivillig och kunde avbrytas när som helst. Insamlingen av 

posttestet hade kunnat gjorts på andra sätt som möjligen hade förhindrat det bortfallet 

som uppstod. En möjlighet hade varit att skicka ut enkäten till deltagarna som sedan 

skulle returnera den med post eller liknande. Det är osäkert om detta skulle minskat 

bortfallet eller inte men är ett alternativ som kan beaktas. 

Det kan finnas belägg att ställa frågetecken vid att använda självskattning. Det kan 

ställas frågetecken för hur verklighetstroget deltagarna kan bedöma sig själva vid två 

separata tillfällen. De kanske inte har lyckats med att visa på den verkliga förändring 

som har skett mellan pre- och posttest. Detta skulle kunna förklara bristen på resultat i 

studien då det är en märkbart liten skillnad i medelvärden mellan pre- och posttestet i 

alla studerade grupper.  

En annan nackdel vid att använda självskattning på denna yrkesgrupp är att det kan vara 

svårt att hitta likvärdiga chefsgrupper som är stora nog och genomgår samma 

intervention. Här skulle designen kunnat vara annorlunda där chefernas medarbetare 

ombetts bedöma om det skett någon förändring före och efter interventionen. Denna 

design skulle bland annat möjliggöra att få ett betydligt högre deltagarantal. Designen 

skulle även eventuellt eliminera problemen med självskattning. 
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Resultatdiskussion 

 
Denna studies syfte var att studera om det hälsofrämjande ledarskapsprogrammet 

främjar ett autentiskt ledarskap för första linjens chefer inom hälso och sjukvård. 

Resultatet analyserades separat i de fyra olika grupperna, först ut var självmedvetenhet 

där det saknades en signifikant förändring till följd av interventionsprogrammet. Samma 

resultat framkom i den följande gruppen relationell transparens. I den efterföljande 

gruppen balanserad processhantering kunde de inte där heller ses en signifikant 

förändring efter genomfört interventionsprogram och till sist området internaliserat 

moraliskt perspektiv framkom samma resultat. Sammanfattningsvis, framkommer det 

tydligt att det inte skett någon signifikant förändring till följd av 

interventionsprogrammet i något av de analyserade områdena.  

Frågan är då varför inte det har framkommit någon signifikant skillnad. Det som denna 

studien har försökt göra är att kvantifiera en aspekt av mänskligt beteende, i detta fallet 

autentiskt ledarskap. Just detta att definiera Autentiskt ledarskap för att kunna studera 

det i en liknande pre poststudie är ännu så länge i ett utvecklingsskede (Cooper, 

Scandurra & Schriesheim2005). Instrumentet ALQ har 16 separata frågor, frågan kan 

ställas om det är möjligt att ett så komplext beteende kan mätas tillfredställande med ett 

liknande kort instrument. Autentiskt ledarskap kännetecknas bland annat av komplexa 

egenskaper som självmedvetenhet och internaliserat moraliskt perspektiv som mäts i 

den här studien (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson 2008). 

Ovanstående aspekter i Autentiskt ledarskap skiljer sig från andra ledarskapstekniker 

som tex Coachande ledarskap som en ledare kan lära sig (Cooper et al 2005). Frågan är 

om det ens är möjligt att utveckla ett Autentiskt ledarskap i någon större utsträckning 

under ett mindre antal heldagar. Det kan tyckas att så komplexa egenskaper skulle 

behöva mycket större påverkan för att faktiskt kunna förändras. Det finns en möjlighet 

att om deltagarna fått mer tid på sig att själv arbeta och reflektera över sina nya 

kunskaper kunde det möjligtvis fått ett annat resultat. 

Ett annat område som kan ha påverkan på resultatet är verksamhetens organisatoriska 

struktur och förmåga att tillåta chefer implementera ny kunskap. En befintlig 

organisatorisk struktur som stödjer ett hälsofrämjande arbete har påverkan för att 

hälsofrämjande ledarskapsutbildningar kan bli framgångsrika (Dellve & Eriksson 2017). 
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Som ett led att underlätta för deltagarnas implementering av ny kunskap är ett tydligt 

stöd från högre ledning i verksamheten (Dellve & Eriksson 2017). Här kan det tänkas 

att det blir en friktionsyta om första linjens chefer kommer med nya arbetssätt som 

skiljer sig från den tänkta strategin från den högre ledningen. Det har visat att det är av 

stor betydelse att ledningens och lägre chefers strategiska mål är samkörda. Strävar de 

efter gemensamma olika strategiska mål blir konsekvensen lätt att det strategiska arbetet 

undermineras (Ates, Tarakci, Porck, van Knippenberg, Groenen 2018). 

Är ledningens och första linjens chefers strategiska mål samkörda kan det förmodas att 

de fördelar resurser för att uppnå gemensamma mål. Att kunna få tilldelat tid för att 

kunna tillämpa ny kunskap som deltagare fått i en hälsofrämjande intervention sågs som 

en framgångsfaktor (Dellve & Eriksson 2017). Det kan tänkas att det i de undersökta 

organisationerna finns en differens i de strategiska målen eller bristande stöd mellan 

något chefsled. Detta kan ha en negativ påverkan på hur väl deltagarna har kunnat 

implementera sin nya kunskap. Det skulle helt enkelt kunna vara att all ny kunskap och 

engagemang inte har kunnat realiserats då alla vardagens arbetsuppgifter prioriterats. 

En ytterlig del av den organisatoriska strukturen som kan vara en möjlig försvårande 

faktor för implementering är höga kontrollspann hos berörda chefer. För att kunna 

utföra ett kvalitativt ledarskap måste chefen vara närvarande och tillgänglig (Skarholt et 

al 2016). Stora kontrollspann hos chefer har en negativ effekt på engagemanget för 

organisationen hos chefer inom vård och omsorg (Havaei, Dahinten, & Macphee 2015).  

En chef som ansvarar över ett för stort antal medarbetare kan det antas att det försvårar 

just att vara just närvarande och tillgänglig. Det Autentiska ledarskapet är mer än bara 

utövande av enstaka ledarskapstekniker som tidigare nämnts (Cooper et al 2015). Det 

kan antas att för att kunna utöva ett genuint Autentiskt ledarskap måste chefen vara 

synlig och närvarande i det operativa arbetet 

Trotts att studien inte visar på någon påvisbar utveckling av deltagarnas autentiska 

ledarskap kommer det intressanta frågeställningar från resultatet som kan forskas vidare 

på. Det vore intressant att se de faktiska effekterna en liknande intervention har på 

mätbara data som sjukskrivningsdagar och upplevd hälsa hos medarbetare till chefer 

som gått utbildningen. Kan likande effekter upptäckas kan sedan det bedömas ur ett 

hållbarhetsperspektiv om resursåtgången för interventionen är relevant utifrån 

kostnadsbesparingarna för till exempel sjukskrivningsdagar. I denna studien har 
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cheferna fått skatta sig själva, hur skulle det kunna se ut om chefernas Autentiska 

ledarskap hade skattats av deras medarbetare är även en intressant frågeställning 

 

SLUTSATS 

Resultatet visar inte på några signifikanta förändringar mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen för något av de fyra områdena som analyserats. Det bör sägas att detta 

inte är liktydigt med att utbildningsprogrammet varit verkningslös. Detta tyder däremot 

på att utbildningsprogrammet inte hade någon för denna studien mätbar inverkan på 

deltagarnas utveckling av autentiskt ledarskap. 
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Bilaga 1. Informationsbrev kontrollgrupp 

 
Förfrågan om ditt deltagande i kontrollgruppen i en enkätstudie, med syfte att 
studera effekten av det kommande Hälsofrämjande ledarskapsprogrammet i 
Växjö och Alvesta kommun. 
 
Jag heter Aksel Rosén och är leg. Sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad. För 
närvarande är jag anställd som Sjuksköterska i Växjö kommun. Jag studerar nu ett 
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och 
omsorg vid Högskolan i Borås. I utbildningen ingår att genomföra ett 
examinationsarbete i form av en studie, som kommer att presenteras i en skriftlig 
rapport vid Högskolan i Borås.  
 
Jag kommer att undersöka effekten av det Hälsofrämjande ledarskapsprogrammet som 
kommer att utföras av Kryast under våren. För tydlighetens skull vill jag framhålla att 
mina studier är något jag bedriver på min fritid, utan koppling till Växjö kommun eller 
Kryast.  
 
Jag tillfrågar dig då du är en deltagare i kontrollgruppen för det hälsofrämjande 
ledarskapsprogrammet och ditt deltagande är av yttersta vikt för att genomföra 
utvärderingen. Deltagandet i studien innebär att du som deltagare fyller i denna enkät 
vid starten av programmet och därefter en gång till vid ett senare tillfälle. Enkäterna 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att de kommer att avidentifieras och 
behandlas med absolut sekretess. Din medverkan är frivillig och kan när som helst 
avbrytas på din begäran. Dina fortsatta ledaruppdrag i Alvesta eller Växjö kommun 
kommer inte påverkas av om du medverkar i studien eller inte.  
 
Om du har frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till mig! 
 
Tack på förhand! 
Hälsningar 
 
Aksel Rosén   
akselrosen@hotmail.com      
0730 284410  
 
 
Handledare: 
 
Göran Jutengren 
Högskolan i Borås 
Goran.jutengren@hb.se 
033 -435 47 67  



 
 

Bilaga 2. Informationsbrev interventionsgrupp 

 
Informationsbrev medverkan i en enkätstudie, med syfte att studera effekten av 
det kommande Hälsofrämjande ledarskapsprogrammet i Växjö och Alvesta 
kommun. 
 
Jag heter Aksel Rosén och är leg. Sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad. För 
närvarande är jag anställd som Sjuksköterska i Växjö kommun. Jag studerar nu ett 
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och 
omsorg vid Högskolan i Borås. I utbildningen ingår att genomföra ett 
examinationsarbete i form av en studie, som kommer att presenteras i en skriftlig 
rapport vid Högskolan i Borås. 
 
Studiens syfte är att studera effekten av det Hälsofrämjande ledarskapsprogrammet som 
kommer utföras av Kryast under våren. För tydlighetens skull vill jag framföra att mina 
studier är något jag bedriver på min fritid och är inte kopplat till Växjö kommun eller 
Kryast.  
 
Deltagandet i studien innebär att du som deltagare kommer fylla i denna enkät vid 
starten av programmet och även samma enkät vid slutet. Enkäterna kommer att 
behandlas konfidentiellt vilket betyder att de kommer att avidentifieras och behandlas 
med största sekretess. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Dina 
fortsatta ledaruppdrag i Alvesta eller Växjö kommun kommer inte påverkas av om du 
medverkar i studien eller inte.  
 
Om du har frågor är du givetvis välkommen att ställa dem till mig! 
 
Tack på förhand! 
Hälsningar 
 
Aksel Rosén   
akselrosen@hotmail.com      
0730–284410  
 
 
Handledare: 
 
Göran Jutengren 
Högskolan i Borås 
goran.jutengren@hb.se 
033-435 47 67 
 


