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Sammanfattning 
 
Balansgången mellan chefskap och ledarskap kan vara en utmaning för många chefer. Organisationer 
klarar sig inte utan chefskapet och dess tillhörande arbetsuppgifter, men det kan samtidigt vara avgö-
rande att kunna inspirera och skapa engagemang. Syftet med studien var att undersöka vilka förutsätt-
ningar chefer behöver i sitt ledarskap. Frågeställningar som användes för att besvara syftet gällde che-
fers behov av ledarutveckling, chefers behov av stöd i ledarskapet, samt vilka förbättringar chefer upp-
lever att de behöver för att få bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Kvantitativ och kvalitativ metod 
användes. En enkät sammanställd av Region Västerbotten analyserades vilket var den kvantitativa delen 
i studien. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med avdelningschefer vilket var den kvalitativa 
delen i studien. Centrala resultat i studien är att stöd, tydlighet och tidsbrist bör tas hänsyn till vid or-
ganisationers arbete med chefers behov i ledarutveckling för att kunna ge chefer rätt förutsättningar i 
ledarskapet. Chefers erfarenhet kan påverka behovet av coach, mentor och handledning. Resultatet visar 
också att en ökad grad av återkoppling, planering av kompetensutveckling och uppföljning kan minska 
behovet av coach, mentor och handledning. Det är nödvändigt att se över system, orsaker till tidsbrist, 
lönesättning samt hur man skapar en attraktiv arbetsplats för chefer. Det är svårt att arbeta enbart med 
chefskap eller enbart med ledarskap då dessa två delar är beroende av varandra. Det är därför av vikt 
att se över stödet både i vardagliga arbetsuppgifter men också gällande chefers egna utveckling, något 
som författarna hoppas denna studie har gett insyn i.  
 
Nyckelord: Coach, handledning, kompetensutveckling, ledarutveckling, mentor, stöd, transformativt 
ledarskap, uppföljning, återkoppling 
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Inledning  

Denna studie syftar till att undersöka vilka förutsättningar chefer behöver i sitt ledarskap. Forsknings-
området ledarskap har alltid varit ett mångfacetterat område där forskare försöker sätta fingret på den 
konkreta definitionen av ledarskap. Hackman och Johnson (2013) menar att ledarskap är konstant när-
varande i alla sorters miljöer såsom moderna industrialiserade länder, tredje världens länder, på Tv:n, 
datorn och arbetsplatser. Följare lider av ett dåligt ledarskap och blomstrar av ett gott. Likt detta, menar 
Jönsson och Strannegård (2014) att ”bristande ledarskap är problemet. Bättre ledarskap är lösningen” 
(Jönsson & Strannegård, 2014, s.13). Ledarskap har effekter både på medarbetare och organisationer 
och kan vara avgörande för en organisations framgång. Det är därför av vikt att studera de förutsätt-
ningar som krävs för att lyckas i ledarskapet. 	
 
Vidare råder det en diskussion kring skillnaden och innebörden av begreppen chefskap och ledarskap. 
Begreppet ledarskap har använts som ett slags samlingsbegrepp för ledning, chefers arbete och katego-
risering av handlingar (Jönsson & Strannegård, 2014). Om man tittar närmare, ser man att ledarskap 
genom tiderna har karakteriserats av en karismatisk individ som innehar en förmåga att utföra hand-
lingar som inbjuder mottagaren till övertygelse och engagemang (Jönsson & Strannegård, 2014).  Chef-
skap har till skillnad från ledarskap karakteriserats av en individ från en formell position i en hierarkisk 
ordning, som har i avsikt att ’leda och fördela arbetet’ utifrån en given struktur (Jönsson & Strannegård, 
2014). Chefskap handlar om att ägna sig mer åt ordning och reda, medan ledarskap handlar om att 
inspirera och skapa engagemang. ”Ledarskap är således något fint och åtråvärt, medan chefskap är nå-
got gråare och mindre spektakulärt” (Jönsson & Strannegård, 2014, s.25). För att kunna särskilja mellan 
chefskap och ledarskap har Hackman och Johnson (2013) vidare förklarat att chefer ägnar sig mer åt att 
bygga en agenda som involverar planering och budgetering, detta med ett stort fokus på tidsplaner, spe-
cifika detaljer, analys av potentiella risker och resursallokering. Ledare ägnar sig däremot mer åt att 
bygga en agenda utifrån en riktning som de vill gå i och samtidigt kommunicera framtida visioner, detta 
genom att upprätta en gemensam vision med fokus på integration, lagarbete och engagemang (Hack-
man & Johnson, 2013). Både chefskapet och ledarskapet innehåller viktiga delar för att en organisation 
ska fungera. En organisation klarar sig inte utan chefskapet och dess tillhörande arbetsuppgifter, men 
det kan samtidigt vara avgörande att kunna inspirera och skapa engagemang. Genom vår studie vill vi 
se vilka förutsättningar chefer behöver för att kunna hitta en balans och få möjlighet att utöva ledarskap 
för att inte enbart fastna i det dagliga chefskapet. Vår studie kommer att behandla behov av ledarut-
veckling, behov av stöd samt vilka förbättringar som chefer anser sig behöva i sitt ledarskap.   
	
Lowe och Gardner (2001) har genom en analys av artiklar som har blivit publicerade i ’Leadership 
Quaterly’, funnit att en tredjedel av forskningen handlade om transformativt eller karismatiskt ledar-
skap. Likaså menar Northhouse (2016) att transformativt ledarskap har varit en central del i ledarskaps-
forskning sedan ledarskapsstilen blev introducerad på 1970-talet. Northhouse (2016) beskriver trans-
formativt ledarskap som en process som transformerar människor. Ledaren försöker tillmötesgå följa-
rens behov och motiv genom att behandla dem mer som människor (Northhouse, 2016). Transformativt 
ledarskap är en process där ledaren påverkar följaren att själv vilja uppnå mer än vad som förväntas av 
dem, samt involverar en karismatisk och visionärt ledarskap (Northhouse, 2016). Northhouse (2016) 
menar att följaren därmed motiveras till att gå ut över deras egna viljor och snarare agera utifrån det 
som är bäst för gruppen/organisationen. Northhouse (2016) i en diskussion om Bass och Riggio’s 
(2006) studie berättar att det transformerande ledarskapets popularitet kan bero på att ett fokus ligger 
på följarnas motivation och utveckling, vilket i sin tur passar dagens arbetsgrupper som önskas bli in-
spirerade i tider av osäkerhet.  
	
Ett ideal när det kommer till ledarskap idag verkar vara att bli närvarande ledare. Detta kan vara en 
möjlig indikation till varför många forskare har lagt ett större fokus på transformativt ledarskap som ett 
svar på idealet. Idag har vi chefer, men det är svårt för dem att vara ledare. Vad händer när man försöker 
motivera chefer att agera utifrån en sådan ledarskapsmodell? Syftet med denna studie är att undersöka 
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vilka förutsättningar chefer behöver i sitt ledarskap. Detta görs i utgångspunkt i hur chefer upplever sitt 
behov av ledarutveckling och stöd, samt med utgångspunkt i vilka förbättringar chefer upplever att de 
behöver för att få rätt förutsättningar i sitt ledarskap. Detta kan vävas samman med det pedagogiska 
forskningsfältet vilket är studiens utgångspunkt eftersom att den berör den mångsidiga utvecklingen av 
individer, både teoretisk och praktisk vetenskap.	
 
Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar chefer behöver i sitt ledarskap. Detta görs 
genom analys av enkät och via semistrukturerade intervjuer med avdelningschefer inom Region Väster-
botten.  

• Hur upplever chefer sitt behov av ledarutveckling? 
• Hur upplever chefer sitt behov av stöd i sitt ledarskap? 
• Vilka förbättringar upplever chefer att de behöver för att få bättre förutsättningar i sitt ledar-

skap? 
 
 

Bakgrund 

Grunden till denna studie utgår från ett uppdrag av HR-avdelningen på Region Västerbotten. Region 
Västerbotten är en politiskt styrd organisation som ska verka för hela länet. Region Västerbotten bilda-
des i januari 2019 när Västerbottens läns landsting, regionförbundet Region Västerbotten och företags-
stöd från Länsstyrelsen slogs samman till en gemensam organisation. Deras ansvarsområden är främst 
hälso- och sjukvård samt regional utveckling i länet. Vidare ansvarar de för tre sjukhus, Norrlands uni-
versitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett. Hälsocentraler finns även i länets alla 
kommuner. Utöver detta har de även ansvarsområden som bland annat social välfärd, kollektivtra-
fik, forskning, utbildning och kultur med mera. 
 
En uppgift som HR-avdelningen på Region Västerbotten arbetar med är att förbättra chefers förutsätt-
ningar. HR-avdelningen vill ge chefer rätt förutsättningar i det dagliga arbetet samt förutsättningar för 
att kunna utföra ett transformativt ledarskap. En viktig del i detta arbete genomfördes via en enkät som 
HR-avdelningen på Region Västerbotten skickade ut i januari 2019 till chefer inom det som tidigare var 
Västerbottens läns landsting. Enkäten skickades ut för att kartlägga nuläget och skapa underlag för fort-
satt arbete.  

Det är här som författarna till denna studie kommer in i bilden, genom att analysera svaren i Region 
Västerbottens enkät och genom att utföra semistrukturerade intervjuer med avdelningschefer inom 
sjukhusvård vill författarna undersöka vilka förutsättningar chefer behöver i sitt ledarskap. 

Human Resources, hädanefter förkortat till ‘HR’ är en personalfunktion som finns till för att främst 
stötta chefer i olika arbets- och personalrelaterade ärenden. HR avdelningen på Region Västerbottens 
uppdrag är att bidra till ökad måluppfyllelse för verksamhet och ledning på alla nivåer genom kompetent 
och rätt stöd inom HR området.  
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Tidigare forskning	

Idag finns det inte mycket forskning som tittar på betydelsen av chefers stödresurser för att kunna vara 
goda ledare, samt att utöva ett hållbart ledarskap (Andreasson & Jutengren, 2013). Nedan kommer vi 
först att presentera forskning som ger oss insyn i hur chefsarbetet ser ut och därefter presentera trans-
formativt ledarskap som ledarskapsideal. Slutligen kommer vi att presentera vad forskningen säger om 
vad chefer behöver i sitt chefskap och ledarskap. 	
 
Hur ser chefsarbetet ut? 
Wikström, Arman och Dellve (2013) utförde en studie i syfte att ”undersöka vad chefer i vården gör med 
sin tid och hur man kan göra tidsanvändningen mer hållbar” (Wikström et al., 2013, s. 381). Observat-
ioner på tio olika chefers arbetstider genomfördes under cirka fyra arbetsdagar för varje chef. Resultatet 
visade att chefer hade i snitt 50–100 korta aktiviteter per dag, som tog ungefär tio minuter att genom-
föra. Wikström et al. (2013) berättar att en tredjedel av chefernas tid gick till planerade möten som var 
långa, vilket gjorde att de var svåra att få tag på. Vidare gick mycket tid till oplanerade möten och skriv-
bordsarbete för chefer på vårdavdelningar, medan chefer på mottagningar ofta arbetade kliniskt själva 
och istället pratade med underställda när de jobbade tillsammans. Wikström et al. (2013) berättar att 
chefer kommunicerar mer med sina chefskollegor än med sina egna chefer. I en studie av Albinsson och 
Arnesson (2018) om hur kommunala chefer kommunicerar internt och externt med hjälp av digitala 
verktyg fann de att kommunikation via e-post och sms för chefer bidrog till en splittrad arbetssituation. 
Vidare menar Albinsson och Arnesson (2018) att chefer upplevde en svårighet i att vara närvarande i 
stunden, eftersom att de uppgav svårigheter i att koncentrera sig på en arbetsuppgift åt gången. Resul-
tatet i Wikström et al (2013) studie visar att första linjens chefer i sjukvården ”slits mellan engagemang 
och måluppfyllelse i olika arbetsområden” (Wikström et al., 2013, s.832), såsom administrativt arbete, 
möten med medarbetare, kliniskt arbete och strategisk planering. Wikström et al. (2013) menar också 
att det råder konsekvenser i hur prioriteringar görs och legitimiteten i ledarskapet hos chefer i längden 
om de inte får någon enskild tid för att kommunicera med sina respektive chefer. För att bygga legitimi-
tet väljer cheferna antingen att göra det genom att engagera sig i ett administrativt system eller i kliniskt 
arbete för att nå ut till olika nätverk. Chefer behöver alltså själva arbeta som både kollegor till sina un-
derställda och som chefer för att uppnå en balans mellan engagemang och legitimitet gentemot övrig 
hälso- och sjukvårdspersonal (Wikström et al., 2013). De menar också att det är viktigt för chefer att 
fokusera på konkreta exempel i verksamheten i dialog med medarbetare för att hantera den operativa 
osäkerheten, vilket avgörs av att ha engagemang och legitimitet i verksamheten. Med operativ osäkerhet 
menas ”det bland annat hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper på en vårdavdelning fungerar och att 
det finns mycket osäkerhet i en sådan arbetsgrupp” (Wikström et al., 2013, s.834). Se figur 1 nedan för 
att vidare förstå studiens mening med chefens slitning mellan engagemang och legitimitet.  
	Figur 1: Chefens slitning mellan engagemang och legitimitet (Wikström et al., 2013, s.834)  
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Transformativt ledarskap som ledarskapsideal 
Tafvelin, Isaksson och Westerberg (2018) har genom intervjuer utfört en studie på chefer i svenska so-
cialtjänsten under deras första år i ledarrollen. Först identifierades ledarskapsideal och sedan hindrande 
faktorer vad gäller prestation i ledarskapsideal hos cheferna. Intervjuer utfördes i två omgångar med två 
olika fokusområden. Först frågade Tafvelin et al. (2018) om vilken typ av ledarskap som cheferna strä-
vade efter och vid nästa tillfälle, sex månader senare, frågades det om cheferna fortfarande ansåg dessa 
ledarskapsideal passande. Sedan efter ett år, utfördes en tredje intervju med samma chefer där Tafvelin 
et al. (2018) frågade om de ledarskapsideal som hade framkommit i första intervjun, och om cheferna 
fortfarande strävade efter samma ledarskapsideal eller om det hade förändrats sedan dess. Vid första 
intervjutillfället berättade de flesta chefer om transformativt ledarskapsbeteenden som ledarskapsideal 
(51/58 chefer) och resterande kunde kategoriseras till transaktionella ledarskapsbeteenden som ledar-
skapsideal (7/58 chefer). Ledarskapsbeteenden såsom idealiserad påverkan, gemensamma mål, me-
ningsfullhet, och så vidare är exempel på transformativt ledarskapsbeteende och nämndes i intervjuerna 
(Tafvelin et al., 2018). Northhouse (2016) menar att transaktionellt ledarskap till skillnad från transfor-
mativt ledarskap, fokuserar mindre på individens behov och personlig utveckling. Northhouse (2016) 
menar vidare att transaktionellt ledarskap fokuserar mer på negativ förstärkning snarare än positiv för-
stärkning. Resultat visade att det fanns en större balans mellan transformativt ledarskapsbeteenden 
(19/34) och transaktionella ledarskapsbeteenden (15/34) vid andra intervjutillfället med cheferna 
(Tafvelin et al., 2018). Tafvelin et al, (2018) berättar att flest chefer vid tredje intervjutillfället svarade 
att de fortfarande höll med sina initiala ledarskapsideal från första intervjun men att de var svåra att 
uppnå, samt att det har förekommit nya ledarskapsideal. Vid både det andra och tredje intervjutillfället 
frågade Tafvelin et al. (2018) om vilka hinder som fanns för cheferna att uppnå sina ledarskapsideal. 
Hinder som upplevs av chefer var; konstant förändring, inget stöd, hög arbetsbelastning, låg inflytande, 
hieratiskt beslutsfattande, ekonomiska brister, avstånd till medarbetare och administrativa arbetsupp-
gifter. Detta uttrycktes av chefer vid intervjutillfälle två och tre, där cheferna berättade att dessa saker 
hindrade dem från att uppnå de ledarskapsideal som de hade nämnt i första intervjutillfället (Tafvelin 
et al., 2018). Resultatet visade att chefer eftersträvade transformativt ledarskap, men att de upplevde 
flera hindrande faktorer, vilka nämns ovan, som har med både organisationen och deras egna arbets-
miljö att göra. Tafvelin et al. (2018) menar att bra arbetsförhållanden för chefer är väsentligt för att de 
ska kunna utöva ett transformativt ledarskap. Vidare fann Tafvelin et al. (2018) att chefernas strävan 
efter inspirerande motivationsbeteenden hindrades av saknad av förmåner/kompensation för bra pre-
station. 	
 
Tafvelin, Hyvönen och Westerberg (2014) undersökte effekten av transformativt ledarskap hos första 
linjens chefer. Mer precist hade de i avsikt att studera direkta och indirekta effekter som användningen 
av transformativt ledarskap har på underställdas attityder vad gäller engagemang och klarhet i roller. 
Detta studerades i en svensk kommun i organisationer inom socialtjänst, där de jobbar med socialväl-
färd, äldreomsorg och omvårdnad av funktionsnedsatta (Tafvelin et al., 2014). Studien utgår från två 
hypoteser, varav den ena lyder ”Transformational leadership is positively related to role clarity and or-
ganizational commitment” (Tafvelin et al., 2014, s. 890) och den andra “The positive effect of transfor-
mational leadership on role clarity and commitment is moderated by leader continuity and co-worker 
support” (Tafvelin et al., 2014, s.892). Tafvelin et al. (2014) fann i sina resultat att transformativt ledar-
skap hade en direkt och positiv effekt inom socialtjänsten på underställdas klarhet i roller och engage-
mang. De menar att den positiva effekten på klarhet i roller och ett ökat engagemang i organisationen 
kom från att de underställda spenderar mer tid med sin ledare samt genom stöd från kollegor. På grund 
av detta påpekar Tafvelin et al. (2014) att tid har betydelse för transformativa ledare. Vidare förklarar 
de att det transformativa ledarskapets effekt kan förstärkas genom stabilitet i organisationen för att få 
ut det bästa av ledare. Resultat från studien indikerar också att det är viktigt att försöka förebygga ledar-
omsättning, eftersom det tar tid för de positiva effekterna av transformativt ledarskap att sätta sin prägel 
på organisationen. Ytterligare en studie som behandlar ledarskapets påverkan på anställda av Grönlund 
och Stenbock-Hult (2014) menar att underställda är mindre benägna att arbeta med att utveckla sig 
själva, om ledaren inte arbetar med att utveckla sig själv och sitt ledarskap, utan fastnar i gamla mönster. 
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Vad behöver chefer i sitt chefskap och ledarskap?  
Berntson, Wallin och Härenstam (2012) har utfört en studie i syfte att undersöka krav och resurser hos 
chefer på den offentliga sektorn i Sverige, samt deras hälsa, motivation och prestation. Resultatet visade 
att låga krav och hög tillgång till resurser generellt sett resulterade i en mycket bättre hälsa hos chefer. 
Vidare visade resultatet att chefer med höga krav, lite resurser och konflikter med klienter samt medar-
betare visade på en sämre hälsa. Berntson et al. (2012) menar att den största skillnaden mellan chefer 
som befann sig i en hälsofrämjande och icke-hälsofrämjande situation är tillgänglighet till tillfredsstäl-
lande stödstrukturer inom deras respektive organisationer. De förklarar vidare att tillgång till resurser 
verkar ha en betydande påverkan som balansfaktor vad gäller stödresurser. Det råder även en skillnad i 
arbetsförhållanden mellan könen enligt resultaten. Berntson et al. (2012) menar att balansen mellan 
krav och resurser kan vara svårare att uppnå i organisationer som har med mänskliga tjänster (human 
service) att göra. Dessa brukar oftast vara kvinnodominerade och har mindre möjlighet att tillföra till-
räckligt med resurser för kraven som ställs i mänskliga tjänster (Berntson et al., 2012). Vidare visar 
studiens resultat att stöd och erkännande är väsentliga faktorer för att främja hälsa, motivation och 
prestation hos chefer. Berntson, et al. (2012) argumenterar slutligen att höga krav och låga resurser kan 
associeras med dålig hälsa i arbetet- men också att hälsa, motivation och prestation inte nödvändigtvis 
har ett linjärt samband. Därmed finns det trots allt inte en linjär association mellan variabler i arbets-
miljö och hälsa, men däremot finns det en association mellan höga krav, låga resurser och sämre hälsa 
(Berntson et al., 2012).	
 
Andreasson och Jutengren (2013) har utfört en studie som undersöker chefer i kommunal vård och om-
sorg på två olika chefsnivåer; första linjens chefer och överordnade chefer. De har studerat chefsstöd, 
hållbarhet och förutsättningar för chefer i form av en enkät. Studien visar att första linjens chefer oftare 
belastas av att ha fler underställda medarbetare, och att det finns en önskan om ett konkret organisato-
riskt stöd för att kunna underlätta vid till exempel, administration och medarbetarproblem. Andreasson 
och Jutengren (2013) menar också att för chefer med kortare erfarenhet som chef samt för chefer med 
större kontrollspann är det betydelsefullt med stöd från ledning, chefskollegor och externt stöd. Vad 
gäller hållbart ledarskap, har god samverkan med underställda och chefskollegor betydelse (Andreasson 
& Jutengren, 2013). De fann också att egen distans till chefsuppdraget, samt att vardagliga och goda 
relationer har en stor betydelse för deras förmåga att hantera utmaningar i vården.  
 
Tafvelin, Stenling, Lundmark och Westerberg (2019) berättar i sin studie att man kan genom att forma 
chefsrollen på nytt, öka det närvarande ledarskapet och därmed chefernas förmåga att ge stöd till un-
derställda. Tafvelin et al. (2019) menar att detta ska göras genom att integrera ledarskapsutbildning 
tillsammans med en omformning av chefsrollen, där chefernas administrativa arbetsuppgifter minskas. 	

If leaders were provided with training only, without the job redesign initiative, 
chances are they would return to work and have had no opportunity or time to sup-
port employees because of environmental constraints, such as the burden of admin-
istrative tasks (Tafvelin et al., 2019, s.80).	

Chefer borde alltså inte endast genomgå en ledarskapsutbildning för att förbättra underställdas upp-
fattningar om upplevt stöd, utan det krävs en minskning i deras administrativa arbetsuppgifter för att 
en förändring ska kunna ske (Tafvelin et al., 2019). Ytterligare en studie som behandlar problematiken 
med administrativa system presenteras av Albinsson och Arnesson (2018) vilka menar att omfattande 
administrativa stödsystem gör att chefer har mindre tid att hinna uppmärksamma underställda. Tafve-
lin et al. (2019) menar att man kan dela upp chefernas arbete i två olika funktioner: administration och 
ledarskap, där vissa chefer ansvarar för de administrativa arbetsuppgifterna och andra ansvarar för en 
direkt kontakt med underställda och klienter. Tafvelin et al. (2019) uppmärksammar att chefer i den 
offentliga sektorn drabbas i större utsträckning av för många administrativa arbetsuppgifter, och där-
med föreslår att offentliga verksamheter ska överväga att föra över administrativa arbetsuppgifter hos 
chefer till någon i en supportroll. Ytterligare ett resultat som Tafvelin et al. (2019) hittade i denna studie 
var att underställda upplevde ett förbättrat arbetsklimat i form av innovation när de upplevde ett större 
stöd från deras chef. 	
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Sammanfattning av forskningsgenomgångens viktigaste delar 
Sammanfattningsvis är det väsentligt att chefer får tillräckligt med stöd för att kunna hitta en balans 
mellan de dagliga arbetsuppgifterna, och att vara en närvarande ledare. Albinsson och Arnesson (2018) 
menar att chefer upplever en svårighet i att vara närvarande i stunden, eftersom att de uppgav svårig-
heter i att koncentrera sig på en arbetsuppgift åt gången. Wikström et al. (2013) uppger att chefer behö-
ver fungera som både kollegor och chefer till sina underställda för att bygga engagemang och legitimitet 
gentemot personal. Chefer har även ett visst ledarskapsideal om att bli transformativa ledare, men anger 
att de upplever det svårare att uppnå ju längre in i deras chefsroll de kommer (Tafvelin et al., 2018). 
Hinder som upplevs är bland annat administrativa arbetsuppgifter, inget stöd, hög arbetsbelastning och 
avstånd till medarbetare (Tafvelin et al., 2018). Det blir därmed nödvändigt att chefer har bra arbetsför-
hållanden och rätt förutsättningar för att kunna utöva ett transformativt ledarskap. Särskilt eftersom 
chefer uppges ha mellan cirka 50–100 korta aktiviteter per dag (Wikström et al., 2013). Det transfor-
mativa ledarskapet har även en positiv påverkan på underställda gällande klarhet i roller och engage-
mang eftersom att de kan spendera mer tid med sin ledare (Tafvelin et al., 2014). Betydelsen av tid för 
transformativa ledare väger därmed tungt för att de ska ha möjlighet att kunna uppnå det transforma-
tiva ledarskapsidealet (Tafvelin et al., 2014). Tafvelin et al. (2014) nämner även att organisationer ska 
förebygga för snabb omsättning av chefer då det tar tid för det transformativa ledarskapet att ge sin 
effekt på organisationen. För att uppnå en hälsofrämjande situation krävs flera stödstrukturer inom or-
ganisationen som chefer är verksamma i (Berntson et al., 2012). Albinsson och Arnesson (2018) menar 
att omfattande administrativa stödsystem gör att chefer har mindre tid att hinna uppmärksamma un-
derställda. För att öka möjligheter till ett närvarande ledarskap är inte endast ledarskapsutbildning till-
räcklig, utan det behöver kombineras med att minska chefers administrativa uppgifter (Tafvelin et al, 
2019). 
 

Metod 

Utifrån vårt syfte att undersöka vilka förutsättningar chefer behöver i sitt ledarskap och utifrån tillhö-
rande forskningsfrågor genomfördes analys av enkät samt semistrukturerade intervjuer. Nedan beskrivs 
valet av metoder och urval och vidare redogörs för hur insamling, bearbetning och analys av data ge-
nomförts. Därefter beskrivs hur hänsyn tagits till de etiska principerna och hur det arbetats med relia-
bilitet och validitet.	
 
Kvantitativ och kvalitativ metod	
I denna studie har både kvantitativ metod och kvalitativ metod använts. HR-avdelningen på Region 
Västerbotten har i januari 2019 skickat ut en enkät där de ställer frågor till befintliga chefer inom det 
som tidigare var Västerbottens läns landsting. HR-avdelningen på Region Västerbotten har sedan sam-
manställt svaren i enkäten. Som en grund i denna studie har svaren från denna enkät analyserats vilket 
är den kvantitativa delen i denna uppsats. Den kvalitativa delen består av semistrukturerade intervjuer 
som genomförts för att få mer utförliga svar än vad som går att finna i enkäten. Två olika metoder, 
kvantitativ och kvalitativ valdes för att de kompletterar varandra. Genom enkäten ges ett resultat där ett 
högt antal chefer fått besvara frågorna och på så sätt ges en bred bild. Via intervjuerna ges enbart svar 
från några få chefer men istället ges mer djupgående och utförligare svar.	
 
Urval	
	
Nedan kommer urval för enkät att presenteras, och sedan kommer studiens urval för intervjupersoner 
att presenteras. Detta kommer att göras under varsin rubrik.  
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Enkät	
Genomförandet av enkäten gjordes av Region Västerbotten redan innan denna studie påbörjades. En-
käten skickades ut i januari 2019 till 431 stycken chefer i det som tidigare var Västerbottens läns lands-
ting. Dessa 431 chefer är alla chefer som fanns registrerade inom Västerbottens läns landsting i septem-
ber 2018 när underlag inför en medarbetarundersökning skapades. Enkäten skickades till chefer inom 
olika verksamhetsområden, inom olika basenheter och till chefer på olika nivåer inom organisationen 
vilket ger en bred bild av chefers upplevelser och behov. Enkäten har en svarsfrekvens på 80% och där-
med ett externt bortfall på 20 %, 345 av 431 chefer besvarade enkäten. Bryman (2011) skriver om Man-
gione som har delat upp andelen procent som svarat på enkäter och rangordnat dessa. Enligt Mangione 
är under 50 % oacceptabelt, 50–60 % är knappt godkänt, 60–70 % är acceptabelt, 70–85 % är bra och 
över 85 % är utmärkt. Sett till detta är enkätens svarsfrekvens på 80 % en bra nivå.	
 
Om man ser till det interna bortfallet är det av de 345 chefer som besvarat enkäten 318 chefer som har 
besvarat samtliga svar i enkäten. Det är på 8 olika frågor som det finns ett internt bortfall och bortfallet 
ligger från 0-2.32 % per fråga vilket är en liten andel. Även om man tar hänsyn till externt och internt 
bortfall samtidigt, det vill säga om man bara fokuserar på de 318 chefer som besvarat samtliga frågor, 
så blir det en svarsfrekvens på 73,78 % vilket fortfarande ligger inom kategorin “bra” om man ser till 
Mangiones rankning.	
 
Beslutet togs av författarna till denna studie att enbart studera svar i enkäten från avdelningschefer som 
arbetar inom verksamhetsområdet sjukhusvård, som är en av de sju olika verksamhetsområden. Denna 
avgränsning behövdes göras för att materialet skulle bli hanterbart. Sjukhusvård valdes för att det är det 
största verksamhetsområdet och avdelningschefer valdes eftersom det är en stor grupp inom verksam-
hetsområdet sjukhusvård. Urvalet blev därmed 140 avdelningschefer i enkäten. Utifrån avgränsningen 
på 140 avdelningschefer inom verksamhetsområdet sjukhusvård gjordes sedan ytterligare nedbryt-
ningar gällande antal års erfarenhet som chef, och antalet underställda som cheferna har direkt perso-
nalansvar för. Följande urval gjordes i enkäten: 
	

-          Avdelningschefer med upp till och med 3 års erfarenhet som chef.	
-          Avdelningschefer med 4–6 års erfarenhet som chef.	
-          Avdelningschefer med 10 eller fler års erfarenhet som chef.	
-          Avdelningschefer som har direkt personalansvar för 1–10 antal underställda.	
-          Avdelningschefer som har direkt personalansvar för 31 eller fler antal underställda.	

 
Detta urval gjordes för att kunna jämföra likheter och skillnader i svaren beroende på erfarenhet och 
antal underställda.	
 
Intervjuer	
Första kriteriet som urvalet utgick ifrån var att intervjupersonerna skulle ha en nuvarande tjänst som 
avdelningschef inom verksamhetsområdet sjukhusvård på Region Västerbotten. Ett mejl med förfrågan 
om intervju skickades ut. Mejlet skickades ut från HR avdelningen på Region Västerbotten och innehöll 
en kombination av en beskrivning om studien från oss författare till denna uppsats, samt en kortare 
beskrivning från HR avdelningen (Bilaga 1). I mejlet som skickades ut, fanns en länk till ett formulär där 
cheferna kunde anmäla intresse att delta. I detta formulär fyllde chefer bland annat i hur många under-
ställda de har direkt personalansvar över, samt hur många år de har arbetat som avdelningschef. Där-
efter valdes sex intervjupersoner ut med hänsyn till att få en variation i antal års erfarenhet som avdel-
ningschef, samt att få en variation på antalet underställda cheferna har direkt personalansvar för. Antal 
års erfarenhet som avdelningschef och antal underställda som cheferna har personalansvar för delades 
in i intervaller för att säkerställa konfidentialiteten. Urvalet till intervjuer blev därmed enligt följande: 
	

- Två avdelningschefer med upp till och med 3 års erfarenhet och 31+antal underställda.  	
- Två avdelningschefer med 7–9 års erfarenhet med 11–20 respektive 31+ antal underställda 
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- En avdelningschef med 10+ års erfarenhet och en avdelningschef med 4–6 års erfarenhet, båda 
med 1–10 underställda.  

 
Se figur 2 nedan för förtydligande av urval: 
 
 

 
Genom att få denna variation på intervjupersoner fanns möjlighet att analysera eventuella skillnader 
och likheter i svaren på intervjufrågorna som kan bero på antal års erfarenhet och/eller hur många un-
derställda cheferna har direkt personalansvar för. Det fanns inget krav på att de chefer som deltog i 
intervju måste ha deltagit i enkäten, utan det bedömdes att det viktiga var att uppfylla kriterierna som 
avdelningschef inom verksamhetsområdet sjukhusvård för att kunna ge svar på syfte och frågeställ-
ningar.	
 
Enkätverktyg	
Region Västerbotten skickade ut och genomförde enkäten med syftet att inventera nuläget och skapa en 
prognos för ledarutvecklingsbehovet, samt utifrån insamlat underlag ge förslag på fortsatt arbete. För 
att uppnå detta är enkäten uppbyggd utifrån följande tre områden: 
	

-          Obligatoriska utbildningar	
-          Ledarutveckling interna och externa program	
-          Behov av coach, mentor och handledning.	

 
Frågornas svarsalternativ varierar väldigt mycket, det är bland annat likertskala, dikotoma svarsalter-
nativ samt fritextsvar.	
 
Intervjuer	
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) består semi-
strukturerade intervjuer oftast av att forskaren har en intervjuguide, men ordningen av frågorna kan 
komma att ändras, och det är också möjligt att ställa följdfrågor utifrån de svar som intervjupersonen 
har gett. Det är viktigt att se till hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor och händelser, och se 
till vad denne person anser vara viktigt (Bryman, 2011). På grund av de semistrukturerade intervjuernas 
flexibilitet och fokus på intervjupersonens uppfattning ansåg vi att detta passade vårt syfte då vi vill 

Figur 2: Urval till intervjuer 
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fånga chefernas egna perspektiv. Via denna metod kunde vi få mer förklarande och utvecklande svar än 
vad vi kunde hitta i enkäten och på så sätt kompletterar metoderna varandra.	
 
Intervjuguiden skapades genom att skapa fyra olika teman utifrån syfte och frågeställningar och därefter 
skapades ett antal intervjufrågor till varje tema. Genom att göra på detta sätt säkerställdes att frågorna 
ger svar till undersökningens syfte. Intervjuguiden finns med som bilaga 2. Ingen pilotstudie genomför-
des, Bryman (2011) anser att pilotstudier är extra viktiga vid en enkätundersökning eftersom att ingen 
intervjuare finns närvarande för att förklara eventuella otydligheter med enkätens innehåll. Frågor som 
är svåra att förstå är också enklare att upptäcka vid intervjuer (Bryman, 2011). Med stöd i detta togs 
beslutet att denna studie går bra att genomföra utan pilotstudie eftersom två intervjuare fanns närva-
rande att förtydliga frågor.	
 
Fem av intervjuerna genomfördes på plats och en intervju genomfördes på telefon. Med stöd av Bryman 
ansåg vi att det i denna studie går bra att använda telefonintervju. Bryman (2011) skriver att han själv 
varit inblandad i en studie där telefonintervjuer genomfördes och gav detaljerade och väl övervägda svar 
som kvalitativ forskare är ute efter. Bryman (2011) menar även att det ibland kan vara lättare att ställa 
och svara på känsliga frågor över telefon när man inte är fysiskt närvarande.		
 
Samtliga intervjuer spelades in för att under intervjun kunna ha fokus enbart på intervjupersonen och 
för att efter intervjuerna kunna transkribera och därmed lättare kunna arbeta med materialet. Det var 
enbart ljudinspelning då video inte ansågs nödvändigt för att besvara syftet och vi ansåg att med video-
inspelning kan det finnas större risk att intervjupersonen känner sig obekväm och håller tillbaka vissa 
svar.	
 
Datainsamling	
Datainsamling av den kvantitativa delen i studien var redan utförd av Region Västerbotten. Enkäten 
skickades ut i januari 2019 av Region Västerbotten till chefer inom det som tidigare var Västerbottens 
läns landsting. HR-avdelningen på Region Västerbotten hade redan samlat in och sammanställt svaren 
i enkäten innan arbetet med denna studie påbörjades. Därav gjordes inte någon datainsamling gällande 
den kvantitativa delen i denna studie utan istället kunde analysarbetet av svaren i enkäten påbörjas di-
rekt.	
 
Datainsamling av den kvalitativa delen i studien påbörjades genom att göra ett urval för intervjuer och 
skapa en intervjuguide med frågor som ansågs kunna besvara syfte och frågeställningar. Därefter skick-
ades förfrågan ut via mejl till avdelningschefer inom verksamhetsområdet sjukhusvård inom Region 
Västerbotten. Av de avdelningschefer som anmälde intresse valdes sex personer ut för intervju. Inter-
vjuerna genomfördes och varade mellan 20–60 minuter.	
 
Bearbetning och analys av datamaterial	
 
Nedan kommer bearbetning och analys av enkät och intervjuer redovisas. Detta kommer att göras under 
varsin rubrik.  
 
Enkät	
Bearbetning av enkäten började några veckor innan intervjuerna genomfördes. Detta påbörjades i ett 
tidigt skede för att få en bred bild över materialet i enkäten samt för att få idéer till intervjufrågor och 
urval till intervjuer. Det är viktigt för syftet att det finns en röd tråd mellan enkäten och intervjuerna 
vilket var anledningen till att enkäten behövdes börja bearbetas innan intervjufrågor och urval till inter-
vju bestämdes.	
 
Bearbetning av enkäten började med att författarna till denna studie översiktligt gick igenom samtliga 
svar i enkäten. Helheten i enkäten behövdes ses över för att sedan kunna ta beslut om hur materialet 
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ska brytas ned för att finna svar på frågeställningarna och därmed besvara syftet. Efter att sett över 
helheten valdes att göra de avgränsningar som beskrivs under rubriken urval, det vill säga en uppdelning 
utifrån antal års erfarenhet och antal anställda som cheferna har direkt personalansvar för. En avgräns-
ning behövdes också göras gällande vilka frågor i enkäten som analysen skulle ha fokus på och de frågor 
i enkäten som ansågs kunna besvara syfte och frågeställningar valdes ut. De frågor som valdes ut var 
följande: 
	

-          För att omsätta dina utbildningskunskaper till praktik: Vilka stödjande faktorer har du haft i 
din omgivning/kontext?	

-          Samtliga frågor om behov av coach, mentor och handledning. 
-          Följs dina utbildningar upp från din chef på något sätt? 
-          Får du återkoppling på ditt ledarskap utifrån landstingets chefskriterier? 
-          Hur planeras din kompetensutveckling?	

 
Analys av enkät gjordes genom att först leta efter likheter och skillnader mellan hur avdelningschefer 
med olika antal underställda har svarat i olika frågor i enkäten. Därefter gjordes analys på samma sätt 
genom att leta efter likheter och skillnader mellan hur avdelningschefer med olika antal års erfarenhet 
har svarat. Enkäten har analyserats genom att skapa rapporter med olika avgränsningar i ett enkätpro-
gram. Författarna till denna studie har inte använt sig av rådata utan har tagit fram färdiga rapporter 
med olika avgränsningar, detta eftersom enkätens svar redan var sammanställd av Region Västerbotten. 
Se figur 3 nedan för förtydligande av avgränsningar och val av enkätfrågor i samband med analys av 
enkät. 	
 Figur 3: Avgränsningar och val av enkätfrågor som har analyserats  
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Intervjuer	
Bearbetning av intervjuerna började genom att samtliga inspelningar transkriberades för att lättare 
kunna analysera materialet. Detta gjordes med stöd av Heritage (1984) som menar att inspelning för-
bättrar vårt minne och begränsar oreflekterade tolkningar. Det möjliggör också upprepad och detaljerad 
undersökning.	
 
Analysen av intervjuerna utgick från de tre forskningsfrågorna och påbörjades genom att via olika färger 
koda materialet från transkriberingarna och försöka hitta nyckelord och/eller nyckelmeningar. Detta 
gjordes via att markera ord och/eller meningar i transkriberingen i olika färger beroende på vilken forsk-
ningsfråga de tillhör. Efter att kodningen med färger var klar gick vi in på de olika områdena och orga-
niserade och strukturerade upp de kodningar som fanns under varje område. Enligt Kvale och Brink-
mann (2014) är fördelar med kodning att det leder till att forskaren bekantar sig med materialet på 
detaljnivå, för de som är nya inom analys ger det fördelen att vara relativt enkelt att bryta ned i olika 
steg (Kvale & Brinkmann 2014).	
 
Etik	
Genom hela studiens arbete, från genomförande och bearbetning till resultat och analys har det ständigt 
tagits hänsyn till etiska principer. Enligt Bryman (2011) är några av de etiska krav som gäller för svensk 
forskning informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Bryman 
(2011) förklarar vidare att informationskravet handlar om att informera deltagarna om syftet med stu-
dien, vilka moment som ingår studien, samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet handlar om 
att deltagarna har rätt att bestämma över sin egen medverkan. Konfidentialitetskravet ställer krav på 
att behandla alla uppgifter om deltagarna med sekretess. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som 
samlas in om individer endast får användas för det specifika forskningsändamålet (Bryman 2011). In-
tervjudeltagarna har informerats om de etiska kraven i mejlet som skickades ut om intervjuförfrågan, 
se bilaga 1. Innan varje inspelning frågades varje deltagare muntligt om de accepterade att intervjun 
spelades in vilket samtliga accepterade.	
 
Konfidentialiteten i enkät och intervjuer säkerställdes via att inga namn nämns, via att inga kön nämns 
samt via att antalet års erfarenhet som chef och antalet underställda som cheferna har direkt personal-
ansvar för är uppdelade i intervaller istället för att anges i exakt siffra. Det anges enbart att cheferna 
arbetar inom verksamhetsområdet sjukhusvård, inga avdelningar/enheter nämns. Programmet som an-
vändes för att göra avgränsningar i enkäten har en spärr som gjorde att det fanns begränsningar i vilka 
delar och på vilket sätt materialet kunde brytas ned för att inte ska riskera att avslöja enskilda personers 
identitet. Programmet har således varit ett stöd för att säkerställa konfidentialiteten. Vidare har förfat-
tarna själva också tagit hänsyn till hur avgränsningar i enkäten har bearbetats och tagit hänsyn till hur 
resultatdel och analysdel skrivs för att säkerställa konfidentialitet gällande både enkät och intervjuer.	
 
Validitet och reliabilitet	
Reliabilitet av intervjuer kan delvis handla om hur man gör utskrifterna från muntligt till text. I Kvale 
och Brinkmann (2014) visas hur det kan bli delvis olika utskrifter när två olika personer gör utskrifter 
från ett och samma avsnitt i samma intervju. Meningar kan skilja sig åt, till exempel om man inte riktigt 
hör vad intervjupersonen säger. Kvale och Brinkmann (2014) menar också att det har betydelse för tolk-
ning av det som sägs var punkter och kommatecken placeras ut. (Kvale och Brinkmann, 2014). För att 
minska riskerna för olika tolkningar har författarna noggrant kommit överens om hur transkribering-
arna ska utföras. Författarna har efteråt i samband med kodningen gått igenom alla transkriberingar 
tillsammans och har samtidigt diskuterat de delar i intervjuerna som var otydliga och noggrant funderat 
över innebörden i texterna för att i den mån det är möjligt utesluta misstolkningar.	
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar vidare att frågorna om reliabilitet och validitet väcker frågor om 
objektivitet. De menar att objektivitet är en mångtydig term, bland annat skriver de om objektivitet som 
frihet från bias. De menar att objektivitet som frihet från bias handlar om en undersökt och kontrollerad 
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kunskap fri från fördomar (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare diskuterar Kvale och Brinkmann (2014) 
begreppet dialogisk intersubjektivitet som syftar till kommunikativ validitet mellan forskarna, att fors-
karna som identifierar och tolkar ett fenomen behöver uppnå enighet genom samtal och ömsesidig kritik 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är något författarna tagit hänsyn till, genom samtal och genom att 
ifrågasätta olika tolkningar. 	
 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver också att det krävs information om de olika stegen i en forsknings-
process för att det ska vara möjligt att bedöma kvaliteten, validiteten och generaliserbarheten hos inter-
vjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta uppfylls i studien genom ett noggrant och detaljerat metod-
avsnitt. 
 

Resultat	

Resultatavsnittet utgår från våra tre forskningsfrågor. Resultat presenteras från både Region Västerbot-
tens enkät och våra intervjuer. Resultatet har delats in i tre olika rubriker utifrån följande forsknings-
frågor: 
	

• Hur upplever chefer sitt behov av ledarutveckling? 
• Hur upplever chefer sitt behov av stöd i sitt ledarskap?  
• Vilka förbättringar upplever chefer att de behöver för att få bättre förutsättningar i sitt ledar-

skap? 
 

Efter varje rubrik som formuleras efter våra forskningsfrågor, har en sammanfattning skrivits av resul-
tatets viktigaste punkter. 	
 
Hur upplever chefer sitt behov av ledarutveckling? 
 
En viktig del av ledarutveckling är att få rätt kompetensutveckling. Vidare är det viktigt att det finns 
möjligheter att omsätta dessa kunskaper till det dagliga arbetet. För att detta ska kunna vara möjligt, 
behöver chefers kompetensutveckling både planeras och följas upp. Det är även väsentligt att ge chefer 
återkoppling på deras chefskap för att de ska kunna vidareutvecklas och arbeta mot organisationens mål 
och visioner.  
 
Utbildningar 
En viktig del av ledarutveckling är att få rätt kompetensutveckling. Som chef är det därmed nödvändigt 
att få ta del av utbildningar till syfte att få utvecklas som ledare.  

Det framgick av intervjuerna att utbildningar är väldigt bra och nödvändiga för chefers utveckling och 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dock framkom det att utbildningar upplevs korta och snabba. 
En intervjuperson jämför detta med att en arbetsmiljöutbildning under en dag, ger inte känslan av att 
man kan arbetsmiljö. Ett exempel som ges är att utbildningarna skulle kunna delas upp i två delar, så 
att del nummer två görs vid ett senare tillfälle istället för att hasta igenom utbildningen för snabbt. Det 
uttrycks att kvalitén på utbildningarna varierar och att det inte är möjligt att vara utan de obligatoriska 
utbildningarna men de rustar en inte heller helt och hållet. I övrigt så framkommer en önskan om mer 
kunskap inom rehabilitering och ekonomi för att bättre kunna hantera ärenden inom dessa två områ-
den. Det upplevs svårigheter att få plats på vissa utbildningar, att dem ställs in eller flyttas till en annan 
tidpunkt. En intervjuperson beskriver att det kan vara svårt att komma med på en utbildning och anser 
att det borde finnas vissa obligatoriska utbildningar man som chef ska gå och att möjligheten då ska 
finnas att få en plats på utbildningen.	
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Under intervjuerna framkommer också en önskan om utbildningar och uppföljningar anpassad för mer 
erfarna chefer. Till exempel svarar en intervjuperson följande på frågan om utbildningarnas innehåll 
matchar behoven i administrativa uppgifter: 	

Jaa...ja alltså jag gick ju dem precis i början och de var ju nyttiga då, men de skulle 
gärna få finnas nått, nån påbyggnad, alltså när man har jobbat i det här ett tag va, 
vad har man kommit på då, och gör jag rätt när jag gör så här? För så här gör jag, 
lite så, det blir väldigt mycket självlärt, mina små metoder (Citat från intervjuperson 
5). 

Det uttrycks att det varit väldigt givande utbildningar längs vägen till att få kompetens som chef och 
ledare, men att efter ett tag stannar det upp. Det framkommer att det inte finns någon strategi för hur 
man ska utveckla ledare i ett längre perspektiv. Det upplevs att utbudet och innehållet i utbildningarna 
för nyblivna chefer är bra, men gällande utbildningar för chefer med längre erfarenhet beskrivs det som 
att antingen tar cheferna inte tillfällena i akt, eller så uppfattas inte utbildningarna som att de är riktade 
till dem. Det önskas nätverksträffar, återträffar och uppföljning för att få dela erfarenheter chefer sinse-
mellan. Samtidigt uppges tidsbrist som en hindrande faktor för att hinna gå utbildningar och delta i 
nätverksträffar både som ny chef och senare in i chefsrollen på grund av arbetsbelastning.	
	
En intervjuperson uppger att hen saknar kunskaper i vissa delar:	

Så fort man sätter sig upp på den här stolen så förväntas man kunna allt, alltså med-
arbetare, att man ska kunna svara på allt. Man ska kunna allting och även man kas-
tas direkt in i möten med medarbetare, chefer, sjukskrivande läkare, försäkringskas-
san och man har egentligen bara en broschyr som man fick efter en halvdags genom-
gång. Så där tycker jag verkligen att man ska ha satsat lite mer timmar på en längre 
utbildning och kanske lite ’case’…alltså, fall på att någon erfaren kan berätta det har 
och typiska fall eller HR-partner, typiska fall och hur man ska tänka utan att gå in 
specifikt på individnivå för det… jag tror att det finns ganska många ärenden som 
kan vara likartade (Citat från intervjuperson 2). 

Intervjupersonen menar här att det förväntas mycket av nyrekryterade chefer och att organisationen 
borde erbjuda längre utbildningar för att chefer ska vara mer förberedda i chefsrollen. 	
	
Planering av kompetensutveckling 
Som chef är det nödvändigt att få ta del av utbildningar till syfte att få utvecklas som ledare. För att 
underlätta denna process är planering av kompetensutveckling en viktigt del.  
	
I enkäten har det tagits fram resultat gällande frågan om planering av kompetensutveckling. Först uti-
från samtliga avdelningschefer inom verksamhetsområdet sjukhusvård och sedan utifrån uppdelning i 
antal underställda som chefer har personalansvar för, samt sist utifrån uppdelning i antal års erfarenhet 
som chef. 	
 
I enkäten utan avgränsningar på antal underställda eller års erfarenhet som chef svarar 60 av 135 eller 
motsvarande 44,44 %, avdelningschefer inom verksamhetsområdet sjukhusvård att ”Min kompetensut-
veckling planeras tillsammans med min chef” på frågan “Hur planeras din kompetensutveckl-
ing?”  Resterande planerar kompetensutvecklingen själv, eller att närmsta chef planerar på egen hand 
utan deras eget deltagande eller så har dem ingen kompetensutvecklingsplan.  
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I enkäten med en avgränsning på antal underställda svarar 4 av 10 eller motsvarande 40 % av avdel-
ningscheferna med 1–10 underställda, och 28 av 68 eller motsvarande 41,18 % av avdelningscheferna 
med 31+ underställda att ”Min kompetensutveckling planeras tillsammans med min chef” på frågan ” 
på frågan “Hur planeras din kompetensutveckling?”. Resterande planerar kompetensutvecklingen 
själv, eller att närmsta chef planerar på egen hand utan deras eget deltagande eller så har dem ingen 
kompetensutvecklingsplan. Se figur 4 nedan. 	
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Figur 4: Resultat till frågan ”Hur planeras din kompetensutveckling?” i Region Västerbottens enkät. 
Avgränsning på antal underställda 1-10st och 31+st som chefer har direkt personalansvar för.  
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I enkäten med en avgränsning på antal år som chef visar resultatet att 22 av 55 eller motsvarande 40 % 
av chefer upp till och med 3 års erfarenhet svarar ”Min kompetensutveckling planeras tillsammans med 
min chef” på frågan ”Hur planeras din kompetensutveckling?”. Av de som har 4–6 års erfarenhet har 
15 av 33 eller motsvarande 45,45 % svarat att de planerar sin kompetensutveckling tillsammans med sin 
chef. Av de som har 10+års erfarenhet har 17 av 30 eller motsvarande 56,67 % svarat att de planerar 
kompetensutvecklingen tillsammans med sin chef. Resterande planerar kompetensutvecklingen själv, 
eller att närmsta chef planerar på egen hand utan deras eget deltagande eller så har dem ingen kompe-
tensutvecklingsplan. Se figur 5 nedan.  
 
 
 
 

 
 
Vid intervjuer uttrycker samtliga intervjupersoner att de saknar en tydlig kompetensutvecklingsplan. 
En intervjuperson berättar att planeringen av kompetensutvecklingen sker en gång om året på medar-
betarsamtalet, och att hen själv har ett stort ansvar att själv se över detta samt att det saknas en röd tråd. 
Intervjupersonen tycker att det fungerar ganska bra men att det ibland vore bättre med ett mer över-
siktligt perspektiv av vad hen behöver för kompetensutveckling. En annan intervjuperson beskriver:  

Ja, alltså det är ju såhär att den bygger ju mycket på vad jag själv vill. Eftersom, på 
nått vis finns det ingenting givet att erbjuda när man har varit med ett tag och utifrån 
det så kan jag tycka att man, ja men det är ju mina egna idéer och mina egna tankar 
kring hur jag tycker att ledarskapet ska vara som gör att då kan jag efterfråga vissa 
saker så på det viset kan jag ju få en, en utveckling (Citat från intervjuperson 4).	

En intervjuperson säger att hen skulle tycka det var skönt att ha uttalat hur mycket tid och pengar hen 
ska lägga på kompetensutveckling per år. Problemet i nuläget är att en kan känna sig begränsad eftersom 
hen vet att om hen åker på utbildningar så används pengar från intervjupersonens underställdas utbild-
ningsbudget. 	

Figur 5: Resultat på frågan ”Hur planeras din kompetensutveckling” i Region Västerbottens en-
kät. Avgränsning på antal år som chef -3 år, 4–6 år och 10+ år. 
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Det uttrycks en önskan om att kompetensutvecklingen skulle planeras tillsammans med närmsta chef 
och att det ska vara tydligare vem som är ansvarig för kompetensutveckling när man är ny i sin chefsroll. 
Planering av kompetensutveckling upplevs diffus. 	
	
Omsättning av utbildningskunskaper till praktiken  
Rätt utbildningar och planering av kompetensutveckling är båda nödvändiga delar i chefers ledarut-
veckling. Men för att dessa två delar ska kunna ge en positiv effekt är det av största vikt att det även är 
möjligt för chefer att omsätta sina utbildningskunskaper till praktiken. Möjligheten att kunna omsätta 
kunskaperna kan även visa på kvalitén i utbildningar. På grund av detta är det av relevans för syftet att 
undersöka hur chefer upplever möjligheterna att omsätta sina utbildningskunskaper.  
 
Avdelningschefer inom verksamhetsområdet sjukhusvård fick i enkäten frågan ”För att omsätta dina 
utbildningskunskaper till praktik: vilka stödjande faktorer har du haft i din omgivning/kontext?” De 
ord som förekommer flest gånger i fritextsvaren till denna fråga är följande: chefskollegor, HR och Chef. 
Chefskollegor har använts 52 av 119 gånger, HR har använts 42 av 119 gånger och ordet Chef har använts 
37 av 119 gånger. 	

Vad gäller möjlighet att kunna omsätta utbildningskunskaper till praktiken ges lite olika svar under in-
tervjuerna, men det framkommer att det överlag fungerar bra att omsätta utbildningskunskaper till 
praktiken. En intervjuperson menar att alla delar inte används lika mycket, utan att fokus blir på det 
dagliga arbetet och en del av det man lärt sig inom utbildningar bleknar. Hen berättar vidare att när ett 
behov uppstår tar man istället hjälp av HR. En annan intervjuperson tycker att innehållet i de flesta 
kurserna har gått bra att omsätta till praktiken, men att det upplevdes lite svårare att få möjlighet att 
omsätta kunskaperna gällande den ekonomiska biten. 	

Ytterligare en intervjupersons svar tolkas som att intervjupersonen känner att en del av utbildningarna 
är lättare att omsätta till praktiken, och en del är svårare, delvis för att system byts ut och att utbildning 
är en färskvara. Hen anser också att hur man använder administrativa system även är beroende av kul-
turen på plats och av hur kollegor gör, och att man kanske inte alltid gör exakt utifrån instruktioner man 
har fått under utbildning inom systemet. 	

Uppdatering av utbildningskunskaper  
Precis som det är viktigt att kunna omsätta utbildningskunskaper till praktiken är det lika viktigt att 
uppdatera sina kunskaper för att ha rätt förutsättningar i sitt arbete. Utbildning är en färskvara, till 
exempel vid rehabilitering kan lagar kring sjukskrivning ändras. Därmed är det av betydelse att uppda-
tera tidigare kunskaper som har hämtats från föregående utbildningar för att aktualisera kunskaperna.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna anger att det är svårt att få möjlighet till att uppdatera sina utbild-
ningskunskaper. De flesta av de som upplever det svårt har ansvar för 31+ underställda. Tidsbrist anges 
som ett problem. En person förklarar vidare att hen valt att prioritera så att hen hinner uppdatera sina 
kunskaper men att tidsbristen ändå är något problematiskt vilket visas i följande citat: 	

Ja men också resurser vad menar man med resurser, svårigheten är ju att ta sig tiden 
att också gå dem här sakerna. Nu har jag valt att prioritera det men men det finns 
inte, vi ska ju som göra allting annat, och så ska vi gå den här utbildningen men man 
får ju inget stöd i att, har jag varit borta då på den här utbildningen i en vecka eller 
vad det nu kan vara för någonting så, så ligger ju alla andra arbetsuppgifter kvar, så 
att jag mena man har ju inget stöd i det, och det kan göra att man faktiskt väljer bort 
utbildningar. Så det finns en risk att man kan göra det för att arbetsbördan är så stor 
när man kommer tillbaka (Citat från intervjuperson 4).	

En intervjuperson som anger att hen har möjligheter att uppdatera kunskaper använder Region Väster-
bottens ”chefskanal” som ett sätt att uppdatera sina kunskaper och menar på att nästan all information 
finns där. Detta är en chef som har ansvar över mellan 1–10 underställda. 	
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Uppföljning av utbildningar 
Uppföljning av utbildningar tillsammans med överordnad chef kan hjälpa chefer att bearbeta innehållet 
och lättare omsätta kunskaperna till sitt dagliga arbete. Vidare kan uppföljning av utbildningar ge till-
fälle för organisationen att få en överblick på utbildningarnas relevans.  	
	
I enkäten har det tagits fram resultat gällande frågan om uppföljning av utbildningar. Först utifrån samt-
liga avdelningschefer inom verksamhetsområdet sjukhusvård och sedan utifrån uppdelning i antal un-
derställda som chefer har personalansvar för, samt sist utifrån uppdelning i antal års erfarenhet som 
chef. 	
	
I enkäten utan avgränsningar på antal underställda eller antal års erfarenhet svarar 37 av 136 eller mot-
svarande 27,21 % av avdelningschefer inom verksamhetsområdet sjukhusvård ”Ja i tillräcklig utsträck-
ning” på frågan ”Följs dina utbildningar upp från din chef på något sätt?” 99 av 136 eller motsvarande 
72,79 % svarar ”Ja men inte i tillräcklig utsträckning” eller ”Nej, aldrig”.  
	
I enkäten med en avgränsning på antal underställda visar resultatet att de med 1–10 underställda är det 
4 av 10 eller motsvarande 40 % som svarat ”Ja, i tillräcklig utsträckning” och bland de med 31+ under-
ställda är det 17 av 69 eller motsvarande 24,64 % som svarat ”Ja, i tillräcklig utsträckning” på frågan 
“Följs dina utbildningar upp från din chef på något sätt?”. Detta innebär att resterande inte får tillräck-
lig uppföljning eller aldrig får uppföljning på sina utbildningar. Se figur 6 nedan. 	
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 6: Resultat på frågan ”Följs dina utbildningar upp från din chef på något sätt?” i Region 
Västerbottens enkät. Avgränsning på antal underställda 1-10st och 31+st som chefer har direkt 
personalansvar för. 
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I enkäten med en avgränsning på antal år som chef, visar resultatet att 15 av 55 eller motsvarande 27,27% 
av de upp till och med 3 års erfarenhet har svarat ”Ja, i tillräcklig utsträckning”, och bland de med 4–6 
års erfarenhet är det 9 av 33 eller motsvarande 27,27 % som svarat ”Ja, i tillräcklig utsträckning”, och 
bland de med 10+ års erfarenhet är det 10 av 30 eller motsvarande 33,33 % som svarat ”Ja, i tillräcklig 
utsträckning” på frågan “Följs dina utbildningar upp från din chef på något sätt?”. Detta innebär att 
resterande inte får tillräcklig uppföljning eller aldrig får uppföljning på sina utbildningar. Se figur 7 ne-
dan.  
	
 
 

 
 
Majoriteten av intervjupersonernas utbildningar följs inte upp av närmsta chef. En av intervjuperso-
nerna tycker dock inte detta är nödvändigt. Däremot önskas det uppföljning i form av uppföljningsdagar 
på utbildningar, exempelvis inom rehabilitering och ekonomi. Det uttrycks också en önskan om upp-
följning i form av att få träffa tidigare deltagare. Detta för att diskutera hur det har gått och att få möj-
lighet att diskutera vad för problem de olika deltagarna har stött på i sina arbeten, samt diskutera hur 
de har löst dessa problem. Det önskas att utbildningarna följdes upp mer, och att det vore bra om någon 
frågade efter slutförd utbildning om man har använt sig av kunskaperna. Det upplevs att det råder olik-
heter i hur uppföljning av utbildningar sker beroende på enhet/avdelning. En intervjuperson som upp-
ger att hen får uppföljning berättar att det sker på medarbetarsamtalen, och hen tycker det fungerar bra.	
	
Återkoppling på ledarskapet  
För att ledare ska kunna utvecklas är en viktig komponent att få återkoppling på sitt ledarskap. Utan 
återkoppling är det svårt för en chef att veta om det arbete man gör är i linje med organisationens mål 
och visioner.  
 
I enkäten har det tagits fram resultat gällande frågan om återkoppling på ledarskapet först utifrån samt-
liga avdelningschefer och sedan utifrån uppdelning i antal underställda som chefer har personalansvar 
för, samt sist utifrån uppdelning i antal års erfarenhet som chef.  

Figur 7: Resultat från frågan ”Följs dina utbildningar upp från din chef på något sätt?” i Region 
Västerbottens enkät. Avgränsning på antal år som chef -3 år, 4–6 år och 10+ år.  
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I enkäten utan avgränsningar på antal underställda eller antal års erfarenhet som chef svarar 27 av 135 
eller motsvarande 20 % av avdelningscheferna inom verksamhetsområdet sjukhusvård ”Jag får åter-
koppling på chefskriterierna” på frågan ”Får du återkoppling på ditt ledarskap utifrån landstingets 
chefskriterier?” vilket innebär att resterande får endast delvis eller inte alls återkoppling på sitt ledarskap 
utifrån chefskriterierna. 
 
I enkäten med avgränsningen på antal underställda visar resultaten att av de med 1–10 underställda är 
det 2 av 10 eller motsvarande 20 % och av de med 31+ underställda är det 12 av 68 eller motsvarande 
17,65 % som har svarat ”Jag får återkoppling på chefskriterierna” på frågan “Får du återkoppling på 
ditt ledarskap utifrån landstingets chefskriterier?” vilket innebär att resterande endast får delvis eller 
inte alls återkoppling på sitt ledarskap utifrån chefskriterierna. Se figur 8 nedan. 	
 
 
 
 
 

 
  

Jag får återkoppling på chefskriterierna Jag får delvis återkoppling på
chefskriterierna
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1 Jag får återkoppling på chefskriterierna 2 (20 %) 12 (17.65 %)

2 Jag får delvis återkoppling på chefskriterierna 5 (50 %) 33 (48.53 %)

3 Nej 3 (30 %) 22 (32.35 %)

4 Jag känner inte till chefskriterierna 0 (0 %) 1 (1.47 %)

Svar 10 68

1-10st 31+st

Får du återkoppling på ditt ledarskap utifrån landstingets chefskriterier ? 

Landstingets chefskriterier: 
-Var en förebild 
-Skapa gemensamma visioner 
-Utmana och ifrågasätt 
-Frigör handlingskraft 
-Uppmuntra och synliggör 

Figur 8: Resultat på frågan ”Får du återkoppling på ditt ledarskap utifrån landstingets chefskri-
terier” i Region Västerbottens enkät. Avgränsning på antal underställda 1-10st och 31+st som 
chefer har direkt personalansvar för.  
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I enkäten med avgränsning på antal års erfarenhet visar resultaten att de av de med upp till och med 3 
års erfarenhet är det 11 av 55 eller motsvarande 20 % svarat “Jag får återkoppling på chefskriterierna” 
och av de med 4–6 års erfarenhet har 5 av 33 eller motsvarande 15.15 % svarat “Jag får återkoppling 
på chefskriterierna” och av de med 10+års erfarenhet har 9 av 30 eller motsvarande 30 % svarat “Jag 
får återkoppling på chefskriterierna” vilket innebär att resterande endast får delvis eller inte alls åter-
koppling på sitt ledarskap utifrån chefskriterierna. Se figur 9 nedan.  
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1 Jag får återkoppling på chefskriterierna 11 (20 %) 5 (15.15 %) 9 (30 %)

2 Jag får delvis återkoppling på chefskriterierna 25 (45.45 %) 14 (42.42 %) 16 (53.33 %)

3 Nej 17 (30.91 %) 12 (36.36 %) 5 (16.67 %)

4 Jag känner inte till chefskriterierna 2 (3.64 %) 2 (6.06 %) 0 (0 %)

Svar 55 33 30

-3år 4-6år 10+år

Får du återkoppling på ditt ledarskap utifrån landstingets chefskriterier ? 

Landstingets chefskriterier: 
-Var en förebild 
-Skapa gemensamma visioner 
-Utmana och ifrågasätt 
-Frigör handlingskraft 
-Uppmuntra och synliggör 

Figur 9: Resultat på frågan ”Får du återkoppling på ditt ledarskap utifrån landstingets chefkrite-
rier?”. Avgränsning på antal år som chef -3 år, 4–6 år och 10+ år. 
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Under intervjuerna framkommer att det skiljer sig åt i vilken grad cheferna får återkoppling på sitt le-
darskap utifrån chefskriterierna. En del anser att det fungerar bra och en intervjuperson menar på att 
detta är något som blivit tydligare de sista två åren. Hen tycker det är positivt att man vill försöka vara 
tydlig i vad man förväntar sig av chefer, och tycker att den återkoppling hen får är vad man kan förvänta 
sig utifrån de förutsättningar som finns för de personer som ska ge återkopplingen. 	

En intervjuperson som får återkoppling i samband med medarbetarsamtalen berättar:	

Eh, ja, jo men det är okej att få det så där, men men dem är ju inte så levande tänker 
jag. Det är inte nått jag går omkring och tänker och funderar på heller så där men en 
gång om året är ganska sällan (Citat från intervjuperson 5).	

En annan intervjuperson uttrycker:	

Hahah...ja...eh, får jag någon återkoppling, ja men du sköter ditt jobb bra punkt 
slut. Det är väl ungefär det jag får men det är inget specifikt att det här alltså det är 
ett stort penseldrag över allt att jo men du sköter ju det här bra (Citat från intervju-
person 6). 
 

Det uttrycks att när det är dags för lönesamtal att det finns ingen saklig grund i varför man får den lön 
man får, eftersom ingen riktig återkoppling sker. Det upplevs även att närmsta chef inte vet vad inter-
vjupersonen gör för arbete och detta blir då ett problem vid lönesamtal.  
  
Vidare framkommer det en åsikt om att chefskriterier borde följas upp på ett mer organiserat sätt. Det 
önskas mer återkoppling för att veta om man som chef är på rätt väg. 
	
Sammanfattning av ledarskapsutveckling 
Sammanfattningsvis uttrycks det att utbildningarna är bra och nödvändiga för att klara av chefsjobbet 
men upplevs korta och för snabba. Det upplevs att utbildningarna rustar en inte helt och hållet men det 
är inte heller något man kan vara utan. En problematik är tidsbrist för att hinna gå på utbildningar samt 
att det kan vara svårt att få en plats på utbildningar. Vidare önskas det uppföljning av utbildningar samt 
att det ska finnas utbildningar anpassade för mer erfarna chefer. 	
	
Överlag fungerar det bra att omsätta utbildningskunskaper till praktiken men hindrande faktorer är 
bland annat att system byts ut och att kunskaper är en färskvara. Vidare upplevs det svårare att omsätta 
kunskaper gällande den ekonomiska biten. 	
	
Vid planering av kompetensutveckling saknas en tydlig plan och majoriteten av intervjupersonerna upp-
lever det svårt att uppdatera sina utbildningskunskaper och tidsbrist anges som ett problem. Majorite-
ten av chefernas utbildningar följs inte upp av deras närmsta chef. Det upplevs att det råder olikheter i 
hur uppföljning av utbildningar sker beroende på enhet/avdelning. Slutligen skiljer det sig åt i vilken 
grad chefer får återkoppling på sitt ledarskap utifrån chefskriterierna. 	
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Hur upplever chefer sitt behov av stöd i sitt ledarskap? 
Utöver områdena inom ledarutveckling är stöd också en viktig del i ledarskapet. Inom området stöd är 
det väsentligt att känna till vilket stöd som finns tillgängligt. Vi har valt att dela upp stöd utifrån kom-
munikation med närmsta chef, kommunikation med kollegor, HR som stödfunktion, samt behovet av 
coach, mentor och handledning. 	

Upplever cheferna att de känner till vilket stöd de har rätt att få tillgång till? 
Vid frågan om intervjupersonerna känner till vilket stöd de ska ha tillgång till uppges det delade me-
ningar. En utav intervjupersonerna svarar: ”Jo men det tycker jag. Det gick min första HR-partner ige-
nom med mig. Vad jag ansvarar för och vem jag ska vända mig till, så det tycker jag” (Citat från inter-
vjuperson 2). 

En annan intervjuperson förklarar att hen känner till vilket stöd som ska finnas tillgängligt men att det 
inte alltid ges: ”Jag vet vad jag kan få för stöd, men jag får det ju inte. Och jag vet vad jag borde få men 
jag får det inte” (Citat från intervjuperson 4). 

En intervjuperson tvekar på om det finns något stöd att få. 	

Hur upplever chefer kommunikationen med sin närmsta chef? 
Majoriteten av intervjupersonerna upplever att kommunikationen med sin närmsta chef är god. En in-
tervjuperson som anser att kommunikationen med sin chef fungerar bra menar på att en anledning till 
detta är att de sitter i närheten av varandra på arbetsplatsen. Intervjupersonen uppger att detta gör det 
lättare för dem att kommunicera, samt att få komma med spontana åsikter eller tyckanden.  

En annan åsikt som uppkom var att intervjupersonen själv kunde nå sin närmsta chef när det uppstod 
ett stort problem, men att chefen själv inte sökte upp intervjupersonen. Ett exempel som ges är att det 
hade uppstått en stor konflikt inom en arbetsgrupp på arbetsplatsen, vilken intervjupersonen hade be-
hövt arbeta mycket med. Intervjupersonen berättar något upprört att hens chef aldrig har ringt för att 
varken fråga om hur det går, eller för att erbjuda något stöd i ärendet. Vidare berättar samma intervju-
person upprört om lönesättningen för chefer, och att hen är tveksam till hur lönen kan sättas om inte 
intervjupersonens egen chef vet vad hen gör under arbetstid:	”Jag brukar säga det på vartenda medar-
betarsamtal till min chef, vet du egentligen vad jag gör?” (Citat från intervjuperson 6).	

Hur upplever chefer stöd från sina kollegor? 
Majoriteten av intervjupersonerna upplever chefskollegor som det främsta stödet. Det framkommer att 
med hjälp av chefskollegor kan man stötta varandra i olika områden beroende på egna styrkor och svag-
heter. Chefskollegor kan komplettera varandras kompetensbrister. En intervjuperson berättar om att 
man kan dela erfarenheter cheferna sinsemellan: 	

Jag får väl främst stöd i chefsgruppen tillsammans med mina chefskollegor. Defini-
tivt, det är det största stödet. Så att man får prata och fråga andra som är mer er-
farna, ’hur skulle du ha gjort i den situationen?’ (Citat från intervjuperson 2).	

Det uttrycks att chefskollegor är ett bra stöd bland annat på grund av de sitter nära varandra på arbets-
platsen och att det är kollegorna som man lär sig mest av. Att få stöd och att bli inkluderad bland sina 
chefskollegor upplevs svårare om man inte sitter fysiskt på samma ort, särskilt vid chefsmöten.  

Hur upplever chefer stöd från HR? 
Under intervjuerna framkommer att det råder delade meningar om hur stödet från HR funktionen upp-
levs. Flera intervjupersoner upplever HR som ett bra stöd överlag. Det framkommer att HR finns nära 
till hands och att det verkligen är ett bra stöd. Under ett intervjutillfälle uppkommer det en önskan om 
mer känslomässigt stöd från HR snarare än bara det praktiska stödet. 	

Det önskas möjlighet till att använda en mer personlig HR i vissa ärenden istället för att behöva maila 
till HR-admin. Detta för att slippa upprepa sig och minska förvirring. 	
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Vidare uttrycks att det ibland upplevs som att det blir för många steg fram och tillbaka mellan chefer 
och HR. En av intervjupersonerna berättar att de borde få bättre stöd i rekrytering och att de inte får 
någon handfast hjälp från HR när det gäller rekrytering. Intervjupersonen menar att hen skulle vilja ha 
stöd och hjälp i referenstagning, samt den administration som är runt omkring rekrytering. I just denna 
fråga berättar intervjupersonen hur det lätt kan bli dubbelt med arbete när anställningsavtal och un-
derlag ska skickas fram och tillbaka från HR-admin. Intervjupersonen berättar att hen är tvungen att 
lägga ner extra tid på noggrannhet i underlag som skickas till HR-admin för att undvika att det blir fel 
och uttrycker:  ”Och då är det frågan om är det stöd, eller är det merarbete” (Citat från intervjuperson 
4). Vidare berättar samma intervjuperson att när hen ringer till HR för att få hjälp med rekrytering kan 
hen få ett svar från HR i stil med: ”vi har inte tid nu, vi kan göra det tidigast om 14 dagar”. Intervju-
personen tycker därmed att HR har blivit sämre de senaste två åren, och att deras omorganisering inte 
har gjort dem till ett bättre stöd för cheferna. Intervjupersonen efterfrågar stödfunktioner som på något 
vis skulle avlasta vissa saker, speciellt avseende korttidsbemanningen. Hen önskar att de skulle kunna 
skräddarsy stödet och antal HR-partners utefter storleken på enheterna/avdelningarna. 	

Det uttrycks en önskan om att ha en HR-partner som är mer på plats ute bland cheferna för att under-
lätta för både HR och chefer. Vidare framkommer under intervjuerna att det finns en problematik med 
HR när det kommer till beslutsfattande: ”Den centrala styrningen som finns gör att vissa saker blir tung-
rodda när allt ska målas förbi HR och så är det ändå inte dem som bestämmer” (Citat från intervjuperson 
1). 	

Hur upplever chefer sitt behov av stöd från coach, mentor och handledning? 
Författarna har i beskrivningen nedan av coach, mentor och handledning använt sig av Region Väster-
bottens definitioner som presenteras i deras enkät. 	

En coach arbetar genom frågande förhållningsätt med att utveckla en persons maximala potential ge-
nom att ändra tankebanor och beteenden. Coachen har inte färdiga mål och lösningar utan utvecklar 
dessa tillsammans med och under klientens egenansvar. Coachen behöver inte kunna området själv.	

Mentorn är, till skillnad mot coachen, ett bollplank som ger råd och delar med sig av egen kunskap inom 
ett område. En person som kan företaget, branschen eller området och ses ofta som en förebild.	

I strikt mening innebär handledning, till skillnad från coaching, att någon mer erfaren inom samma 
yrke/ämnesområde handleder en mindre erfaren person inom detta område, till exempel när en medi-
cinkandidat blir handledd av en legitimerad kollega.	

Nedan kommer resultat från Region Västerbottens enkät att redovisas gällande frågan om behov av 
coach, mentor och handledning. Först redovisas resultaten utifrån antal underställda som chefer har 
personalansvar för och sedan antal års erfarenhet som chef. Detta kommer att göras utifrån kategorierna 
1–10 underställda och 31+ underställda, samt utifrån kategorierna 0–3 års erfarenhet, 4–6 års erfaren-
het och 10+ års erfarenhet. 	

Först ställs frågan om man har använt sig av coach, mentor eller handledning som stöd och svarar man 
‘nej’ får man följdfrågan om man upplever ett behov av detta, medan om man svarar ‘ja’ får man frågan 
om man behöver ytterligare coach, mentor eller handledning som stöd.	
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Avgränsning utifrån antal underställda per chef 
I enkäten gällande frågan om coach framkommer det att det är ganska stor procentandel som inte haft 
coach som stöd. Bland avdelningschefer med 1–10 underställda är det 8 av 10 eller motsvarande 80 % 
som inte haft coach som stöd och bland avdelningschefer med 31+ underställda är det 51 av 69 eller 
motsvarande 73,91 % som inte haft coach som stöd. Bland de som inte har haft coach som stöd är det 
ungefär hälften i båda grupperna som upplever att de har ett behov av coach. Bland de med 1–10 under-
ställda är det exakt 4 av 8 eller motsvarande 50 % och bland de med 31 + underställda är det 27 av 51 
eller motsvarande 52,94 % som upplever ett behov av coach. Här skiljer det totala antalet chefer åt 
ganska mycket men sett till procent är det ganska liten skillnad i hur stor utsträckning man upplever 
behov av coach. I gruppen med 31+ anställda är det enbart 2,94 % fler chefer som upplever behov av 
coach som stöd. Se figur 10 nedan. 	
 
 
 
 
 

 
Av de som redan haft coach tidigare är det bland avdelningschefer med 1–10 underställda 2 av 2 eller 
motsvarande 100 % som upplever ytterligare behov av coach. Bland avdelningschefer med 31+ under-
ställda är det 11 av 18 eller motsvarande 61,11 % som upplever ytterligare behov av coach. Det är procen-
tuellt sett högre andel av 1–10 anställda som upplever ytterligare behov av stöd, men dem är få till an-
talet.  
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1 Ja 4 (50 %) 27 (52.94 %)

2 Nej 4 (50 %) 24 (47.06 %)

Svar 8 51

1-10st 31+st

Har du behov av något av följande stöd - Coach 

Figur 10: Resultat på frågan ”Har du behov av något av följande stöd – coach” i Region Västerbot-
tens enkät. Avgränsning på antal underställda 1-10st och 31+ st som chefer har direkt personalan-
svar för.  
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I enkäten gällande frågan om mentor visas följande resultat: Bland avdelningschefer med 1–10 under-
ställda är det 8 av 10 eller motsvarande 80 % som inte haft mentor som stöd. Bland avdelningschefer 
med 31+ underställda är det 49 av 69 eller motsvarande 71,01 % som inte haft mentor som stöd. Bland 
de med 1–10 underställda är det 5 av 8 eller motsvarande 62,50 % av de som ej haft mentor som upplever 
att de har ett behov av mentor och bland de med 31+ underställda är det 28 av 49 eller motsvarande 
57,14 % av de som ej haft mentor som upplever att de har ett behov av mentor. Av de som inte har haft 
mentor är det upplevda behovet procentuellt sett större hos de med mindre antal underställda. Se figur 
11 nedan. 	
 
 
 
 
 

 
 
Av de som redan har haft mentor som stöd tidigare är det bland avdelningschefer med 1–10 underställda 
1 av 2 eller motsvarande 50 % som upplever ytterligare behov av mentor som stöd. Bland avdelnings-
chefer med 31+ underställda är det 7 av 20 eller motsvarande 35 % som upplever ytterligare behov av 
mentor som stöd. Det är procentuellt sett högre andel av 1–10 underställda som upplever ytterligare 
behov av stöd, men dem är få till antalet. 	
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Figur 11: Resultat på frågan ”Har du behov av följande stöd – mentor” i Region Västerbottens en-
kät. Avgränsning på antal underställda 1-10st och 31+st som chefer har direkt personalansvar för.  
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I enkäten gällande frågan om handledning visas följande resultat: Bland avdelningschefer 1–10 under-
ställda är det 8 av 10 eller motsvarande 80 % som inte haft handledning som stöd. Bland avdelnings-
chefer med 31+ underställda är det 53 av 69 eller motsvarande 76,81 % som inte haft handledning som 
stöd. Bland de som inte haft handledning är det 2 av 8 eller motsvarande 25 % av de med 1–10 under-
ställda som önskar handledning och 24 av 53 eller motsvarande 45,28 % av de med 31+ underställda 
som önskar handledning. Procentuellt sett är det fler av dem som har 31+ underställda som upplever att 
de behöver handledning. Se figur 12 nedan.  
	
 
 
 
 

 
 
Av de som redan haft handledning som stöd tidigare är det bland avdelningschefer med 1–10 under-
ställda 1 av 2 eller motsvarande 50 % som upplever behov av ytterligare stöd i form av handledning. 
Bland avdelningschefer med 31+ underställda är det 12 av 16 eller motsvarande 75 % som upplever yt-
terligare behov av handledning. Det är procentuellt sett högre andel av de med 31+ underställda som 
upplever behov av ytterligare stöd. 	
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Figur 12: Resultat på frågan ”Har du behov av följande stöd – handledning” i Region Västerbot-
tens enkät. Avgränsning på antal underställda 1-10st och 31+st som chefer har direkt personalan-
svar för.  
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Avgränsning utifrån antal års erfarenhet som chef 
I enkäten gällande frågan om coach visas följande resultat: Chefer upp till och med 3 års erfarenhet är 
det 41 av 55 eller motsvarande 74,55 % som inte haft coach som stöd. Av dessa är det 21 av 41 eller 
motsvarande 51,22 % som känner ett behov av coach. Chefer med 4–6 års erfarenhet är det 25 av 33 
eller motsvarande 75,76 % som inte haft coach som stöd. Av dessa är det 15 av 25 eller motsvarande 60 
% som känner ett behov av coach. Chefer med 10+ års erfarenhet är det 20 av 30 eller motsvarande 
66,67 % som inte haft coach som stöd. Av dessa är det 5 av 20 eller motsvarande 25 % som känner behov 
av coach. Se figur 13 nedan. 	
 
 
 
 

 
 
När man sedan analyserar frågan om man upplever ytterligare stöd bland dem som svarat att dem har 
haft coach som stöd, så är det chefer med längst erfarenhet, 10+ år, som procentuellt sett upplever minst 
behov av ytterligare stöd i form av coach. 	
	
 
 
  

Figur 13: Resultat på frågan ”Har du behov av följande stöd – coach” i Region Västerbottens en-
kät. Avgränsning på antal år som chef -3 år, 4–6 år och 10+ år.  
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I enkäten gällande frågan om mentor visas följande resultat: Chefer upp till och med 3 års erfarenhet är 
det 42 av 55 eller motsvarande 76,36 % som ej haft mentor som stöd. Av dessa är det 33 av 42 eller 
motsvarande 78,57 % som upplever ett behov av mentor. Chefer med 4–6 års erfarenhet är det 27 av 33 
eller motsvarande 81,82% som ej haft mentor som stöd. Av dessa är det 15 av 27 eller motsvarande 55,56 
% som upplever ett behov av mentor. Chefer med 10+ år är det 17 av 30 eller motsvarande 56,67 % som 
ej haft mentor som stöd. Av dessa är det 8 av 17 eller motsvarande 47,06 % som upplever ett behov av 
mentor. Se figur 14 nedan. 	
 
 
 
 
 

 
 
Om man tittar på procentandelen på frågan om man har ytterligare behov av mentor bland de som har 
haft mentor, ser man att det är en lägre procentandel som behöver mentor bland de med 10+ års erfa-
renhet. 	
	
 
 
  

Figur 14: Resultat på frågan ”Har du behov av följande stöd – Mentor” i Region Västerbottens en-
kät. Avgränsning på antal år som chef -3 år, 4–6 år och 10+ år.  
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I enkäten gällande frågan om handledning visas följande resultat: Chefer -3års erfarenhet är det 39 av 
55 eller motsvarande 70,91 % som inte haft handledning som stöd. Av dessa är det 24 av 39 eller mot-
svarande 61,54 % som upplever ett behov av handledning. Chefer 4–6 år är det 23 av 33 eller motsva-
rande 69,70 % som inte haft handledning som stöd. Av dessa är det 8 av 23 eller motsvarande 34,78 % 
som upplever ett behov av handledning. Chefer 10+ år är det 20 av 30 eller motsvarande 66,67 % som 
inte haft handledning som stöd. Av dessa är det 3 av 20 eller motsvarande 15 % som upplever ett behov 
av handledning. Se figur 15 nedan. 	
 
 
 
 

 
 
På frågan om man upplever ytterligare behov av handledning bland de som redan har fått handledning, 
är det upp till och med 3 års erfarenhet och 10+ års erfarenhet som procentuellt sett i större utsträckning 
vill ha mer handledning, och de chefer som har 4–6 års upplever procentuellt sett minst behov av ytter-
ligare handledning.   
	
 

  

Figur 15: Resultat på frågan ”Har du behov av följande stöd – handledning” i Region Västerbottens 
enkät. Avgränsning på antal år som chef -3 år, 4–6 år och 10+ år.  
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Majoriteten av intervjupersonerna vill ha stöd i form av coach. Det önskas coach för att få tips om bland 
annat hur man kan tackla vissa enskilda ärenden, samt för att få hjälp med sitt eget ledarskap och sin 
egen utveckling. Det uttrycks vidare under intervjuerna att det skulle vara bra med stöd i form av både 
en mentor och en coach. Detta för att få input i ett problem och kunna bolla saker med någon som kom-
mer från en annan verksamhet men inom samma organisation och som kan organisationens begräns-
ningar och möjligheter. Vidare uttrycks att det skulle vara väldigt värdefullt att ha en coach, men inte 
för att lösa problem i vardagen, utan för att komma vidare med egna ’hang ups’ och utvecklingsområden.	

En av intervjupersonerna hade tidigare varit i kontakt med en coach för att kunna ge sig själv tid för 
reflektion, samla tankarna och vara strategisk i hur hen ska gå vidare och menar på att detta är något 
som behövs och att det har varit jättebra. Däremot menar hen att det inte behövs hela tiden, utan mer 
att man ska veta vart man kan ta kontakt och ganska snabbt kunna få hjälp.	

En intervjuperson uttrycker att hen skulle vilja ha handledning. Intervjupersonen berättar att hen be-
höver lasta av svåra saker, intervjupersonen berättar även att hen inte har någon mentor och att inter-
vjupersonen hade velat haft det också, se citat nedan;	

Men jag har ingen mentor, jag har ingen uttalad person som näe det har jag inte, och 
det hade jag nog kanske önskat att jag skulle ha, en person som jag alltid kan gå till, 
som kände till hur jag fungerar. För om man går till samma människa och bollar 
saker så är det ju så att den personen lär känna mig, vad jag har, vars mina svagheter 
och vars mina styrkor är. Och på så sätt så kan man ju coacha lite bättre också, ja, 
men det har jag inte, och det har jag aldrig erbjudits heller (Citat från intervjuperson 
6).	

Det framkommer under ett intervjutillfälle att det inte finns någonstans där man beställer coach och att 
det saknas. Det finns även en efterfrågan om coach i gruppform för att hjälpa chefer till ett bättre sam-
arbete och för att skapa en bra länk i hur chefer arbetar. 	

Sammanfattning av stöd i ledarskapet 
Sammanfattningsvis, upplever majoriteten av intervjupersonerna att kommunikationen med sin 
närmsta chef är god. Vidare upplever majoriteten av intervjupersonerna att det främsta stödet kommer 
från chefskollegor. Detta för att de kan stötta varandra genom att komplettera varandras styrkor och 
svagheter, samt dela erfarenheter cheferna sinsemellan. Överlag upplevs HR som ett bra stöd och att 
det finns nära till hands. Gällande HR uttrycks att det blir mycket fram och tillbaka, samt många olika 
steg i samma ärende. Det önskas bättre stöd från HR i rekrytering och det beskrivs att det blir mycket 
dubbelarbete gällande ärenden mellan chef och HR admin. 	

Majoriteten av intervjupersonerna vill ha stöd i form av coach. Det önskas coach för att få tips om bland 
annat hur man kan tackla vissa enskilda ärenden, samt för att få hjälp med sitt eget ledarskap och sin 
egna utveckling. Vidare önskas också mentor och handledning. Både intervju och enkät visar på att det 
finns ett stort behov av coach, mentor och handledning. 	

Vilka förbättringar upplever chefer att de behöver för att få bättre förut-
sättningar i sitt ledarskap? 
 
Ledarutveckling och stöd är två viktiga delar för att ge chefer rätt förutsättningar i ledarskapet. Vidare 
framkom under intervjuerna förbättringsförslag gällande både chefsrollen och organisationen vilket be-
skrivs nedan. 	
 
Under intervjutillfällena uttrycks en önskan om förbättring gällande användning av administrativa sy-
stem och system till anställningar. Det önskas vara lättare att använda schemaläggningsprogram och 
utföra personaladministration. Det uppges också att det finns utrymme för förbättringar med det admi-
nistrativa systemstödet för att utföra arbetsuppgifterna i systemen. Det anses att det tar för mycket tid i 
nuläget. Det framkommer även att system är krångliga och omoderna speciellt gällande ekonomi och 
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chefskanalen. Vidare uttrycks att det tar mycket tid att leta efter vart man hittar stöd och resurser. Det 
finns en önskan om tydlighet samt påminnelser om vilket stöd som finns och vart man hittar det.  

Och att få den där påminnelsen på förekommen handledning eller kanske en liten 
kontrollfråga ibland, har du några bekymmer med sånt här? Visst vet du att det finns 
ett stöd som heter? Mm lite reklam helt enkelt aa det tror jag skulle va, eller en por-
tal, vilket är ditt problem, klick där, klick här, här har du resurserna som vi har. Det 
skulle jag tycka var fantastiskt bra (Citat från intervjuperson 5).	

Under intervjuerna framkommer att det råder en diskrepans i hur man använder sig av funktioner. Ett 
exempel på Outlook tas upp där en intervjuperson menar på att hen använder detta som kalender, och 
menar på att det skulle vara bra att använda för att boka in möten och därmed enkelt kunna se vilka som 
ska delta. Hen menar att detta kan spara tid, men för att det ska fungera behöver alla använda sig av 
samma funktioner. 	
 
När det kommer till chefernas förutsättningar för att utöva ett närvarande ledarskap, råder det delade 
meningar mellan intervjupersonerna. Vissa uppger att de anser sig närvarande för sina underställda, 
och att de inte upplever tidsbrist i just denna fråga. Vissa anser sig inte ha möjlighet till att vara så 
närvarande som de skulle önska. Det uttrycks att det beror på bland annat tidsbrist, för många medar-
betare och mycket rekryteringsarbete. Det önskas stödfunktioner och bemanningsassistent för att fri-
göra tid speciellt vid rekryteringar. De chefer som uttryckte svårigheter i att hinna vara närvarande har 
31+ anställda under sig.  
 
En åsikt som kommer fram under ett intervjutillfälle som Region Västerbotten bör se över är lönesätt-
ning av chefer. Det framkommer att lönesättning av chefer är orättvisa och att det är en fråga som dis-
kuteras alldeles för lite. En intervjuperson berättar att dennes anställda har högre lön och undrar hur 
man kan förvänta sig att hen ska jobba kvar som chef med större ansvar, längre arbetsdagar och lägre 
lön. Intervjupersonen ser också att detta kommer att bli ett problem vid rekrytering av chefer; 

…och hur ska man kunna rekrytera, hur ska jag när jag går i pension, hur ska jag få 
någon att sätta sig på den här stolen, det tror inte jag, jag tror att det är svårt, jag 
tror att det är jättesvårt för då måste du gå ner i lön i princip. Så är det ju, och det 
tror jag inte att någon godkänner. Så det här är en jättefråga som jag tror att Reg-
ionen måste börja fundera över faktiskt. (Citat från intervjuperson 6). 

En annan intervjuperson berättar också om rekrytering av nya chefer och menar: ”vi pratar mycket om 
attraktiv arbetsplats för våra medarbetare, det pratas alldeles för lite om attraktiv arbetsplats för ledare” 
(Citat från intervjuperson 4).	

Sammanfattning av upplevda förbättringsbehov 
Sammanfattningsvis önskas det en förbättring gällande användning av system. Vidare uttrycks en öns-
kan att det ska vara lättare att hitta det stöd och resurser som finns. Det upplevs finnas en diskrepans i 
användning av funktioner, och en intervjuperson anser att det skulle underlätta om samtliga chefer an-
vänder sig av samma funktioner. Vid förutsättningar för närvarande ledarskap uttrycks det delade me-
ningar. Vissa anser sig kunna utöva närvarande ledarskap, och de som inte anser sig kunna det uppger 
att det beror på bland annat tidsbrist, för många medarbetare och mycket arbete med rekryteringar. 
Lönesättning av chefer tas upp och det framkommer att de upplevs orättvisa och att detta kan bli ett 
problem vid framtida rekrytering av chefer. 	
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Analys och diskussion 

Analysen och diskussionen är indelade efter samma rubriker som i resultatet. Resultatet från enkäten 
och intervjuerna kommer analyseras och diskuteras tillsammans med tidigare forskning och uppsats-
författarnas egna reflektioner. Syftet med analys och diskussion är att bidra med förståelse av vilka för-
utsättningar chefer behöver i sitt ledarskap, samt för att hitta en balans mellan chefskap och ledarskap.  
 
Hur upplever chefer sitt behov av ledarutveckling? 
 
En central del inom ledarskapet är att få rätt kompetens, och därmed behöver man få förutsättningar 
för att kunna delta i utbildningar. I dagsläget upplever cheferna att utbildningarna är bra och nödvän-
diga, men det finns hinder i form av tidsbrist och tillgänglighet. För erfarna chefer upplevs utbudet av 
utbildningar bristfälligt. Gemensamt för att delta i utbildningar och för att uppdatera sina utbildnings-
kunskaper anges tidsbrist som ett hinder till följd av hög arbetsbelastning. Tidigare forskning visar att 
bland annat hög arbetsbelastning är ett hinder som skapar tidsbrist för att uppnå transformativt ledar-
skap (Tafvelin et al., 2018). Vidare bör chefer inte endast genomgå ledarskapsutbildning, utan det krävs 
en minskning i deras administrativa arbetsuppgifter (Tafvelin et al, 2019). För att förbättra chefers möj-
lighet till ledarutveckling är det nödvändigt att se över tillgängligheten till utbildningar, men också att 
se över hur man stödjer chefer i deras dagliga arbetsuppgifter för att skapa möjligheter att hinna delta i 
utbildningar. Vidare bör man se över hur man kan anpassa utbildningar till erfarna chefers behov. Detta 
är viktigt för att ge chefer rätt förutsättningar i sitt ledarskap, och för att ge chefer möjlighet att hitta en 
balans mellan chefskap och ledarskap. 
 
Vid omsättning av utbildningskunskaper visar resultaten att stöd i form av chefskollegor, HR och 
närmsta chef har varit av stor betydelse, varav chefskollegor var det största stödet. Detta stöds av And-
reasson och Jutengren (2013) som menar att hållbarhet och förutsättningar för chefer med kortare er-
farenhet som chef samt för chefer med större kontrollspann, kan utgöras av chefsstöd i form av stöd från 
ledning, chefskollegor och god samverkan med underställda. Det varierar beroende på utbildning hur 
lätt eller svårt det är att omsätta utbildningskunskaper till praktiken. För att chefer ska kunna utöva 
ledarskap är det därför av vikt att anpassa stödet efter slutförd utbildning, för att skapa goda möjligheter 
att nyttja kunskaper från utbildning i det dagliga arbetet.   
 
En möjlig förklaring till att det ibland är svårt för chefer att omsätta utbildningskunskaper till praktiken 
kan vara att uppföljningen på utbildningar är bristfällig. Det uttrycks en önskan om att det vore bra om 
någon frågade efter slutförd utbildning om man har använt sig av kunskaperna. Det uttrycks också en 
önskan om uppföljning i form av att få träffa tidigare kursdeltagare. Detta för att diskutera hur det har 
gått och att få möjlighet att diskutera vad för problem de olika deltagarna har stött på i sina arbeten, 
samt diskutera hur de har löst dessa problem. En reflektion som uppsatsförfattarna ser är att få möjlig-
het att diskutera slutförda utbildningar, antingen med närmsta chef eller med deltagare i form av upp-
följning, kan underlätta omsättning av kunskaperna till praktiken.  
 
Gällande planering av kompetensutveckling uppges att det saknas en tydlig röd tråd, det önskas ett mer 
översiktligt perspektiv och en uttalad utbildningsbudget för chefer. Vidare uttrycks en önskan om att 
kompetensutvecklingen skulle planeras tillsammans med närmsta chef, och att det ska vara tydligare 
vem som är ansvarig för kompetensutveckling när man är ny i sin chefsroll. Gällande återkoppling uti-
från chefskriterier är det en stor andel chefer som får endast delvis eller inte alls återkoppling på sitt 
ledarskap. En del anser att det fungerar bra, det nämns att det blivit tydligare de sista två åren. Dock så 
uppges det också att återkopplingen inte är så levande och att det görs med “stora penseldrag” och att 
det behövs göras på ett mer organiserat sätt. Det framkommer även att det är otydligt varför man får 
den lön man får eftersom ingen riktig återkoppling sker. Slutsatsen att dra utifrån både planering av 
kompetensutveckling och återkoppling utifrån chefskriterier är att det saknas en tydlighet. Det behövs 
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organiseras på ett mer strukturerat sätt för att fylla sin funktion, och därmed ge chefer bättre förutsätt-
ningar i sitt ledarskap.  
 
För att ge chefer rätt förutsättningar och tydlig återkoppling, planering av kompetensutveckling samt 
uppföljning, är det även centralt att se över förutsättningarna hos de överordnade chefer som har ansvar 
att ge detta. Ifall avdelningschefers överordnade chefer inte ges förutsättningar att arbeta med återkopp-
ling, planering och uppföljning är det svårt att förvänta sig en ökad grad av detta.  
 
Sammanfattningsvis kan man se att ett bra stöd och tydlighet är viktiga komponenter i ledarutveckling. 
Tidsbrist är en hindrande faktor som uppges minska chefers förutsättningar för att utvecklas i sitt le-
darskap. En positiv effekt av minskad tidsbrist hos chefer är enligt Tafvelin et al. (2014) att det leder till 
att underställda får klarhet i roller och ökat engagemang i organisationen genom att de spenderar mer 
tid med sin ledare. En reflektion som författarna ser är att underställda som är engagerade i organisat-
ionen och har en klarhet i sina roller blir enklare att leda. Detta kan i sin tur leda till bättre förutsätt-
ningar för hela organisationen. Stöd, tydlighet och tidsbrist är tre nyckelord som bör tas hänsyn till vid 
organisationers arbete med chefers behov av ledarutveckling för att kunna ge chefer rätt förutsättningar 
i ledarskapet.  
 
Hur upplever chefer sitt behov av stöd i sitt ledarskap?  
 
Det råder delade meningar om huruvida cheferna känner till vilket stöd de har rätt att ha tillgång till. 
För att chefer ska kunna ta del av stöd är det av vikt att organisationer är tydliga i vilket stöd de erbjuder. 
Studiens resultat visar att chefskollegor anses som det främsta stödet. Chefer anger att tillsammans med 
chefskollegor kan de dela erfarenheter och komplettera varandra. Detta stöds också av Wikström et al. 
(2013) som i deras studie berättar att chefer kommunicerar mer med sina chefskollegor än med sina 
egna chefer. Resultaten visar även att kommunikationen med närmsta chef är god vilket är en viktig 
stödfunktion enligt Wikström et al. (2013) som menar att utan detta, kan konsekvenser uppstå i form 
av hur prioriteringar görs och legitimiteten i ledarskapet. Vidare ser Andreasson och Jutengren (2013) 
att vardagliga och goda relationer har en stor betydelse för chefers förmåga att hantera utmaningar i 
vården. Detta visar ytterligare på att kommunikation med närmsta chef och stöd från chefskollegor är 
av betydelse för chefers förutsättningar i ledarskapet. En reflektion utifrån resultatet är att det kan vara 
svårare att bygga vardagliga och goda relationer när närmsta chef och chefskollegor befinner sig på an-
nan ort. Chefer på annan ort därmed riskerar att ha sämre förutsättningar för att hantera utmaningar i 
arbetet. 
 
Chefskap och ledarskap 
Både chefskapet och ledarskapet innehåller viktiga delar för att en organisation ska fungera. En organi-
sation klarar sig inte utan chefskapet och dess tillhörande arbetsuppgifter, men det kan samtidigt vara 
avgörande att kunna inspirera och skapa engagemang. Det är därför av vikt att chefer hittar en balans 
mellan dessa delar och därav är det viktigt att få stöd gällande både chefskapet och ledarskapet.  
 
En del av det stöd som efterfrågas hör ihop med det dagliga arbetsuppgifterna, medan en annan del av 
stöd som efterfrågas hör ihop med att cheferna vill utvecklas i deras eget ledarskap. Dessa delar är be-
roende av varandra, utan att få stöd i de dagliga arbetsuppgifterna är det svårt att utvecklas som ledare. 
Hackman och Johnson (2013) förklarar att chefer ägnar sig mer åt att bygga en agenda som involverar 
planering och budgetering, detta med en större fokus på tidsplaner, specifika detaljer, analys av poten-
tiella risker och resursallokering. Ledare ägnar sig däremot mer åt att bygga en agenda utifrån en rikt-
ning som de vill gå i och samtidigt kommunicera framtida visioner, detta genom att upprätta en gemen-
sam vision med fokus på integration, lagarbete och engagemang (Hackman & Johnson, 2013). Likt detta 
menar Jönsson och Strannegård (2014) att chefskap handlar om att ägna sig mer åt ordning och reda, 
medan ledarskap handlar om att inspirera och skapa engagemang (Jönsson & Strannegård, 2014). För 
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att en organisation ska fungera, är det därför av stor vikt att rusta cheferna med stöd i både chefskapet 
och ledarskapet.  
 
Stöd i Chefskapet 
HR tycks kunna likställas med chefens högra hand. HR är en central och viktig del i chefers arbete och 
en funktion som chefer vill ha kvar. Gällande stöd i chefskapet visar det sig att HR är ett bra stöd överlag, 
men att det ibland upplevs som att det blir för många steg fram och tillbaka mellan chefer och HR. 
Vidare önskas en mer personlig HR i vissa ärenden istället för att behöva maila till HR-admin. Det upp-
levs att det finns bristfälligheter kring stödet i samband med rekryteringsprocesser och det blir dubbel-
arbete vid administration gällande anställningar. Vidare önskas ett mer skräddarsytt stöd från HR be-
roende på enhet. Wikström et al. (2013) menar att chefer behöver själva arbeta som både kollegor till 
sina underställda och som chefer för att uppnå en balans mellan engagemang och legitimitet gentemot 
övrig hälso- och sjukvårdspersonal (Wikström et al., 2013). För att bygga legitimitet som chef krävs det 
ett starkt stöd från HR för att chefer ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och vidare bygga legitimitet 
som chef. Organisationer bör se över utformningen av HR beroende på verksamhetens struktur och 
förutsättningar. Det är även av vikt att se över processer och effektivisera samarbetet mellan chefer och 
HR avdelningen.  
 
Stöd i Ledarskapet 
Gällande stöd i ledarskapet önskar chefer sig stöd i form av coach, mentor och handledning. Coach be-
hövs bland annat för att kunna reflektera, samla tankar och arbeta med sin egen ledarskapsutveckling. 
Grönlund och Stenbock-Hult (2014) menar att utveckling av ledare har även en påverkan på underställ-
das intresse att utveckla sig själva. Därmed är ledares utveckling viktig för både ledaren själv och under-
ställda. Det önskas också tydlighet i hur man får kontakt med en coach. Vidare uppges det en önskan 
om coach och mentor för att diskutera och reflektera tillsammans med någon som kommer från en an-
nan verksamhet men inom samma organisation och som därmed kan organisationens begränsningar 
och möjligheter. Vidare önskas handledning för att “lasta av” svåra saker. 
 
I enkätresultaten går det inte att se en direkt koppling till att behovet av stöd i form av coach, mentor 
och handledning är större på grund av fler antal underställda. Totalt sett kan man dock se att båda dessa 
grupper 1–10 respektive 31+ underställda procentuellt sett upplever ett stort behov av stöd i form av 
coach, mentor och handledning. Detta är något som skulle kräva mycket resurser av en organisation. 
Det kan därför vara värt att se över om faktorer som återkoppling på ledarskapet utifrån chefskriterier, 
planering av kompetensutveckling och uppföljning av utbildningar skulle kunna ändra avdelningschefer 
behov av annat stöd. Detta eftersom att man kan se att återkoppling, planering av kompetensutveckling 
och uppföljning av utbildningar är bristfälligt gällande båda grupperna 1–10 respektive 31+ under-
ställda. Det vill säga om man skulle se till att förbättra och förtydliga återkopplingen, planering av kom-
petensutveckling samt uppföljningen av utbildningar för chefer skulle detta kunna leda till att mindre 
resurser behöver läggas på coach, mentor och handledning. Mer vikt vid dessa tre faktorer skulle kunna 
leda till att avdelningschefer får en bättre kontakt och kommunikation med sina överordnade chefer och 
kan hitta det stöd de behöver hos dem. Organisationer bör fokusera på en tydlig återkoppling, planering 
av kompetensutveckling och uppföljning för att ge chefer bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Detta 
för att öka stödet för chefer och göra stödet mer inbyggt i det naturligt förekommande dagliga arbetet, 
snarare än att söka sig till stöd i form av coach, mentor och handledning. Med detta sagt, kan coach, 
mentor och handledning fortsatt vara en väldigt bra form av stöd, men bör användas mer situationsba-
serat och som ett komplement till organisationers befintliga stödstrukturer.  
 
Vid jämförelse i enkäten gällande chefer med upp till och med 3 års erfarenhet, 4–6 års erfarenhet och 
10+ års erfarenhet går det att se en skillnad i upplevt behov av coach, mentor och handledning. Om man 
ser till fem av sex frågor i enkäten upplever chefer som har 10+ års erfarenhet procentuellt sett minst 
behov av coach, mentor och handledning. En möjlig anledning till detta kan vara att chefer med längre 
erfarenhet oftast har mer kunskap i dagliga arbetsuppgifter och därmed har dessa chefer lättare att hitta 
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en balans mellan chefskap och ledarskap. En annan möjlig anledning till ett minskat behov av coach, 
mentor och handledning är att den längre erfarenheten bidrar till en ökad förmåga att till exempel kunna 
prioritera, effektivisera och agera skickligt. Vidare ser författarna att det är väsentligt för organisationer 
att anpassa sitt stöd efter chefers erfarenhet, dock är det samtidigt viktigt att inte bortse från chefer med 
längre erfarenhet och deras behov av stöd.  
 
I enkätresultaten går det se att procentuellt sett får chefer med längre erfarenhet, 10+ år, i högre ut-
sträckning återkoppling på sitt ledarskap och uppföljning på utbildningar från sin närmsta chef. Vidare 
planeras även deras kompetensutveckling tillsammans med sin närmsta chef i högre utsträckning. En 
möjlig slutsats som kan dras utifrån detta är att chefer som i högre utsträckning får återkoppling, pla-
nering av kompetensutveckling och uppföljning har en närmare kontakt och bättre kommunikation med 
sin överordnad chef, och därmed inte upplever samma behov av att få stöd i form av coach, mentor och 
handledare. Det är också möjligt att kombinationen av att ha bättre kontakt med överordnad chef samt 
längre erfarenhet som chef gör att behovet av coach, mentor och handledning minskar. Detta visar yt-
terligare på att organisationer bör arbeta med återkoppling, planering av kompetensutveckling och upp-
följning samtidigt som de anpassar stödet utifrån erfarenhet och behov. 	
 
Ytterligare en reflektion är att de med lägst antal års erfarenhet, det vill säga upp till och med 3 års 
erfarenhet, är de som procentuellt sett får minst hjälp av sin överordnade chef att planera sin kompe-
tensutveckling. Detta är viktigt att se över, eftersom att de som har lägre erfarenhet och är nyare i sin 
chefsroll är i störst behov av att få hjälp med planering av sin kompetensutveckling.  
 
Berntson et al. (2012) har genom en studie undersökt krav och resurser hos chefer. Berntson et al. (2012) 
menar att den största skillnaden mellan chefer som befann sig i en hälsofrämjande och icke-hälsofräm-
jande situation är tillgänglighet till tillfredsställande stödstrukturer inom deras respektive organisat-
ioner. Vilket är ytterligare en anledning till att författarna vill belysa betydelsen av HR, coach, mentor 
och handledning för chefer. 	
 
Sammanfattningsvis ser vi att god kommunikation med närmsta chef, stöd från chefskollegor och stöd 
från HR är viktigt för chefer. Vidare ser författarna att chefers erfarenhet kan påverka behovet av coach, 
mentor och handledning. En ökad grad av återkoppling, planering av kompetensutveckling och uppfölj-
ning kan minska behovet av coach, mentor och handledning. Det kan även vara en kombination av att 
man i högre grad får återkoppling, planering av kompetensutveckling och uppföljning tillsammans med 
att man har lång erfarenhet som chef som gör att man upplever ett mindre behov av coach, mentor och 
handledning.  
 
Vilka förbättringar upplever chefer att de behöver för att få bättre förut-
sättningar i sitt ledarskap? 
 
Det uttrycks att det finns utrymme för förbättringar med det administrativa systemstödet för att på ett 
lättare sätt kunna utföra arbetsuppgifterna i systemen. Det framkommer även att system är krångliga 
och omoderna speciellt gällande ekonomi och chefskanalen. Vidare uttrycks att det tar mycket tid att 
leta efter var man hittar stöd och resurser. Det finns en önskan om tydlighet samt påminnelser om vilket 
stöd som finns och var man hittar det. Tafvelin et al. (2018) menar att administrativa arbetsuppgifter är 
ett hinder för chefer för att uppnå sina ledarskapsideal. Albinsson och Arnesson (2018) menar att om-
fattande administrativa stödsystem gör att chefer har mindre tid att hinna uppmärksamma under-
ställda. Med stöd från resultatet samt från tidigare forskning är det därmed av vikt för organisationer 
att se över hur det går att underlätta för chefer i dessa delar.  
 
När det kommer till chefernas förutsättningar för att utöva ett närvarande ledarskap, råder det delade 
meningar. Vissa intervjupersoner uppger att de anser sig hinna vara närvarande, medan andra inte 
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anser sig ha möjlighet till att vara så närvarande som de skulle önska. Det uttrycks att det beror på bland 
annat tidsbrist, för många medarbetare och mycket rekryteringsarbete. De som uttryckte svårigheter i 
att hinna vara närvarande har 31+ underställda under sig. Andreasson och Jutengren (2013) studie visar 
att första linjens chefer oftare belastas av att ha fler underställda medarbetare, och att det finns en öns-
kan om ett konkret organisatoriskt stöd för att kunna underlätta vid till exempel administration och 
medarbetarproblem. Med stöd i resultatet och med stöd i tidigare forskning, anser författarna att orga-
nisationer bör se över hur storleken på arbetsgrupper kan bli lämpliga, samt anpassa stödet till chefer 
utifrån antal underställda för att inte tidsbrist ska bli en hindrande faktor.  
 
Det lyfts att lönesättning för chefer är orättvis och att det inte pratas tillräckligt om attraktiv arbetsplats 
för ledare. Både lönesättning och attraktiv arbetsplats är två delar som är centrala för organisationer för 
att kunna rekrytera nya chefer, samt för att attrahera och behålla befintliga chefer. Ytterligare en anled-
ning till varför dessa delar bör ses över visas i Tafvelin et al. (2014) studie som visar att det är viktigt att 
försöka förebygga ledaromsättning, eftersom det tar tid för de positiva effekterna av transformativt le-
darskap att sätta sin prägel på organisationen. Med stöd i detta är det av vikt för organisationer att se 
över sin lönestruktur, samt skapa och bibehålla en attraktiv arbetsplats för att förebygga för snabb ledar-
omsättning och vidare ge chefer bättre förutsättningar i ledarskapet. 
 
Sammanfattningsvis är det nödvändigt att se över system, orsaker till tidsbrist, lönesättning och hur 
man skapar en attraktiv arbetsplats för chefer. Detta för att ta hänsyn till behov hos chefer och därmed 
ge bättre förutsättningar i ledarskapet.  
 
Avslutande ord vid analys och diskussion 
Avslutningsvis ser författarna att ledarutveckling och stöd hänger ihop och är beroende av varandra. 
Studien visar att det finns många olika faktorer som påverkar chefers förutsättningar för att hitta en 
balans med chefskap och ledarskap. Det är svårt att arbeta enbart med chefskap eller enbart med ledar-
skap då dessa två delar är beroende av varandra. Det är därför av vikt att se över stödet både i vardagliga 
arbetsuppgifter men också gällande chefers egna utveckling. Detta för att ge chefer rätt förutsättningar 
i sitt ledarskap, något som författarna hoppas denna studie har gett insyn i.  
 
Vidare forskning 	
 
Vidare forskning för att fortsätta arbetet framåt med att ge chefer rätt förutsättningar i ledarskapet kan 
exempelvis vara att göra ett urval med chefer på en annan chefsnivå än avdelningschefer. Detta för att 
se vilka likheter och skillnader som finns mellan chefers behov på olika nivåer inom en organisation och 
därmed kunna anpassa stödet. Vidare för att ge avdelningschefer rätt förutsättningar och tydlig åter-
koppling, planering av kompetensutveckling samt uppföljning, är det även centralt att se över förutsätt-
ningarna hos de överordnade chefer som har ansvar för detta. I denna studie analyseras frågan om be-
hov av coach, mentor och handledning. En eventuell problematik är att chefer kan ha olika definitioner 
av innebörden av coach, mentor och handledning, dessa definitioner kan även skilja sig från författarnas 
och HR- avdelningen på Region Västerbottens definitioner. I enkäten hade definitionerna skrivits ut av 
Region Västerbotten så att de gick att läsa i samband med att chefer svarade på frågorna vilket minskade 
risken för olika tolkningar, däremot har ingen definition angetts under intervjuerna. I denna studie har 
författarna ansett att exakta definitionen av orden coach, mentor och handledning är dock av mindre 
betydelse och det centrala är behovet av stöd i ledarskapet. Vidare forskning kan exempelvis göras ge-
nom att undersöka mer detaljerat vilken form av stöd chefer förväntar sig av en coach, mentor eller 
handledare. 	
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Bilaga 1. Mail för intervjuförfrågan 
	
Hej!	
HR-staben skickade i januari ut en enkät för att inventera ledarutveckling i organisationen. Det var gläd-
jande att så många svarade och vi fick en bra bild av nuläget. Vi vill nu fördjupa oss i underlag som vi 
samlat in och har därför anlitat två studenter från personalvetarprogrammet att skriva sitt examensar-
bete med ett antal frågeställningar kopplat till området. Arbetet är en viktig del i HR-stabens arbete med 
att erbjuda ett utbud utifrån organisationens behov och individens utveckling. Se nedan inbjudan att 
delta och svara om du är intresserad via länken längst ner i mailet. 	
		
Hej!	
		
Vi är två studenter som studerar personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi skriver uppsats 
med Region Västerbotten som uppdragsgivare och söker nu avdelningschefer inom verksamhetsområ-
det sjukhusvård till våra intervjuer.	
		
Syftet med vår uppsats är att titta närmare på Region Västerbottens chefer och hur de upplever stöd, 
krav, återkoppling och utbildningar i sin yrkesroll. Vi utgår från enkäten “Kartläggning av Ledarutveckl-
ingsbehov” som besvarades av chefer under januari månad som behandlar områdena, obligatoriska ut-
bildningar, ledarutveckling extern/intern och behov av coach/mentor/handledning. Vi vill nu gärna få 
djupare insyn i dessa frågor via intervjuer.	
		
Vi hoppas att du vill delta och därmed hjälpa oss att kartlägga chefers behov. Vår förhoppning är att 
denna uppsats ska kunna bidra med värdefull insyn i chefers vardag.	
		
Vi är intresserad av intervju med dig som är avdelningschef inom verksamhetsområdet sjukhusvård. Vi 
avsätter en timme för intervjun och ser gärna att intervjuerna hålls så snart som möjligt. Vi som ska 
intervjua är flexibla med tid och plats för att bäst kunna matcha ditt schema. Intervjuer önskas hållas 
den 11e, 12e, 15e, 16e, eller 17e april.	
		
Vi förhåller oss till de etiska principerna i svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, kon-
fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta din medver-
kan om så skulle önskas. Uppgifter om intervjupersoner kommer att behandlas med största möjliga 
sekretess. Information som framkommer i intervjuerna kommer enbart att användas i undersökningens 
syfte.	
		
Ta chansen att uttrycka dina tankar och åsikter! För att anmäla dig, fyller du i uppgifterna i Google 
formuläret via länken nedan, så kontaktar vi dig snarast möjligt. 	
		
Med Vänliga Hälsningar	
 
  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  
 
Inledande frågor: 

• Arbetar du som avdelningschef?  
• Arbetar du inom verksamhetsområdet sjukhusvård?  
• Hur många anställda har du direkt personalansvar för?  
• Hur många år har du arbetat som avdelningschef här på Region Västerbotten/VLL? 

 
Tema 1: Utbildningar 

• Hur planeras din kompetensutveckling?  
• Hur tycker du att det sättet att planera din kompetensutveckling fungerar? 
• Vid Nej: Hur skulle du önska att din kompetensutveckling planeras? 
• Hur upplever du att utbudet och innehållet i utbildningar matchar dina behov?  
• Upplever du att utbildningarnas innehåll matchar dina behov av kunskap i administrativa upp-

gifter? 
• Hur upplever du möjligheten att omsätta dina utbildningskunskaper till praktiken?  
• Vilka resurser har du för att uppdatera dina utbildningskunskaper?  

 
Tema 2: Uppföljning/återkoppling 

• På vilket sätt följs dina utbildningar upp från din chef?  
• Hur tycker du att det fungerar? 
• På vilket sätt får du återkoppling på ditt ledarskap utifrån landstingets chefskriterier?     
• Hur tycker du att det sättet att få återkoppling på fungerar?  
• Vid Nej: Får du återkoppling på ditt ledarskap på annat sätt? I så fall berätta gärna hur. 
• Hur upplever du kommunikationen mellan dig och din chef?  

 
Tema 3: Stöd 

• På vilket sätt upplever du att du får stöd i ditt ledarskap? 
• Upplever du behov av något av följande stöd: coach/mentor/handledning?  
• Vid Ja: På vilket sätt vill du ha coach/mentor/handledning som stöd?  
• Vid Nej: Vad är anledning till att du känner att du inte behöver detta stöd? 
• Upplever du att du har stöd från annat håll? 
• Upplever du att du känner till vilket stöd chefer ska ha tillgång till? 

 
Tema 4: Förbättringsförslag  

• Vi har som du vet utgått från en enkät som skickades ut i januari, i denna enkät uppger många 
chefer tidsbrist som en hindrande faktor, hur upplever du dina förutsättningar för att utöva ett 
närvarande ledarskap till dina anställda?  

• Har du tänkt på några förbättringsåtgärder som skulle underlätta för er chefer som du vill dela 
med dig av?  

 
Avslutande frågor: 

• Finns det något annat du skulle vilja tillägga?  
 
Tack så mycket för att du tog dig tid, det uppskattas väldigt mycket! 
 
 


