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Tidigare forskning har visat att ledare på högre nivåer har effekt på 

alla nivåer i organisationen, så kallat indirekt ledarskap. Hur indirekt 

ledarskap går till har ägnats liten uppmärksamhet. Syftet med studien 

är att undersöka, analysera och beskriva hur indirekt ledarskap 

påverkar och fungerar i sjukvården. Åtta verksamhetschefer vid tre 

akutsjukhus intervjuades (tre kvinnor och fem män, 49-60 år). 

Materialet analyserades med induktiv tematisk metod. Resultatet visar 

att verksamhetschefen planerar och sedan påverkar medarbetarna på 

två sätt: Via underlydande chefer och genom mer direkt kontakt, utan 

underlydande chefer. De identifierade påverkansvägarna och 

aktiviteterna för att påverka stöds av tidigare forskning. Samtidigt 

visas på nya aspekter av indirekt ledarskap: Dels att påverkan sker via 

nyckelpersoner vilket bedöms vara en följd av organisatoriska 

förhållanden, dels arbetet med förankring och samhörighet vilket 

bedöms vara kontextberoende. 

Direkt ledarskap innebär att ledaren direkt påverkar de personer han eller hon leder. Ett 

exempel på direkt ledarskap är det ledarskap första linjens chef utövar (första linjens 

chef är den chefsnivå som är närmast medarbetarna). På högre nivåer i organisationen 

utövas ledarskapet till stor del i indirekt form. Ledaren har direkt kontakt med sina 

närmaste underchefer men merparten av påverkan på medarbetarna är indirekt. 

Kontakten sker främst via de underställda cheferna (Larsson & Kallenberg 2006). Vad 

som verkligen sker i ledarskapets påverkansprocess vet vi ganska lite om (Bono & 

Judge, 2003). Hur det indirekta ledarskapet går till och vad ledare gör för att påverka 

personer två eller flera nivåer under dem har ägnats än mindre uppmärksamhet (Larsson 

et al., 2005). Yukl (1999) hävdar att förståelsen av ledarskap begränsas av fokus på 

förhållandet mellan ledare och medarbetare (dvs. direkt ledarskap) utan analyser av 

grupp- eller organisationsnivå (till exempel indirekt ledarskap). Begränsningen gäller 

kontextens inverkan på ledarskap generellt och det är något som det finns ganska lite 

kunskap om (Yammarino, Shelley, Chun & Dansereau, 2005). I en genomgång av 

artiklar i 21 ledande tidskrifter konstateras att det är uppenbart att det fattas forskning 

kring kontextens inverkan på ledarskapet (Porter & McLaughlin, 2006). Ofta görs 

istället antaganden om påverkansprocessen och faktorerna i den till exempel att 

ledarskap är en aktivitet som bara påverkas av ledarens beteende och att situationen inte 

har betydelse (Hunter, Bedell-Avers & Mumford, 2007). 

Det har gjorts försök att bedöma vilken indirekt påverkan ledare på högre 

organisationsnivåer har på medarbetare två eller fler nivåer under dem. Forskningen har 

då framförallt handlat om framstående statsmän eller företagsledare (Yammarino, 

1994). Yammarino visar att det är känt från tidigare forskning att ledare på högre nivåer 

i en organisation kan vara mycket goda förebilder och att det har effekt i alla nivåer. 

Han analyserade indirekt ledarskap utifrån två modeller (se Figur 1): kaskadmodellen 

där ledarskapet filtreras genom mellanvarande chefsnivåer och bypassmodellen där 

ledaren kringgår nivåerna i organisationshierarkin och interagerar direkt med 
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medarbetare två eller flera nivåer ner. Yammarino (1994) analyserar indirekt ledarskap 

utifrån teorier om transformativt ledarskap. Han beskriver det som ”transformational 

leadership at a distance”. Mycket av den forskning som finns inom området utgår just 

från det perspektivet. Därför en beskrivning av transformativt ledarskap innan kaskad- 

och bypassmodellen beskrivs. 

Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap är ett viktigt perspektiv inom ledarskapsforskningen (Lowe & 

Gardner, 2001). Det är en förlängning och en utveckling av transaktionellt ledarskap 

(Bass & Avolio, 1994). Det transaktionella ledarskapet är en traditionell ledarstil med 

fastställande av mål, uppföljning och belöning beroende på, och i utbyte mot, 

måluppfyllnad (Northouse, 2007). Transformativa ledare gör mer än att skapa enkla 

överenskommelser om utbyte av måluppfyllnad och belöning (Bass & Avolio, 1994). 

Hay (2007) karaktäriserar transaktionellt ledarskap, i viss utsträckning, som ledarskap 

för status quo och transformativt ledarskap som ledarskap för förändring - förändring av 

ledarna själva, deras medarbetare och av deras organisation. När begreppen 

transaktionellt och transformativt ledarskap introducerades betraktades de som 

motsatser (Yukl, 2006). Det blir dock vanligare att transaktionellt och transformativt 

ledarskap anses komplettera varandra och att de används av alla ledare i olika 

utsträckning i olika situationer (Judge & Piccolo, 2004). En modell som placerar olika 

ledarskapstyper i förhållande till transformativt ledarskap är The Full Range of 

Leadership Model (Bass & Riggio, 2006). Modellen beskriver ledarskapet utifrån sju 

faktorer som grupperas i tre typer av ledarskap: Transformativt ledarskap, 

transaktionellt ledarskap och laissez-faire. Det transformativa ledarskapet påverkar 

genom beteenden som kan beskrivas utifrån fyra faktorer (The Four I’s, Bass & Riggio, 

2006): 

- Idealized influence (föredöme, karisma); beskriver ledare som är starka förebilder, 

ledare som medarbetarna kan och vill identifiera sig med. De har ofta god känsla för 

moral och etik och är respekterade av sina medarbetare. 

- Inspirational motivation (inspirerande motivation); beskriver ledare som förmedlar 

höga förväntningar på sina medarbetare. De använder symboler och känslor för att locka 

medarbetarna till att göra mer än de annars skulle göra. 

- Intellectual stimulation (intellektuell stimulering); handlar om ledare som stimulerar 

medarbetarna till att vara kreativa och innovativa. Medarbetarna uppmuntras att 

ifrågasätta arbetssätt, organisationen och till och med ledaren själv. 

- Individualized consideration (individuell omtanke); beskriver ledare som är lyhörda 

och stödjande. De är coachande och använder delegering som ett sätt att utveckla 

organisationen och medarbetarna och de tar sig tid för enskilda medarbetare. 

Transaktionellt ledarskap delas in i två faktorer: 

- Contingent reward (krav och belöning) beskriver ledare som försöker nå en 

överenskommelse med medarbetaren om vad som måste göras och hur måluppfyllelse 

belönas.  

- Management by exception (kontroll) är ett ledarskap som handlar om att korrigera 

efter kontroll. Den kan ta två former: Aktiv, där ledaren aktivt söker efter misstag eller 

”regelbrott” och sedan korrigerar dem. Passivt, där ledaren korrigerar först efter att 

problem redan uppstått. 

Den tredje typen av ledarskap, Laissez-faire, är ett undvikande eller frånvarande 

ledarskap och är, enligt den forskning som finns, ineffektiv (Bass & Riggio, 2006). 
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Det finns mycket forskning om transformativt ledarskap ur flera perspektiv och i många 

typer av organisationer (Northouse, 2007). I jämförelse med transaktionellt ledarskap 

leder transformativt ledarskap i större utsträckning till bättre prestationer. Bland annat 

minskad stress bland medarbetare, bättre prestationer i organisationer och högre grad av 

engagemang (commitment) (Bass & Riggio, 2006). I en studie av medicinskt ansvariga 

läkare har det även visats ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och hur 

effektivt organisationsövergripande förändringar i utförandet av vård genomförs. Med 

tanke på de läkarnas betydelse för bl.a. vårdkvalitet kan transformativt ledarskap även 

kopplas till den typen av mål (Xirasagar, Samuels & Stoskopf, 2005). Yukl (2006) 

beskriver transformativt ledarskap som en utvecklad motivationsmodell eftersom 

medarbetarnas känslomässiga reaktion på relationen till ledaren är det centrala. Det 

finns ett stort intresse för transformativt ledarskap och The Full Range of Leadership 

Model (Hunt, 2005). Det kan bero på att fokus ligger på just inre motivation och på den 

positiva utvecklingen av medarbetare. Det är i sin tur mer tilltalande än det mer kyliga 

perspektivet med utbyte av belöning för resultat (Bass & Riggio, 2006). Transformativt 

ledarskap som teori och The Full Range of Leadership Model har även svagheter. Kritik 

som framförts är att modellen saknar klarhet och tydlighet i de begrepp den använder. 

Det finns helt enkelt inga exakta definitioner av de olika ledarskapstyperna och 

faktorerna. Dessutom finns det en överlappning mellan de fyra faktorerna (The Four I’s) 

(Northouse, 2007). Det finns också en samvariation mellan Contingent reward och de 

fyra faktorerna. Dels kan även det ses som en svaghet men det kan också förklaras på 

andra sätt. Ett är att transformativt ledarskap i stora delar bygger på transaktionellt 

ledarskap (Xirasagar et al., 2005). Ledaren måste inledningsvis bygga ett förtroende 

genom att vara rättvis i de faktorer som till exempel Contingent reward innehåller (Bass 

& Riggio, 2006). I en metaanalys av studier kring transformativt ledarskap såg Lowe, 

Kroeck och Sivasubramaniam (1996) att de olika faktorerna i The Full Range of 

Leadership Model påverkas av vilken nivå i organisationen ledaren agerar utifrån. Det 

betyder att ledarskapstyperna tar sig olika uttryck och upplevs olika i direkt- och 

indirekt ledarskap. 

När Yammarino (1994) beskriver indirekt ledarskap som ”transformational leadership 

at a distance” menar han att de beteenden transformativa ledare uppvisar har både en 

direkt och en indirekt effekt på medarbetare beroende på var i hierarkin ledaren befinner 

sig. Att det fungerar effektivt även om ledaren och medarbetaren inte har direkt kontakt. 

De transformativa ledarna påverkar alltså medarbetare indirekt. Framförallt genom det 

sätt de skapar företagskultur, kommunicerar visioner och delegerar ansvar (Yammarino, 

1994). 

Kaskadmodellen 

I Yammarinos kaskadmodell är det avgörande att underlydande ledare tar efter 

överordnade ledare som förebild och att ledarbeteendet på det sättet ”kaskaderas” nedåt 

i organisationen. Han argumenterar för att det sker på tre sätt (eller genom en 

kombination av dem): Att ledaren är en förebild som underordnade ledare lär av, att den 

överordnade väljer ledare som liknar sig själv och att önskade beteenden hos den 

underordnade ledaren förstärks. Yammarino (1994) hävdar att det finns starkt stöd i 

litteraturen för kaskadmodellen. Modellen motsäger perspektivet att starka ledare på en 

nivå ger svaga ledare på nivån under och den nivån ger i sin tur starka ledare (en sk. 

alternerande modell). Sannolikt är verkligheten mer komplicerad än att den kan 

beskrivas som antingen kaskad eller som alternerande eftersom ledarbeteenden uttrycks 
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och upplevs olika beroende på vilken nivå de finns (jmf. Lowe, Kroeck & 

Sivasubramaniam, 1996). Antonakis och Atwater (2002) har visat att förutsättningarna 

för att underlydande ledare ska ta efter ledarens beteenden påverkas av vad det är för 

typ av beteenden och avståndet till den ledaren (avstånd i vid mening, både verkligt och 

upplevt; fysiskt, psykologiskt och interaktionsfrekvens). Ett annat perspektiv ger de 

resultat Dvir och Shamir (2003) redovisar. De kunde genom att mäta gruppens 

utvecklingsnivå vid tidpunkten då gruppen sattes samman med sin ledare predicera 

transformativt ledarskap i både det direkta- och det indirekta ledarskapet. De fann ett 

positivt samband med det indirekta ledarskapet och ett negativt med det direkta. De 

förklarar resultatet med att det indirekta ledarskapet motiverades av grupper med hög 

utvecklingsnivå. Det negativa sambandet med det direkta ledarskapet ges tre möjliga 

förklaringar: Att de upplever en stark grupp som ett hot vilket leder till mer återhållet 

ledarskap, att det leder till en kompensation då de inte behöver arbeta lika hårt med 

gruppen och att skillnaden beror på närheten i det direkta ledarskapet (resultaten kan 

jämföras med en omvänd, alternerande modell). I en longitudinell fältstudie visade 

Dvir, Eden, Avolio och Shamir (2002) att transformativt ledarskap har positiv effekt i 

medarbetarnas utveckling i det direkta ledarskapet och positiv effekt på medarbetarnas 

prestation i det indirekta ledarskapet. Berson och Avolio (2004) har funnit att 

transformativa ledare bättre kunde omsätta och sprida överordade mål nedåt i 

organisationen. Det betyder att transformativa ledare inte bara kaskaderar sitt ledarskap 

utan även är bättre på att föra sin ledares ledarskap vidare. Chen och Bliese (2002) 

studerade hur ledare påverkar medarbetarnas self-efficacy (förtroende för egen förmåga) 

och collective efficacy (förtroende för gruppens förmåga). Dels fann de ett starkare 

samband mellan collective efficacy och det indirekta ledarskapet än mellan collective 

efficacy och det direkta ledarskapet, dels att ledarskapet på olika nivåer påverkar self-

efficacy på olika sätt. De såg att det indirekta ledarskapet främst påverkar genom att 

tydliggöra roller och det direkta genom att vara stödjande. Det stödjer ytterligare att 

ledarskapet är olika på olika nivåer. Båda dessa studier ger exempel på kaskadering 

både i meningen att man tar efter ledarbeteenden och att det har effekt på 

medarbetarnivå, även om det bara är delvis. Det finns fler studier som visar effekt av 

kaskaderat indirekt ledarskap. Variabler som studerats är till exempel commitment 

(engagemang) (Avolio, Zhu, Koh & Bhatia, 2004), social identifikation med 

organisationen (Shamir, Zakay, Brainin & Popper, 2000) och upplevelse av enhetens 

effektivitet (Stordeur, Vandenberghe & D'hoore, 2002). Inga av de studierna ger dock 

stöd för kaskadering i den meningen att ledaren på lägre nivå anammar de 

ledarbeteenden som högre nivås ledare uppvisar. 

Bypassmodellen 

I Yammarinos (1994) analys betonar han att det som verkar i bypassmodellen är det 

transformativa ledarskapets Individualized consideration och Inspirational motivation 

(se The Full Range of Leadership Model). Han gör även ett tillägg om att en stor del av 

förklaringen av bypassmodellen ligger i socialt avstånd. Enligt Napier och Ferris (1993) 

finns det inget begrepp som är så fundamentalt för att förstå interaktioner inom 

organisationer och heller inget så fullständigt oförstått som avstånd. De formulerade en 

modell för att beskriva hur avstånd påverkar ledarskapet där de definierade avstånd som 

”ett multidimensionellt begrepp som beskriver psykologisk, strukturell och funktionell 

åtskildhet, skillnad eller konflikt mellan chef och underordnad” [förf. övers.] (Napier & 

Ferris, 1993). Med psykologiskt avstånd menade de faktiska och upplevda skillnader 
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mellan ledare och medarbetare (exempelvis demografiskt, värderingar, makt). 

Strukturellt avstånd är de avstånd som beror på fysisk belägenhet, organisatorisk 

struktur (till exempel kontrollspann, centraliserad ledning) och ledarstruktur (till 

exempel hur ofta ledare och medarbetare interagerar). Funktionellt avstånd avser graden 

av närvaro och kvalitet i relationen mellan ledare och medarbetare. Antonakis och 

Atwater (2002) kritiserar Napier och Ferris modell för att vara normativ snarare än 

deskriptiv och menar att närvaro och kvalitet i relationen inte är en förutsättning för 

effektivt ledarskap. De använder stora delar av Napier och Ferris definitioner men 

argumenterar för att det är upplevelsen av avståndet som är det viktiga och menar i en 

utveckling av Napier och Ferris modell att avstånd kan uttrycka sig i tre oberoende 

dimensioner: Fysiskt avstånd, upplevt socialt eller psykologiskt avstånd och 

upplevelsen av hur ofta ledare och medarbetare interagerar. Medarbetarna upplever att 

ledaren är avlägsen om ledaren är fysiskt avlägsen, använder sin position för att skapa 

status- och maktskillnader eller sällan interagerar med medarbetarna. Ju mer de tre 

dimensionerna uttrycks och upplevs i ledarens beteenden, desto mer avlägsen upplevs 

ledaren (Antonakis & Atwater, 2002). Enligt Napier och Ferris (1993) är avståndet 

mellan ledare och medarbetare av naturen problematiskt och deras hypotes är att korta 

avstånd är positivt och långa avstånd påverkar ledarskapet negativt. Antonakis och 

Atwater (2002) hävdar att styrkan i ledarens påverkan beror på hur nära och hur långt 

ifrån medarbetarna befinner sig från ledaren. 

Det finns mycket som talar för att avstånd inte kan ses så enkelt som ”ju mindre - desto 

bättre” oavsett om man lägger tyngden på det faktiska eller det upplevda. Till exempel 

visar Collinson (2005) att ledaren ibland behöver avstånd bland annat för att undfly den 

vardagliga pressen och för att kunna fokusera på långsiktig strategi. Katz och Kahn 

(1978 som i Northouse, 2007) argumenterar för att avstånd också är en förutsättning för 

karismatiskt ledarskap och att det därför är osannolikt att det skulle finnas i ett ”nära 

ledarskap”. De menar att ”nära” ledare inte har möjlighet att dölja sina svagare sidor 

och att det gör att medarbetare inte kan tillskriva ledaren exceptionella egenskaper. 

Detta har ifrågasatts av Shamir (1995) som menar att karismatiskt ledarskap kan finnas 

även i nära situationer men att det bygger på medarbetarnas upplevelse av ledarens 

expertkunskaper, energinivå, förmåga att ställa utmanade krav, omtanke om andra och 

humor. Det ställer han mot att mer avlägsna ledare är beroende av att medarbetarna 

upplever exceptionella kvaliteter baserat på exempelvis hur väl organisationen fungerar. 

Utifrån Shamirs resultat studerade Yagil (1998) hur avståndet till ledaren påverkar 

upplevelsen av karismatiskt ledarskap och fann att den ”nära” ledaren har en fördel av 

att kunna förmedla känslig information (budskap) på ett individuellt anpassat sätt. 

Shamir och Howell (1999) menar att det avgörande är vad som förväntas på olika 

organsationsnivåer och hur väl ledaren lever upp till det. Ledare på högre nivå (längre 

strukturellt avstånd) förväntas ge en vision eller riktning och har som regel större frihet 

att göra det. Ledare på lägre nivå (mindre strukturellt avstånd) har inte samma 

möjligheter att fritt staka ut en egen väg utan mer att anpassa sig till sina ledare. 

Karismatiskt ledarskap på högre nivåer i organisationer bygger på image-byggande, 

formuleringen av strategiska visioner, retoriska färdigheter och symboliska aktiviteter 

medan det på lägre nivåer bygger på ledarens förmåga att vara förebild, bygga en 

kollektiv identitet och att uttrycka förtroende för medarbetarnas färdigheter (Shamir & 

Howell, 1999). 
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Det finns även en hel del resultat kring faktorerna i The Full Range of Leadership 

Model som talar för att avståndets inverkan är mer komplex. Howell och Hall-Merenda 

(1999) studerade hur sambandet mellan ledarskapstyp och medarbetarnas prestation 

påverkades av fysiskt avstånd. De fann att transformativt ledarskap gav bättre 

prestationer i ”nära” ledarsituationer och att management-by-exception försämrade 

prestationerna i ”nära” situationer. I en undersökning av sambandet mellan ledarskap 

och enheters prestation har contingency reward visat sig ge bättre resultat om ledaren 

befinner sig på längre fysiskt avstånd (Howell, Neufeld & Avolio, 2005). Avolio et al. 

(2004) föreslog avstånd som en tänkbar förklaring till att direkt ledarskap skiljer sig från 

indirekt ledarskap. De anser dock att det inte finns tillräckligt med forskning för att 

beskriva hur avståndet påverkar ledarskapet. 

 

 

Figur 1: Indirekt ledarskap. * Larsson et al. (2005). ** Yammarino (1994). 

Hur går indirekt ledarskap till? 

Larsson et al. (2005) gjorde en studie om indirekt ledarskap i Försvarsmakten med 

fokus på de högre nivåerna i organisationen. Resultatet stödjer delvis Yammarino i de 

två modellerna för indirekt ledarskap. Resultatet visar hur indirekt ledarskap fungerar i 

en modell: Det indirekta ledarskapet är en process som börjar med idéer och en mental 

modell hos högre nivås chef om vad som ska göras (vision, mål) och hur det ska göras 

(implementering). Idéerna och modellerna filtreras genom vad beskrivs som en 

beroende på graden av säkerhetskultur (lins). De menar att högre nivåers chefer inte kan 

påverka eller fatta beslut till exempel på grund av lagstiftning kring säkerhet. Studien 

gjordes till del inom Flygvapnet som författarna betecknar som en ”High-Reliabilty 

Organization (HRO)”, dvs. en organisation med högt medvetande om och tydliga regler 

kring säkerhet (Larsson et al., 2005; La Porte, 1996). Påverkansprocessen kan sedan 

följa två vägar (se Figur 1): Den ena beskrivs som action-oriented och stämmer i stort 

överens med Yammarinos kaskadmodell. Där påverkar ledaren framförallt genom att 

påverka sina underlydande chefer. De underlydande cheferna (en eller flera) benämns 

Link - länk. Den andra påverkansvägen beskrivs som image-oriented och kan sägas följa 

både kaskadmodellen och bypassmodellen. Den bygger på den högre ledarens förmåga 

att vara en god förebild. Skillnaden mellan ett framgångsrikt och ett mindre 

framgångsrikt indirekt ledarskap är graden av tillit hos de medarbetare som påverkas. 

Larsson et al. (2005) menar att kunskapen om hur indirekt ledarskap påverkar och 
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fungerar vilar på en svag empirisk grund och att det trots deras eget bidrag är 

nödvändigt att studera fenomenet och att göra det i många olika typer av organisationer. 

Kontext 

Svensk sjukvård har varit under kraftig expansion under lång tid men har sedan 1980-

talet kritiserats för att vara för dyr och ineffektiv. En del i effektiviseringsarbetet som är 

en följd av debatten har varit att förändra och stärka sjukvårdens ledning och ledare. 

Samtidigt har chefskapets villkor förändrats genom besparingar och förändringar av 

organisationen i övrigt. Det har lett till en förskjutning från en professionell dominans 

till en administrativ dominans. En roll som förändrats genom detta är klinikchefens 

(verksamhetschefens) (Östergren, Sahlin-Andersson, 1998). Tidigare var det självklart 

att den läkare med högst medicinsk kompetens också var klinikchef. Den traditionella 

modellen var att klinikchefen ledde den medicinska utvecklingen utan några tydliga 

ekonomiska restriktioner och utan ansvar för lönefrågor, trivsel eller engagemang 

(Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Verksamhetschef är en ny funktion och kan inte 

direkt jämföras med någon tidigare befintlig befattning. Den innehåller klinikchefens 

roll men har ett väsentligen bredare innehåll. Dagens verksamhetschef ska driva hela 

verksamheten mer som en företagsledare samtidigt som det inom vården finns kvar 

många konservativa idéer om ledning och styrning. Samtidigt är det den medicinska 

hierarkin som fortfarande till stor del styr hur chefer utses. 

Verksamhetschefens roll är ett möte mellan profession, politik och administration och 

att detta stundtals präglas av stor distans, en del missförstånd och misstroenden men 

också försök att överbrygga skillnader. Decentraliseringen av sjukvården ska leda till att 

makt och ansvar finns i samma roll, något som inte upplevs av verksamhetschefer 

(Östergren, Sahlin-Andersson, 1998). Verksamhetschefen har oftast flera underlydande 

chefer. Det finns sektionschefer som kan ansvara för ett område och har personalansvar 

för läkarna inom området. Det finns chefsjuksköterskor som har ansvar för 

omvårdnaden vid en avdelning och personalansvar för sjuksköterskor och 

undersköterskor. I vissa fall, till exempel om det finns många chefssjuksköterskor finns 

vårdchefer på en nivå mellan verksamhetschefen och chefsjuksköterskorna.  

Syfte 

Utifrån de studier som gjorts om olika aspekter av indirekt ledarskap och högre nivåers 

påverkan kan två slutsatser dras. Den första är att det finns tydliga resultat på att högre 

nivåers indirekta ledarskap har en påverkan och att den påverkan i vissa fall är starkare 

än i det direkta ledarskapet. Den andra är att även om det gjorts analyser, studier av 

effekter och studier av utförandet av indirekt ledarskap så finns ett behov av att 

undersöka vad ledaren verkligen gör för att påverka: Det är som redan påpekats ett 

område som ägnats liten uppmärksamhet. 

Syftet med denna studie är att empiriskt undersöka, analysera och beskriva hur indirekt 

ledarskap påverkar och fungerar i hälso- och sjukvård (akutsjukhus). En mer preciserad 

frågeställning har formulerats: På vilket/vilka sätt påverkar verksamhetschefen 

medarbetare två eller fler nivåer ned i organisationen? 
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M e to d  

Deltagare 

Urvalet av intervjupersonerna gjordes genom ett så kallat tillfällighetsurval (opportunity 

sampling; Hayes, 2000): Ett antal verksamhetschefer kontaktades via e-post med 

information om undersökningens syfte och tillvägagångssätt där de tillfrågades om 

möjlighet och intresse att delta i undersökningen. De som var intresserade kontaktades 

via telefon där informationen följdes upp och överenskommelse gjordes om intervjun, 

frivilligheten och absolut konfidentialitet. De intervjuade var verksamhetschefer vid tre 

olika akutsjukhus. Tre av dem kvinnor och fem män i åldern 49 till 60 år. De var chefer 

för verksamheter inom olika medicinska områden och hade mellan ca 150 och 400 

medarbetare. De intervjuade verksamhetscheferna hade 5 till 9 direkt underställda 

chefer och det fanns bland dem både de som hade en och två chefer mellan sig och 

medarbetarnivån. Fem av dem arbetade kliniskt till någon del och fyra forskade. Endast 

en arbetade varken kliniskt eller forskade men hade andra uppdrag som var jämförbara. 

Samtliga hade under de senaste två åren genomgått någon chefs- eller ledarutbildning. 

De intervjuade hade haft sina arbeten mellan två och tio år och var läkare. 

Datainsamling 

I studien genomfördes totalt åtta intervjuer. Som grund för intervjuerna användes en 

intervjuguide. Guiden användes dels som underlag för inledande och avslutande frågor, 

dels som checklista för att säkerställa att alla områden behandlats. I tidigare studier av 

ledarskap har det visats att chefer har svårt att utveckla hur de faktiskt utför det som de 

upplever att de har till uppgift (Alvesson & Sveningsson, 2003). Det kan, som Alvesson 

och Sveningsson ser det bero på att begreppet ledarskap i sig är vagt. Konsekvensen för 

denna studie är att intervjuguiden till största delen bygger på uppföljningsfrågor där 

chefen får ge exempel på vad de gör, hur de gör osv. Den första intervjun tog 86 

minuter och syftade även till att pröva den intervjuguide som utformades initialt (Bilaga 

1). Efter den intervjun reviderades intervjuguiden (Bilaga 2) och de övriga intervjuerna 

varade mellan 46 och 53 minuter. Intervjupersonerna informerades återigen om studiens 

syfte och förutsättningar. Efter att respektive intervjuperson accepterat förutsättningarna 

påbörjades intervjun. Intervjun spelades in digitalt. 

Analys 

Materialet från intervjuerna analyserades genom induktiv tematisk analys (Braun & 

Clarke, 2006; Hayes, 2000). Analysmetoden har många fördelar. Bland annat att den är 

relativt lätt att lära sig, arbeta med och att den inte kräver stor erfarenhet av kvalitativ 

forskning (Braun & Clarke, 2006). Analysen omfattade materialet från samtliga åtta 

intervjuer. Intervjuerna transkriberades och materialet lästes igenom flera gånger. 

Återkommande kommentarer och liknande beskrivningar markerades med koder. Efter 

ytterligare genomläsning grupperades koder i preliminära teman som utgjorde grunden 

för en första sortering. Efter ny genomläsning flyttades några koder från ett tema till ett 

annat och antalet teman reducerades. Därefter bestämdes slutgiltig benämning och 

definition på varje tema. 
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R esu l t a t  

Ur materialet framträdde sju teman som tillsammans beskriver verksamhetschefens 

indirekta ledarskap. Verksamhetschefen påverkar på medarbetarnivån (lägre nivå) på 

två sätt (se Figur 2). Det ena sättet, att påverka genom chefer på mellannivån arbetar 

verksamhetschefen med aktiviteter som kan samlas under fyra teman: urval, tillit, 

målarbete och direkt interaktion. Det andra sättet, att påverka utan att gå via 

underlydande chefer, kan beskrivas utifrån två teman: inspirerande förebild och 

kommunikation. Oavsett om påverkan sker via chefer på mellannivån eller inte, styrs 

den av verksamhetschefens planering (planering). Nedan beskrivs de olika 

påverkansvägarna med de teman som beskriver verksamhetschefens påverkan. 

  

Figur 2: Resultat: Verksamhetschefens indirekta ledarskap. 

Planering 

Verksamhetschefens planering av det indirekta ledarskapet innehåller tre huvudsakliga 

aktiviteter. Den första är att problematisera, det vill säga att bryta ned problemet eller 

uppgiften för att skapa sig en uppfattning om vad den kan komma att innebära i termer 

av hot eller möjligheter. Hur den delen av planeringen går till beror till stor del på vad 

det är för uppgift som ska utföras eller vad det är för problem som ska lösas. Inför en 

enkel, ofta förekommande uppgift eller aktivitet som chefer och medarbetare känner 

igen kan det ske mycket snabbt. Verksamhetschefen kan då bilda sig en uppfattning i 

stunden. Är det mer komplexa uppgifter eller aktiviteter med inslag av osäkerhet krävs 

mer eftertanke. Den andra är förankring där verksamhetschefen diskuterar sättet att lösa 

uppgiften, framförallt med underlydande chefer. Även här påverkas arbetssättet och 

omfattningen av uppgiftens eller problemets komplexitet. Ju mer komplext desto mer 

förankring och diskussioner. Är det en enkel uppgift kan förankringsdelen utelämnas. 

Den tredje är beslut, där verksamhetschefen bestämmer sig för hur han eller hon på 

bästa sätt ska lösa sin uppgift. Resultatet av planering är att verksamhetschefen vet vad 

han eller hon vill uppnå, hur det ska göras och vilka hot och möjligheter det innebär. 

  

Planering 

      

  

 
        

  

 

 

Påverkan utan underlydande chef: 

Inspirerande förebild, Kommunikation. 

Påverkan genom underlydande chef: 

Urval, Tillit, Målarbete och Direkt interaktion. 

Högre nivå 

Verksamhetschef 

 

 

Mellannivå 

Underlydande chef 

 

 

Lägre nivå 

Medarbetarnivå 
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Planeringsarbetet har stor betydelse för hur det indirekta ledarskapet utövas och hur väl 

det faller ut. 

”Jag har lärt mig av mina misstag…att man snabbt måste ringa in vad som behöver 

göras och vilka som måste vara med i det…en enkel situation kan snabbt bli rörig om 

jag inte vet vad som händer…” 

Intervjupersonerna konstaterar självkritiskt att när de misslyckats i sitt indirekta 

ledarskap så har det till stor del berott på att de inte från början planerat på ett bra sätt. 

De beskriver att den egna erfarenheten är den största tillgången i planeringsarbetet och 

att erfarenhet gör det lättare att förstå hur arbetet ska planeras. 

”Nu när jag tycker att jag kommit in i rollen…känner jag att jag vet var 

[fall]groparna finns redan innan dom syns...det blir lättare att driva saker nu än som 

jag minns det i början…” 

När verksamhetschefen fattat beslut sker påverkan. Antingen via chefer på mellannivå 

eller utan dem. Det gör dock inte att verksamhetschefen slutar problematisera, förankra 

och besluta. Planeringen är något som fortsätter och verksamhetschefen omprövar 

fortlöpande sin planering för att kunna korrigera sitt indirekta ledarskap. 

Påverkan genom underlydande chefer 

Verksamhetschefens viktigaste sätt att påverka på medarbetarnivån är via chefer på 

mellannivån. I intervjumaterialet ges tre anledningar till det: Den första är att de 

underlydande cheferna kan fungera som bärare av verksamhetschefens budskap. De för 

ut budskapet både i ord och i handling. Den andra är att verksamhetschefen kan 

delegera viktiga uppgifter, befogenheter och ansvar. Det gör att de underlydande 

cheferna kan fungera som självständiga ”medledare” till verksamhetschefen. Den tredje 

är att de underlydande cheferna också begränsar den mängd information 

verksamhetschefen behöver arbeta med. De menar att cheferna på mellannivån kan 

avgöra (och prioritera) vad som behöver bearbetas på verksamhetschefens nivå. 

Urval. 

För att verksamhetschefen ska kunna påverka genom underlydande chefer är ett viktigt 

steg att välja de chefer som ska bidra till den påverkan. Det är på mellannivån som det 

avgörs hur verksamhetschefens påverkan ser ut och hur mycket av verksamhetschefens 

idéer och vilja som blir verklighet på medarbetarnivån. 

”Om jag inte har dem [cheferna] med mig spelar det ingen roll…det kommer att 

synas på dem att de inte håller med och det ser personalen…jag behöver att vi vill åt 

samma håll…att de själva söker och hittar vägar framåt inom sitt område…” 

Det finns flera faktorer som påverkar rekryteringen av chefer. Verksamhetschefens 

perspektiv på vad som är viktiga urvalskriterier är bara ett. Förutom tillgången på bra 

kandidater måste hänsyn till fackliga processer och administrativa regler tas. 

Intervjupersonerna betonar dock att det är ett viktigt val att göra vid rekryteringen, det 

gäller att välja chefer som aktivt kan föra ut det indirekta ledarskapet. Viktiga kriterier 

för att kunna fungera som en del i verksamhetschefens indirekta ledarskap är 

trovärdighet, självkänsla och integritet, självständighet och handlingskraft. 

”Det handlar alltid om vem du är…du måste ha eget driv och du måste vara trygg i 

dig själv…och du måste vara äkta…dig själv hela tiden…det är vad jag tittar efter 

hos en ny chef…” 
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Trovärdigheten handlar om att personen måste ha legitimitet och ha tillräckliga 

kunskaper inom det område det handlar om. Det är till exempel viktigt vilken 

professionell bakgrund personen har. Självkänsla och integritet är viktigt för att ha en 

grund att stå på. Det är ofta ett tufft arbete som kräver att man klarar kritik och att man 

kan stå för och argumentera för sin egen och sin organisations ståndpunkt. Det har 

dessutom stor betydelse för utvecklingen av relationen till verksamhetschefen. 

Självständighet och handlingskraft är viktigt för att kunna vara en fristående del av 

organisationen och för att kunna uppfylla sin del av verksamhetschefens indirekta 

ledarskap. 

Tillit. 

En annan viktig del i verksamhetschefens indirekta ledarskap är den tillit han eller hon 

visar sina chefer på mellannivån. Tilliten kan beskrivas som att verksamhetschefen litar 

till den underlydande chefens förmåga och lojalitet. Tilliten är en förutsättning för att de 

underlydande cheferna ska vara självständiga och en bidragande del i 

verksamhetschefens indirekta ledarskap. Finns tilliten kan verksamhetschefen 

koncentrera sig på sitt arbete istället för att fundera på hur han eller hon ska kunna nå 

medarbetarnivån. Denna tillit som visas kan delas in i två olika delar. Den ena delen är 

en verklig tilltro till den underlydande chefens förmåga och lojalitet. Det betyder att 

verksamhetschefen har förtroende för att den personen klarar sitt arbete, löser uppgiften 

eller hanterar situationen. Den andra delen är att verksamhetschefen visar tilltro även 

om det finns vissa tvivel. Verksamhetschefen kan på det sättet utveckla sina 

underlydande chefer till att bli mer självständiga. Det gör han eller hon genom att 

respektera gränsen mellan sig och cheferna på mellannivån och inte styra detaljer eller 

vara alltför kontrollerande. 

”Man måste låta dem göra sitt jobb…kanske man inte alltid gillar hur de jobbar men 

när man vet hur det gått kan man ju prata om det…och lära sig av det…om de inte 

gör sitt jobb kan jag inte göra mitt…vi behöver varandra på det sättet…” 

En annan del i att visa tillit är att skapa förutsättningar för de underlydande cheferna 

genom att vara konsekvent och i den meningen vara förutsägbar. Ett exempel är att 

verksamhetschefen står bakom de beslut som underlydande chefer fattar och att de 

cheferna vet det. Det gäller även om beslutet i sig inte är det bästa. 

”Jag vill att mina chefer ska vara sina egna…våga fatta beslut och så…då måste jag  

backa upp så mycket jag kan annars blir det ju jag som får ta deras delar också…” 

Att verksamhetschefen försvarar underlydande chefers beslut gör att de cheferna vågar 

ta egna initiativ och fatta beslut. En viktig del i att visa tilliten är att låta de 

underlydande cheferna begära hjälp i situationer de inte kan hantera själva. Det i 

motsats till att verksamhetschefen efterfrågar problem att lösa. Om verksamhetschefen 

visar tillit och låter sina underlydande chefer utvecklas kommer också den verkliga 

tilltron och förtroendet att växa. Alternativet till att visa tillit är att vara kontrollerande. 

Förutom att det inte utvecklar cheferna på mellannivån ger det dem heller inte goda 

förutsättningar för att arbeta. I förlängningen leder det även till en minskad flexibilitet i 

organisationen därför att beslut inte kan fattas på rätt nivå. 

Målarbete. 

Målarbete är det formella arbetet med att sätta mål som senare kan följas upp. De kan i 

stort delas in i två områden. Det första är målarbete som initieras i den egna 
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organisationen. Det är ett bra sätt att strukturera arbetet och det ger ofta bra resultat. I 

intervjuerna framkommer att det viktigaste inte alltid är att nå målet. Målets och 

framförallt målarbetets betydelse är snarare att verksamhetschefen och cheferna på 

mellannivå diskuterar vad och hur de ska göra. Det fungerar alltså mer som en 

gemensam planering där de kan enas om olika arbetssätt. 

”Vi jobbade med rutiner det handlade om hygien och infektioner…det skapade ett 

engagemang hos alla…vi nådde inte hela vägen fram men jag vet att vi gjorde allt vi 

kunde…vi pratade om det och alla pratade om det och vi såg resultat…det viktiga 

var inte målet utan det som faktiskt hände...” 

Som positiva exempel nämns mål som diskuterats fram inom den egna organisationen 

och som framförallt handlar om förbättringar av vården. Det andra området i målarbete 

är målprocesser som formats och beslutats centralt i organisationen. Ofta har inte 

verksamhetschefen någon möjlighet att påverka hur det arbetet ska gå till. Det gör att 

det ofta upplevs som en belastning snarare än en hjälp att styra. Ett exempel som nämns 

är medarbetarenkäter. De återkommer varje år och tar större delen av ett år att formulera 

mål för förbättring. Sedan är det dags för nästa enkät och nytt målarbete. Det ger att det 

inte finns något utrymme för att arbeta med verklig förändring. 

”Vi hinner inte med i det…vi kan inte lägga ner och jobba med planer så fort de vill 

ha rapporter…det blir bara rörigt…skapar en massa frustration…det skulle vara 

bättre att köra mer sällan…” 

Samtidigt finns en förväntan att involvera alla medarbetare. Det upplevs som något som 

saktar ned ytterligare och att det sällan ger något tillbaka i samma omfattning. Det finns 

negativa sidor med målarbete som lyfts fram i intervjuerna. En av dem är att 

organisationen tröttas ut av målarbete. Det finns krav om att formulera mål i allt arbete. 

En annan är att verksamhetens resultat påverkas så starkt av faktorer som inte 

verksamhetschefen eller de underlydande cheferna kan påverka. Det är med andra ord 

inte målen som sätter gränserna för prestationen utan till exempel ekonomi och politik. 

Direkt interaktion. 

Kärnan i verksamhetschefens indirekta ledarskap är den direkta interaktionen med 

cheferna på mellannivå. Den är mycket nära det direkta ledarskapet och de har 

gemensamma delar. Den interaktion som påverkar på medarbetarnivån kan delas in i 

fyra delar. Det första är att vara en inspirerande förebild. Genom att vara en förebild kan 

verksamhetschefen påverka sina chefers beteende och det i sin tur påverkar 

medarbetarna. Det gör han eller hon genom att ta ansvar för sina handlingar, genom att 

visa personligt engagemang och genom att visa uppskattning. 

”Om man går och släpar sig fram så smittar det snabbt…jag måste visa att jag tror 

och vill göra mer och bätte…och det kan jag ju inte låtsas på något sätt…jag måste 

köra öppet och är jag motiverad så blir de motiverade det är inte så konstigt…” 

Det andra är att vara ett stöd till cheferna på mellannivå. Verksamhetschefen måste ägna 

sin tid åt de chefer som behöver stöd. Han eller hon måste finnas tillgänglig och kunna 

lyssna på den underlydande chefens behov. Det tredje är att arbeta med känslan av 

samhörighet mellan cheferna på mellannivå och sig själv. Det är ett sätt för 

verksamhetschefen att göra tydligt var de underlydande chefernas lojalitet bör ligga. Det 

gäller att skapa en gemensam identitet som är kopplad till organisationen. 
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”Vi har inte tid att vakta revir…som en del gör en himla poäng av att vara så 

speciella...vi måste jobba tillsammans och jag tror att vi behöver ta det vi gör lite 

personligt…och det jag kan göra i det är att hela tiden visa på vad vi har 

tillsammans och hur det hänger ihop…” 

Den gemensamma identiteten skapas och upprätthålls genom allt från enkla symboler 

som att man i språket betonar tillhörigheten till mer utvecklade aktiviteter med uttalat 

syfte att bygga gemenskap. Det fjärde är verksamhetschefens anpassning till varje 

enskild underlydande chef. Det är att verksamhetschefen ägnar tid åt varje underlydande 

chef för att tydliggöra deras uppgift. Det handlar om att nå överenskommelser och att 

uttala tydliga förväntningar. Det handlar också om att anpassa information för att bättre 

nå fram. Den direkta interaktionen sker framförallt i två miljöer. Det är i ledningsgrupp 

och individuellt. Ledningsgruppen är den primära arbetsformen. Den är värdefull därför 

att den ger möjlighet att informera, delegera och diskutera. Den upplevs också som 

energikrävande och tidsödande. I arbetet inom ledningsgruppen ägnas ofta mycket tid åt 

att informera och mindre tid till att lösa problem. En vanlig uppfattning bland de 

intervjuade cheferna är att det är mer effektivt att leda genom att träffa de underlydande 

cheferna individuellt. 

”Jag brukar träffa dem var och en…inga längre möten utan bara så att vi förstår 

varandra…det blir mycket snabbare än att alla får prata av sig runt bordet…” 

I samtalet med en underlydande chef i taget kan verksamhetschefen vara mer stödjande 

och göra den anpassning som beskrivs ovan. I det individuella samtalet är det lättare att 

anpassa dialogen efter de förutsättningar som gäller i just det fallet. Intervjupersonerna 

uppger att det individuella samtalet ofta är det tillfälle där de har möjlighet att lyssna på 

sina underlydande chefer och därför kan vara mer stödjande än i gruppen. 

Påverkan utan underlydande chefer 

Verksamhetschefen påverkar även på medarbetarnivån utan att gå via chefer på 

mellannivån. Intervjuerna visar att denna form av indirekt ledarskap ses som mindre 

viktig än påverkan genom underlydande chefer men att den ändå har betydelse. Inte 

minst för att skapa förutsättningar för underlydande chefer. 

Inspirerande förebild. 

Att vara en förebild har två parallella funktioner i det indirekta ledarskapet. Den ena är 

påverkande, den andra skapar framförallt förutsättningar för påverkan. Den påverkan 

verksamhetschefen utövar på medarbetarnivån är genom att leda genom exempel. 

Genom att till exempel vara aktiv i mer patientnära arbete kan verksamhetschefen direkt 

inspirera medarbetare på två sätt. Det första är att ta ansvar för sitt handlande och för 

verksamhetens resultat och samtidigt visa på konstruktiva vägar framåt. 

Verksamhetschefen kan exempelvis visa hur ett misslyckande kan vändas till något att 

dra lärdom av. 

”Ibland så enkelt som en knuff och klapp i ryggen…liksom inte säga att 'det var ju 

inget' eller fråga 'vad har vi lärt oss?'…utan mer få dem att lyfta blicken och inte 

sjunka ihop…att få dem att inte överdriva konsekvenserna…sen kanske prata om hur 

man kan göra för att det inte ska hända igen...” 

Det andra är att anstränga sig i varje situation och visa personligt engagemang. Genom 

att själv visa en hög energinivå kan verksamhetschefen inspirera och påverka 

medarbetare att uppnå mer. Verksamhetschefen kan också påverka genom att visa 
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uppskattning genom att uppmärksamma vardagliga insatser likaväl som extraordinära 

prestationer. Den förutsättningsskapande funktionen handlar till stor del om 

verksamhetschefens trovärdighet.  

”Det går inte att göra det jag gör och sluta vara doktor…sen är det så att jag 

kommer att gå tillbaka en dag och då måste jag hänga med…det är klart att det har 

betydelse...att inte gå över helt till andra sidan...jag är fortfarande läkare för dem 

och det tror jag är bra…” 

Förutsättningar för påverkan skapas framförallt genom de medicinska och/eller 

akademiska meriter verksamhetschefen har. Det handlar både om vad 

verksamhetschefen gjort inom området tidigare och på vilket sätt han eller hon fortsätter 

att arbeta kliniskt och forska. Intervjuerna ger flera alternativa förklaringar till att 

verksamhetschefer arbetar kliniskt eller forskar. Dels att de investerat lång tid i sin 

profession, dels är chefsrollen inte är något de tagit på sig permanent. De vill inte tappa 

kompetens inför det att de en dag lämnar chefsjobbet. Det beskrivs också som en 

förutsättning för att ta det ansvar de har för verksamheten. Intervjuerna visar att även 

om det finns flera förklaringar, har det kliniska och akademiska betydelse för 

verksamhetschefens legitimitet. 

Kommunikation. 

Verksamhetschefen påverkar medarbetarna genom att kommunicera utan chefer på 

mellannivån. Denna kommunikation ser ut på två sätt. Det ena är i direkt dialog med 

medarbetarna. Det kan vara både en och en med utvalda medarbetare eller i grupp. De 

utvalda medarbetarna är nyckelpersoner, till exempel ansvariga för en funktion eller 

informella ledare. Kommunikationen handlar då till exempel om att övertyga dem i en 

fråga eller att höra deras åsikt. Det kan också vara att diskutera med medarbetare för att 

få stöd för en ståndpunkt verksamhetschefen tagit. I intervjumaterialet beskrivs den 

direkta dialogen med utvalda personer som mycket viktig. 

”Jag har en del [personer] hos mig…duktiga…som har ett särskilt ansvar för olika 

områden...som vet sitt värde och gärna tar egna vägar…har jag dem med mig…att vi 

är överens…så går det mesta…” 

Samtidigt kan det också vara en utmaning att inte trampa in på en underlydande chefs 

revir. Det kan också få negativa konsekvenser om verksamhetschefen inte är samspelt 

med sina chefer på mellannivån. Det kan vara att de säger olika saker till medarbetarna 

eller säger olika saker på olika nivåer i organisationen. Dialogen med grupper sker 

oftast i samband med planeringsdagar eller större informationsmöten. Det är bra 

tillfällen att ge samma information till många vid ett och samma tillfälle. De intervjuade 

verksamhetscheferna upplever att när de träffar större grupper blir det viktigare med 

framförandet. De måste vara säkra i sättet de uttrycker sig och hur de svarar på frågor. 

Det gör att det ställs högre krav än i mötet med medarbetare en och en eller i mindre 

grupper.  

”Det går inte att rätta det man sagt på samma sätt…om du och jag pratar så byter vi 

ord tills vi förstår varandra…inför alla vägs allt in…och jag kan höra efteråt att det 

som fastnat är tonen och sättet mycket mer än det jag sagt…” 

Det andra sättet att kommunicera är masskommunikation genom olika media. 

Verksamhetschefen kan använda elektroniska media som e-post eller web. Det kan 

också vara mer traditionellt som nyhetsbrev i brevfack eller anslag. 
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Masskommunikationen är ett bra sätt att nå många relativt snabbt vilket till exempel kan 

motverka ryktesspridning. Samtidigt är det viktigt att de underlydande cheferna har den 

informationen när den når medarbetarna eftersom det är de som förväntas kunna svara 

på frågor. 

 

D i s ku ss io n  

Syftet med studien är att empiriskt undersöka, analysera och beskriva hur indirekt 

ledarskap påverkar och fungerar i hälso- och sjukvård (akutsjukhus) för att svara på 

frågeställningen på vilket sätt verksamhetschefen påverkar medarbetare två eller fler 

nivåer ned i organisationen. Resultatet visar att verksamhetschefen inledningsvis (och 

fortlöpande) planerar hur påverkan bäst görs för att därpå välja en eller en kombination 

av två vägar. Den ena vägen är via chefer på mellannivån (kaskadmodell). 

Verksamhetschefen påverkar först sina underlydande chefer och de i sin tur påverkar 

medarbetarna. Det verksamhetschefen gör är att välja sina chefer (urval), visar tillit till 

sina underlydande chefer (tillit), arbetar med formellt målarbete (målarbete) och 

interagerar direkt med sina underlydande chefer (direkt interaktion). Den andra vägen är 

att verksamhetschefen påverkar direkt på medarbetarnivån utan att gå via mellannivån 

(bypassmodell). Det gör han eller hon genom att vara en förebild (inspirerande förebild) 

och genom att kommunicera på olika sätt (kommunikation). 

En avgörande del i det indirekta ledarskapet är det som i resultatet uttrycks som 

planering. Yammarino (1994) diskuterar inte eventuella förberedelser i indirekt 

ledarskap utan analyserar helt utifrån själva påverkan. Larsson et al. (2005) redovisar 

dock ett liknande resultat. De beskriver det indirekta ledarskapet som en process som 

börjar med att chefen har en idé. Idén är en mental modell både för vad han eller hon 

vill uppnå och för hur det ska göras. Det motsvarar närmast det som i denna studie 

kallas för att problematisera och besluta i beskrivningen av verksamhetschefens 

planering. Det som saknas i Larsson et al. (2005) resultat är förankringsarbetet. En 

tolkning är att man i sjukvården förankrar besluten på andra sätt än inom Försvaret. En 

mer sannolik tolkning är att Larsson et al. (2005) beskriver de förberedande 

aktiviteterna på ett annat sätt. De beskriver att det är viktigt att ha gemensamma mentala 

modeller med både överordnade och underordnade chefer. De ger ett exempel där en 

chef beskriver hur han gör när han ska ändra sin organisation. Han presenterar sin idé 

(mentala modell) för de underlydande cheferna och låter det ”sjunka in” under två, tre 

veckor och diskuterar då idén vidare. Larsson et al. (2005) har samlat den typen av 

beteende under action-oriented influence, dvs. en av påverkansvägarna. Skillnaden kan 

alltså bero på olika indelning av förberedelser och faktisk påverkan. I analysen av denna 

studie var det en avvägning i förhållande till övriga resultatet som gjorde att förankring 

placerades under planering och inte under exempelvis påverkan via chefer på 

mellannivå. 

I resultatet identifieras två påverkansvägar som är oberoende av varandra men som 

vanligen används i kombination. Den ena vägen, att påverka via chefer på mellannivå 

stämmer väl överens med Yammarinos (1994) kaskadmodell. Dock visar inte resultatet 

om cheferna på mellannivån tar efter sin chefs beteenden. Det är inte möjligt att studera 

den typen av eventuella effekter genom att bara studera en nivå. Den andra vägen, att 

påverka utan att gå via chefer på mellannivån stämmer också med Yammarinos arbete 
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(bypass). De två påverkansvägarna skiljer sig på ytan från Larsson et al. (2005). Deras 

beskrivning av påverkan skulle kunna delas in i påverkan via eller utan chefer. De har 

helt enkelt en annan begreppsnivå och det visar sig vid närmare granskning att 

likheterna är fler och större än skillnaderna. Den påverkansväg som Larsson et al. 

(2005) beskriver som action-oriented är en påverkan som främst sker via chefer på 

mellannivå. Det ligger nära kaskadmodellen men nyckelordet är action (handlande) i 

motsats till image-oriented (förebild, rollmodell) som är Larsson et al. (2005) andra 

påverkansväg. Att påverkan genom handlande främst sker via chefer kan bero på att 

Larsson et al. (2005) studerat chefer på mycket hög, strategisk nivå. 

Verksamhetschefens roll har en stor del operativa inslag (Östergren, Sahlin-Andersson, 

1998) och är nära medarbetarnivån. Det är tänkbart att en verksamhetschef av den 

anledningen oftare interagerar med personer på medarbetarnivå. 

Urval är något som även Larsson et al. (2005) identifierat som ett sätt att påverka. Där 

betonas vikten av hög kompetens för arbetet och att personen har hög trovärdighet i 

organisationen. De intervjuade verksamhetscheferna anger trovärdighet som ett viktigt 

kriterium och att det byggs upp av legitimitet och kunskaper. De anger även självkänsla, 

integritet, självständighet och handlingskraft. En möjlig tolkning av skillnaderna i 

resultatet är att det är två olika systems (sjukvårdssystemet – militära systemet) 

perspektiv på samma kriterier. Båda betraktar trovärdighet som viktigt och i den 

akademiska miljön verksamhetschefen vistas i är kompetens en naturlig del i 

trovärdigheten. Självkänsla, integritet, självständighet och handlingskraft är ord som 

kan användas för att beskriva kompetens (till exempel social). Yammarino (1994) 

beskriver ledarens rekrytering som en väsentlig del av det indirekta ledarskapets 

kaskadmodell. Han skriver att ledaren i första hand väljer chefer till mellannivån som 

liknar honom eller henne. En snäv tolkning av det är att ledaren väljer för att bekräfta 

sig själv. En mer vid tolkning är att eftersom Yammarino (1994) analyserar 

transformativa ledares indirekta ledarskap betyder det att de väljer chefer till 

mellannivån som också är transformativa i sitt beteende (jmf. The Full Range of 

Leadership Model; Bass & Riggio, 2006). 

Det som i resultatet beskrivs som tillit återfinns också i Larsson et al. (2005) under 

action-oriented påverkan. Det resultatet visar liksom denna studie att chefen påverkar 

genom att ge underlydande chefer utrymme att fatta beslut och att lämna så mycket som 

möjligt till chefen på mellannivån att bestämma. En tydlig överensstämmelse är när 

Larsson et al. (2005) skriver att chefen måste behålla lugnet och lita på att chefen på 

mellannivån själv kan hantera problem. En annan är att chefen inte får ”kortsluta” 

organisationen, dvs. gå förbi cheferna på mellannivån. Larsson et al. (2005) identifierar 

konsekvensen av brist på tillit. Nämligen att det skapar en risk för oönskad ”micro-

management” dvs. att han eller hon tvingas styra i detalj och inte kan använda sin 

underlydande chef som en medledare. I Yammarinos (1994) analys är visad tillit ett 

avgörande påverkansmedel i det indirekta ledarskapet. Den transformativa ledaren 

delegerar som ett medel för att utveckla sina medarbetare (eller chefer på mellannivå). 

Direkt interaktion får stöd av Larsson et al. (2005) och Yammarino (1994) i tre delar. 

Den ena delen är chefen som förebild. Larsson et al. (2005) har en av sina identifierade 

påverkansvägar helt centrerad kring att vara en förebild. Enligt Yammarino (1994) 

bygger en stor del av det transformativa ledarskapet på Idealized influence som 

beskriver just ledare som är starka förebilder och som medarbetare (eller chefer på 
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mellannivå) kan och vill identifiera sig med. Dessutom är förebild en av de tre 

mekanismerna bakom det kaskaderade indirekta ledarskapet: att chefer tar efter och lär 

sig av sina chefer som goda förebilder. Den andra delen är att chefen tar sig tid och 

stödjer sina chefer på mellannivå. Larsson et al. (2005) skriver att det är viktigt att ägna 

mycket tid för att stödja chefer på mellannivån (the Link). Yammarino (1994) ser det i 

sin analys på samma sätt. Framförallt kopplat till delegeringen där chefen måste coacha 

och ge stöd för att utveckla sina underlydande chefer (jmf. Individualized 

consideration). Den tredje delen är anpassningen och överenskommelser med 

underlydande chefer. Larsson et al. (2005) identifierar samtal och överenskommelser 

om vad som ska göras som ett viktigt sätt att säkerställa att kommunikationen mellan 

chefsnivåerna fungerar. Yammarino (1994) anser att chefer som är lyhörda och 

stödjande och som tar sig tid för enskilda medarbetare (chefer på mellannivå) är en 

förutsättning för indirekt ledarskap i en bypassmodell. Att chefen arbetar aktivt med 

samhörighet i det indirekta ledarskapet stöds inte i samma utsträckning i tidigare 

forskning. Det kan ha sin förklaring i kontexten. Verksamhetschefens kontext är en 

miljö där flera professioner delar på utrymmet och där gränserna mellan olika 

yrkesgrupper kan begränsa verksamhetschefens ledarskap (Östergren, Sahlin-

Andersson, 1998). Det kan då jämföras med den militära kontext Larsson et al. (2005) 

studie är gjord i. Militära chefer genomgår en lång socialiseringsprocess och de har 

samma bakgrund som de som de leder. Kanske arbetet med att lyfta fram gemensamma 

sidor är särskilt viktigt i sjukhusmiljön. 

I resultatet beskriver verksamhetscheferna målarbete som ett bra sätt att leda indirekt (i 

vissa fall). Varken Larsson et al. (2005) eller Yammarino (1994) beskriver något 

liknande även om Larsson et al. (2005) ser behovet av gemensam syn på mål mellan 

chefsnivåerna. En möjlig förklaring är den otydlighet begreppet ledarskap har (Alvesson 

& Sveningsson, 2003). Frågeställningen verksamhetscheferna gavs var hur de påverkar 

medarbetare. Det är ett bredare perspektiv på ledarskap som också fångar de delar av 

chefens arbete som flera forskare placerar inom chefskap (management) snarare än 

ledarskap (för diskussion om skillnader se till exempel Yukl, 2006). Värt att notera är 

tidigare forsknings resultat att ett viktigt ansvar för chefer på alla nivåer är att bryta ned 

och implementera organisationens mål (Berson & Avolio, 2004). Det är ett arbete och 

ett ansvar som syns tydligt i resultatet även om det ofta upplevs som hindrande. 

Den del av verksamhetschefens indirekta ledarskap som sker genom direkt riktad 

kommunikation med medarbetarna finner stöd i tidigare resultat. Yammarino (1994) 

anser att chefens roll som kommunikatör är avgörande för indirekt ledarskap. Genom 

till exempel inspirerande tal kan chefen påverka på avstånd. Även samtalet med 

enskilda medarbetare ser han som en viktig del. Genom att vara synlig och öppen för 

dialog visar chefen att medarbetarna har ledningens stöd. Larsson et al. (2005) resultat 

ger regler för den mer direkta dialogen. Det är ok att berömma medarbetare utan att gå 

via underlydande chef men det är aldrig ok att kritisera på det sättet. En del i 

kommunikationen är att möta medarbetare i större grupp. Resultatet visar att 

verksamhetscheferna upplever att det ställer särskilda krav på dem. Chefer uttrycker sig 

vanligtvis på ett annat sätt i de situationerna (Collinson, 2005). Det är en möjlighet för 

chefen att göra ett ”framträdande” som kan leda till att medarbetare tillskriver dem 

andra, mer positiva egenskaper än de som de egentligen har (Yammarino, 1994). 

Medarbetare gör sin bedömning utifrån hur väl chefens beteende är konsekvent i 

förhållande till andra upplevelser som tolkas som uttryck för chefens egenskaper 
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(Antonakis & Atwater, 2002). Ett exempel är att chefen jämförs med organisationens 

resultat (Yammarino, 1994). Det kan vara dessa fenomen som gör att de intervjuade 

upplever ”stormötet” som mer krävande. Det skulle då kunna betyda att medarbetare 

ställer frågor för att undersöka hur konsekvent chefen är. Det kan å andra sidan hävdas 

att de undersöker hur mycket som är ”framträdande” (enl. Yammarino, 1994) och hur 

mycket som verkligen är chefens egenskaper. Ett sätt att kommunicera som enligt 

resultatet kan fungera som ersättare till större möten är masskommunikationen. Det är 

en form som ställer särskilda krav på chefen och som blir allt vanligare för 

kommunikation (Collinson, 2005). Det som gör formen speciell är att den är asynkron 

dvs. riktad åt ett håll i taget. Det är hindrande för dialog och gör det särskilt svårt för till 

exempel ett inspirerande ledarskap (Antonakis & Atwater, 2002). Kring 

masskommunikation anser Larsson et al. (2005) inte att de har tillräckligt med resultat. 

De skriver också att de chefer de intervjuade kan ha varit mer fokuserade på mer 

strategiska funderingar om hur man bör göra (i indirekt ledarskap) och vara förebilder 

än att redovisa vardagliga göromål som möten, e-post och telefonsamtal. De pekar här 

på ”social desirability” som en tänkbar anledning till det, dvs. att de chefer Larsson et 

al. (2005) intervjuade vill framställa sig själva på ett positivt sätt. 

Det som har tydligast stöd i tidigare forskning är att chefen påverkar indirekt genom att 

vara en inspirerande förebild. Det gäller då den del som handlar om att leda genom 

exempel. Larsson et al. (2005) har identifierat det som en av två påverkansvägar och 

den av dem som chefens främsta påverkansväg utan att chefer på mellannivån är 

inblandade. Framförallt finns det likheter mellan Larsson et al. (2005) och denna studies 

resultat då det handlar om hur chefens motivation, drivkraft och inspiration påverkar. 

Även Yammarino (1994) beskriver att chefen som förebild är en avgörande faktor. Det 

kräver att chefen är ”närvarande” i någon dimension (Antonakis & Atwater, 2002). Ofta 

beskrivs ett ”närvarande” ledarskap som enbart positivt (till exempel Collinson, 2005; 

Yammarino, 1994) och de intervjuade cheferna upplever att närvaron är förväntad av 

dem. Det är dock som Howell och Hall-Merenda (1999) redovisar att närvarande chefer 

inte automatiskt är positivt. Exempelvis är närvarande, kontrollerande chefer hindrande 

snarare än att de gynnar prestation och utveckling. När det gäller den del som handlar 

om trovärdighet och legitimitet finns det inte stöd på samma sätt. En tänkbar förklaring 

är att det har koppling till den kontext studien är gjord i. Det skulle kunna bero på det 

som Östergren och Sahlin-Andersson (1998) skriver att det bland läkare finns 

konservativa idéer om ledning och styrning och ”att chefer fortfarande i stor 

utsträckning utses i enlighet med den medicinska hierarkin” (s. 117). 

En avgränsning i studien är att den inte undersöker ömsesidigheten i 

påverkansprocessen. På samma sätt som det finns ett indirekt ledarskap finns även en 

indirekt påverkan från medarbetarnivå (Yammarino, 1994). Eftersom det ligger utanför 

frågeställningen kan det här bara konstateras att det finns tydliga indikationer på att 

verksamhetschefen påverkas på det sättet. Det gäller både på eget initiativ och på 

andras, det gäller via och utan chefer. Det är ett perspektiv som om det studerades skulle 

kunna ge en mer nyanserad bild av verksamhetschefens indirekta ledarskap. Möjligen 

skulle det även kunna förklara delar av resultatet bättre. 

I resultatet framträder två påverkansvägar tydligt. Samtidigt finns det också tecken på 

vad som skulle kunna beskrivas som en tredje påverkansväg. Det är att 

verksamhetschefen påverkar genom att kommunicera med utvalda nyckelpersoner. En 
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avsikt som redovisats är att övertyga dem i syfte att de i sin tur ska påverka andra. Å ena 

sidan kan man se det som att verksamhetschefen påverkar på medarbetarnivån redan 

genom att föra dialog med utvalda medarbetare. Om man väger in hur sjukvården 

differentieras och specialiseras allt mer (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998) och ger 

roller som ligger någonstans mellan chef och medarbetare (områdesansvariga, 

teamledare, projektledare) så kan det vara meningsfullt att göra en ny indelning av 

påverkansvägar. Det är i vilket fall ett område som kan vara viktigt att studera för att 

förstå vilket värde den typen av kommunikation har. 

Utöver de resultat som knyts till syftet finns det fem reflexioner som bör göras: 

Den första är att det som i Larsson et al. (2005) beskrivs som kanske deras viktigaste 

resultat, linsen. Linsen filtrerar högre nivåers chefers möjligheter att påverka och den 

finns på grund av på en stark säkerhetskultur. Resultatet i föreliggande studie visar inte 

något likande filter. Det finns några tänkbara förklaringar till det. Larsson et al. (2005) 

gjorde sin undersökning i Flygvapnet som de betecknar som en High-Reliabilty 

Organization (HRO). Även om verksamheterna i studien tillhör de ledande inom 

området och håller hög kvalitet är det tveksamt om den svenska sjukvården som helhet 

kan beskrivas som en HRO. Bland annat anges att mellan fem och tio procent av alla 

vårdtillfällen inrymmer en avvikelse som leder till risk eller skada för patienten 

(Socialstyrelsen; La Porte, 1996). En annan förklaring är att i sjukvårdskontexten kan 

ett motsvarande filter av säkerhetskultur ligga i nivån ovanför verksamhetschefen. Dvs. 

att högre chefers (ovanför verksamhetschefen) ledarskap påverkas därför att 

verksamhetschefen ett reglerat ansvar (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). En tredje 

förklaring är att det alltid finns hinder och att det i verksamhetschefens miljö yttrar sig 

på ett annat sätt till exempel att det beskrivs som svårigheter. Det finns i studien 

indikationer som tyder på det men det finns inte tillräckligt stöd för att kategorisera dem 

som resultat. 

Den andra är intervjupersonernas svårigheter att skilja på direkt- och indirekt ledarskap. 

Det är något som även Larsson et al. (2005) noterat. De såg två förklaringar: Dels att 

direkt- och indirekt ledarskap har mycket gemensamt, dels att det är en effekt av den 

kontext deras studie genomfördes i. De menade att den militära miljön innebär en lång 

tid av socialisering och direkt ledarskap innan man tillåts leda på högre nivå. Utifrån 

resultatet i denna studie erbjuds en alternativ förklaring till svårigheten. Det kan bero på 

att cheferna tillmäter det kaskaderade, indirekta ledarskapet så mycket större betydelse 

(Jmf. Larsson & Kallenberg, 2006; Yammarino, 1994) och att det indirekta- och det 

direkta ledarskapet inte bara har mycket gemensamt utan faktiskt är samma sak. Det 

indirekta ledarskapet är till största delen den direkta interaktionen med cheferna på 

mellannivån. Det kan därför vara nödvändigt att undersöka likheter och skillnader 

mellan det direkta ledarskapet och det indirekta ledarskapet för att förstå vad som 

verkligen påverkar på medarbetarnivå och vad som stannar mellan chefsnivåerna. Det 

kanske visar sig att det egentligen inte är meningsfullt att skilja dem åt hos högre chefer. 

Den tredje är att trots att de intervjuade cheferna deltagit i ett flertal 

ledarskapsutbildningar har de aldrig diskuterat indirekt ledarskap specifikt. Det är 

möjligt att det beror på att forskningen om högre nivåers chefer fokuserat på personliga 

egenskaper (Berson, Nemanich, Waldman, Galvin & Keller, 2006) och att det som en 

naturlig följd även fått fokus i ledarskapsutbildning. 
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Den fjärde är hur verksamhetscheferna upplever det målarbete som drivs övergripande i 

organisationen. Här får de intervjuade cheferna närmast rollen som chefer på 

mellannivån (i ett indirekt ledarskap). Det visar att det finns fler faktorer som påverkar 

den rollen och att det även behövs undersökas vad som gör att chefer på mellannivån 

fungerar bättre eller sämre som förmedlare av indirekt ledarskap. Berson och Avolio 

(2004) ger en rad ledtrådar men det ser också att de behövs explorativa studier för att 

kunna identifiera faktorerna bakom. 

Den femte är att tidigare forskning visat att chefen faktiskt behöver ett avstånd till 

medarbetarna för att kunna fungera (Collinson, 2005). I resultatet framkommer vissa 

tecken på att verksamhetschefen skapar ett visst avstånd. Det uttrycks genom krav på att 

cheferna på mellannivån är självständiga för att verksamhetschefen ska ha en rimlig 

arbetsbelastning. I påverkan utan chefer på mellannivån (bypassmodell) finns det inget 

som talar för att verksamhetschefen arbetar för att skapa ett avstånd. Möjligen gör han 

eller hon det genom att själv välja tillfälle för påverkan genom bypass. Det kan också 

bero på att närvaro är så förväntad att de inte upplever att de kan välja något annat. Eller 

för den delen inte vill rapportera det i en intervju (jmf. social desirability; Larsson et al. 

2005). Det gör att det skulle vara intressant med upplevelsen av avstånd även från 

chefsperspektivet. Kanske chefer på högre nivåer använder sin tid på sätt som inte är 

optimala därför att det inte finns så mycket kunskap om avståndets effekter. 

Langemar (2007) skriver att begrepp som reliabilitet och validitet är anpassade för 

kvantitativ forskning (s. 48) och det är svårt att översätta kvantitativa begrepp till 

kvalitativ forskning. Bland annat menar hon att reliabilitet inte är meningsfullt därför att 

det inte går att tala om tillförlitlighet i mätningar. Hon skriver att bedömningen av 

resultatets empiriska förankring görs i två steg. I det första bedöms resultatets 

förankring i data vilket handlar om den genomförda analysen. För denna studie innebär 

analysmetoden i sig en risk. Den genererar stora mängder data som lätt blir 

oöverskådlig. Det skulle krävas mycket arbete för att helt kunna utesluta att viktig 

information förbisetts. Arbetet har gjorts steg för steg och enligt manualer som 

Langemar (2007) och Hayes (2000) för att minska riskerna för en dålig analys. 

Samtidigt finns det andra risker till exempel att färgas av tidigare studier och annan 

litteratur. Resultatet bedöms ändå ha god förankring i data eftersom arbetet gjorts 

noggrant och systematiskt. 

I det andra steget bedöms den kvalitativa generaliserbarheten som handlar om urvalet 

och datainsamlingsmetoden. Urvalet i studien gjordes utifrån vilka personer som fanns 

tillgängliga. Det är naturligtvis en brist. De representerar en del av cheferna som har ett 

särskilt intresse av den typ av frågeställningar som studien behandlar. Det finns skäl att 

anta att de därför också har andra egenskaper som gör att de inte är representativa. 

Samtidigt är urvalet någorlunda representativt i variablerna kön, ålder, storlek på 

organisation och i antalet rapporterande chefer. Vad gäller grundprofessionen är 

gruppen representativ på det sättet att även om det förekommer andra grupper så är 

verksamhetschefsrollen dominerad av läkare. Det har inte varit möjligt att kontrollera i 

vilken mån tjänstgöringstid eller omfattningen av kliniskt arbete eller forskning varit 

representativ. De åtta cheferna var vid intervjutillfällena verksamma vid tre olika 

akutsjukhus. Det bedöms som positivt då det sannolikt minskar inslaget av till exempel 

lokala ledarskapskulturer. Trots den representativitet som ändå finns bedöms 

generaliserbarheten begränsas kraftigt av att det bara genomförts åtta intervjuer. 
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I bedömningen av datainsamlingsmetoden kan bara konstateras det vore en styrka att 

kombinera olika metoder (Bryman, 2004). Resultatet bygger uteslutande på de 

självrapporterade upplevelser och åsikter som delgivits under intervjuerna. Det är fullt 

möjligt att resultatet skulle se annorlunda ut om även underställda chefers och 

medarbetarnas upplevelse av indirekt ledarskap vägdes in eller om det indirekta 

ledarskapet kunde observeras och sedan följas upp med intervjuer. Cheferna beskriver 

inledningsvis hur man borde göra i intervjuerna men när de får uppföljningsfrågor och 

ombeds ge exempel på hur de själva gör, har de inte lika lätt att svara. Denna svårighet 

är värd att notera. Vare sig den beror på det som Alvesson och Sveningsson (2003) 

menar att begreppet ledarskap är vagt eller om den som Bryman (2004) menar att det 

alltid är svårt att beskriva något man gör. Inom de ramar studien haft har intervjuerna 

genomförts på ett sätt som väl motsvarar Langemar (2007) och Hayes (2000). Särskilt 

kan det till studiens fördel lyftas att en pilotintervju användes för att testa och korrigera 

intervjuguiden. Frågeställningen i intervjuerna var mycket snäv och det var därför 

möjligt att följa upp varje oklarhet i intervjupersonernas svar trots att intervjuer var 

korta. 

Indirekt ledarskap har effekt på medarbetare två eller fler nivåer ned i organisationen 

(Chen & Bliese, 2002; Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002; Shamir & Howell, 1999; 

Yammarino, 1994). Samtidigt finns det resultat som visar att indirekt ledarskap har en 

större påverkan än det direkta (Chen och Bliese, 2002). Förutom att denna studie i stort 

stödjer tidigare modeller av indirekt ledarskap är den också ett bidrag till kunskapen om 

indirekt ledarskap genom att den undersöker fenomenet i en för ämnet ny kontext. 

Verksamhetschefens arbete med förankring och samhörighet bedöms vara beroende av 

den speciella miljö ett akutsjukhus utgör med flera professioner och mötet mellan de 

professionerna och en starkare administration. Studien ger också uppslag för fortsatta 

studier: Att påverkan via nyckelpersoner är en del i verksamhetschefens indirekta 

ledarskap kan ge utrymme för att pröva andra perspektiv på påverkansvägar. 
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Bilaga 1: Intervjuguide, pilotintervju 
 

Bakgrund, inledningsvis: 

Hur länge har du arbetat i organisationen? 

Hur länge har du haft ditt nuvarande jobb? 

Hur många personer finns i din verksamhet? 

Hur många chefer har du under dig? 

Hur får du utveckling i din chefs- och ledarroll? 

Arbetar du kliniskt idag? 

- Hur stor del av din tid? 

- Hur motiverar du det? 
 

Indirekt ledarskap: 

Kan du nämna positiva eller negativa sidor av indirekt ledarskap? 

- Vad är det som gör att det är positivt? 

- Vad är det som gör att det är negativt? 
 

Kan du beskriva din relation till medarbetarna? 

Vad har du för möjligheter att påverka dem? 

- Vad underlättar? 

- Vad hindrar? 

- Hur ser du till att dina mål är kända? 

- Hur får du input från dem? Information från dem? 
 

Vad spelar dina underlydande chefer för roll när du vill påverka medarbetarna tex mål, 

handlingsplan, …? 

- På vilket sätt underlättar du för underlydande? 
 

När är det OK eller önskvärt med direkt kommunikation? 

När är det inte OK eller helt fel med direkt kommunikation? 
 

Finns det skillnader i din kommunikation beroende på profession?  
 

Innan vi avslutar: 

Finns det något vi inte pratat om och som du ser som specifikt för din organisation kring 

det indirekta ledarskapet? 

Finns det något som du vill tillägga kring indirekt ledarskap utifrån din roll innan vi 

slutar? 
 

Uppföljningsfrågor 

Kan du ge exempel på det … ? 

Kan du utveckla vad du menar med … ? 

Hur menar du då … ? 

Vad känner du inför … ? 

Vad kände du då … ? 

Vad hände då … ? 

Varför hände det … ? 

Vad får/fick det för konsekvenser? 

(Ge exempel, ge exempel, ge exempel, ge exempel…) 
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Bilaga 2: Reviderad intervjuguide, intervjuer 2-8 
 

Bakgrund, inledningsvis: 

Hur länge har du arbetat i organisationen? 

Hur länge har du haft ditt nuvarande jobb? 

Hur många personer finns i din verksamhet? 

Hur många chefer har du under dig? 

Hur får du utveckling i din chefs- och ledarroll? 

Arbetar du kliniskt (eller forskar) idag? 
 

Indirekt ledarskap: 

Kan du beskriva hur du gör när du vill påverka på medarbetarnivå? 

- T.ex. för att göra dina mål och värden kända. 

- T.ex. vid förändringar i organisation. 
 

Vad har du för möjligheter att påverka på medarbetarnivån? 

- Vad underlättar? 

- Vad hindrar? 

- Hur får du input från dem? Information från dem? 
 

Vad spelar dina underlydande chefer för roll? 

- På vilket sätt underlättar du för underlydande? 
 

Finns det positiva eller negativa sidor av indirekt ledarskap? 

- Vad är det som gör att det är positivt? 

- Vad är det som gör att det är negativt? 
 

Innan vi avslutar: 

Finns det något vi inte pratat om och som du ser som specifikt för din organisation kring 

det indirekta ledarskapet? 

Finns det något som du vill tillägga kring indirekt ledarskap utifrån din roll innan vi 

slutar? 
 

Uppföljningsfrågor 

Kan du ge exempel på det … ? 

Kan du utveckla vad du menar med … ? 

Hur menar du då … ? 

Vad känner du inför … ? 

Vad kände du då … ? 

Vad hände då … ? 

Varför hände det … ? 

Vad får/fick det för konsekvenser? 

(Ge exempel, ge exempel, ge exempel, ge exempel…) 
 


