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Sammanfattning  

Att utforska och definiera vilka faktorer som bygger upp en långsiktigt hållbar verksamhet 

med välmående och flexibla medarbetare är viktigt i ett samhälle med krav på snabba föränd-

ringar. Appreciative leadership är en ledarskapsfilosofi vars praktik i teorin kommer ur de fem 

kärnstrategier (5 I) och vars förväntade effekter starkt korrelerar med det som i litteraturen be-

skrivs som friskfaktorer i arbetslivet. Syftet med arbetet är att bidra med kunskap kring hur de 

fem kärnstrategierna kan omsättas i praktik och utforska om utövandet ger effekter på den 

psykosociala arbetsmiljön. I studien användes mixed methods och resultatet har sin grund en 

kvantitativ enkät som följdes upp med kvalitativa djupintervjuer samt fokusgrupp. Till grund 

för resultatet låg också övergripande observationer samt dokumentanalys. Resultatet visar att 

samtliga fem kärnstrategier i hög grad finns närvarande i verksamheten och att samtliga med-

arbetare skattade och beskrev sin psykosociala arbetsmiljö som utmärkt. Det kunde också 

konstateras att utövande av de fem kärnstrategierna i verksamheten till stor del sker genom ett 

antal väl valda arbetssätt och metoder, bland annat en stark hjälpande kultur, inre ledarskap 

och klar kommunikation. I resultatet går även att utläsa att det finns utmaningar med arbets-

sättet och att det finns några grundläggande förutsättningar som beskrivs viktiga för att arbets-

sättet som helhet ska fungera, däribland hög grundbemanning och stark gemensam värde-

grund. Utifrån att kärnstrategiernas praktiska utövande i samtliga steg i studien beskrivs bidra 

till arbetslivets friskfaktorer är slutsatsen att det är högst troligt att ett medvetet och praktiskt 

utövande av 5 I kan bidra till en hälsosam arbetsplats, öka arbetsglädjen och i förlängningen 

minska risken för arbetsrelaterad ohälsa. 

 

Sökord: AI, Appreciative inquiry, AL, Appreciative leadership, kärnstrategier, ledarskap, 

styrkebaserat ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, hälsa, friskfaktorer, organisationsutveckling   
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Abstract 

In a society which demands rapid change, exploring and defining which factors build up a 

long-term sustainable organisation with prosperous and flexible employees is important. 

Appreciative leadership is a leadership philosophy which can be split into five core strategies. 

(5 I) These strategies strongly correlate with what is described in the literature as ”health 

factors” in the work environment. The purpose of this study was to  discover how the five  

core strategies can be put in to practice and  to explore what effect this has on the 

psychosocial work environment. The study used mixed methods and the result is based on a 

quantitative questionnaire that was followed up by qualitative in-depth interviews and focus 

group. The basis for the result was also general observation and a brief literature review. The 

result showed that all five core strategies were present in the organization and that all em-

ployees described their psychosocial environment as excellent. It was also noticed that the 

practice of the five core strategies in the organization takes place through a number of well-

chosen methods, including a strong supportive culture, internal leadership and clear communi-

cation. The result also revealed that there were challenges with the actual way of working and 

that there were some basic conditions that were described as important for the method as a 

whole. These included high staffing and strong common values. The practice of the core stra-

tegies were described as contributing to the health factors of working. It was concluded that it 

is highly likely that a conscious practice of 5 I can contribute to a healthy work place, increase 

work satisfaction and in the long term decrease the risk for work-related illness. 

 

Key words: AI, Appreciative inquiry, AL, Appreciative leadership, leadership, psychosocial 

work environment, health, health factors, organizational development 
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Definitioner av förekommande begrepp 

 

Psykosocial arbetsmiljö - Definieras i arbetet som medarbetarens samspel med sin omgivning. 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar också om hur interaktionen människa/omgivning på-

verkar individens upplevda hälsa och välmående.  

AI - Appreciative Inquiry. En samling filosofiska principer och en metod för att studera och 

förändra sociala system genom att utgå från styrkor och framgångsfaktorer.  

AL - Appreciative leadership, en ledarskapsfilosofi med sin grund i AI och med starka influ-

enser av lösningsfokuserat arbetssätt och positiv psykologi. 

Styrkebaserat ledarskap - den svenska översättningen på appreciative leadership. 

4D -  4D-cykeln är en process för organisationsutveckling som baserar sig på stegen Disco-

very, Dreaming, Designing och Destiny. 4D används i AI och AL.  

FÖDA-cykeln - den svenska översättningen av 4D-cykeln. Akronymen står för Framgångs-

faktorer, Önskvärda lägen, Design och Aktiviteter. 

5I - De fem grundstrategier/kärnstrategier som bygger upp appreciative leadership : Inclusion, 

Inquiry, Illuminate, Inspiration och Integrity. 

Dialogic OD -  En teori om organisationsförändringar som har som utgångspunkt att föränd-

ring skapas i förändrad dialog och att individ-, grupp- och organisatoriska åtgärder är ett re-

sultat av självorganiserande, socialt konstruerade verkligheter. 

Diagnostic OD - En teori kring organisationsutveckling som har som utgångspunkt att analy-

sera problem, söka rotorsaker och utifrån dessa orsaker söka lösningar. 

Emergens - processer där ett komplext mönster formas av ett samspel mellan enkla strukturer 

eller beteenden, exempelvis hur aktiviteten i ett mänskligt system växer fram genom interakt-

ioner. Emergens betyder i princip att summan blir större än delarna.  

Kamoja - Låna av goda exempel, att inte uppfinna hjulet på nytt. 

Komplexa problem - problem där det finns många olika faktorer som skapar och påverkar si-

tuationen och gör det svårt att se vad som är orsak och vad som är verkan.  

Komplicerade problem - problem där det går att uttyda vad som är orsak och vad som är ver-

kan. 
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1 Introduktion 

I det samhälle vi lever i idag sker förändringar i en allt snabbare takt. Hårdare/förändrade 

kundkrav, accelererande teknikutveckling, digitalisering, globalisering och ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden ställer krav på en hög förbättringstakt och en hög förändringsbenägenhet 

(Sörqvist 2017). Kraven på snabba förändringar och hög grad av flexibilitet inom organisa-

tioner leder till påtagliga förändringar både för enskilda individer och för arbetsgrupper 

(Aronsson & Sjögren, 1994). Den förändrade arbetsmarknaden har även radikalt förändrat den 

verklighet som ett ledarskap ska utövas i och skapat nya förutsättningar avseende både arbets-

miljö och arbetsuppgifter på alla nivåer i organisationen. Förändringarna har även drivit fram 

nya arbetsrelaterade problem (Partsrådet 2012) och tidigare forskning har visat att förutsätt-

ningarna för att klara av förändringar kraftigt varierar mellan olika individer (Aronsson & 

Sjögren, 1994). Traditionellt har forskning inom arbetslivet fokuserat på eliminera befintliga 

risker, problem, sjukdomar och andra negativa och framför allt fysiska faktorer i arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2012). De senaste decennierna har dock intresset för den psykosociala ar-

betsmiljön börjat ta allt större plats i arbetsmiljöarbetet och kopplingar mellan psykosocial ar-

betsmiljö, stress, effektivitet, konkurrens och tillväxt har börjat studeras (Abrahamsson &  

Johansson, 2013). Sedan 1990-talet har forskare även blivit mer intresserade av prevention 

och under det senaste decenniet har det även skett en utveckling av intresset för positiv psyko-

logi i arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2012). Positiv organisationspsykologi studerar styrkor, 

positivt ledarskap, positiv organisatorisk utveckling och förändring, organisatorisk värde-

grund, psykologiskt kapital och flow (Ibid). 

Majoriteten av arbetsrelaterade besvär under 1900-talets början handlade om fysiska akuta be-

lastningsproblem och olyckor medans nutidens arbetsrelaterade besvär allt oftare handlar om 

långvarig smärta, stress och andra psykosociala problem (Arbetsmiljöverket, 2016, 2018).  

Enligt Arbetsmiljöverkets rapporter har de arbetsrelaterade besvären orsakade av stress eller 

andra psykosociala faktorer ökat. År 2018 upplevde 25% av alla sysselsatta individer arbetsre-

laterade besvär orsakade av andra faktorer och händelser än arbetsolyckor. Den vanligaste  

orsaken till arbetsrelaterade besvär var år 2018 hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställ-

ningar eller mycket stillasittande samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivare,  

kunder, kollegor, patienter eller elever (Arbetsmiljöverket, 2018).   

Det har sedan lång tid varit känt att psykosociala faktorer inverkar på arbetslivet och begrep-

pet psykisk hälsa skrevs in i svensk arbetsmiljölagstiftning år 1977 (SFS 1977:1160). Genom 

åren har forskning bland annat konstaterat att medarbetarens upplevelse av kontroll (Spector, 

1986), ledarskaps- och chefsbeteenden (Theorell, Nyberg och Romanowska, 2013) samt möj-

ligheten till inflytande, förutsägbarhet, meningsfullhet och återhämtning (Hultberg, 2007) har 

stor inverkan på individens psykosociala hälsa. År 2015 kom en ny föreskrift från Arbets- 

miljöverket, föreskriften “Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). Den nya fö-

reskriften är enligt Arbetsmiljöverket anpassad till 2000-talets arbetsliv och förtydligar vad 

arbetstagare respektive arbetsgivare ska göra i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att 

minska den arbetsrelaterade ohälsan och öka den organisatoriska hälsan (AFS 2015:4). I AFS 

2015:4 definierar Arbetsmiljöverket begreppet organisatorisk arbetsmiljö som förutsättningar, 

villkor och krav förknippade med “Ledning och styrning”, “Kommunikation”, “Delaktighet 

och Handlingsutrymme”, Fördelning av arbetsuppgifter” och “Krav, resurser och ansvar”. 
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I forskningsprojektet “Hälsa och framtid” studerades under åren 2005-2008 vad som känne-

tecknade privata företag med låg sjukfrånvaro. Organisationer med låg sjukfrånvaro ansågs ha 

hög andel av det som kallas friskfaktorer och syftet med de 4 delstudierna var att ringa in 

vilka faktorer som skapar hälsa i arbetslivet (Hälsa och framtid, 2008, sammanfattning av 

delstudie 1-4). Studien följdes sedan upp inom offentlig förvaltning under åren 2009-2012 

(Svartengren et al, 2013). De mest framträdande faktorerna som kännetecknade privata före-

tag med stor andel friska medarbetare var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, 

kompetensförsörjning och kompetent rekrytering, kommunikation och delaktighet. Ledar-

skapet ska enligt studien vara involverande, engagerande, inspirerande och uppmuntrande och 

ledaren ska se varje medarbetares unika kompetenser, perspektiv och kunskaper som en natur-

lig resurs i en större helhet. Det ledarskap som omnämns som kännetecknande för företag med 

stor andel friska medarbetare stämmer väl överens både med det som i litteraturen beskrivs 

som hälsofrämjande ledarskap (Hultberg, 2007), med de 5 kärnstrategier som bygger upp le-

darskapsfilosofin Appreciative Leaderhip (AL) (Whitney, Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 

2012) och med Aron Antonovskys begrepp KASAM (Antonovsky, 2005) . För kommuner 

och landsting var motsvarande friskfaktorer bland annat uppföljning och kontroll av ledar-

skap/chefskap, kommunikation och feedback, möjlighet att framföra idéer och kritik och att 

det finns ett systematiskt samt strukturerat arbetsmiljöarbete. I friska organisationer var det 

generellt vanligare med satsningar på hälsofrämjande och förebyggande arbete samt tidiga in-

satser och arbete med att skapa rutiner för sjukskrivning och rehabilitering i samarbete med 

andra aktörer (Svartengren et al., 2012). 

Det finns mycket kunskap om vad som behövs för att skapa friska organisationer men att be-

svara hur det ska ske i en praktisk verklighet är en komplex fråga. Till skillnad från komplice-

rade frågor, där det finns ett orsak-verkan-samband kännetecknas komplexa frågor av att det 

finns många olika faktorer som påverkar situationen vilket gör det svårt att se vad som är or-

sak och vad som är verkan (Bushe, 2019). Ett traditionellt sätt att leda vid problemlösning i 

organisationer är att utgå från ett upplevt problem, analysera dess orsaker och utifrån dessa 

orsaker skapa lösningar (Sörqvist, 2017). Att utgå från problemet kräver dock att problemet i 

sig är klarlagt och att dess orsaker går att utläsa, vilket inte är fallet vid komplexa problem 

(Bushe and Marshak, 2018). På samma sätt bedrivs ofta förbättrings- /utvecklingsarbetet i or-

ganisationer, det vill säga att förbättringsarbetet utgår från en analys av det nuvarande tillstån-

det och utifrån detta implementeras sedan förändringar för att ta sig till ett nytt och bättre till-

stånd (Sörqvist, 2017). Ett alternativt sätt att se på förändrings- och förbättringsarbete i orga-

nisationer beskrivs av Bushe och Marshak (2014b). Bushe och Marshak (2014b) ser på för-

ändringar som ständigt pågående och att förändringar händer i de dialoger och interaktioner 

som dagligen sker på arbetsplatser. Genom att förändra samtalet kan organisatoriska föränd-

ringar ske (Ibid). Att skapa en organisationsförändring kan enligt dessa synsätt även ske ge-

nom medvetet användande av olika metoder, mindsets och utgångspunkter. Dialogic Organi-

zation Development (Dialogic OD) är en teori om organisationsförändringar som har som ut-

gångspunkt i att se organisationer som konversationer där individ-, grupp- och organisatoriska 

förändringar är ett resultat av självorganiserande, socialt konstruerade verkligheter. Dessa so-

cialt konstruerade verkligheter skapas och upprätthålls av rådande berättelser, historier och 

konversationer, genom vilka människor tillsammans skapar mening (dialogical.net 2019-02-

11). Enligt Bushe och Marshak (2016) är Dialogic OD väl anpassat till de komplexa krav som 
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2000-talet ställer på organisationer. En av de metoder som omnämns som tillhörande Dialogic 

OD är Appreciative inquiry (AI) (Bushe & Marshak, 2016). Appreciative inquiry utgår från 

ett positivt synsätt och har i forskning visat sig ha en positiv inverkan på den psykosociala ar-

betsmiljön samt kunna minska medarbetarnas sjukfrånvaro (Åslund, Bäckström, Richardsson, 

2011).  

Med en grund i AI´s positiva förhållningssätt har ledarskapsfilosofin Appreciative leadership 

(AL) utvecklats, på svenska översatt till styrkebaserat ledarskap (Whitney, Trosten-Bloom, 

Cherney & Fry, 2012). Enligt studier har AL bland annat visats kunna skapa långsiktiga posi-

tiva förändringar i  språkbruk, engagemang, gemensamt lärande, reflektionsförmåga och krea-

tivitet (MacNeil & Vanzetta, 2014). AL bygger enligt Whitney, Trosten-Bloom & Rader 

(2010) på fem kärnstrategier: Inclusion, Inquiry, Illuminate, Inspiration och Integrity, ord som 

i sin beskrivning (Whitney, Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 2012) i mångt och mycket fångar 

upp de ledarskapsfaktorer som omnämns som viktiga för att uppnå hälsa i arbetslivet (Hälsa 

och framtid, sammanfattning delstudie 1-4, 2008). Trots omfattande sökningar har vi hittat 

väldigt lite forskning kring hur de fem kärnstrategierna i AL omsätts, utövas och upplevs i en 

praktisk verklighet. Bristen på forskning tillsammans med de fem kärnstrategiernas uppenbara 

koppling till det friska arbetslivet har väckt vårt intresse och det är där vi har hämtat utgångs-

punkten till den här studien.    

  

1.1 Syfte  
Bidra med kunskap kring hur de fem kärnstrategierna inom Appreciative Leadership kan om-

sättas i praktik och utforska om utövandet ger effekter på den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Forskningsfrågor 

● Hur kan de fem kärnstrategierna inom Appreciative Leadership omsättas till 

praktik? 

● Hur upplevs praktiken av de 5 kärnstrategierna och vilka effekter beskriver 

medarbetarna att utövandet har på deras psykosociala arbetsmiljö?  
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2 Teori 

2.1 Kvalitetsledning 
Kvalitet har i alla tider varit viktigt och organisationer har ständigt och på olika sätt kämpat 

för att uppnå en tillräckligt god kvalitet för att vara kundens förstahandsval och därigenom nå 

framgångar på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsutveckling beskrivs i viss lit-

teratur ske genom 4 faser/dimensioner: kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling. Kortfattat går utvecklingen från att endast kontrollera kvaliteten på 

färdiga varor/tjänster till att arbeta med samtliga fyra dimensioner närvarande som naturlig 

del i organisationens verksamhetsutveckling (Ibid). I takt med att kvalitetsarbetet genomgår 

de fyra faserna så utvecklas ett tydligare helhetsperspektiv och kvalitets- och förbättringsar-

betet inkluderas i och blir en viktig del i det som omnämns som organisationsutveckling 

(Sörqvist, 2017). Begreppet kvalitetsledning definieras som “samordnade aktiviteter för att 

leda och styra en organisation med avseende på kvalitet” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 506) 

och inkluderar alla tidigare nämnda dimensioner av kvalitetsarbete.   

 

2.2 Organisationsutveckling 
Organisationsutveckling innebär som ordet antyder, en utveckling av en befintlig organisation 

och det finns i litteraturen ett stort antal tillvägagångssätt, metoder och perspektiv på hur ut-

vecklingen kan ske (Wolvén, 2000, Ljungberg & Larsson, 2012). I regel sker dock organisa-

tionsutveckling oavsett metod i syfte att effektivisera verksamheten, anpassa verksamheten till 

nya förutsättningar eller öka organisationens förmåga att nå uppsatta mål (Wolvén, 2000). Be-

greppet organisationsutveckling började utvecklas för cirka 30 år sedan och utvecklingen har 

gått mot två olika skolor, Diagnostic Organizational Development (Diagnostic OD) och  

Dialogic Organizational Development (Dialogic OD) (Bushe & Marshak 2014b). Diagnostic 

OD och Dialogic OD är i vissa situationer komplement till varandra och i andra situationer 

varandras kontrahenter. De två olika synsätten innefattar olika angreppssätt och olika ledar-

skap (Bushe, 2019). Den stora skillnaden mellan Diagnostic OD och Dialogic OD är hur de 

olika skolorna betraktar problem som antingen komplicerade eller som komplexa och utifrån 

valt betraktelsesätt väljer olika angreppssätt (Bushe och Marshak, 2014b). I aktuell studie är 

utgångspunkten att livet och verkligheten består av både komplicerade och komplexa problem 

och att komplexa problem kan ha komplicerade inslag och vice versa. Detta gör att båda sko-

lorna är tillämpbara och att ledare och medarbetare behöver röra sig mellan dessa synsätt för 

att uppnå effektiv problemlösning. 

2.2.1 Diagnostic OD 
Den diagnostiska teorin om organisationsutveckling är den traditionella och förhärskande sy-

nen i västvärlden idag, den som ovan kallas för kvalitetsledning. Vid Diagnostic OD har leda-

ren i regel en tydlig vision om var organisationen ska nå och utifrån visionen skapas en ut-

vecklingsplan som implementeras uppifrån och ner (Bushe och Marshak, 2018). Utvecklings-

planen bygger på en analys/diagnos av nuvarande situation och utifrån analysen fattas beslut 

om lämpliga interventioner (Bushe & Marshak, 2015). Delaktighet är en nyckelfaktor för att 

minimera förändringsmotstånd och det är vanligt med arbete i mindre grupper som exempel-

vis team (Ibid). Forskning knuten till Diagnostic OD har främst inriktat sig på olika organisa-
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tionselement såsom uppdrag, strategier, strukturer, ledarskap, kultur och hur dessa element 

samverkar och förändras med förändrade yttre omständigheter. Det är även vanligt med stu-

dier kring vad som krävs för att en organisation ska bli framgångsrik, studier av friska organi-

sationer, goda exempel och benchmarking (Ibid).  

Ett sätt att arbeta med organisationsutveckling enligt Diagnostic OD är genom offensiv kvali-

tetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling innebär enligt Bergman & Klefsjö (2012) att hela 

tiden sträva efter att aktivt och med-

vetet förebygga, förändra och för-

bättra verksamheten i syfte att uppnå 

hög kvalitet. Bergman & Klefsjö 

(2012) har sammanfattat den offen-

siva kvalitetsutvecklingens grundpe-

lare i Hörnstensmodellen. Hörnstens-

modellen sammanfattar de områden 

en organisation aktivt behöver arbeta 

med för att uppnå en hållbar och ge-

nomgående kvalitetsutveckling, se fi-

gur 2:1. För att lyckas krävs långsik-

tighet, resurser och ofta en kulturför-

ändring vilket kan skapas med hörns-

tensmodellens grundpelare, engagerat 

ledarskap som bas. För att skapa en 

helhetssyn behöver hörnstenarna stöd-

jas av arbetssätt och verktyg så att värderingarna/hörnstenarna i organisationen blir en del av 

kulturen (Bergman & Klefsjö, 2012).  Hörnstensmodellen sätter kunden i centrum, den interna 

medarbetaren såväl som den externa kunden och modellen vilar på ett engagerat ledarskap. 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007) kan det inte nog påpekas hur viktigt det är att ledarskapet i 

en organisation genomsyras av engagemang, delaktighet, tillit, trygghet, information, kommu-

nikation och uppskattning samt att det finns ett genuint  intresse för varje medarbetare. Det 

finns en uppsjö olika ledarskapsmodeller och ledarskapsfilosofier beskrivna i litteraturen som 

i olika utsträckning fokuserar på medarbetarskap, delaktighet och engagemang (Yukl, 2012). 

En av de modeller som uttalat sätter kunden i centrum och som fokuserar på att stärka just 

medarbetarnas engagemang och delaktighet i verksamhetens förbättringsarbete är AL, Appre-

ciative Leadership (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010), den ledarskapsmodell som ut-

forskas i detta arbete.   

    

2.2.2 Dialogic OD  
Dialogic OD är fortfarande under utveckling (Bushe och Marshak, 2015) men kan definieras 

som ”engaged inquiry that changes organizational practices” (Bushe & Marshak, s 27, 

2014b).  Dialogic OD består i grunden av en sammanställning av en mängd olika metoder, ar-

betssätt och tillämpningar. Som praktiker kan man antingen välja att specialisera sig i en me-

tod eller använda sig av flera olika tillvägagångssätt utifrån aktuell situation (Bushe &  

Marshak, 2014b). En kärnfråga inom Dialogic OD är att öka den generella medvetenheten hos 
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organisationens medlemmar både i teori och praktik. Enligt Bushe och Marshak (2014b) finns 

det 8 olika grundtankar som kan underlätta skapandet av ett Dialogic mindset för organisa-

tionsutveckling och dessa är att: 

1) Verkligheten och relationer är sociala konstruktioner där det finns flera samtidiga san-

ningar och ingen objektiv realitet.  

2) Organisationer är meningsskapande system där verkligheten skapas genom sociala över-

enskommelser, det finns också en öppenhet för flera olika tolkningar.  

3) Språket, i vid mening, spelar roll och ord skapar mening. Förändring skapas och befästs  

genom ett förändrat språkbruk och en förändrad ord- och begreppsförståelse. 

4) Grupper och organisationer är kontinuerligt självorganiserande system. Sociala processer 

förändras hela tiden men takten kan variera.  

5) Skapa förändring kräver ett förändrat samtal. Om verkligheten är en social konstruktion 

som skapas genom de konversationer människor har dagligen, kan verkligheten också föränd-

ras genom att samtalet förändras. Samtal är en kraftfull handling.   

6) Ett strukturerat deltagande och ett gemensamt utforskande kan ligga till grund för föränd-

ring. Utforskande och lärande har förts fram som alternativa sätt att engagera och förändra  

system och rätt använt kan utforskandet maximera mångfald och skapa nya perspektiv och 

kreativa sammansmältningar.  

7) Transformerande förändringar är mer emergenta (framväxande) än planerade. Förändring 

kan enligt detta synsätt skapas och växa fram på olika nivåer i organisationen genom att män-

niskor samverkar och samarbetar på vägen mot något gemensamt och okänt (Bushe och  

Marshak, 2015). 

 8) Externa rådgivare/experter blir en del av processen. Det krävs att de är medvetna om sin 

påverkan, vilken betydelse de är med och skapar och vilka berättelser deras agerande privile-

gierar och marginaliserar (Bushe och Marshak, 2015). 

 

2.2.2.1 Förändringsarbete enligt Diagnostic OD 

Hur man än väljer att driva ett förändringsarbete finns det stora utmaningar knutna till arbetet 

med att få förändringsarbetet att bli ett framgångsrikt förbättringsarbete (Bergman och 

Klefsjö, 2012, Sörqvist, 2017, Bushe och Marshak, 2015). Bergman och Klefsjö skriver att 

offensiv kvalitetsutveckling “bygger på ett ständigt förbättringsarbete i organisationens alla 

processer i vilket samtliga medarbetare tillåts och stimuleras att engagera sig” (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s 422). Varje organisation behöver hitta sitt sätt att arbeta med förändrings- och 

förbättringsarbete utifrån den situation organisationen befinner sig i (Ibid) och förbättrings-

program kan antingen implementeras i befintliga koncept eller implementeras som en egen 

helhet (Sörqvist, 2017). Enligt Sörqvist (2017) finns det tio viktiga framgångsfaktorer vid all 

form av förbättringsarbete: 

 1) Ledningens och medarbetarnas genuina engagemang. En positiv inställning, personligt en-

gagemang och att aktivt välja att driva förbättringar ökar förutsättningarna för framgång.  

2) Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning med tydliga roller ökar effektiviteten 

och möjligheten att kunna reagera snabbt.  

3) Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet betyder att personerna 

behöver ha rätt kompetens, auktoritet och status för att ge arbetet en prioriterad ställning. 

4) Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål som kopplas till centrala mål och 
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integreras i verksamhetsplanering.  

5) Identifiering och val av lämpliga projekt. Genom att identifiera kroniska och viktiga pro-

blem samt välja lämpliga projekt som inte är för stora, orealistiska eller otydliga, kan fram-

gångar nås.  

6) Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning som är enhet-

lig skapar ett gemensamt arbetssätt och har betydelser för att lösa, särskilt, svårare problem.  

7) Kunskaper och gedigna utbildningar. Organisationer som är framgångsrika har utbildnings-

satsningar där alla inblandade i förbättringsarbetet har rätt kunskaper till sin roll.  

8) Uppföljning, verifiering och återkoppling av förbättringssatsningar gör att det prioriteras. 

Att uppmärksamma att framgångar ökar engagemanget i organisationen.  

9) Anpassning av metoder och arbetssätt till verksamhetens kultur och situation.  

10) Integrering med befintliga strukturer och processer. 

 

2.2.2.2 Förändringsarbete enligt Dialogic OD 

Bushe och Marshak har identifierat 3 kärnprocesser som enskilt eller i kombination med 

varandra är nödvändiga 

för att en metod ska bli 

framgångsrik inom Dialo-

gic OD, se figur 2:1 

(Bushe och Marshak 

2014b, Bushe och Mars-

hak, 2015, Bushe och 

Marshak, 2018). Dessa 3 

strategier är: 

Emergence - Emergens: 

att kanalisera sönderfall 

mot självorganisation. En 

förändringsprocess startar 

när ett befintligt mönster 

eller socialt system av nå-

gon anledning kollapsar 

och när det inte heller längre är möjligt att återgå till ett tidigare arbets- eller angreppssätt 

(Bushe och Marshak, 2015). Orsakerna till att ett mönster/system kollapsar kan vara plane-

rade eller oplanerade (Bushe och Marshak, 2014b). Självorganiserande processer kan inte fullt 

ut kontrolleras och styras och därför försöker de som praktiserar dialogic OD påverka vad 

som händer före, under och efter ett sönderfallet/kollapsen för att främja framväxten av nya 

och mer effektiva organisationsmönster i kollapsens efterförlopp (Bushe och Marshak, 2015). 

Ett vanligt resultat av ett sönderfallande system är att de individer som påverkas försöker han-

tera den oro som uppstår genom att bygga och utöka sociala relationer, skapa tillit, hitta ge-

mensamma intressen samt tillsammans söka en mening i den nya komplexa situationen (Ibid). 

En huvuduppgift för ledare i sönderfallande system är att skapa och kanalisera produktiva 

konversationer/samtal för att den nya självorganiseringen ska bli till det bästa för kollektivet 

(Bushe och Marshak, 2018). 
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Narrative - Nya berättelser: att förändra de berättelser som konstruerar hur människor tän-

ker och agerar. Språket och orden som används spelar en avgörande roll eftersom orden 

skapar mening, tankar och upplevelser (Bushe och Marshak, 2015).  Kärnan i berättelserna är 

det som finns i organisationskulturen, i vardagliga konversationer, dokument, symboler och 

som skapar sammanhang i organisationen (Bushe och Marshak, 2018, Bushe och Marshak, 

2015). Kärnberättelserna förstärks i vardagskonversationer och särskilt av vad ledare säger 

och gör (Bushe och Marshak, 2018). Genom att förändra både berättelserna och hur de skapas 

av individer, grupper och organisationer kan nya berättelser som förklarar och stödjer en ny 

verklighet uppstå. Nya berättelser är en förutsättning för transformerande förändring (Bushe 

och Marshak, 2015).  

Generativity - generativa bilder/begrepp: Stimulerar transformativa idéer och motiverar 

handling. Generativa bilder/begrepp är en kombination av ord, bilder och andra symboler som 

stimulerar alternativa tankesätt i organisationen (Bushe och Marshak, 2014 b). ‘Generativity’ 

definieras som ” the inputs, processes and outcomes that 1) help people have new ideas 2) 

they want to act on” (Bushe och Marshak, 2018, s 9). Genom att öka mångfalden och per-

spektiven i samtal kan man främja det generativa. Generativa bilder talar till det som intres-

senter bryr sig om vilket hjälper till att öka engagemang i samtal och kan få människor att 

överkomma olikheter för att hitta nya gemensamma nämnare (Bushe och Marshak, 2018). En 

effektiv generativ bild är ny för organisationen, den är lockande och attraktiv och vägen dit är 

okänd och inspirerande. Ett exempel på en generativ bild/generativt begrepp är begreppet 

‘Hållbar utveckling’. Innan uttrycket myntades var ekonomisk utveckling och naturskydd i 

regel motpoler till varandra men med det nya begreppet skapades förutsättningar för nya sam-

tal och nya utvecklingsmöjligheter (Ibid). 

  

2.3  Appreciative Inquiry (AI) 
AI är både en samling filosofiska principer och en metod för att studera och förändra sociala 

system genom att utgå från styrkor och framgångsfaktorer. Metodens skapare, David Cooper-

rider, anser att samhällen och organisationer bör sträva efter förändringar som är generativa 

och som bidrar till upptäckten av stärkande och positivt laddade möjligheter. Genom att 

drömma om framtida önskade lägen istället för att utgå från nulägets problem och krav, fri-

sätts kraft och energi (Kesslered (ed), 2013). AI bygger på antagandet att organisationer är  

sociala konstruktioner vars möjligheter och begränsningar avgörs av de individer som finns i 

organisationen. Genom att identifiera framgångsfaktorer i organisationens arbete och fokuse-

rat arbeta utifrån dessa skapas hållbara, effektiva och kraftfulla sociala system (Kesslered 

(ed), (2013). AI är också ett av de förhållningssätt som inkluderas i Dialogic OD men kan 

även vara en del i Diagnostic OD (Bushe och Marshak, 2015). 

Enligt Cooperrider, Whitney & Stavros (2003) bygger AI i grunden på 5 principer: 

1. Den konstruktionistiska principen – den upplevda sanningen kommer avgöra agerande, 

tänkande och handlande. Genom språkbruk och interaktion kommer människor tillsammans 

att re-konstruera samhället/organisationen de är en del av. Nyfikna, värdeskapande frågor syf-

tar till att väcka nya idéer och föreställningar som kan generera kraft till förändring.   
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2. Den simultana principen – människan är en aktiv och påverkande del i den organisat-

ion/det system som hon är en del av. Frågor och diskussionsämnen kommer påverka vilken 

riktning systemet rör sig mot. 

3. Den poetiska principen – organisationens liv beskrivs och definieras genom dagliga sam-

tal, storytelling och berättande och berättelsen är i ständig omskrivning. Orden som används 

och berättelserna som berättas bygger en gemensam förståelse och skapar mening. 

4. Den förutseende principen – dagens handlande styrs av bilden av framtiden. Mänskliga 

system är i ständig rörelse och den skapade bilden av framtiden är en kraftfull faktor som dri-

ver förändring. Utforskande frågor klargör bilden av framtiden och borgar för en gemensam 

strävan mot en ny och bättre organisation.   

5. Den positiva principen – förändringar kräver positiva känslor och starka relationer. Hopp, 

glädje, inspiration och kamratskap ökar kreativiteten och öppenheten inför nya människor och 

nya idéer samt bidrar till en kognitiv flexibilitet. Den positiva stämningen bygger också relat-

ioner mellan människor och minskar risken för konflikter.   

 

2.3.1 4D-cykeln 
 

Det traditionella sättet att utveckla en verksamhet utgår ofta från en problemorienterad bild av 

organisationen. I AI däremot ses organisationen i sig som lösningen som ska upptäckas och 

utforskas genom 4D-cykeln (Cooperrider, Whitney & Stavros (2003). 4D-cykeln är på 

svenska översatt till FÖDA-cykeln (Whitney, Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 2012), (se fi-

gur 2:3), 4D-cykeln är en effektiv process för organisationsutveckling som baserar sig på ste-

gen Discovery, Dreaming, Designing och Destiny. I den svenska akronymen FÖDA-cykeln 

motsvaras bokstäverna av orden: Framgångsfaktorer, Önskvärda lägen, Design och Aktivite-

ter  (Whitney, Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 2012). 

 

Generellt kan 4D-cykeln som verktyg 

användas både utifrån Diagnostic OD 

och Dialogic OD. I Diagnostic OD an-

vänds Discovery för att analysera nuva-

rande tillstånd och styrkor, Dream 

skapar visionen, i Design hittas olika 

lösningar som sedan inplaneras i Des-

tiny (Bushe och Marshak, 2015). Uti-

från Dialogic OD skapas förändringar 

istället genom arbete i workshopform 

där man tillsammans följer 4D-proces-

sen. Studier visar att förändringar fort-

sätter ske även efter en workshop ge-

nom att människor tillsammans förändrar vad de pratar om och hur de pratar, även nätverk-

andet med intressenter ökar och graden av engagemang stiger (Bushe & Marshak 2014b).  
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2.4 Ledarskap för förändring 
Vilken typ av ledarskap som är mest effektivt beror på vilken utmaning som ska mötas och 

ledare idag behöver därför använda sig olika typer av ledarskap i olika situationer (Bushe, 

2019). Enligt Bushe (2019) finns det forskning som visar att ett toppstyrt ledarskap och be-

slutsfattande är välfungerande vid komplicerade problem. Ur team- eller grupperspektiv är 

även ett styrande ledarskap där ledaren är självsäker, strukturerad och uppgiftsorienterad vik-

tigt i nybildade eller omogna grupper (Wheelan, 2013). Vid komplexa problem behövs däre-

mot ett mer öppet ledarskap som bjuder in till diskussioner kring utmaningar (Bushe, 2019).    

Kotter (2012) definierar åtta orsaker till varför förändringsinitiativ ofta misslyckas i organisa-

tioner. Bland dessa 8 faktorer nämns allt för mycket tillrättaläggande välvilja, låg nivå av ge-

nuint stöd hos teammedlemmar/teamledare och för lite fokus på delmål och delsegrar. Istället 

hävdar Kotter att ett fungerande och långsiktigt förändringsarbete behöver starta med ett le-

darskap som förmår förklara/visa på varför förändringen måste genomföras och som sätter 

samman ett engagerat team som driver förändringsprocessen framåt. Ledarskapet behöver 

också sträva efter delaktighet, fokusera på att arbeta bort hinder och förändringsmotstånd, 

sätta upp delmål och fira delsegrar samt ständigt föra en dialog kring förändringens värde för 

individen och organisationen (ibid). Värdet i att påbörja ett förändringsarbete med en tydlig 

förklaring till varför den är viktig styrks också i Simon Sineks (2011) beskrivning av hur le-

dare ska nå framgång i sitt arbete. Enligt både Sinek och Kotter är en genuin och genom- 

gående förståelse för varför organisationen finns, varför den verkar och varför den behöver 

utvecklas väsentlig för att ett förändringsarbete ska nå önskat resultat (Kotter, 2012, Sinek, 

2011). Flera av de karaktäristika som Sinek (2011) och Kotter (2012) beskriver som värde-

fulla i ett ledarskap som ska driva förändring omnämns bland annat i det engagerade ledar-

skapet (Bergman & Klefsjö, 2012) och i det generativa ledarskapet (Bushe, 2019).          

Engagerat ledarskap i Hörnstensmodellen handlar om att skapa en kultur, ett engagemang och 

en delaktighet i förändringsarbetet. För det behövs ledare som själva har kunskap om och är 

förankrade i tron på att ett offensivt kvalitetsutvecklingsarbete kommer utveckla organisa-

tionen (Bergman och Klefsjö, 2012). Hur ledaren/ledarna agerar påverkar hur medarbetarna 

kommer att uppleva och göra i en förändringssituation (Sörqvist, 2017). Enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) handlar ett engagerat ledarskap om att tillsammans med medarbetarna skapa 

en vision så att organisationen vet vart den är på väg, att man som ledare stödjer medarbetare 

och organisationen att röra sig på den utstakade vägen samt att man motiverar och inspirerar.  

Ledare behöver tydligt kommunicera visioner och mål, vara synliga och tydliga förebilder 

samt skapa delaktighet bland medarbetarna (Sörqvist, 2017). Det är även viktigt att följa upp 

förbättringsarbetet samt att ställa tydliga krav på att det prioriteras och att resultat nås (Ibid).   

Enligt Bushe (2019) är generativt ledarskap en ledarskapsstil som fungerar i mer komplexa 

situationer. Den tillhandahåller ingen vision, mål eller roller och analyserar inte problem för 

att ge en lösning. Istället uttrycks en utmaning och en generativ bild som inspirerar intressen-

ter att ta sig an komplexa frågor och uppmuntrar så många självorganiserade initiativ som 

möjligt. Det som fungerar uppmärksammas och man lär sig under resans gång i en konstant 

anpassningsprocess till det kollektiva livets komplexitet (Bushe, 2019). Ledarens roll är att 

skapa en kreativ miljö som innehåller ett eller flera samtal där intressenter får komma med 

nya idéer. Det skapar både ett “uppifrån-och-ner” och ett “nerifrån-och-upp”- lärande utifrån 
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de olika självorganiserade initiativen. Efter samtalen behöver ledaren följa vad som händer så 

att lovande initiativ kan stödjas, hinder elimineras, lärande spridas och att lyckade innova-

tioner förankras och får växa (Ibid). För att lyckas använda sig av ett generativt ledarskap be-

höver man utgå från det mindset som beskrivs i Dialogic OD (Bushe, 2019; Bushe och  

Marshak, 2016). Särskilt viktigt för ledarskapet är att organisationen ses som ett menings-

skapande socialt nätverk som skapar den organisatoriska verklighet som människor upplever 

och reagerar på. Det innebär att ledarskapet behöver se att det finns många olika samtal på-

gående samtidigt i organisationer och att förändring innebär att samtalen förändras. Synen på 

att grupper och organisationer behöver vara att de självorganiserar och återskapar sig men att 

det krävs sönderfall från nuvarande mönster för att kunna anpassa sig till komplexa problem 

(Bushe, 2019, Bushe och Marshak, 2014b). Generativa ledare ser detta sönderfall som något 

positivt där det finns möjlighet för nya mer anpassade mönster att uppstå. Generativa ledare 

använder vid komplexa problem mer emergenta förändringsprocesser med tillvägagångssätt 

som främjar ett nerifrån och upp perspektiv för att hitta nya idéer och lösningar. Som genera-

tiv ledare kan man inte heller förutsätta att det finns en lösning som alltid kommer att fungera. 

Varje lösning skapar nya problem och adaptiva utmaningar är en ständigt pågående process. 

En ledares största utmaning är därför att öka den adaptiva förmågan hos individer, team, orga-

nisationer och nätverk (Bushe, 2019).   

  

2.4.1 Appreciative leadership 
Ur appreciative inquiries positiva livsåskådning, dess grundläggande principer och dess vilja 

att bidra till framgång genom att frisätta energi och potential har ledarskapsfilosofin apprecia-

tive leadership (AL) utvecklats. Whitney, Trosten-Bloom och Rader (2010) definierar AL på 

följande sätt: ”Appreciative leadership is the relational capacity to mobilize creative potential 

and turn it into positive power – to set in motion positive ripples of confidence, energy, ent-

husiasm, and performance – to make a positive difference in the world.” (Whitney, Trosten-

Bloom & Rader, 2010, s. 2). I definitionen inryms det styrkebaserade ledarskapets 4 grun-

didéer: 1. det är relationellt, 2. det är positivt, 3. det omsätter potential till kraft, 4. det frigör 

förtroende, energi, engagemang och driver prestation. I definitionen finns också det djupare 

syftet beskrivet; att mobilisera kreativ potential och omsätta det i positiv kraft för att driva po-

sitiva förändringar världen över (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010).  

 

Appreciative leadership (AL) har på svenska översatts till styrkebaserat ledarskap (Whitney, 

Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 2012) och har förutom rötter i AI även stark påverkan av lös-

ningsfokuserat ledarskap och systemiska teorier (Esseholt, 2017). Grundantagandet i AL är att 

man genom ett uppskattande och positivt ledarskap kan bidra till utveckling och prestation på 

både individ- grupp och organisationsnivå. Genom att fokusera på styrkor och resurser istället 

för på svagheter, brister och problem som är ett vanligt fokus inom traditionella ledarskapsfi-

losofier, förväntas en ökning av energin, delaktigheten och engagemanget hos medarbetarna 

(https://positivechange.org, 2019.02.06). Det styrkebaserade ledarskapets grundantagande är 

att varje människa har kunskaper, erfarenheter och egenskaper som är unika för den individen. 

Genom att komplettera en individs unika styrkor med andra individers styrkor kan man enligt 

https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Diana+Whitney&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Diana+Whitney&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Amanda+Trosten-Bloom&search-alias=books-ca
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AL bygga organisationer med stor potential att nå framgång på både individ- grupp- och orga-

nisationsnivå. Utifrån teorin om att komplettera styrkor är en av de viktigaste uppgifterna i ett 

ledarskap att lära känna medarbetarnas styrkor och sedan ha mod att sätta samman team som i 

sin konstruktion mobiliserar förmågan till kreativitet, engagemang, energi och innovation 

(Whitney, Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 2012). Ledarskapet inom AL ses som en relation-

ell process där fokus ligger på den gemensamma strävan och vad man som team vill uppnå. 

Ledarens uppgift är vidare att bland annat skapa och vidmakthålla ett nyfiket, positivt språk-

bruk och bildspråk som visualiserar och förstärker gemenskapen samt bidrar till en stark vi-

känsla, samhörighet och förståelse (Tsui, 2016). 

Från AI´s 4:de princip har det styrkebaserade ledarskapet hämtat antagandet att mänskliga  

system utvecklas i den riktning som de fokuserar på. När individer utmanas att komplettera 

varandra istället för att konkurrera med varandra och samarbeten baseras på ett genuint in-

tresse, en gemensam förståelse och en känsla av att skapa en gemensam mening så sker den 

största tillväxten på alla nivåer (Whitney, Trosten-Bloom, Cherney & Fry, 2012). Enligt  

Wallin (2013) så ökar även prestationsförmåga, tillfredsställelse och välbefinnande hos indivi-

der som upplever sitt arbete som intressant, utmanande och meningsfullt.  

 

2.4.1.1 De fem kärnstrategierna i AL 

Appreciative leadership baserar sig på fem kärnstrategier som tillsammans utgör grunden i le-

darskapets utövande och dess uttryckssätt. Kärnstrategierna benämns Inquiry, Illumination, 

Inclusion, Inspiration och Integrity och sammanfattas i förkortningen 5 I (Whitney, Trosten-

Bloom & Rader (2010), se figur 2:4. 

Inquiry – ledarskapet har sin grund i ett 

nyfiket, icke-dömande utforskande genom 

positiva och kraftfulla frågor. Antagandet 

är också att ett system, så som en organi-

sation, per automatik rör sig mot den punkt 

dit de ingående människorna/medarbetarna 

riktar blicken (Whitney, Trosten-Bloom & 

Rader (2010).  Genom att skifta fokus från 

dömande till lärande, ställa nyfikna frågor 

och vara genuint intresserad av svaret 

skapas en öppenhet för möjliga alternativ 

och en ständig utveckling (Whitney, 

www.positivechange.org 2019-02-17). In-

quiry tar sig i litteraturen uttryck i bland 

annat användandet av positivt vinklade 

(flippade) frågor som rör Vem, Vad, Var, När, och Hur samt i användandet av frågande efter 

goda exempel. Användandet av Inquiry får människor att känna att du uppskattar dem och de-

ras bidrag (Whitney, Trosten-Bloom och Rader, 2010).       

http://www.positivechange.org/
http://www.positivechange.org/
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Illumination – ledarskapet är ett upplysande och klargörande ledarskap som utgår från en po-

sitiv livs- och människosyn. Ledarskapet plockar fram och fokuserar på det bästa i varje indi-

vid och i varje situation (Whitney, Trosten-Bloom & Rader (2010). Genom att sätta fokus på 

och prata om  individens och gruppens unika styrkor och resurser samt hur varje individ är en 

del i en större helhet så skapas kraft, energi som driver på mot ett gemensamt mål (Whitney, 

www.positivechange.org 2019-02-17). I litteratur beskrivs praktik av Illumination som använ-

dandet av stärkande språkbruk, uppskattande uppstarter på möten, glädje och humor, tillit och 

att aktivt arbeta för en lättsam stämning på arbetsplatsen. Användandet av Illumination hjälper 

människor att förstå hur de bäst kan bidra (Whitney, Trosten-Bloom och Rader, 2010).     

Inclusion – ledarskapet är inkluderande, engagerande och inbjudande. Ledarskapet driver en 

känsla av tillhörighet, ökar förmågan till samarbete, är meningsskapande och ger individen 

möjlighet att vara delaktig i skapandet av sin och andras framtid (Whitney, Trosten-Bloom & 

Rader (2010). Genom att arbeta inkluderande, gränsöverskridande och tillsammans i utfors-

kande cirklar och dialoger kan gemensamt lärande byggas (Whitney, www.positivechange.org 

2019-02-17). Enligt Whitney, Trosten-Bloom och Rader (2010) kan Inclusion i praktiken in-

nebära arbete i olika former av grupper och tvärgrupper som utmanar människor med olika 

erfarenheter att arbeta tillsammans. Det kan även innebära att använda sig av nya individers 

perspektiv tillsammans med äldre medarbetares erfarenheter samt att arbeta med att skapa nät-

verk och samarbeten i och utanför den egna organisationen. Inclusion ger människor en 

känsla av tillhörighet.    

Inspiration – ledarskapet är inspirerande och livsbejakande. Ledarskapet skapar en gemen-

sam strävan mot högre mål och frisätter energi och kreativitet som individen och gruppen kan 

nyttja i arbetet mot en bättre värld (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010). Genom att 

skapa sociala strukturer i verksamheten som gör att människor möts och utmanas att dela 

idéer och resurser så byggs inspiration och framtidshopp in i verksamheten (Whitney, 

www.positivechange.org 2019-02-17). Inspiration kan i praktiken omfatta exempelvis att 

välja att se världen utifrån ett positivt perspektiv, att dela inspirerande berättelser, ge och visa 

uppskattning, dela drömmar och förhoppningar och gemensamt planera vägen till målet.  

Inspiration ger människor en känsla av riktning (Whitney, Trosten-Bloom och Rader, 2010).   

Integrity – ledarskapet ser individer som delarna i en helhet (Whitney, Trosten-Bloom &  

Rader, 2010). Allt som görs ska göras utifrån principen win-win, sociala strukturer ska byggas 

så att de ger trygghet och skapar utrymme för att uttrycka behov, önskemål, hopp, förvänt-

ningar och drömmar  (Whitney, www.positivechange.org 2019-02-17). Förväntningen är att 

varje individ alltid ska göra sitt bästa och varje individ kan därmed också förvänta sig att alla 

andra kommer göra samma sak. Ledarskapet bygger tilltro, självkänsla, välmående och en 

långsiktig hållbarhet. I en praktisk verklighet kan Integrity innebära att engagera människor i 

ett medvetet beslutsfattande, att vara sann mot sig själv, att bygga relationer, att lära av sina 

misstag och att arbeta för helheten. Integrity låter människor veta att de förväntas göra sitt 

bästa och att de kan lita på att andra också gör det (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010).   

http://www.positivechange.org/
http://www.positivechange.org/
http://www.positivechange.org/
http://www.positivechange.org/
http://www.positivechange.org/
http://www.positivechange.org/
http://www.positivechange.org/
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Figur 2:5. Grunderna i Appreciative leadership (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010) 

 

2.5 Den interna kunden  
Inom kvalitetsledning där fokus gärna hamnar på de externa kunderna är det viktigt att de in-

terna kunderna inte glöms bort. Med begreppet interna kunder avser Bergman och Klefsjö or-

ganisationens medarbetare och poängterar också att långsiktigt nöjda externa kunder förutsät-

ter medarbetare som är tillfreds med sin arbetssituation (Bergman & Klefsjö, 2007). Det finns 

många olika teorier i litteraturen kring vad som anses vara viktiga faktorer för tillfredsställelse 

i arbetslivet och bilden av dessa har även förändrats genom historien (Yukl, 2012). Enligt 

Wolvén (2000) är det också viktigt att förstå att varje medarbetare har unika behov och att 

olika individer och olika grupper av medarbetare kan ha olika motivatorer, förväntningar och 

önskemål på sin arbetsmiljö och på ledarskapet. Genomgående i litteraturen framkommer 

dock att ledarskapet verkar spela stor roll när det kommer till medarbetarens upplevelse av 

tillfredsställelse i arbetssituationen. Tillsammans med ledarskap omnämns faktorer som med-

arbetarens upplevelse av delaktighet, engagemang, inre motivation och meningsfullhet som 

viktiga faktorer för tillfredsställelse hos medarbetare, faktorer som till stor del påverkas av le-

darskapet (Wolvén, 2000, Bergman & Klefsjö, 2007, Yukl, 2012). Att ledarskapet är en viktig 

del i arbetstillfredsställelsen och individens psykosociala hälsa på arbetet bekräftas också av 

Arbetsmiljöverket som 2015 utkom med en ny föreskrift direkt kopplad till begreppet psyko-

social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2016).    

 

2.6 Psykosocial arbetsmiljö 
Psykosocial arbetsmiljö är idag ett vedertaget begrepp i det svenska språket och beskriver i 

huvudsak medarbetarens samspel med sin omgivning och hur interaktionen påverkar indivi-

dens hälsa och välmående (Abrahamsson & Johansson, 2013). Den psykosociala arbetsmiljön 

handlar exempelvis om hur medarbetaren trivs med sina arbetskamrater, hur meningsfullt ar-

betet upplevs vara, hur stort inflytande över situationen medarbetaren upplever sig ha och 

vilka möjligheter som finns till personlig utveckling (Prevent, 2014). De vanligaste konse-

kvenserna av brister i den psykosociala arbetsmiljön beskrivs vara upplevelsen av stress och 

annan psykisk ohälsa orsakad av händelser, situationer eller interaktioner kopplade till arbetet 

(Abrahamsson & Johansson, 2013). Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning har arbetsgivaren ett 

stort och långtgående ansvar för varje medarbetares fysiska och psykiska hälsa (Prevent, 

https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Diana+Whitney&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Amanda+Trosten-Bloom&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Kae+Rader&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Kae+Rader&search-alias=books-ca
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2014). För att förtydliga arbetsgivarens ansvar har Arbetsmiljöverket i sina skrifter valt att 

koppla den psykosociala arbetsmiljön främst till sociala och organisatoriska förutsättningar 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Arbetsmiljöverket (2016) beskriver att de sociala och organisato-

riska förutsättningarna bland annat handlar om ledning, styrning, ansvar, resurser, krav, stöd, 

förutsägbarhet och  upplevd kontroll. Även Hultberg (2007) beskriver hur krav/resurser/kon-

troll och socialt stöd är viktigt för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö tillsammans med 

ansvar, resurser, krav, stöd, förutsägbarhet och  upplevd kontroll. Hultberg nämner också att 

upplevelsen av exempelvis uppskattning, inflytande och delaktighet starkt kan påverka indivi-

dens välmående och upplevda hälsa. Faktorer som förväntas motverka stress och annan nega-

tiv belastning i arbetet kallas med ett gemensamt namn för friskfaktorer (Arbetsmiljöverket, 

2016). I det här arbetet definieras den psykosociala arbetsmiljön som det som sker i medarbe-

tarens samspel med sin omgivning. I arbetet antas också att interaktionen som sker påverkar 

individen och att den psykosociala arbetsmiljön inverkar på bland annat individens upplevda 

och faktiska hälsa.   

 

2.6.1 Friskfaktorer i arbetslivet 
Enligt Arbetsmiljöverket (2016) ska arbetsmiljöarbete ske systematiskt och har i regel fokus 

på att förebygga fysisk och  psykosocial ohälsa och olycksfall kopplat till arbetet. Ett mer of-

fensivt sätt att betrakta arbetsmiljöarbete är att studera och aktivt arbeta med det som kallas 

friskfaktorer, det vill säga faktorer som bidrar till hälsa och välmående både på individ- grupp 

och organisationsnivå (Prevent, 2014). Friskfaktorer definieras av Prevent som “Företeelser 

som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger 

denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Prevent, 

2014, s. 74). I stora delar påverkas den psykosociala arbetsmiljön av ledarskapet på arbets-

platsen och enligt Wreder, Gustavsson & Klefsjö (2008) bygger hållbar hälsa på ett långsik-

tigt medvetet ledarskap som hämtar kraft i ett genuint arbete med organisationens grundläg-

gande värderingar, involverade medarbetare, kontinuerlig utveckling, kundfokus och en enga-

gerad ledning. Detta konstaterande kring vad som krävs av ett ledarskap för långsiktighet och 

hållbarhet stämmer väl överens med bland annat både den tidigare nämnda Hörnstensmo-

dellen (Bergman & Klefsjö, 2007) samt Hultbergs (2007) och Arbetsmiljöverkets (2016) be-

skrivningar av  organisatoriska faktorer som är viktiga för den psykosociala arbetsmiljön. 

Hultbergs (2007) beskrivning av en god psykosocial arbetsmiljö inkluderar även ett antal 

‘mjuka’ friskfaktorer, såsom upplevelsen av delaktighet, gemenskap, meningsfullhet, hanter-

barhet, förutsägbarhet och begriplighet, ord som direkt också går att härleda till Aron Anto-

novskys begrepp KASAM (Antonovsky, 2005). För en sammanställning av det som i littera-

turen anses var friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv, se tabell 2:1       
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 Tabell 2:1. Sammanställning av friskfaktorer i arbetslivet.   

 

2.6.2 KASAM - känsla av sammanhang 
Till stor del sammanfattas friskfaktorerna som beskrivs i teorin i Aron Antonovskys begrepp 

KASAM”. KASAM står för ‘Känsla av Sammanhang’ och inkluderar tre delar; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky påverkas individens hälsa och individens 

förmåga att hantera påfrestningar av i vilken grad individen upplever KASAM. En hög grad 

av KASAM ökar enligt Antonovsky bland annat individens upplevda hälsa och individens 

prestationsförmåga men gör även individen mer flexibel och anpassningsbar till förändringar 

(Antonovsky, 2005). Även forskning som rör stress och stresshantering i och utanför arbetet, 

beskriver hur förekomsten av respektive bristen på förutsägbarhet, begriplighet, meningsfull-

het och en känsla av kontroll kan motverka eller skapa en negativ och skadlig psykosocial be-

lastning hos individen (Sapolsky, 2003).    
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3 Metod 

3.1 Metodval 
Forskningsprocessen innebär till stor del att fatta aktiva och strategiskt medvetna val där varje 

val görs utifrån olika antaganden gällande den kontext forskningen ska göras i. Det finns få 

rätt och fel, istället handlar det om att fatta rätt beslut i rätt situation. För bra forskning krävs 

att varje strategiskt beslut är noga beskrivet i forskningsrapporten och att besluten är genom-

tänkta och fattade utifrån vad som är lämpligt för den/de aktuella forskningsfrågorna 

(Denscombe, 2009). Detta för att möjliggöra replikation av studien och evaluering av resulta-

ten (Backman, 2016).  

   

3.1.1 Mixed methods 
Syfte och valda frågeställningar gjorde att metoden som valdes blev “mixed methods” 

(Creswell, 2018), på svenska översatt till metodkombination (Denscombe, 2009). Vid metod-

kombinationer är det rådande filosofiska antagandet pragmatiskt det vill säga att forskningen 

fokuserar på de praktiska konsekvenserna av exempelvis handlingar, situationer och språk-

bruk/påståenden till skillnad från det positivistiska antagandet där forskningen fokuserar på 

fakta och det som går att perceptuellt uppleva (Creswell, 2018). Ett korrekt användande av 

metodkombinationer kan bidra till en mer heltäckande bild av forskningsområdet och kan 

också öka validiteten i studien samt underlätta och kompensera för respektive metods svagare 

sidor (Denscombe, 2009). Att kombinera metoder ur två olika forskningsparadigm bör ske 

medvetet och med ett klart uttalat syfte. Det är också viktigt att tidigt i processen definiera i 

vilken ordning metoderna ska användas samt vilken tyngd de olika metoderna ska ges i slutre-

sultatet (ibid). I den aktuella studien valdes en förklarande sekventiell kombination av kvanti-

tativa (KVAN) och kvalitativa (KVAL) tillvägagångssätt, i litteraturen kallat “explanatory 

sequential mixed method”(Creswell, 2018). Detta dels då syftet för studien var att förklara/be-

skriva de praktiska konsekvenserna av valt fenomen och dels då resultatet i större utsträckning 

redovisas i ord istället för i siffror, något som är karaktäristiskt för den kvalitativa ansatsen 

(Creswell, 2018). Tillvägagångssättet vid en förklarande sekventiell kombination av kvantita-

tiva och kvalitativa metoder är att i steg 1 samla in och analysera kvantitativa data för att i det 

kvalitativa steget fördjupa kunskapen om fenomenet genom exempelvis djupintervjuer. I stu-

dien utgjordes den kvantitativa delen av en enkät och den kvalitativa delen av djupintervjuer 

och fokusgrupp.     

 

3.1.2 Förförståelse 
Enligt ett hermeneutiskt forskningsperspektiv tänker och förstår människan alltid allting uti-

från sin bakgrund och tidigare erfarenheter och kunskaper (Olsson & Sörensen, 2011). Detta 

styr upplägg av studie samt tolkning och analys av resultat. Det finns därför ingen objektiv 

sanning utan den uppstår i den kontext den befinner sig i. Den hermeneutiska spiralen är ett 

sätt att förstå hur förståelse skapas. Som forskare studerar man förhållanden mellan delar och 

helhet och för att förstå delarna behövs tillgång till helheten och den kontext som de befinner 

sig i. I spiralen pågår dialektisk process där forskaren försöker få fram en mening i det som 
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försökspersonen försöker förmedla och sin egen förförståelse för att uppnå fördjupad förstå-

else för det studerade (Ibid). Vid en sekventiell studie, som denna, pågår under studien en in-

teraktiv process med kontinuerlig informationsinsamling och tolkning/analys. Det ger paral-

lellt ett växelspel mellan förförståelse och förståelse/erfarenhet. Exempelvis så har författarna 

inför enkäten en förförståelse inför det som ska studeras och som genom den första delstudien 

(enkäten) utvecklas och förändras. Resultatet från enkäten ger en ny och fördjupad förförstå-

else inför intervjuerna osv, se figur 3:1.  

 

 

Figur 3:1. Hermeneutisk spiral ihop med sekventiell metodkombination som visar studiens process parallellt med 

relationen mellan förförståelse och förståelse och hur studiens delar bygger upp en ökad förståelse för helheten.  

Genom att redovisa sin förförståelse klargörs en utgångspunkt för den tolkningsprocess som 

pågår under studien. Med förförståelse avses personliga erfarenheter och kunskaper som är 

relevanta för studien (Olsson & Sörensen, 2011). Under termin 1 i magisterprogrammet ge-

nomförde författarna ett grupparbete om styrkebaserat ledarskap där ledare som arbetade utta-

lat styrkebaserat intervjuades. Chefen på den studerade förskolan ingick i den studien men 

hon intervjuades av en annan gruppmedlem. Under termin 1 ingick också en artikel om en 

studie som tidigare gjorts på den förskolan där den hör studien genomförts (Bäckström och 

Åslund, 2014 ). Därmed fanns det redan en viss förkunskap om och positiv bild av förskolan 

och deras arbetssätt. Annette Ritari är socionom och utbildad i lösningsfokuserat arbetssätt. 

Hon har arbetat utifrån styrkor och med att hitta lösningar istället för att fokusera på problem 

och tror på dess positiva inverkan. Hon har även flerårig chefserfarenhet med arbetsmiljöan-

svar. Med den bakgrunden finns en fara att övertolka positiva resultat och negligera negativa 
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samt att resultat kring arbetsmiljön tolkas utifrån egna erfarenheter. Camilla Franzén är legiti-

merad sjukgymnast och har genom åren också gått ett flertal kurser inom hälsa, stress, moti-

vation, lösningsfokuserat arbetssätt, ledarskap och organisationsutveckling. Hon arbetar sedan 

flera år tillbaka som verksamhetschef med ansvar för bland annat arbetsmiljö, hälsa och väl-

mående hos medarbetarna. En fara med de förhållandevis stora förkunskaperna om hälsa, 

stressorer och arbetsmiljö är att resultatet tolkas och slutsatser dras utan tillräckligt stor efter-

tanke gällande andra möjliga påverkande faktorer. Den djupgående tilltron till det positiva ar-

betssättets effekter riskerar också vara en fara för felaktiga tolkningar.    

 

3.1.3 Urval 
Det första och övergripande urvalet gjordes genom ett subjektivt urval då organisationen val-

des utifrån de förkunskaper som fanns tillgängliga (Denscombe, 2009). Valet föll på en orga-

nisation som under många år aktivt har arbetat med den aktuella ledarskapsfilosofin i sin 

verksamhet dock utan att uttryckligen använda sig av de 5 ord som definieras som AL´s kärn-

strategier. I organisationen fanns två enheter och båda enheterna inkluderades i studien. I den 

första delen av studien, den kvantitativa ansatsen, inkluderades ordinarie medarbetare i orga-

nisationen. Vikarier, sjukskrivna, semesterlediga, extra tjänster och personal i köken inklude-

rades inte. Totalt gick enkäten ut till 43 personer.  I det kvalitativa steget skedde urvalet i sam-

råd med ansvarig chef. Samtliga ledare i organisationen tillfrågades om att delta i djupinter-

vjuer, totalt 11 personer, varav 6 personer hade möjlighet att delta vid intervjutillfället. Ur- 

valet till fokusgruppen överläts till ansvarig chef som fick i uppgift att välja ut en person från 

varje avdelning. Författarnas önskemål inför ledarens urval var en fokusgrupp med så många 

olika förutsättningar som möjligt utifrån antal år i organisationen, olika ålder, kön och olika 

antal år i yrkesrollen. Syftet med att få med personer med så olika förutsättningar som möjligt 

var för att öka mångfalden i fokusgruppen.      

 

3.1.4 Studien 
Studien består i huvudsak av en kvantitativ enkät, djupintervjuer med ledare i verksamheten 

och fokusgrupp med medarbetare från varje avdelning. I studien ingår  även en mindre doku-

mentanalys samt observationer på plats i verksamheten. Information om studiens syfte och de-

taljerat upplägg med datum för enkäter, intervjuer och fokusgrupp skickades till enhetschef tre 

veckor innan studiens genomförande för att spridas till alla medarbetare. Detta för att samtliga 

medarbetare skulle vara medvetna om att studien skulle genomföras. I enkätens inledning 

fanns ytterligare information om enkätens syfte, frivillighet, sekretess  mm, se bilaga 1. Ge-

nomgående i enkät, intervjuer och fokusgrupp har negationer samt svåra och otydliga ord 

undvikits och samma begrepp har genomgående använts för ökad enhetlighet och förståelse 

(Persson (red), 2016).  
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3.1.5 Dokumentanalys 
Under studiens gång har verksamhetens hemsida och blogg studerats övergripande i syfte att 

utforska om det styrkebaserade ledarskapets karaktäristiska begrepp finns att observera i skri-

vet material. På samma sätt och i samma syfte har verksamhetens arbets- och utvecklingsplan, 

dokument för arbetsplatsmöten, avdelningsmöten, ledningsgrupp och checklista för introduk-

tion övergripande studerats. Slutligen har även delar av de böcker som refererats till under in-

tervjuer och fokusgrupp överskådligt gåtts igenom.       

 

3.1.6 Observationer  
Vid de två tillfällen författarna var på plats i verksamheten gjordes enkla observationer av den 

miljö som framför allt den administrativa delen av verksamheten utförs i. Observationerna 

gjordes i syfte att se hur visuella och materiella val i verksamheten eventuellt påvisar använ-

dandet av styrkebaserat ledarskap och de 5 kärnstrategierna. Observationerna säkrades genom 

fotografier och dokumentation.  

 

3.1.7 Enkät 
Den första delen i studien bestod av en enkätundersökning där syftet var att få en övergri-

pande bild av hur medarbetarna upplevde praktiserandet av de begrepp som bygger upp det 

styrkebaserade ledarskapet. Då enkäten syftar till att utforska subjektiva upplevelser klassas 

mätningen som en indirekt mätning (Persson (red), 2016) och frågorna har konkretiserats så 

att de ringar in de begrepp som ska utforskas (ibid).  Enkätens frågor konstruerades i huvud-

sak utifrån grundprinciperna i AI, de fem kärnstrategierna i Appreciative Leadership (Whit-

ney et al, 2010) och de olika beteenden/karaktäristika som den teoretiska referensramen till-

skriver respektive princip/strategi (se bilaga 2). För att uppfylla studiens syfte kompletterades 

även enkäten med några frågor gällande medarbetarnas upplevelse av sin psykosociala arbets-

miljö.  

 Enkäten utformades med 40 påståenden med fasta svarsalternativ i en ordinalskala (se bilaga 

2). Det finns flera svårigheter med enkäter baserade på påståenden men de kan fylla en funkt-

ion i forskning av attityder, känslor och upplevelser (Persson (red), 2016). Det finns flera reg-

ler att ta hänsyn till när man skapar frågor i enkäter, bland annat ska enkätens frågor/påståen-

den vara enkla, tydliga, mäta det de avser att mäta och förstås likadant av alla (Ibid). I syfte att 

skapa en enkel enkät har studiens enkät utformats med ett positivt påstående i varje fråga, ne-

gationer har genomgående undvikits då dessa ofta försvårar förståelsen (Persson (red.), 2016). 

Genom att använda frågor/påståenden som redan är testade i andra studier kan enkätens vali-

ditet öka dock kräver detta att frågans bäst-före-datum inte har passerat utan att frågan/påstå-

endet fortfarande är aktuellt (Persson (red), 2016). I studiens enkät återanvändes frågorna 8, 

11 och 35 från tidigare enkäter (Bäckström 2009, Richardsson, 2016) då dessa ringade in de 

värden som eftersöktes och var formulerade på ett sätt att de passade enkäten. Inspiration till 

frågorna avseende den psykosociala arbetsmiljön hämtades från Prevents OSA-enkät 

(https://www.prevent.se/osaenkaten/, 2019-03-11).  

https://www.prevent.se/osaenkaten/
https://www.prevent.se/osaenkaten/
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Enligt Denscombe (2009) är en digital eller utskickad enkät rätt verktyg när många respon-

denter ska svara på standardiserade frågor inom en kort tidsrymd och när syftet är att insamla 

‘fakta’ eller åsikter. I den aktuella studien var den kvantitativa delens huvudsyfte att samla in 

åsikter från ett större antal respondenter som grund för de fördjupade kvalitativa intervjuerna i 

steg 2. Enkätens frågor besvarades på en sjugradig skala, från “stämmer inte alls” till “stäm-

mer helt”. Att valet föll på en 7-gradig skala beror på att det är vad Alwin rekommenderar 

som ett lämpligt antal skalsteg vid bipolära skalor (Persson (red.), 2016). Fler än fem skalsteg 

ökar reliabiliteten och medger även mer nyanserade analyser (Ibid). I enkäten är skalan defini-

erad med både nummer och etiketter. Etiketter på skalor ökar generellt förståelsen men är 

svårt att få till på en sjugradig skala  (Persson (red.), 2016), varför de två polariserade etiket-

terna, “stämmer inte alls” och “stämmer helt”, kompletterades med tydliggörande siffror i 

jämna skalsteg från 1-7. Ordningsföljden på frågorna kan ha betydelse och det kan även fin-

nas kontexteffekter som innebär att enskilda frågor påverkas av tidigare frågor (Ibid). Frå-

gorna i enkäten följer i stort ordningen som kärnstrategierna presenteras i, i boken Apprecia-

tive Leadership (Whitney et al, 2010) samt avrundas med frågor/påståenden kring psykosocial 

arbetsmiljö.  

Enkäten är gjord i verktyget Proofx, som är ett formulärverktyg där man kan skapa och han-

tera formulär, samla in information och skapa lättbegripliga rapporter. Programmet har en hög 

säkerhet och integritet och resultatet kan enkelt sammanställas i programmet alternativt expor-

teras till Excel (www.proofx.se). Att valet föll på Proofx beror på att en av författarna hade 

tillgång till programmet och tillåtelse att använda det för studien via sin arbetsplats. Enkäten 

innehöll slutna frågor med fasta svarsalternativ för att svaren skulle vara möjliga att kvantifi-

era, analysera och jämföra (Denscombe, 2009). Enkäten testades i en pilotstudie och skicka-

des ut till personer i en av författarnas nätverk. Instruktionen var att bedöma om inledning, in-

struktion och frågor var tydliga och enkla att förstå samt hur layouten upplevdes. Det inkom 

ett tiotal svar med kommentarer. Två frågor fick kommentarer om önskvärda förtydliganden 

och korrigeringar gjordes utifrån dessa önskemål. Ytterligare ett önskemål gällande rubriksätt-

ning i enkäten valdes att inte gå vidare med. I regel underlättar rubriksättning i enkäter re-

spondentens förståelse för frågeställningen (Persson (red), 2016), men i det aktuella fallet är 

det ett medvetet val att inte rubriksätta de olika delarna. Valet att ha rubriklösa områden gjor-

des utifrån vetskapen att medarbetarna inte har några förkunskaper kring kärnstrategierna (5 I) 

och mot denna bakgrund bedömdes risken vara hög för att rubriker skulle upplevas som för-

virrande istället för upplysande.  

Enkäten är uppbyggd med en kort inledning med information och instruktioner om hur enkä-

ten ska fyllas i. Vidare är frågorna uppdelade i 6 separata delar, en del för varje kärnstrategi 

samt en del för den psykosociala arbetsmiljön. I varje del är frågorna inriktade på att fånga 

upp de karaktäristika som referensteorin tillskriver respektive område. Enkätundersökningen 

genomfördes digitalt under vecka 11 och skickades ut till ansvarig chef och sedan via mail till 

samtliga anställda på två enheter, totalt 43 personer. Verksamheterna hade 7 arbetsdagar på 

sig att svara och en påminnelse skickades ut efter 4 dagar. För att öka svarsfrekvensen valdes 

under v. 12/13 även att fördela enkäten i pappersform till de som hade svårt att hantera enkä-

ten i den digitala formen. Då inkom ytterligare 3 svar. Svaren från pappersenkäten lades in i 

Proofx av en av författarna för att resultatet skulle inkludera även dessa svar. Den slutliga 

svarsfrekvensen blev 81%. 
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3.1.8 Djupintervjuer 
Intervjuer är ett bra val för att samla in djupgående data och utforska subtila och komplexa fe-

nomen i olika sammanhang (Denscombe, 2009). I de fall syftet är att utforska specifika indi-

viders erfarenheter, åsikter, kunskaper och uppfattningar är djupintervjuer att rekommendera 

(Ibid). Det är skillnad på tal- och skriftspråk och därför ska intervjufrågor helst testas innan 

intervjun genomförs (Persson (red), 2016). Intervjumallens frågor testades av författarna var 

och en för sig i respektive nätverk och resultatet diskuterades efteråt för att få samsyn i frå-

gorna. Rekommenderad intervjulängd vid besöksintervju är cirka 60 minuter (Ibid), vilket 

blev tidsramen även ur praktisk synvinkel för att hinna med alla intervjuer. Intervjuerna ge-

nomfördes utifrån semistrukturerade öppna intervjufrågor inspirerade av AI-metodikens (Ap-

preciative inquiry) positiva och genuint nyfikna anda (Whitney, Trosten-Bloom, Cherney och 

Fry, 2012), se bilaga 3. Intervjumallens frågor granskades innan intervjuerna även utifrån en 

första analys av enkätresultatet för att säkerställa att frågorna skulle fördjupa resultatet från 

enkäten. De 6 djupintervjuer som genomfördes i studien genomfördes under en och samma 

dag på respondenternas respektive arbetsplats. Vid den första intervjun, den med ansvarig 

chef, närvarade båda författarna, övriga intervjuer gjordes individuellt. Valet att göra den 

första intervjun tillsammans gjordes framför allt för att synkronisera och stämma av sättet att 

ställa frågor på inför kommande individuella intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av mobiltelefonens ljudinspelare. Under intervjuerna kompletterades grundfrågorna vid 

behov med öppna följdfrågor för att dels föra intervjun framåt och dels för att utforska valt fe-

nomen grundligt. Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna av den person som genomfört 

intervjun. Ord utan uppenbar betydelse och ord/meningar som uppenbart inte förde resone-

manget kring det valda fenomenet framåt plockades bort vid transkriberingen för att under-

lätta analys och tolkning. Efter transkribering lästes samtliga intervjuer av båda författarna var 

för sig och  ord/begrepp/meningar färgkodades utifrån de 6 områden som studien bygger på. 

För att nå en ökad samstämmighet i tolkning och förståelse jämfördes och diskuterades slutli-

gen respektive författares färgkodning. Resultatet presenteras i diagram och löptext per valt 

område.   

 

3.1.9 Fokusgrupp 
Fokusgrupper är enligt Denscombe (2009) ett sätt att använda gruppdynamik för att under-

söka attityder, uppfattningar, känslor och upplevelser. En fokusgrupp sätts samman och leds 

av en moderator vars uppgift är att underlätta flödande och djupgående utforskande kring valt 

ämne (ibid). Rätt användande av fokusgrupper ger på ett effektivt sätt djupgående data om det 

valda ämnet (McLafferty, 2004) och är en bra datainsamlingsmetod också för utforska sam-

stämmigheten i en grupp kring valt fenomen (Denscombe, 2009). Enligt Kitzinger (1994) ger 

interaktionen mellan gruppmedlemmarna som fokusgruppen skapar också möjlighet till ett 

gemensamt lärande samtidigt som det kan ställa stora krav på moderatorn.  En fokusgrupp bör 

bestå av 6-9 personer och diskussionen bör fortlöpa i 1 ½ - 2 timmar (ibid). Det råder i littera-

turen oenigheter gällande huruvida homogena grupper eller heterogena grupper är att föredra 

(Kitzinger, 1994, McLafferty, 2004).  I syfte att komplettera datainsamlingen kring praktiken 

av ledarskapets 5 I och hur praktiken sker och upplevs av medarbetaren så genomfördes en 

fokusgrupp. Fokusgruppens diskussion riktades dels mot hur medarbetarna upplever och be-
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skriver ledarskapet och arbetssättet och dels hur medarbetarna upplever och beskriver sin psy-

kosociala arbetsmiljö. Diskussionsfrågor till fokusgrupperna formulerades utifrån det som 

framkommit i enkätundersökningen samt i  genomförda intervjuer. Fokusgruppen bestod av 7 

deltagare och fokusgruppen hölls på förskola B. Av de 7 medarbetare som deltog var 4 från 

förskola A och 3 från förskola B. Den som arbetat längst i verksamheten hade arbetat där i 20 

år och den som varit där kortast tid hade varit där ca. 1,5 år, vissa deltagare hade haft andra 

arbetsgivare och vissa kom direkt från förskollärarutbildningen till den aktuella verksamheten. 

Fokusgruppen genomfördes kring 6 diskussionsområden rubriksatta som den svenska över-

sättningen på 5 I samt som ‘Psykosocial arbetsmiljö’. Till varje rubrik fanns 2-3 frågor, se bi-

laga 4.  För att underlätta diskussionen fanns även en sammanställning ( bilaga 4) tillgänglig 

under fokusgruppen med förslag på var deltagarna i tanken kunde söka svar på frågorna. Ar-

betet med respektive område delades upp i 2 minuter eget funderande samt skrivande på post-

it lappar och 10 minuter generell diskussion kring området. Diskussionen spelades in på mo-

biltelefonens ljudinspelare och transkriberades sedan av författarna. Transkriberingen färgko-

dades och sammanställdes utifrån de 6 ingående områdena på samma sätt som intervjuerna 

tidigare gjorts.              

 

3.1.10  Etiska aspekter 
Respondenterna informerades skriftligen i samband med enkätens genomförande om att deras 

deltagande var frivilligt och att alla svar skulle redovisas anonymt. I informationen framgick 

även studiens syfte och vad resultatet skulle användas till. Även inför de kvalitativa intervju-

erna och fokusgruppen informerades samtliga respondenter muntligen om hur deras svar 

skulle användas, att alla svar i arbetet skulle vara anonyma och vad syftet var med studien. 

Samtliga respondenter informerades också om att intervjun skulle spelas in för att sedan tran-

skriberas och avslutningsvis raderas samt att de när som helst under intervjun/fokusgruppen, 

hade rätt att avbryta intervjun/deltagandet i fokusgruppen. 

 

3.1.11  Validitet och Reliabilitet 
Att arbeta för god forskningskvalitet är varje forskares ansvar och att på olika sätt påvisa 

forskningen trovärdighet är avgörande oavsett som forskningen är kvantitativ eller kvalitativ. 

Vanligen bedöms forskningskvalitet utifrån fyra parametrar: validitet, reliabilitet/tillförlitlig-

het, generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 2009). Validitet avser i vilken utsträck-

ning en studie mäter det som den avser att mäta och om den data man har valt är den rätta för 

att svara på den aktuella forskningsfrågan. Generaliserbarhet när det gäller forskningskvalitet 

hänger samman med validiteten och benämns av Denscombe även som “extern validitet”. Den 

externa validiteten handlar om i vilken utsträckningen forskningen är överförbar till snarlika 

situationer och hur forskningssvaren kan användas för att förklara fenomenet på en mer gene-

rell nivå. Objektivitet hänvisar till att forskningsresultatet i möjligaste mån ska vara fritt från 

inverkan av forskaren och bland annat ska resultatet analyseras och beskrivas så objektivt, 

opartiskt och neutralt som möjligt och datainsamlingen ska genomgående vara ärlig och rätt-

vis. Med forskningens reliabilitet avses hur väl valda metoder går att upprepa med samma re-

sultat vid ett annat tillfälle (Denscombe, 2009).  



 

 

31 

 

 

När det kommer till kvalitativ validitet innebär det  att ha olika strategier för att verifiera stu-

diens resultat (Creswell, 2018). Creswell (2018) redogör för 9 olika strategier för att öka vali-

diteten i kvalitativa studier och han rekommenderar användande av av flera strategier samti-

digt. I aktuell studie har följande strategier och tillvägagångssätt använts för att öka validite-

ten: Från intervjuerna har fullödiga ord, begrepp, beskrivningar och i vissa fall hela meningar 

plockats ut som citat för att läsaren ska få en rikare och mer detaljerad bild av de teman som 

framkommit. Som en del i arbetet har även ‘peer debriefing’ använts genom att personer som 

inte känner till området har fått ta del av studien och komma med frågor och kommentarer. 

Slutligen framhålls i resultatet även de delar i datainsamlingen som eventuellt avviker från 

frågeställningen och det genomgående resultatet. Ett resonemang kring de delar i resultatet 

som bedöms avvika från det förväntade resultaten förs i diskussionen.  

Enligt Yin som Creswell refererar till (2018) innebär kvalitativ reliabilitet att man dokumente-

rar och redovisar för hur och vilka steg man tagit i studien så att utomstående kan värdera ge-

nomförandet. I syfte att förtydliga genomförandet skapades ett överskådligt flödesschema, se 

bilaga 5. Enkät och intervjumall skapades genom gemensamma diskussioner och intervju-

mallen formulerades så att samma frågor ställdes till alla intervjuade.  

Då en intervju är en levande process (Denscombe, 2009) kan följdfrågor och djup skilja sig 

mellan olika intervjuer varför två olika djupintervjuer till fullo aldrig kan bli helt identiska. I 

studien skapades och användes en strukturerad värdeskapande intervjumall (bilaga 3) som 

kompletterades med öppna följdfrågor och bekräftande/sammanfattande kommentarer under 

intervjuerna. Detta för att verkligen få fram användandet av de fem kärnstrategierna och för 

att kontrollera att författaren förstått respondentens svar på rätt sätt.  Inför intervjuerna gjordes 

en gemensam genomgång av intervjumallen och kärnstrategiernas karaktärer för att ha nå en 

samstämmighet kring det som eftersöktes. Den första intervjun gjordes också av båda förfat-

tarna tillsammans för att synkronisera sättet att ställa frågor på. Genom att vidare variera 

självständigt arbete med gemensamma tolkningar, analyser och kodningar av resultatet, skap-

ades slutligen en god samstämmighet vilket också ökar studiens reliabilitet (Creswell, (2018).   
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4 Resultat och analys 

4.1 Presentation av verksamheten 
Den studerade verksamheten är två förskolor med en förskolechef. De ligger i Norrköpings 

kommun och det är ca 1,5 kilometer mellan förskola A och B. Förskolechefen och ut-

vecklingsledaren har sitt kontor på förskola A. Det finns totalt 10 storavdelningar varav 6 av-

delningar med 130 barn på förskola A och på förskola B finns 4 avdelningar med 92 barn. 

Varje storavdelning är delad på två för att alla barn ska få vara i en liten grupp för att främja 

hälsa. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Varje avdelning leds av en arbetslagsledare, dvs 10 st. Av 

arbetslagsledarna fungerar fem stycken även som utvecklingsledare och är kopplade till två 

avdelningar. Det finns 48 fast anställda som arbetar direkt med barnen inklusive arbetslagsle-

dare, utvecklingspedagog och förskolechef. Utöver det finns kockar, servicevärdar, trainees 

och föräldra- och studielediga vilket blir totalt 65 anställda. Förskolechefen började på för-

skola A 1996 och på förskola B 2001. 

 

4.2 Enkät 
Totalt inkom 35 svar vilket gav en svarsfrekvens på 81%. 54% av respondenterna har arbetat 

mer än 10 år i verksamheten och 23% mellan 0-3 år. 97% av respondenterna är kvinnor och 

därför görs ingen uppdelning per kön. På samtliga frågor låg medelvärdet mycket högt, över 6 

på en 7-gradig skala, vilket betyder på att samtliga respondenter anser att det positiva påståen-

det i hög grad stämmer med deras upplevelse. Medelvärde per fråga och område finns i bilaga 

6. 

 

Figur 4:1. Medelvärde på frågor i enkäten. Observera att den vertikala axeln är anpassad och startar på värdet 

5,6. Skalsteget är 0,2 för att skillnader ska synas.  
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4.3 Dokumentanalys 
Det som studerats är hemsida, blogg, arbets- och utvecklingsplan samt dokument för arbets-

platsmöten, avdelningsmöten, ledningsgrupp och checklista för introduktion. Verksamhetens 

arbets- och utvecklingsplan är på totalt 634 sidor och har analyserats översiktligt, likaså har 

den litteratur som hänvisats till i intervjuer och fokusgrupp överskådligt analyserats. Resulta-

tet redovisas under respektive kärnstrategi.  

 

4.4 Allmän observation 
Det synliga materialet är mer omfattande på förskola A där förskolechefen har sitt kontor och 

materialet är där också överlag mer strukturerat. På båda förskolorna finns en  ‘Forsknings-

vägg’ med aktuell och verksamhetsanknuten forskning och väggarna pryds av bland annat ar-

tiklar, certifikat, fotografier från projekt och utflykter mm. I lokalerna finns även flera bok-

ställ/lister med för enheten aktuella böcker och tidningar.  Resultatet redovisas nedan under 

respektive kärnstrategi.  

 

4.5 Djupintervjuer och fokusgrupp 
Resultat och analys presenteras inledningsvis utifrån varje kärnstrategis praktik, upplevelse 

och metoder/arbetssätt i figurer. Praktiken utgår ifrån VAD som görs och informationen har 

hämtats främst från intervjuerna. Upplevelsen är medarbetarna upplever praktiken och in-

formationen har hämtats främst från fokusgruppen. Metoder/arbetssätt är HUR praktiken ut-

övas och informationen har hämtats från både intervjuer och fokusgrupp. Syftet är att få en 

överblick över vad som görs, hur det upplevs samt vilka arbetssätt och metoder som används. 
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4.5.1 Inquiry              

Praktik        Upplevelse          Metoder/arbetssätt 

 

Figur 4:2. Sammanställning av praktik, upplevelse och metoder under kärnstrategin Inquiry. 

 

Dokumentanalys visar att det finns gott om dokument som stödjer frågande och utforskande. 

Bland annat finns FÖDA-cykeln, GGL+L (Gjort, Gett, Lärt + Lurar på) samt styrkefokuse-

rade frågor i mötesagendan till olika former av möten. Observationer i verksamhetens lokaler 

visar bland annat foton från tillfällen och aktiviteter som varit viktiga och positiva för verk-

samheten, bland annat finns foton från studiebesök som gjorts, från verksamhetsanknutna fes-

ter samt tidningsurklipp med artiklar som skrivits om verksamheten.  

Citat från intervjuerna som styrker att och påvisar hur Inquiry´s positiva grund omsätts i prak-

tik är bland annat "Vad är det positiva i det här även om det är något nytt? Finns det något vi 

kan ta som vi har jobbat med tidigare, har man någon lösning eller tanke kring hur vi kan gå 

vidare?". Arbetet med att söka styrkor och se det positiva och välfungerande är förankrat i 

verksamheten och detta styrks bland annat av citaten ”att ta reda på vad alla kollegor runt 

omkring har för kvalitéer och är duktiga på” samt att ” alla möten börjar vi med vad ska vi 

fira och vad ska vi vara stolta över”. Vidare framkommer i intervjuerna att Inquiry praktise-

ras genom tankesätt som "Efterfråga receptet och låta andra förklara sitt recept, och så job-

bar vi redan mycket, vi efterfrågar receptet på många olika sätt", ”man behöver låna ut och 

hämta in och kamoja goda idéer och sådär" och "vi spelar på varandras bästa fot. Det är lite 

det tänket vi har här”.  

Även i de enkätfrågor som kopplar till området Inquiry återfinns tydliga tendenser på att de 

kännetecken som definierats som karaktäristiska är närvarande i verksamheten i hög grad. I 
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enkäten fick området Inquiry det högsta medelvärdet med 6,78. Fråga 1, Vi arbetar mot ett 

känt gemensamt mål (6,91), och fråga 7, På min arbetsplats har vi mod att testa nytt ( 6,91),  

hamnar på delad 3:e plats för frågor med högst medelvärde. 

Alla de kännetecken som Whitney, Trosten-Bloom och Rader (2010) beskriver i Inquiry, som 

exempelvis nyfiket utforskande genom positiva frågor och frågandet efter goda exempel, be-

skrivs av både ledare och medarbetare som närvarande i verksamheten. Användandet av In-

quiry ska få människor att känna att dom och deras bidrag uppskattas (Whitney, Trosten-

Bloom & Rader, 2010) vilket beskrivs i fokusgruppen som att det finns en positiv inställning, 

att alla får bidra, positiv feedback när man gjort något bra och att man berömmer och visar 

uppskattning. Man har lyckats skapa en frågande kultur där allas kunskaper tas tillvara. 

 

4.5.2 Illumination 

 
 Praktik                 Upplevelse Metod/arbetssätt 

 

Figur 4:3. Sammanställning av praktik, upplevelse och metoder under kärnstrategin Illumination. 

 

Dokumentanalys visar att verksamheten har omfattande dokumentation där fokus ligger på att 

använda sina egna och andras styrkor. Arbetet med styrkor beskrivs bland annat i Arbets- och 

utvecklingsplanen och det finns även böcker om styrkebaserad teamutveckling (Whitney, 

Trosten-Bloom, Cherney, & Fry, 2012), uppskattande ledarskap i skolan (Tiller, T & Skröv-

set, S, 2012) och “Stillhet” med bland annat drömmen om det goda (Bornstein, 2017) tillgäng-
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ligt i lokalerna. Boken “Inre ledarskap” av Christina von Bergen används för personlig ut-

veckling och boken Nonviolent communication (Rosenberg, 2003) används för att öka förstå-

elsen för hur man med ärlighet kan uttrycka sig och empatiskt lyssna till andra.  

Observationer visar på bilder, certifikat och artiklar där man delar/visar goda exempel som 

enheten gör. Det finns certifikat från “Drömmen om det goda”, bevis på att verksamheten är 

kvalitetssäkrad, bilder med flera olika forskare från olika tillställningar och bilder från olika 

projekt. Det finns  på väggarna även flera artiklar från när verksamheten uppmärksammats i 

media för sitt arbete. 

Citat som karaktäriserar och stärker upplevelsen av att Illumination finns i verksamheten är 

exempelvis “Det här är ju någonting man måste tänka på varje dag. Att ge mycket positiv re-

spons på allting och att alltid tänka på det som de är bra på och lyfta fram det”. Mycket i ar-

betssättet beskrivs också handla om att se, uppmärksamma och utveckla sina egna och andras 

goda egenskaper och styrkor vilket bland annat tar sig följande uttryck: “För det jag är bra 

på och duktig får jag liksom göra medan kollegor som är bra på andra saker så där får de 

blomstra”. En intervjuperson beskriver också hur hen jobbar med illumination på följande 

sätt: “Det blir mer av det jag ser och uttalar, av det goda, så därför försöker jag göra det 

hela tiden.”   

För de frågor i enkäten som härrör från Illumination var medelvärdet 6,47 vilket var det lägsta 

medelvärdet i enkäten. Fråga 12 Min närmaste chef delar goda exempel regelbundet i arbets-

gruppen delar tredjeplatsen för frågor med högst svar. Frågorna 10. I min arbetsgrupp lyfter vi 

det positiva i varje situation (6,26) och 11. När det går riktigt bra brukar vi i vårt arbetslag ta 

oss tid att förstå orsakerna- framgångsfaktorerna- till varför det går bra (6,34 ) är bland fem 

frågor som har lägst medelvärde.  

Enligt Whitney, Trosten-Bloom och Rader (2010) ska ledarskapet fokusera på individens och 

gruppens unika styrkor och resurser i varje situation. Det styrks av exempel som att man vill 

få alla att hitta sin egen väg, blomstra i ansvarsområde och dra nytta av varandra.  Av medar-

betarna upplevs det som att alla är viktiga, kan bidra, har styrkor och att ledare ser det jag gör 

och kan. I litteraturen beskrivs praktik exempelvis som användandet av stärkande språkbruk, 

uppskattande uppstarter på möten, glädje och humor, tillit och att aktivt arbeta för en lättsam 

stämning på arbetsplatsen  (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010). Det styrks i praktiken 

av öppet klimat, ha kul, få ihop gruppen och upplevelsen i fokusgruppen är att man kan säga 

vad man vill och önskar och att man har ett stärkande arbetssätt. Ledarskapet har skapat en 

trygg och känslomässigt positiv miljö.  
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4.5.3 Inclusion 

 
   Praktik                         Upplevelse        Arbetssätt/Metod 

 

Figur 4:4. Sammanställning av praktik, upplevelse och metoder under kärnstrategin Inclusion. 

 

Dokumentanalys visar exempelvis att alla yrkeskategorier inkluderas i möten och  mötesdoku-

ment och på mötesagendan finns en egen punkt för kökets personal och en punkt för ev. stu-

denter. Böcker och litteratur som finns tillgänglig handlar mycket om samarbete och samskap-

ande och sättet möten/grupparbeten/projekt dokumenteras på och delges andra gör helheten 

transparent och erbjuder delaktighet till alla yrkesgrupper.    

Bilder från exempelvis gårds- och skördefester som ökar känslan av tillhörighet finns i den 

här kategorin. Det finns också omfattande bilddokumentation på vad man gemensamt har 

gjort med barnen och “Barnens önskningar!” visualiseras och presenteras i bilder.   

Citat som styrker att Inclusion i form av samarbete, samskapande och samverkan finns närva-

rande i verksamheten är exempelvis “som vi jobbar nu så är det ju samarbete och samverkan 

i allting”, "Vi går inte och väntar på att saker ska bli bra eller hända, man måste skapa det 

aktivt och bidra i det skapandet och då man ju samskapa“ och "Jag tror att vem du än skulle 

fråga bland medarbetarna så skulle du få svaret att alla känner sig delaktiga och samskap-

ande i det vi gör. Att samskapandet även sträcker sig utanför arbetsgruppen styrks av följande 

citat: “Så brukar vi skriva ner barnens tankar också. Så har de alltid lite önskemål om olika 

aktiviteter vi ska göra också”.  

I både intervjuer och fokusgrupp omnämns den hjälpande kulturen som en viktig och enande 

faktor i verksamheten. Citat som beskriver den hjälpande kulturen är bland annat “man har 

den här vi-känslan hela tiden, att vi hör ihop och vi hjälps åt och stöttar varandra“ och “Här 
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är alla borta hit och dit och ändå hittar man lösningar och försöker samarbeta och lösa pro-

blemen tillsammans”. Även bemötande och delaktighet lyfts som viktiga faktorer och detta 

syns tydligt när det kommer till verksamhetens grundläggande värderingar, exempelvis gäller 

att “så fort det kommer in någon så ska alla hälsa eller presentera sig och alla ska känna sig 

välkomna” och “Arbets- och utvecklingsplanen utvärderas ju hela tiden och då får varje av-

delning några sidor att ansvara för och läsa. Och då känner man ju sig delaktig, att jag äger 

det här, jag är en del i grunden vi står på". 

I enkätsvaren är det i området Inclusion som den största spridningen finns. Medelvärdet för 

hela området är  6,74. Högst värden i hela enkäten fick fråga 16: “Jag känner mig trygg med 

mina kollegor” med 6,97 och fråga 15: “Mitt arbete känns viktigt och meningsfullt” med 6,94.  

Fråga 13: “På min arbetsplats är alla engagerade” fick 6,31, vilket är områdets lägsta värde 

och det tredje lägsta värdet i hela enkäten. 

I teorin är ledarskapet inkluderande, engagerande och inbjudande och vilket ökar känslan av 

tillhörighet och förmågan till samarbete (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010). Exempel i 

litteraturen är olika former av grupper och tvärgrupper både inom och utanför den egna orga-

nisationen. Allt återfinns i verksamheten som har flera olika typer av tvärfunktionella grupper 

och de inkluderar även föräldrar och barn så att de ska vara delaktiga i att samskapa. Upple-

velsen hos medarbetarna är att alla inkluderas, man samarbetar och samskapar, tar hjälp av 

varandra och löser tillsammans. Medarbetarna uttrycker även en stark Vi-känsla vilket bekräf-

tar att Inclusion ger människor en känsla av tillhörighet (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 

2010). 
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4.5.4 Inspiration 

 
                                        Praktik                         Upplevelse       Arbetssätt/metoder 

 

Figur 4:5. Sammanställning av praktik, upplevelse och metoder under kärnstrategin Inspiration. 

 

Dokumentanalys visar att vision och värdegrund är tydligt beskrivna. De är kopplade till ord 

som beskriver hur man ska nå mål mot visionen och hur man efterlever värdegrunden. Det 

finns personer som är ansvariga för exempelvis värdegrunden och hur arbetet med den ska ske 

fortlöpande. Alla arbetssätt är tydligt beskrivna och kreativitet är ett av orden i verksamhetens 

värdegrund. Genomgående i alla dokument och skrivelser är barnets bästa tydligt i fokus.  

På väggarna hänger exempelvis tavlor med vision, värdegrund och FN:s barnkonvention.  Det 

finns planscher som enheten gjort över sitt arbete med “Drömmen om det goda”. Här hamnar 

även flera dokument som ökar förståelsen för varför man gör aktiviteter och hur man utför 

dem som Lotusdiagram, GGL+L och dokumentet “Förskolechefens ansvar för organisation, 

ledning och kommunikation”. 

I intervjuer och fokusgrupp framkommer tydligt att kärnstrategin Inspiration är närvarande i 

verksamheten, det framkommer också hur Inspiration praktiseras och vilka effekter den får. 

Att vision, mål och värdegrund är tydliga och djupt förankrade i arbetssättet samt får ligga till 

grund för arbetet styrks av: “vill ju verkligen barnens bästa och har det i fokus, att det ska blir 

bäst för barnen. Sen får ju vi anpassa oss”, “barnen går alltid först” och att "vi har vår vis-

ion väldigt tydlig, vi har en tydlig profil som ger oss vårt förhållningssätt, vår ledstång att 

hålla oss i".  
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I övrigt verkar “Inspiration” praktiseras bland annat genom att möjliggöra storytelling och 

skapa forum för delande av kunskap. Möjligheten att göra studiebesök och hitta ett gemen-

samt lärande internt likväl som externt samt att få sprida den stolthet som medarbetarna ger 

uttryck för, är andra sätt som “Inspiration” praktiseras: "Man lever ju det här, varje individ 

sprider lite när vi går utanför väggarna" och "man får säga att det här var ju jättebra, det 

här måste vi dela med oss av och berätta om så att fler kan". Slutligen handlar Inspiration om 

att på arbetsplatsen våga ge uttryck för en vilja att prova nya saker och att utvecklingen sker 

gemensamt under en stark vi-känsla: "Och när jag känner att det här, det är jättebra då kän-

ner jag... jag känner ett driv, att jag vill göra det direkt och jag känner att de jag jobbar med 

är väldigt likadana, att vi känner att det här ska vi göra och så gör vi det direkt. Då känner 

jag mig glad, inspirerad, jag känner engagemang"  

I enkäten var medelvärdet 6,67 och fråga 23 Vi har en kreativ och inspirerande miljö (6,2) 

hade det näst lägsta medelvärdet.  

Ledarskapet i Inspiration skapar en gemensam strävan mot högre mål (Whitney, Trosten-

Bloom & Rader, 2010) vilket uttrycks i praktiken av att verksamheten har en tydlig, stark vis-

ion och gemensam värdegrund. Medarbetarna uttrycker att alla arbetar mot samma mål och att 

de har en gemensam grund att stå på, vilket styrker områdets syfte som är att ge människor en 

känsla av riktning (Ibid).  Det är även här vi hittar det som vi bedömer är en av verksamhetens 

stora styrkor i form av ett väldigt tydligt “Why” (Sinek, 2011). Barnens bästa uttrycks av 

samtliga respondenter alltid vara i fokus och det är barnens nyfikenhet som inspirerar och dri-

ver verksamheten och dess utveckling både på individ- och gruppnivå .  
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4.5.5 Integrity 

 
         Praktik                         Upplevelse       Arbetssätt/metoder 

 

Figur 4:6. Sammanställning av praktik, upplevelse och metoder under kärnstrategin Integrity. 

 

Dokumentanalys visar att arbets- och utvecklingsplanen är kopplad till bland annat FN:s kon-

vention om mänskliga rättigheter, skollagen och Norrköpings kommuns vision vilket visar att 

man är en del av ett större sammanhang. 

Norrköpings kommuns vision “Det goda livet finns i Norrköping” återfinns även på väggen. 

‘Forskningsväggen’ har upphängda avhandlingar med titlar som “Demokratiuppdrag i försko-

lan” och “Förskolan- en arena för social språkmiljö och språkliga processer”. Även “Dröm-

men om det goda” har ett träd som visar hur det är en del av en större helhet med läroplan och 

värdegrund i rötterna och olika ämnesområden som naturvetenskap, skapande, lek och mate-

matik i grenarna. Det finns även en beskrivning av pågående EU-projekt.  

Citat som styrker och beskriver närvaron och praktiken av “Integrity” är: 

Förväntningar: "Man förväntas vara delaktig här och det är tydligt redan från början, man 

måste vilja vara med även om man inte måste vara med varje gång och hela tiden" och "jag 

förväntar mig att man inte hela tiden drar upp sånt som är negativt utan vänder på det" samt 

"det tas upp redan på anställningsintervjun, att här gör alla sitt bästa".   

Se till hela verksamheten och se sig som en del i något större: "vi alla bidrar ju på något sätt, 

att alla är delaktiga och blir därav en del av helheten och den helheten är ju att vi ska skapa 

välmående och trygghet för barnen och ge dem lustfyllda dagar varje dag så att de mår bra 
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och har hälsa och där är ju varenda människa här inne delaktiga i, att ta det ansvaret". 

Samma sak bekräftas i citatet "vi jobbar för samma sak, inte för att jag ska vara bäst".  

Ledarskapet och att ledare agerar goda förebilder styrks av följande två citat: “en chef som är 

så engagerad... hon är ju den som håller ihop allting, det är ju så, det drivet gör ju att vi drivs 

ju med alla” samt "En stark ledare som har en stark vision, som är modig och som driver, ser 

alla, har ett stort hjärta för varje medarbetare och för varje litet barn är en viktig faktor, hon 

är en stor del av det här" 

Enkätfrågorna som kopplar till området Integrity har det näst högsta medelvärdet med 6,77. 

Fråga 30. Jag gör alltid mitt bästa (6,91) delade 3:e platsen för högsta medelvärdet.  

I Integrity ser ledarna individer som delar i en helhet. Alla förväntas göra sitt bästa och och de 

ska kunna lita på att andra också gör det (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010). Både che-

fer och medarbetare uttrycker att man ser till hela verksamheten och att alla är en del av hel-

heten. Det finns tydliga förväntningar på att man ska göra sitt bästa, vilket tas upp redan på 

anställningsintervjun. I litteraturen exemplifieras praktiken som att människor är delaktiga i 

ett medvetet beslutfattande och samtidigt vara sann mot sig själv (Ibid). Det stöds av att samt-

liga medarbetare arbetar med inre ledarskap, uttalanden som att “vi lever som vi lär”och att 

man är delaktig i beslut.  

 

4.6  Praktikens metoder och förutsättningar 
För att få ytterligare perspektiv på verksamheten genomfördes en inventering över styrkor 

som bedömdes vara framgångsfaktorer generellt i verksamheten. Här togs även faktorer som 

inte bedöms tillhöra 5I med. Framgångsfaktorerna sammanställdes i ett orsak-verkan diagram 

(bilaga 7), vilket lyfts som ett verktyg i Illumination för att förstärka ett team eller en verk-

samhet i att se sina styrkor (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010). Styrkorna sammanfat-

tades under struktur/organisation, metoder, kommunikation, samverkan/samarbete, positivt 

förhållningssätt, kultur, inre ledarskap och ledarskap. I rot-orsaks analysen kan man se att 

praktiken av 5 I kombineras och förstärks i den aktuella organisationen av väl valda metoder 

och arbetssätt så som medveten kommunikation (Klar kommunikation) och inre ledarskap. 

Under intervjuer och fokusgrupp framkom också ett antal faktorer som flera respondenter an-

ser vara grundläggande förutsättningar för att arbetssättet som helhet ska fungera i en verk-

samhet, däribland hög grundbemanning och vikarier som kan verksamheten. Metoder och ar-

betssätt som finns i verksamheten och som beskrivs vara grundläggande för att praktiken ska 

vara möjlig och framgångsrik sammanfattas i figur 4:7.   



 

 

43 

 

 

 

Figur 4:7 Sammanställning av verksamhetens praktik utifrån kärnstrategierna och grundläggande förutsättningar.  

 

4.7  Kärnstrategierna i ledarskap och organisationsutveckling 
I verksamheten pågår en ständig organisationsutveckling som kan kopplas till både  Dia-

gnostic OD och Dialogic OD och det finns även flera delar i verksamheten som direkt kan 

kopplas till Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012). I verksamheten finns exempelvis 

ett tydligt engagerat ledarskap som ligger till grund för delaktighet, trygghet och ett genuint 

intresse för varje medarbetare. Hörnstenen delaktighet syns i Inclusion och Inspiration då 

medarbetarna är delaktiga i allt som händer och får ta del av information samt att de tillsam-

mans driver förbättringsarbetet framåt genom olika arbetsgrupper. Hörnstenen ständiga för-

bättringar syns i alla metoder som tvärgrupper, studiecirklar och EU-projekt som verksam-

heten använder för sitt utvecklingsarbete. När det gäller hörnstenen basera beslut på fakta så 

är det en tolkningsfråga huruvida den är förekommande i verksamheten i någon större grad 

eller inte. Varken medarbetare eller ledning uttrycket att man medvetet och i någon större 

grad arbetar utifrån mätvärden och nyckeltal vilket är den mest förekommande beskrivningen 

av hörnstenen i litteraturen (Bergman & Klefsjö, 2012). Istället utgår planeringen både på kort 

och lång sikt i huvudsak direkt från kunden, det vill säga från barnens önskemål och perspek-

tiv. Det är barnens frågor och funderingar som tillsammans med skolplanen avgör hur verk-

samheten planeras och hur den genomförs. Förutsatt att hörnstenen basera beslut på fakta 

även kan innebära att utgå från reella önskemål och direkt uttryckta kundbehov så kan det an-

ses att hörnstenen basera beslut på fakta finns närvarande i hög grad i verksamheten. Vi finner 
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inte stöd för att man aktivt och medvetet arbetar med processer såsom det beskrivs i modellen 

(Bergman & Klefsjö, 2012) dock så finns det uttalade och beskrivna rutiner för vissa arbets-

moment där syftet alltid är att sätta barnens bästa i fokus.  

Enligt Bushe och Marshak (2014 b, 2015, 2018) finns tre kärnprocesser som är nödvändiga 

för att en metod ska bli framgångsrik; emergens, nya berättelser och generativa bilder. Att 

emergens finns och används i verksamhetens utveckling har vi inte hittat stöd för i studien. 

Däremot återfinns kärnberättelser dvs de teman som finns i organisationskulturen, i vardag-

liga konversationer mm och som skapar sammanhang och gemenskap. Verksamheten har ett 

gemensamt språkbruk där positiva ord medvetet används, exempelvis pratar man om utma-

ningar istället för problem. De kärnberättelser som tydligt återkommer i både intervjuer och 

fokusgrupper är Fokus på barnen, “Drömmen om det goda” och att ge barnen verktyg för att 

hantera stress i sina liv. Vidare är att Kamoja- att ta efter goda exempel och göra dem till sina 

egna en viktig kärnberättelse tillsammans med Vi-känslan och inställningen att gemensamt 

anta utmaningar och ta ansvar för helheten. Enligt Dialogic OD använder sig generativa le-

dare av generativa bilder och inte visioner (Bushe & Marshak 2019). Verksamheten har en 

vision som är “att möta varandra med engagemang och respekt” som tillsammans med exem-

pelvis “Drömmen om det goda” kan fungera som en generativ bild. “Drömmen om det goda” 

har specifika metoder och skapar bilder av att man är en del i något större där syftet är att ge 

barnen verktyg för att kunna hantera stress och klara sig bättre i livet. 

Verksamheten är i ständig förändring då det alltid pågår studiecirklar och utvecklingsprojekt 

vilket särskilt syns i Illumination och Inspiration. Det passar väl in i både hörnstenen ständiga 

förbättringar i Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) och med synsättet i Dialogic 

OD om ett strukturerat deltagande och gemensamt utforskande (Bushe & Marshak, 2015). I 

Dialogic OD ses även att varje lösning kommer skapa ett nytt problem som man behöver lösa 

och att det inte finns en lösning som alltid kommer att fungera (Bushe, 2019). En ledares ut-

maning är enligt Dialogic OD därför att öka anpassningsförmågan hos individer, team, orga-

nisationer och nätverk (Ibid), vilket studiecirklar och tid för reflektion kan anses göra. Att för-

bättringsarbete följs upp och prioriteras är enligt Sörqvist (2017) av stor vikt. Ingen respon-

dent lyfte detta som ett medvetet arbetssätt men det finns med i exempelvis GGL+L så det är 

oklart i hur stor utsträckning detta sker. 

Om man tittar på ledarskapet i verksamheten kan det knytas till engagerat ledarskap i Hörns-

tensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012). Att det engagerade ledarskapet är närvarande fram-

kommer i Inclusion där man lyfter inkluderande arbetssätt, hjälpande kultur och alla är med 

och samskapar verksamheten samt i Integrity med engagerad, närvarande och lyssnande chef. 

Ledaren framstår som en god förebild vilket kan påverka hur medarbetarna upplever och gör i 

en förändringssituation (Sörqvist, 2017). Verksamheten har även en vision som ledaren tydligt 

kommunicerar vilket syns i Inspiration och stöds av “vi jobbar mot samma mål”.   Även det 

generativa ledarskapet kan ses som närvarande i verksamheten då ledningen bland annat är 

mån om att skapa en kreativ miljö där intressenter får komma med nya idéer (Bushe, 2019). I 

Inquiry finns “alla får bidra” och i Inspiration finns ord och beskrivningar som: 
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följa/forska/utgå från barnens perspektiv, önskemål och intressen. Det gör att det i verksam-

heten finns både ett “uppifrån- och ner” och “nerifrån- och-upp” perspektiv vilket är typiskt 

för ett generativt ledarskap (Ibid). Det som fungerar uppmärksammas i verksamheten och att 

man lär sig under resan gång styrks i Illumination av “prata om framgångsrikt”, “sprida goda 

exempel” och “lära av varandra”.  

 

4.8  Psykosocial arbetsmiljö 
Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön undersöktes dels i enkäten och dels i intervjuer 

och fokusgrupp. I enkäten gav samtliga personer som svarade höga poäng på frågor som 

gällde eller som ringade in olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Bland annat fick fråga 15 

om upplevd meningsfullhet (”Mitt arbete känns viktigt och meningsfullt”) och påstående 1 

(”Vi arbetar mot ett känt gemensamt mål”) bland de högsta poängen i undersökningen. Till-

läggas ska att, trots att medelvärdet ligger mycket högt, så fick en av de frågor som var inrik-

tade på den psykosociala arbetsmiljön, fråga 35, undersökningens lägsta medelvärde. Frågan 

löd: ”Jag känner att jag kan påverka min arbetssituation” och fick medelvärdet 6,15 av 7. 

Resultatet från intervjuer och fokusgrupp när det gäller den psykosociala arbetsmiljön ses i 

tabell 4:1 där medarbetarnas beskrivning av sin arbetssituation är sammanfattad i tre nivåer; 

individ/grupp-, ledarskaps- och organisationsnivå. Överlag används positivt laddade ord och 

beskrivningar när det kommer till frågor om mående, hälsa och arbetsmiljö och arbetet besk-

rivs ge trygghet, meningsfullhet och glädje. Det uttrycks även av flera respondenter att sjuk-

frånvaron är generellt låg och att man kan vara hemma och sjuk utan att känna dåligt samvete 

över att kollegorna får ett tyngre lass att dra eftersom den hjälpande kulturen är så stark.  

Bland annat beskrivs att den tydliga strukturen, en stark hjälpande kultur, genuint inarbetade 

och gemensamma värderingar samt en närvarande chef med stort hjärta är viktiga framgångs-

faktorer i verksamhetens psykosociala arbetsmiljöarbete.     
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Ord och beskrivningar som framkom i intervjuer och fokusgrupp och som direkt kan här-

ledas till medarbetarnas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö   

Individ/grupp - faktorer tillhö-

rande individens upplevelse av sin 

arbetssituation 

Ledarskap - faktorer tillhörande 

upplevelsen av ledarskapet i verk-

samheten  

Organisation - faktorer 

tillhörande verksamhet och  

organisationsstruktur  

Meningsfull/värdefull 

Trygghet/stöd 

Gott bemötande/bekräftelse 

Lugn/Drömmens metoder 

Välmående/trivsel 

Hanterbara utmaningar 

Balans/chans till vila 

Arbetsglädje/ha kul 

Delaktighet/kan påverka 

Ta hand om/bry sig om 

Självkänsla/självförtroende 

Förutsägbarhet/kontinuitet 

Ansvar med mandat 

Tydliga förväntningar 

Bekräftelse/beröm/feedback 

Närvarande/tillgänglig 

Engagerad 

Stödjande vid behov 

Lösningsfokuserad 

Ser alla 

Öppen dörr, har tid 

Stort hjärta, bryr sig om 

Berättar vad jag gör bra 

  

Hjälpande kultur 

Stark vision 

Gemensamma värde-

ringar 

Hög bemanning 

Få externa vikarier 

Tydlig struktur 

Tydlig organisation 

Tydliga roller/ansvar 

 Tabell 4:1 Sammanställning av ord och beskrivningar som framkom i intervjuer och fokusgrupp och som direkt 

kan härledas till medarbetarnas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö 

 

Observation av den visuella miljön visar bland annat bilder/fotografier på väggarna som över-

lag utstrålar glädje, gemenskap och delaktighet. Dörren till chefens kontor står enligt medar-

betarnas utsago generellt alltid öppen och så även vid det tillfälle då intervjuerna genomför-

des. De mötena mellan chef/medarbetare, medarbetare/medarbetare och även mellan 

chef/medarbetare och barn som observerades upplevdes genomsyras av värme och ett genuint 

intresse samt omfattade oftast fysisk kontakt i någon form, så som en kram, ett handslag eller 

en hand på axeln. På väggarna finns även artiklar och bilder som rör hälsa och balans, exem-

pelvis i form av artiklar om drömmen om det goda livet, yoga och mindfulness.  

På tavlor och i arbets- och utvecklingsplanen finns verksamhetens vision, mål och organisat-

ion tydligt strukturerat och beskrivet. De dokument som tagits del av innehåller överlag posi-

tivt laddade och inkluderande ord/frågor, såsom ”stolthet”, ”fira” och ”Vad lockade dig hit 

idag?” Även en stor del av den litteratur som finns tillgänglig för alla medarbetare i bland an-

nat startkit och i personalutrymme handlar om välmående, kommunikation, balans och hälsa. I 

intervjuer och fokusgrupp framkom följande citat som får karaktärisera hur den psykosociala 

arbetsmiljön beskrivs och upplevs i verksamheten: 
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Individ/gruppnivå: ”Jag kan se ett ökat välmående, istället för att gå och tänka på allt nega-

tivt i en ond spiral som man mår sämre och sämre av, när du ser saker som är bra så mår du 

bättre”. 

 

 ”man behöver aldrig vara orolig när man kommer till jobbet, ska jag helt ensam idag? ... jag 

vet att mina kollegor de ser till att stötta här… det är det som gör att man trivs så bra och 

man känner sig trygg när man kommer till sitt jobb. Man blir lugnare och det speglas säkert 

av barnen också. Föräldrarna blir lugnare också. Man får som en god bra cirkel” 

 

” i våra reflektioner och dialoger så bekräftar vi varandra och det gör också att axlarna sjun-

ker och energin återvänder". 

 

Ledarskapsnivå: " Och medarbetarsamtal är ju helt underbart att ha med sin chef tycker jag. 

Mot hur det var där jag jobbade förut, det är ju, man känner att man går därifrån med ett 

stort leende. Upplyftande är det” 

 

”att vi får bra bekräftelse av vår chef också, det är det som gör att man orkar och gå vidare 

och att man blir mera laddad att fortsätta med jobbet och utveckla mera”. 

  

Organisationsnivå: "Jag har många kompisar som jobbar på andra förskolor och vi har helt 

olika bilder av våra arbeten, de beskriver sig ofta trötta och slitna. Vi har istället hög beman-

ning, hjälpande kultur, inga vikarier som kommer och som man måste introducera och då 

trivs man bättre på jobbet”. 

 

”Vi är varandras arbetsmiljö och vi är medvetna om att vi är varandras arbetsmiljö och att vi 

alla är med och skapar den här kulturen, det som sitter i väggarna". 

 

”Och den tryggheten skapar flexibilitet också. För nu kan det ju låta som att vi är väldigt fyr-

kantiga och att vi har våra trygga rutiner och sådär, men det gör ju också att man kan frångå 

dem också utan att det blir en otrygghet". 

 

4.9  Utmaningar med arbetssättet 
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön så framkom under intervjuer och fokusgrupp 

även några aspekter som kan ses som utmaningar i arbetet och med arbetssättet. Bland annat 

lyftes det att det under vissa perioder kan upplevas som stressigt att hinna läsa och engagera 

sig i den omfattning som behövs inför studiecirklar och uppdrag. Det beskrivs också att vissa 
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medarbetare tar med sig det som ska läsas hem för att läsa på fritiden eftersom man inte hin-

ner läsa allt under arbetstid. På samma sätt uttrycks att det kan vara en stress att behöva välja 

mellan att arbeta med utvecklingsarbete/lägga tid på möten och projekt och att arbeta med 

barnen: ”Det kan vara en stress att välja mellan att arbeta i grupper och möten och att arbeta 

med barnen, man kan ibland få lite dåligt samvete över att man inte är mer tid med barnen”. 

Vidare uttrycks även hur arbetssättet och strukturen kan vara svår att förstå för en ny medar-

betare och att det ur det perspektivet kan upplevas jobbigt att vara ny på arbetsplatsen samt att 

det behövs en tydlig och omfattande introduktion: ”Det kan kännas mycket att börja här och 

det är så stort. Och det är jättetydligt och struktur. Men det kan kännas mäktigt”. Den tydliga 

strukturen och den omfattande uppdelning ger en trygghet men kan troligen i vissa fall också 

upplevas som besvärligt: "Det är mycket struktur, mycket grupper, mycket uppdelade, väldigt 

fyrkantigt i botten och den kan en del känna är jobbigt". 

Även det förväntade engagemanget och kravet på delaktighet kan hos vissa medarbetare 

skapa en stress trots att delaktigheten och transparensen också verkar ge en känsla av trygghet 

och kontroll: ”Så även om det finns stress att man ska veta mycket så skulle det vara en stress 

om jag inte fick veta och chefen jobbade på sin egen kammare. Här kan det vara en stress att 

vara delaktig i allt men det är ändå en trygghet". 

Sammanfattningsvis verkar effekterna av utövandet av de 5 kärnstrategierna ringa in Anto-

novskys (2005) begrepp KASAM. Medarbetarna beskriver bland annat att de upplever sin ar-

betssituation som meningsfull, begriplig, engagerande samt inspirerande och de tillskriver le-

darskapet och arbetssättet en stor del i detta. Ledarskapet i organisationen beskrivs som posi-

tivt, lösningsfokuserat, tydligt, närvarande och engagerat med stort fokus på delaktighet och 

ansvarsdelning. Samtidigt uttrycker vissa respondenter att det finns delar i arbetssättet som är 

utmanande och i delar kan upplevas stressande. I majoritet så överensstämmer dock de i teorin 

angivna arbetsrelaterade friskfaktorerna (Tabell 2:1) väl överens med den sammanställning 

som skapas när respondenternas beskrivningar av sin arbetsmiljö ställs samman. 
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5 Slutsats 
Syftet med studien var att bidra med kunskap kring hur de fem kärnstrategierna inom Appre-

ciative Leadership kan omsättas i praktik och utforska om det ger effekter på den psykosoci-

ala arbetsmiljön. Syftet delades vidare upp i två frågeställningar:  

● Hur kan de fem kärnstrategierna inom Appreciative Leadership omsättas till 

praktik? 

● Hur upplevs praktiken av de 5 kärnstrategierna och vilka effekter beskriver 

medarbetarna att utövandet har på deras psykosociala arbetsmiljö?  

 

Grundantagandet i Appreciative leadership är att man genom ett uppskattande och positivt le-

darskap kan bidra till utveckling och prestation på både individ- grupp och organisationsnivå 

och de fem kärnstrategierna är grunden i ledarskapets utövande. Studien visar tydligt att de 

fem kärnstrategierna används i verksamheten men det går inte att se att verksamheten skulle 

praktisera antingen Dialogic eller Diagnostic OD. Istället verkar båda synsätten finnas med 

parallellt i verksamheterna. På individnivå handlar praktiken av 5 I mycket om ett nyfiket frå-

gande, ett positivt mindset och viljan att se potential samt förmågan att lyfta blicken och se sin 

del i en större helhet. Det handlar också om bemötande och att uppskatta och bekräfta 

varandra i det dagliga. Alla utvecklar sitt inre ledarskap och man vill få alla att blomstra, dvs 

alla ska bli sitt bästa jag och göra sitt bästa. På gruppnivå visar resultaten att medarbetarna ar-

betar i olika tvär- och samverkansgrupper, ofta utifrån intresse samt att de “frågar efter recep-

tet” och kamojar från goda exempel. På organisationsnivå handlar det om att ha en tydlig vis-

ion och värdegrund och att ha skapat en djupgående hjälpande och stöttande kultur. Alla vet 

vart de ska och det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att ta sig dit exempelvis FÖDA-

cykeln, klar kommunikation och medveten informationsspridning. Resultaten visar på att det 

finns runt 25-30 olika praktiker kopplade till kärnstrategierna, beroende på hur man tolkar 

dem. Flera praktiker/arbetssätt som exempelvis tydlig introduktion, informationsspridning, 

inre ledarskap och att utgå från barnens perspektiv används kopplat till flera kärnstrategier uti-

från olika perspektiv. Tydlig introduktion är både ett inkluderande arbetssätt i Inclusion men 

tydliggör också förväntningar, som att alla förväntas göra sitt bästa, i Integrity.  Även om 

verksamheten inte medvetet och uttryckligen arbetar med kärnstrategierna så visar resultaten 

att alla kärnstrategierna är omsatta till praktik på alla nivåer i verksamheten och att det finns 

ett helhetstänk som genomsyrar hela verksamheten. 

 

När det gäller den andra frågeställningen visar studien att praktiken av de 5 kärnstrategierna 

överlag upplevs som starkt positivt i den aktuella organisationen. Respondenterna beskriver 

att de upplever en verksamhet som genomsyras av engagemang, inspiration, ansvar, delaktig-

het, bekräftelse och en vilja till utveckling på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Ut-

ifrån detta är det högst troligt att ett medvetet och praktiskt utövande av 5 I kan bidra till en 

hälsosam arbetsplats, öka arbetsglädjen och i förlängningen minska risken för arbetsrelaterade 
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ohälsa. Dock ska tilläggas att det under framför allt fokusgruppen framkom vissa upplevelser 

som skulle kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Det går utifrån studiens re-

sultat inte att direkt och endast härleda de upplevda negativa aspekterna till utövandet av 5 I. 

Mer troligt är att dessa upplevelser är ett resultat av utövandet av 5 I i kombination med struk-

turella arbetssätt och individuella förutsättningar.   

6 Diskussion 
Sjuktalen i svenskt arbetsliv som beror på psykisk ohälsa och stress ökar och det är stort värde 

att stävja utvecklingen för att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling (Arbetsmiljöverket, 

2016, 2018). Utifrån en jämförelse mellan de friskfaktorer som beskrivs vara en del i att skapa 

hälsosamma arbetsplatser (se figur 2:1) och denna studies resultat så är ett styrkebaserat ledar-

skap med medvetet utövande av 5 I en möjlig väg att gå för att nå en hållbar verksamhet. Den 

studerade verksamheten har arbetat med ett styrkebaserat fokus under lång tid och med en och 

samma chef under många år. Ledarskapet har med stort engagemang drivit på utvecklingen 

och ansvarig chef har gjort strategiska val av bland annat arbetssätt och metoder under lång 

tid vilket har skapat en stabil och trygg grund. Även i dagsläget verkar stor del av framgång-

arna tillskrivas aktuell chef som person vilket i sig är en intressant faktor då nämnda chef 

inom några år planerar att gå i pension. Frågan är i vilken mån verksamheten förmår behålla 

sina framgångsfaktorer och sitt strukturerade och klart styrkefokuserade arbetssätt när en ny 

chef tillträder och som vill sätta sin prägel på verksamheten. Andra grundläggande förutsätt-

ningar som nämns av flera respondenter är den förhållandevis höga grundbemanningen samt 

den väl inarbetade vikarie gruppen som består av tidigare medarbetare som är väl insatta i 

verksamheten både i struktur och arbetssätt. Det verkar med andra ord finnas ett grundläg-

gande krav på medvetna beslut fattade utifrån en tydlig bild av vad som vill uppnå och priori-

teringar som möjligen inte alltid är lätta att fatta i en kommunalt bedriven verksamhet. Under 

studiens gång har frågan om vad som är hönan och vad som är ägget diskuterats ett flertal 

gånger av författarna: Om en organisation vill kamoja arbetssättet och framgångsfaktorerna i 

den studerade verksamheten, vad är det första steget? Behöver man börja med alternativa pri-

oriteringar eller med ett alternativt arbetssätt?  Och hur långt kan man komma med ett alterna-

tivt arbetssätt utan att samtidigt få genomslag för de alternativa prioriteringar och strukturella 

förändringar som möjliggör exempelvis högre grundbemanning, kända vikarier och ett stort 

utrymme för kompetensutveckling?  

I den aktuella verksamheten verkar valet av arbetssätt, metoder och verktyg ha gjorts ytterst 

medvetet för att stärka den positiva andan och bidra till trygghet och lugn. Det är ett återkom-

mande tema i intervjuer och fokusgrupp att arbetssättet tillsammans med bland annat  meto-

derna i “Drömmen om det goda” bidrar till ett lugn hos både barn och medarbetare. Det fram-

kommer också en upplevelse av att lugnet, tryggheten och förmågan till omtanke sprider sig 

utanför den egna förskolan och ger barnen verktyg att hantera sin vardag på ett bättre sätt 

även senare i skolgången. Enligt Arbetsmiljöverket (2016, 2018) så är den långsiktiga bilden 

av den arbetsrelaterade ohälsans utveckling oroande och trenden behöver vändas snabbt för 

att minska både mänskligt lidande och organisatoriskt slöseri. Om det stämmer att det styrke-

baserade arbetssättets utövande bidrar till mindre stress hos både medarbetare och barn så är 

det en viktig metod att fortsätta utforska och sprida. Att så pass enkla men medvetet utövade 
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strategier kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle med välmående arbetstagare är kunskap 

som snabbt behöver spridas till organisationer och myndigheter för att vända den negativa 

trenden av ökande psykisk ohälsa.    

Det finns i hela den studerade verksamheten ett väldigt tydligt och gemensamt “Why” där 

samtliga respondenter är förvånansvärt ense om att de finns i organisationen för att ge varje 

barn den bästa dagen varje dag. Att låta arbetet ha sin grund i ett tydligt och uttalat “varför” är 

enligt Sinek (2011) en av de viktigaste faktorerna för att nå en värdebaserad och genuint enga-

gerad verksamhet. I den aktuella verksamheten beskrivs att de flesta beslut fattas med någon 

form av delaktighet och besluten har alltid i fokus att förbättra verksamheten för de externa 

kunderna (barnen). Medarbetarna beskriver också hur alla som arbetar där har en gemensam 

syn på ledarskap, på sitt ‘varför’ och på verksamheten i stort och att detta är mer eller mindre 

ett krav för att trivas. Som medarbetare måste man även vilja utvecklas och vara delaktig och 

man förväntas vara en aktiv del i verksamheten på ett sätt som flera respondenter uppger är 

unikt för verksamheten. Att möjligheten till delaktighet är viktigt för både engagemang och 

psykosocialt välbefinnande på arbetsplatsen är enligt Arbetsmiljöverket (2016) välkänt men i 

studien framkommer också att dessa förväntningar och kravet på delaktighet i vissa fall kan 

upplevas som stressande. Att kunna avgränsa sig och vara bra på att be om hjälp verkar vara 

viktiga förmågor för att klara av och trivas i den aktuella organisationen. Samtidigt uttrycker 

flera respondenter att det är tack vare den hjälpande kulturen som allt fungerar så bra och 

kanske är det där man behöver börja resan för att alla ska orka med den förändring som för-

bättringsarbetet skapar.      

De svar och den beskrivning som medarbetarna ger vid frågor som går att koppla till den psy-

kosociala arbetsmiljön pekar i en väldigt tydlig riktning. Svaren ringar in arbetslivets friskfak-

torer på både vad gäller de mer strukturella och organisatoriska faktorerna och de lite mer 

mjuka faktorerna på individ- och gruppnivå (Prevent, 2014, Hultberg, 2007, Hälsa och fram-

tid, 2008). Utifrån aktuell studies resultat satt i relation till de omfattande psykosociala arbets-

miljöproblem som har växt fram på arbetsmarknaden (Arbetsmiljöverket, 2016, 2018), är det 

svårt att förstå varför inte fler organisationer anammar ett styrkebaserat perspektiv på sitt le-

darskap och sitt personal- och förbättringsarbete. Samtidigt visar resultatet att organisationens 

arbetssätt i sin helhet ställer krav på alternativa prioriteringar och ett gediget och grundligt 

värdegrundsarbete under lång tid vilket kan vara en utmaning på en allt mer rörlig arbets-

marknad. Dock så verkar utmaningen med arbetssättet kompenseras av att när kulturen, enga-

gemanget, inspirationen, delaktigheten och känslan av ständig utveckling är på plats så väljer 

kompetent personal att stanna kvar. I studien hade fler än hälften av respondenterna arbetat 

längre än 10 år  i verksamheten. Medarbetare verkar även uppleva en god arbetsrelaterad 

hälsa och på lång sikt borde också arbetet betala sig i form av lägre personalomsättning, 

mindre sjukfrånvaro, bättre hälsa och hög kompetensnivå i verksamheten. Det uttrycks av 

vissa medarbetare att det finns en upplevelse av stress i arbetet främst kopplat till uttalade och 

outtalade förväntningar på att vara delaktig och ta del av information via böcker och mail som 

rör verksamheten i stort. Det finns också en uttalad upplevelse av att enstaka medarbetare 

ibland upplever sig behöva åsidosätta tid med barnen till förmån för möten/projektgrupper i 

olika former. Samtidigt uttrycks dock att stressen förmodligen skulle upplevas ännu större av 

att inte få vara delaktig och få information om vad som händer. På samma sätt beskrivs att 



 

 

52 

 

 

man i praktiken upplever att det är tack vare olika grupper/projekt som verksamheten utveck-

las och ständigt har fokus på barnens bästa. Utifrån att resultatet överlag påvisar friskfaktorer-

nas närvaro organisationen så anser författarna det rimligt att anta att det är på individnivå 

som det avgörs om arbetssättet i sin helhet är fullt ut positivt. Den hjälpande kulturen som 

samtliga respondenter på något sätt har nämnt och värdesätter högt är en stark motvikt till 

stress men kräver samtidigt att varje individ tar ansvar för att be om hjälp och värna sina grän-

ser.        

AL som en del ett generativt ledarskap bygger engagemang och kraft genom att skapa posi-

tiva bilder om ett önskat framtida läge och sprider inspiration och energi genom språkbruk, 

ordval och storytelling (Bushe, 2019). Det är tydligt i studien att gemensamma bilder, berät-

telser, människosyn och värderingar är viktigt och utgör en grundpelare i verksamhetens ar-

bete. Verksamheten utvecklas ständigt mot barnets bästa genom drömmen om det goda och 

inre ledarskap, tack vare att alla medarbetare har en gemensam grund att utgå från i sitt tän-

kande, handlande och varande. Frågan är dock om alla människor trivs med att arbeta med 

frågor, bilder och berättelser på det sätt som sker i den aktuella verksamheten. I både fokus-

grupp och intervjuer uttrycker respondenter att de upplever att all personal i organisationen är 

och tänker på samma sätt och att om man inte tänker likadant så kommer man inte trivas. Uti-

från detta är frågan i vilken utsträckning ett styrkebaserat arbetssätt baserat på praktiken av 5 I 

passar alla människor och verksamheter. Frågan är också i vilken utsträckning det styrkebase-

rade arbetssättets praktik kan anpassas till gemene man och verksamheter i helt andra 

branscher utan att tappa sin positiva effekt.    

      

6.1 Metoddiskussion 
Valet av verksamhet skedde genom ett subjektivt urval och valet föll på en organisation som 

under många år aktivt har arbetat styrkebaserat dock utan att uttryckligen använda sig av de 5 

ord som definieras i AL som dess kärnstrategier. Fördelen med att välja den valda organisat-

ionen var att det styrkebaserade arbetssättet skulle vara väl förankrat och förhoppningsvis visa 

resultat. Författarna såg också en fördel med att begreppen 5 I inte var kända i organisationen 

eftersom det troligen skulle göra respondenterna mer benägna att med egna ord beskriva sin 

upplevelse av sin arbetsplats. Dock gjorde också frånvaron av kunskap om 5 I att vissa frågor 

troligen upplevdes som upprepningar och att det i vissa fall krävdes ytterligare förtydliganden 

för att frågan skulle förstås på ‘rätt’ sätt av respondenterna.       

Metoden att göra både en enkät, intervjuer och en fokusgrupp fungerade väl och gav komplet-

terande perspektiv på hur kärnstrategierna utövades och upplevdes. Kunskapen om verksam-

heten ökade efter varje delstudie (se figur 3:1) och för varje steg blev förståelsen för prakti-

kens komplexitet djupare. Inför intervjuerna testades intervjumallen och den första intervjun 

genomfördes av författarna gemensamt för att öka samstämmigheten. Om samtliga intervjuer 

hade genomförts gemensamt hade det ökat reliabiliteten i studien men det var av tidsmässiga 

skäl inte möjligt. Fokusgruppen hölls på en av arbetsplatserna för att se till att deltagarna var i 

en bekväm och trygg miljö. Ursprungstanken var att hålla två fokusgrupper, en på vardera 

verksamheten för att medarbetarna skulle få vara med sina närmaste kollegor. På grund av 

sjukdomar skulle grupperna blivit väldigt små vilket gjorde att vi valde att slå ihop dem till en 
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fokusgrupp. Vi strävade efter en blandad grupp för att få så stor spridning som möjligt i åsik-

ter, tankar och erfarenhet. Vid heterogena grupper kan det finnas en risk att individer inte vå-

gar stå för sina tankar och åsikter om man inte är trygg med varandra. Inledningsvis frågades 

hur gruppen upplevde att sitta tillsammans över verksamhetsgränserna och samtliga reflekte-

rade över att det kändes bra och att de var vana vid att arbeta så. Gruppklimatet upplevdes av 

författarna som öppet och ordet gick runt till alla vid samtliga frågor. Upplägget med en fo-

kusgrupp med medarbetare från två olika förskolor istället för två fokusgrupper, en från var-

dera förskolan, bedöms inte ha påverkat resultatet negativt.  

I resultat och analysarbetet har författarna träffats eller haft möten på Skype för att nå konsen-

sus och få en gemensam och mer trovärdig bild (Creswell, 2018). Resultatet presenteras på tre 

olika sätt, utifrån kärnstrategierna, utifrån metoderna och som bilaga 7 en inventering av styr-

kor/framgångsfaktorer som sammanfattas i ett orsak-verkan diagram. Alla faktorer som be-

döms påverka den psykosociala arbetsmiljön är även sammanställda i en tabell utifrån indi-

vid/grupp, ledarskap och organisation. Olika sätt att presentera resultat på ökar validiteten. 

Generaliserbarhet i kvalitativa studier handlar om att visa hur studien är genomförd så att ge-

nomförandet kan granskas enligt Yin som Creswell (2018) refererar till. Vi hänvisar till bilaga 

8 och lämnar till läsaren att bedöma studiens generaliserbarhet.  

 

6.2 Förslag till mer forskning 
I berättelserna från medarbetare och ledare framkom att vissa skolor har gett förskolan feed-

back på att barnen som gått på deras förskola lättare kunde varva ner än barn från andra för-

skolor. Utifrån det skulle det vara intressant att följa upp barnen för att undersöka om arbets-

sättet ger långvariga positiva effekter på barnens förmåga och hälsa. Det skulle även vara in-

tressant att intervjua föräldrar som kunder och utforska deras upplevelser. I nästa steg vore det 

intressant att utforska hur långt utanför den egna verksamheten som lugnet, tryggheten och 

den positiva andan sprider sig. När barn och medarbetare exempelvis lär sig flippa frågor och 

får verktyg att hantera sin stress, hur påverkar det människor i deras omgivning? Kan ett utö-

vande av styrkebaserat arbetssätt med medvetet valda metoder och verktyg skapa ringar på 

vattnet som påverkar ett större antal människor än vad som är direkt uppenbart? 

Det skulle vidare vara intressant att intervjua medarbetare mer specifikt om deras upplevelse 

av hur ledarskapet påverkar deras psykosociala arbetsmiljö och se om det skiljer sig från sva-

ren i fokusgruppen. Undersökningen skulle vinna på att kompletteras med kvantifierbara mått 

på närvaro/sjukfrånvaro för att mäta om det finns en faktisk och mätbar effekt. Att göra en 

komparativ studie med annan förskola som utövar ett traditionellt arbetssätt skulle också vara 

intressant för att jämföra resultat och se vilka skillnaderna faktiskt är. Det skulle även vara in-

tressant att intervjua de som väljer att sluta på förskolan i ett tidigt skede och undersöka orsa-

kerna till det. 

Att utforska hur ska processen ska gå till vid en omställning från en mer traditionellt styrd 

verksamhet till en verksamhet som är styrkebaserat styrd är också viktigt forskning för att 

sprida arbetssättet vidare. Vilka förutsättningar måste var uppfyllda för att omställningen ska 

vara genomförbar och hållbar? Vad behöver göras först? Och vilka steg behöver sedan följa? I 

samma anda vore det intressant att utforska fler sätt att utöva kärnstrategierna på. Målet skulle 
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vara att skapa en sammanställning av olika styrkebaserade verktyg och metoder att tillämpa 

för att nå ett styrkebaserat arbetssätt med utgångspunkt i 5 I och som är anpassningsbar utifrån 

olika branscher och organisationers behov och förutsättningar.    

Det skulle slutligen också vara intressant att göra en språklig analys över vilka kärnberättelser 

som berättas i verksamheten, om de förändras över tid i utvecklingsarbetet och vilka samtal 

som lever kvar för att på djupet förstå berättelsernas värde och funktion.   
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BILAGA 2  
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BILAGA 3  

Värdeskapande intervjuguide - djupintervju 

Studien handlar om styrkebaserat ledarskap 

Öppnande berättelse 

 

1. Berätta om kort om din bakgrund, utbildning, tidigare erfarenhet och varför du har valt 

att arbeta här.  

 

Inquiry - låter individen förstå att de är värdefulla och att deras insats, tankar och be-

rättelser värdesätts  

● Beskriv hur du arbetar för att dina medarbetare ska känna sig uppskattade, värdefulla 

och som en självklar del i verksamheten och dess utveckling 

 

● Beskriv hur du gör för att involvera dina medarbetare i verksamhetens dagliga arbete 

och i utvecklingen mot framtidens verksamhet 

 

● Beskriv hur du/ni hanterar situationer som kräver nya lösningar, var och hur söker 

du/ni svaret? 

 

● På vilket sätt använder ni frågande/utforskande? 

 

 

Illumination - hjälper individen förstå hur de bäst kan bidra  

● Beskriv hur du arbetar för att du och varje medarbetare ska nå er fulla potential 

 

● Beskriv hur du gör för att utforska dina och medarbetarnas styrkor och hur ni använder 

de olika styrkor i den dagliga verksamheten    

o Hur jobbar du/ni med individens styrkor och utvecklingen av dessa 

o Hur kommer en ny medarbetare märka av och uppleva ert arbetssätt 

 

 

Inclusion - ger individen en känsla av tillhörighet 

● Berätta hur du ser på ert arbetssätt när det kommer till att skapa och vidmakthålla en 

verksamhet som drivs av samarbete, samverkan och samskapande 

o Hur arbetar ni med att utveckla samarbeten och samverkan? 

o Vilka bjuder ni aktivt in till ett samskapande? 
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● Beskriv hur du/ni arbetar för att skapa och utveckla “vi-känslan” i verksamheten 

o Beskriv hur du tror att jag som extern person kommer se och uppleva er sam-

hörighet (finns ex. artefakter så som kläder, logga, språkbruk etc)   

 

Inspiration - ger individen en känsla av riktning och gemensam strävan 

● Beskriv hur du/ni tillsammans medvetet arbetar för att verksamheten hela tiden ska ut-

vecklas och ta er närmare er vision 

 

● Berätta hur du gör för att vägen framåt hela tiden ska vara känd för varje medarbetare. 

Hur konkretiserar du den skrivna visionen så att den blir begriplig och görbar i en 

praktisk verksamhet?   

 

● Beskriv hur ni i praktiken arbetar med att er arbets- och utvecklingsplan så att den blir 

en naturlig del i er verksamhet 

 

Integrity - låter individen förstå att hen förväntas göra sitt bästa och bidra till något 

större 

● Beskriv hur du ser på ditt arbete och er verksamhet som en del i något större 

○ Vilken större helhet ser du att du och ditt arbete en viktig del i?   

○  Hur arbetar du/ni för att utveckla och medvetandegöra varje enskild medarbe-

tares upplevelse av att vara en viktig bit i ett större pussel?   

 

● Berätta hur du gör för att de du samarbetar och samverkar med i ditt arbete ska nå sin 

fulla potential och våga utmana sig själva och sin omgivning i strävan mot något ge-

mensamt större.  

○ Vad ser du som ditt viktigaste bidrag som ledare i en styrkebaserad verksam-

het? 

○ Hur gör du? 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

 

● Beskriv vad du behöver för att må bra när det kommer till din arbets- och livssituation 

 

● Beskriv vilka effekter du har observerat och upplevt på arbetsplatsen som du tillskri-

ver ert styrkebaserade sätt att leda och arbeta  

 

● Föreställ dig slutligen den ultimata arbetssituationen, den som gör att du gladeligen 

hoppar ur sängen varje måndag, med välbehag går till jobbet och med ett lugn går hem 

varje kväll.  

Beskriv hur nära den känslan du är i dag och vad som behöver förändras för att du ska 

komma lite närmare din ultimata arbetssituation    
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BILAGA 4 

Underlag till fokusgrupp 

Inquiry 2+10 minuter 

Vad är det i er verksamhet som gör att du upplever dig uppskattad? Hur känns det att vara 

uppskattad och uppskatta andra?  

 

Illumination 2+10 minuter 

Vad är det i er verksamhet som gör att du känner dig stärkt, vet hur du kan bidra och vad du är 

bra på?  Hur märker du att du och ditt arbete gör skillnad?  

 

Inclusion 2+10 minuter 

Hur upplever du att ni jobbar med inkluderande? Hur märker du att verksamheten är mån om 

att inkludera alla medarbetare? Hur känns det att vara inkluderad och bidra till att inkludera 

andra? 

 

Inspiration 2+10 minuter 

Vad är det i er verksamhet och ert sätt att arbeta som skapar inspiration och driver engage-

mang? Vad händer när du blir motiverad, inspirerad och engagerad? Hur känns det? 

 

Integrity 2+10 minuter 

Vad är det som gör att du ser dig själv som en del i en större helhet i ditt arbete och vad får det 

för resultat? Hur arbetar ni för att hålla kraften uppe och se till att verksamheten hela tiden ut-

vecklas?  

  

Psykosocial arbetsmiljö 2+10 minuter 

Vad tror du det är som gör att så många trivs på er arbetsplats? Vad är receptet? Hur gör ni?   

 

På bordet:  

Sätt ord på HUR  

 

Beteenden   Saker    Dokument    

 

Ord/språkbruk   Aktiviteter   Kroppsspråk 
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BILAGA 5 – Process över studien
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BILAGA 6 - Resultat enkätsvar 

Inquiry          M 
1. Vi arbetar mot ett känt gemensamt mål     6.91 

2. Vi ställer nyfikna och utforskande frågor till varandra    6.49 

3. Vi diskuterar ofta olika möjliga alternativ     6.86 

4. På min arbetsplats är den som frågar genuint intresserad av svaret  6.69 

5. Vi utforskar varandras olikheter      6.54 

6. Min närmaste chef frågar efter framgångar och möjligheter   6.89 

7. På min arbetsplats har vi mod att testa nytt     6.91 = 6.78 

Illumination 

8. I vårt arbetslag pratar vi ofta om våra styrkor och det vi är riktigt bra på 6.46 

9. Jag känner mig sedd av min närmaste chef     6.71 

10. I min arbetsgrupp lyfter vi det positiva i varje situation   6.28 

11. När det går riktigt bra brukar vi i vårt arbetslag ta oss tid att förstå orsakerna-  

framgångsfaktorerna- till varför det går bra     6.34 

12. Min närmaste chef delar goda exempel regelbundet i arbetsgruppen  6.91 = 6.47 

Inclusion 

13. På min arbetsplats är alla engagerade      6.31 

14. På min arbetsplats är alla delaktiga      6.77 

15. Mitt arbete känns viktigt och meningsfullt     6.94 

16. Jag känner mig trygg med mina kollegor     6.97 

17. Vi har en stark "vi-känsla"       6.77 

18. Vi har en god stämning på arbetsplatsen     6.74 

19. Vi har för vana att göra barn och föräldrar delaktiga i utvecklingsarbetet 6.66 

20. Hos oss är allas röst lika mycket värd     6.74 = 6.74 

Inspiration    

21. Min chef är inspirerande       6.8 

22. På min arbetsplats utmanas vi att tänka tillsammans    6.89 

23. Vi har en kreativ och inspirerande arbetsmiljö    6.2 

24. Vi har en attraktiv vision för vårt arbete     6.69 

25. Vi vet hur vi ska nå våra mål       6.54 

26. Jag känner mig uppskattad i mitt arbete     6.83 

27. Min närmaste chef får mig att utvecklas i mitt arbete    6.77 = 6.67 

Integrity 

28. Jag ser mitt arbete som en viktig del i något större    6.89  

29. Det finns utrymme att uttrycka behov, önskemål och förväntningar  6.63 

30. Jag gör alltid mitt bästa       6.91 

31. Jag förväntar mig att mina kollegor gör sitt bästa varje dag   6.89 

32. Mina chefer håller vad de lovar      6.54 

33. Jag vet när jag har gjort ett bra jobb      6.54  

34. Det är ok att göra fel/misslyckas- vi gör det till en lärande situation  6.77 = 6.77 

Psykosocial arbetsmiljö 

35. Jag känner att jag kan påverka min arbetssituation    6.15 

36. Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet.    6.69 

37. Jag trivs med mitt arbete       6.66 

38. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete    6.77 

39. Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats     6.89 

40. Jag känner mig trygg inför framtiden på min arbetsplats   6.54 = 6.62 
(Om summan av medelvärdet inte stämmer beror det på att medelvärdet räknats med fler decimaler än de två 

som återfinns i listan) 
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