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Förord  

Denna studie är ett samarbete mellan LKAB och ämnet Arbetsvetenskap 
vid Luleå tekniska universitet. Rapporten ska ses som ett uppslagsverk 
rörande de resultat som hittills framkommit inom studien Organisatorisk 
och social arbetsmiljö för chefer. Kortfattade presentationsbilder för 
intern spridning kommer att arbetas fram med bas från rapporten. 

Stort tack till samtliga medverkande respondenter inom LKAB som 
gjort denna studie möjlig. Projektgruppen vill också tacka pilotgruppen 
som givit återkoppling i projektets tidiga faser samt styrgruppen 
bestående av Åse Juhlin (Ordförande), Jonas Jones, Carina Martinsson 
och Stina Eriksson för uppmuntran och engagemang i studiens 
frågeställningar och genomförande. 

Vår förhoppning är att resultaten kommer till nytta i LKAB:s fortsatta 
och spännande utvecklingsresa. 
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Sammanfattning 

Projektet Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) för chefer 
genomförs för att få ökad kunskap om chefers arbetsmiljö inom LKAB i 
syfte att bidra till fortsatta arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Tidigare 
studier visar att chefers arbetsmiljö och hälsa påverkar medarbetares 
arbetsmiljö och hälsa varför denna studie är relevant för såväl chef som 
medarbetare. 

De forskningsfrågor som är utgångspunkten i denna rapport är: 

a) Vilka ledarskapsbeteenden och arbetsaktiviteter genomför chefer 
inom ett större svenskt gruvföretag? 

b) Hur är chefers hälsa, arbetsbelastning, arbetstid och nöjdhet med sin 
chefsroll inom ett större svenskt gruvföretag? 

c) Skiljer sig chefers hälsa, arbetsbelastning, nöjdhet med sin chefsroll 
och ledarskapsbeteenden mellan chefer i Sverige jämfört med chefer 
utomlands inom ett större svenskt gruvföretag? 

d) Hur beskriver unga chefer (35 år eller yngre) i ett större svenskt 
gruvföretag sin arbetsmiljö? 

e) Skiljer sig hälsa, arbetsbelastning, nöjdhet med sin chefsroll och 
ledarskapsbeteenden mellan unga (35 år eller yngre) jämfört äldre 
(över 35 år) chefer inom ett större svenskt gruvföretag? 

En systematisk litteraturstudie har genomförts för att sammanfatta 
kunskapsläget runt dessa forskningsfrågor inom gruvindustrin, tyngre 
industri samt andra sektorer och branscher. Litteraturstudien identifierar 
endast nio studier inom gruvindustrin som har anknytning till studiens 
forskningsfrågor. Samtliga av dessa studier är genomförda i en 
utomeuropeisk kontext. Det existerar dock en generell kunskap inom 
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forskningsområdet från andra sektorer och branscher som är relevant, 
kunskapsläget utifrån de studierna har sammanfattats som en bas för 
projektet.  

Projektet har flera datainsamlingsmetoder: 

• Chefsenkät om arbetsmiljö, hälsa, arbetsbelastning och 
ledarskapsbeteenden som skickats ut till samtliga chefer i Sverige 
och utlandsverksamheten inom LKAB:s två affärsområden Järnmalm 
och Specialprodukter  

• Intervjuer om arbetsmiljö med 10 slumpmässigt utvalda unga chefer 
(35 år eller yngre)  

• Medarbetar- och ovanstående chefsenkät om arbetsmiljö och 
ledarskapsbeteenden till 60 slumpvist utvalda chefer och deras 
medarbetare samt ovanstående chef 

• Arbetsaktivitetsverktyg i excel som de 60 slumpmässigt utvalda 
cheferna fyller i under en vecka avseende vilka arbetsaktiviteter som 
en chef lägger sin tid på 

• Intervjuer om arbetsaktiviteter med 10 slumpmässigt utvalda chefer 
av de 60 chefer som ingår i den fördjupade datainsamlingen 

Ett flertal resultat redovisas i rapportens tre olika resultatkapitel; 
litteraturstudie, chefsenkät och intervjuer.  

De slutsatser som dras för respektive forskningsfråga är: 

a) För chefer i Sverige är den självskattade ledarskapsbeteendeprofilen 
i medeltal att relationsorientering skattas högst med 49,07, följt av 
struktur med 45 och sedan förändring med 43,07. Maximalt värde 
för samtliga tre dimensioner är 60. Beteendeprofilen för chefer 
verksamma utomlands skiljer sig där struktur skattas högst med 
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49,48, följt av relation 48,31 och sedan förändring 45,15. Samtliga 
tre dimensioner behövs i ett framgångsrikt ledarskap. Hög 
relationsorientering är en central del av LKAB:s ledarfilosofi och 
studier under många decennier har visat att relationsorientering är 
viktigt för ett flertal utfall, t.ex. hälsa, produktivitet och effektivitet. 
De självskattade relationsnivåerna är relativt höga inom LKAB och 
kan fortsätta att utvecklas. Struktur och förändring i ledarskapet 
varieras utifrån verksamhetens situation. Förändring skattas lägst av 
de tre beteendeindexen i både Sverige och utomlands. Utifrån 
LKAB:s tydliga utvecklingsresa med införande av bl.a. dels ny 
huvudprodukt Järnsvamp, dels nya produktionsprocesser kan 
behovet av högre förändringsinriktning i ledarskapet vara en aspekt 
att beakta i målarbetet för ledarskapet. För hälsofrämjande och 
effektiva ledarskapsbeteenden (HEL) anger chefer i Sverige 148,76 
och chefer verksamma utomlands 150,15 på en skala mellan 0–180. 
Nivån är relativt hög och kan fortsätta att utvecklas. HEL är baserad 
på gemensamma faktorer hos framgångsrika organisationer och 
tolkningen av skalan blir därmed att ju högre desto bättre. 

Produktionschefer (PC) skattar beteendet med regelbundna 
arbetsplatsträffar signifikant lägre än andra chefsnivåer och PC:s 
strukturella förutsättningar för att bedriva ledarskap bör utredas 
djupare. Detta för att eventuellt finna förklaringar och åtgärder 
rörande den fleråriga utmaningen att många inom LKAB upplever 
att de ej får information i rätt tid. 

Per arbetsvecka lägger chefer i Sverige cirka två och en halv dag i 
medeltal på planerade möten och en dag på administrativa 
arbetsuppgifter. Drygt tre procent av arbetstiden läggs på spontana 
vandringar som i tidigare studier visat sig vara ett viktigt arbetssätt 
hos framgångsrika organisationer. Utredning avseende hur 
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procentandelen planerade möten och administrativa arbetsuppgifter 
kan reduceras till förmån för ökad tidsanvändning till spontana 
möten är intressant att genomföra. I målarbetet runt ledarskapet kan 
det vara en fördel att sätta mål för hur mycket tid som ska läggas på 
olika arbetsaktiviteter. Exempel på mål kan vara minst 10 procent 
spontana vandringar samt maximalt 40 procent planerade möten och 
maximalt 10 procent administration. Det är en statistiskt signifikant 
relation (p<0,05) mellan planerade möten och strukturorienterade 
ledarskapsbeteenden, där ju fler timmar en chef lägger på planerade 
möten desto högre är självskattningen av de strukturorienterade 
ledarskapsbeteendena. 

Sammantaget är slutsatsen att den relativt höga 
relationsorienteringen i ledarskapet ska bibehållas och fortsätta 
utvecklas i enlighet med ledarfilsofin. Utifrån LKAB:s 
utvecklingssituation bör förändringsorienteringen i ledarskapet 
stärkas. Den relativt höga nivån avseende hälsofrämjande och 
effektivt ledarskap (HEL) kan utvecklas ytterligare, det återstår 30 
skalsteg innan hela modellen är uppfylld. Tiden som chefer lägger 
på planerade möten och administration bör minskas för att frigöra 
tid till spontana vandringar. 

b) Den självskattade hälsan hos chefer är på en godkänd nivå där 80,1 
procent av cheferna som är verksamma i Sverige och 81 procent av 
chefer verksamma utomlands skattar sin hälsa som god/mycket god 
(i fortsättningen kallat god hälsa). Däremot visar resultatet på 
påtagliga skillnader utifrån variablerna kön och utbildningsnivå. 
78,1 procent av männen skattar sin hälsa som god jämfört med 84,6 
procent av kvinnorna. Avseende utbildningsnivå skattar 84,3 procent 
av cheferna som har universitetsutbildning god hälsa medan 
motsvarande procent för chefer utan universitetsutbildning är 74,7 
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procent. När chefer inom LKAB jämförs med chefer i Norrbotten 
generellt är samtliga mönster likartade för variablerna kön och 
utbildning. Förutom avseende kvinnor som är chefer inom LKAB 
som har något högre självskattad hälsa än chefer som är kvinnor i 
Norrbotten generellt (dock ej en signifikant skillnad).  

För nöjdhet med sin chefsroll kan kategorierna nöjd och ganska nöjd 
slås ihop för att beteckna en önskvärd och långsiktigt hållbar 
självskattad arbetssituation för chefer. Avseende nöjdhet med sin 
chefsroll är procentandelen chefer i Sverige som är nöjda/ganska 
nöjda 86 procent, för chefer verksamma utomlands är motsvarande 
siffra 77 procent. Detta är en hög nivå. Tre procent av cheferna i 
Sverige och åtta procent av cheferna verksamma utomlands uppger 
att de är ganska missnöjda. 

Rörande arbetsbelastning så är procentandelarna grönt arbete 
(sammanslagning av kategorierna sällan och inte alls dragit in på 
lunchrast, arbetat över eller tagit med arbete hem senaste tre 
månaderna) 19 procent för chefer i Sverige och 15 procent för 
chefer verksamma utomlands. 59 procent av cheferna både i Sverige 
och utomlands anger en arbetsbelastning där de drar in på luncher, 
arbetar över eller tar med arbete hem en till flera dagar i veckan. 
Resultaten pekar på att arbetsbelastningen för många chefer är hög 
och åtgärder för att begränsa arbetsbelastningen och öka andelen 
grönt arbete bör vidtas. Resultaten följer det nationella mönstret i 
Sverige avseende arbetsbelastning i chefsrollen. 

Avseende arbetstid så arbetar chefer i Sverige i medeltal 40,69 
timmar/vecka medan chefer verksamma utomlands arbetar 41,96 
timmar/vecka. Medelvärdena för chefers arbetstid är på en 
långsiktigt hållbar nivå, dock bör det beaktas att detta är 
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medelvärden och därmed finns det chefer som arbetar klart mer än 
dessa medelvärden. Det behöver även beaktas att t.ex. chefer under 
jord har 36 timmars arbetsvecka varför skillnaden till medelvärdet 
blir klart högre, i medeltal cirka 13 % mer arbetad tid gentemot 
populationens medelvärde, för dessa chefer. 

Sammantaget är slutsatsen att chefernas självskattade hälsa 
generellt är på en godkänd nivå men att kvinnor och högutbildade 
har en bättre hälsa än män och lågutbildade vilket behöver utredas 
vidare och åtgärder vidtagas utifrån perspektivet proportionell 
universalism. En hög andel av cheferna är nöjda med sin chefsroll 
och arbetstiden är i medeltal på en långsiktigt hållbar nivå, dock för 
chefer under jord är arbetstiden i medeltal något förhöjd utifrån att 
dessa chefer har 36 timmars arbetstid per vecka. Däremot är det en 
stor andel av cheferna som har en för hög arbetsbelastning - högst 
för chefer verksamma utomlands, åtgärder bör sättas in för att öka 
andel grönt arbete avseende arbetsbelastningen. 

c) Av de fyra ledarskapsbeteendeindexen relation, struktur, förändring 
och HEL så är den enda signifikanta skillnaden att strukturorienterat 
ledarskap skattas högre hos chefer verksamma utomlands jämfört 
med chefer verksamma i Sverige. Inom de beteenden som ingår i 
indexen så skattar chefer utomlands signifikant högre för ett flertal 
beteenden; att hjälpa till att hantera konflikter på ett konstruktivt 
sätt, att fördela arbete till grupper/individer på ett tydligt sätt, att 
tydliggöra vilka resultat som är förväntade, att sätta tydliga mål, att 
styra och koordinera arbetsaktiviteter på ett tydligt sätt, att 
omvärldsbevaka för att upptäcka möjligheter och hot för 
verksamheten, att ha regelbundna arbetsplatsträffar och att ge både 
positiv och konstruktiv återkoppling. För två beteenden så skattar 



Sammanfattning  xi 

chefer i Sverige högre än chefer utomlands; att socialisera med 
medarbetarna för att bygga relationer och att ge medarbetarna stort 
inflytande vid genomförandet av sina arbetsuppgifter. Mönstren 
indikerar skillnader i ledarskapsstil mellan chefer verksamma i 
Sverige jämfört med chefer verksamma i utlandsverksamheterna. 

Chefer utomlands har en signifikant högre självskattad 
arbetsbelastning än chefer i Sverige, speciellt avseende daglig 
arbetsbelastning. Orsaken till den signifikanta skillnaden bör utredas 
djupare. 

Arbetstid, chefers hälsa och nöjdhet med sin chefsroll skiljer sig inte 
signifikant mellan chefer utomlands och chefer i Sverige. 

Sammantaget är slutsatsen att de statistiskt säkerställda 
skillnaderna som existerar för studerade variabler är 
arbetsbelastning, indexet strukturorientering och åtta beteenden där 
chefer verksamma utomlands skattar högre än chefer i Sverige. För 
två beteenden skattar chefer i Sverige högre än chefer verksamma 
utomlands. 

d) De intervjuade unga cheferna (35 år eller yngre) uppger att de över 
lag mår bra och trivs i sitt arbete. Den generella uppfattningen är att 
arbetet är roligt, varierat och utmanande, men det finns också 
baksidor och aspekter som kan förbättras. Resultatet från 
intervjuerna beskrivs i fem övergripande teman, i sin tur 
innefattande 26 underteman. 

Den första tiden som chef kan upplevas som rörig med mycket att 
sätta sig in i. Särskilt arbetsmiljöansvaret och avsaknaden av 
etablerade introduktioner bidrar till detta. Å andra sidan hjälper det 
att som chef rekryterats inifrån organisationen. Mentorer av olika 
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slag framstår också som viktiga vid chefstillträdet, men förfarandet 
kan behöva formaliseras. De unga cheferna bemöts generellt väl vid 
sina tillträden. Att man sökt sig till chefsrollen uppges ofta vara för 
att man vill åstadkomma förändringar, självutveckling, att få jobba 
med människor eller att man är intresserad av ledarskapsfrågor. 
Ibland handlar det om att få ett miljöombyte eller mer stimulerande 
arbetsuppgifter. Rollen motsvarar förväntningarna även om många 
av de unga cheferna inte var beredda på mängden arbetsuppgifter 
och innebörden av arbetsmiljöansvaret. Vissa chefer känner sig mer 
låsta än förväntat. Man upplever tillgång till utbildning som bra men 
många av de unga cheferna saknar den introducerade 
chefsutbildningen, något som delvis kan vara en effekt av Covid-19 
pandemin. 

I princip alla av de unga cheferna upplever sig ha en 
relationsbaserad ledarstil. Denna ledarstil kan bryta mot traditionella 
ledarstilar inom företaget, där vissa medarbetare förväntar sig en 
starkt strukturorienterad chef som är expert inom produktion som 
bör besluta om det mesta på arbetsplatsen. Struktur och ordning är 
också centralt för många av cheferna. De upplever sig också att ha 
social/utåtriktad kompetens. Problem och konflikter hanteras genom 
dialog och diskussion. Cheferna måste ofta prioritera i sitt arbete. 
Detta behov upplevs ibland komma från bristande resurser och kan 
leda till att andra delar av ledarskapet blir lidande. Chefens 
arbetsmiljö upplevs påverka medarbetarnas arbetsmiljö. Främst som 
en effekt av att chefen är stressad och det påverkar bl.a. 
relationsbyggandet mellan chef och medarbetare. 

Cheferna beskriver ett antal utmaningar och svårigheter. Bland 
annat nämns mellanmänskliga personalfrågor som utmanande. 
Andra är osäkra på sin ledarskapskompetens eller sin förmåga att 
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kommunicera. Arbetsmiljöansvaret är också en källa till osäkerhet 
och en känsla av att inte räcka till. De många prioriteringar cheferna 
måste göra upplevs också som utmanande, särskilt i bemärkelsen att 
veta om man prioriterat rätt. Det finns även chefer som känner sig 
hindrade av intern byråkrati och politik. Rekrytering och bemanning 
upplevs som en av de största utmaningarna. Chefen måste sätta sig 
in i många IT-system, vilket utgör ytterligare en utmaning. 

Cheferna har olika stöd att tillgå. Många upplevs som viktiga och 
hjälpsamma, även om förbättringsområden också omnämns 
specifikt avseende KMA och HR BP. LKAB:s ledarfilosofi känner 
de flesta chefer till. De menar även att filosofin stämmer överens 
med deras eget ledarskap. Stödet som filosofin bidrar med till 
chefens ledarskap med varierar dock. Utbildningar är också ett stöd 
i ledarskapet. Tillgången på utbildningar är generellt sett bra men 
några chefer upplever att de saknar vissa utbildningar. De interna 
stödfunktionerna är viktiga för cheferna, framför allt i att hantera de 
utmaningar cheferna upplever. Många önskar dock ett bättre 
administrativt stöd. Det finns även en önskan om att 
stödfunktionerna i större utsträckning skulle kunna ta en operativ 
roll snarare än endast strategisk eller rådgivande. Stöden från vissa 
stödfunktioner såsom KMA och HR BP upplevs som 
personberoende. Även stödet från chefskollegor och närmsta chef är 
viktiga för att hantera utmaningar och svårigheter. Dock varierar 
närmsta chefs tillgänglighet. Några av de unga cheferna skulle 
uppskatta mentorsarrangemang. Det finns även de som anser att det 
finns behov av regelbundna kontakter med chefsstöd. Stödet från 
chefernas medarbetare är viktigt för hur cheferna upplever och 
hanterar utmaningar. 
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Arbetsuppgifterna och uppdragets tydlighet råder det viss 
tvetydighet kring – många önskar sig en ökad struktur och tydlighet 
från företaget och närmsta chef. Ungefär hälften av de unga 
cheferna upplever att de har en hög arbetsbelastning, vilket ofta sägs 
bero på de många arbetsuppgifter som tjänsten omfattar. De 
administrativa uppgifterna upplevs ofta som betungande och kan 
göra att andra arbetsuppgifter blir lidande. En hög arbetsbelastning 
kan göra att chefsrollen inte känns hållbar i längden. Ökade resurser, 
ökad bemanning och fler möjligheter till delegering beskrivs som 
något som skulle kunna minska arbetsbelastningen. För många 
varierar arbetsbördan över tidsperioder. Vissa chefer tar med sig 
jobbet hem i tankarna och några måste även ta med sig arbetet hem 
för att utföra arbetsuppgifter som ej hunnits med under ordinarie 
arbetstid. Pandemin har haft en inverkan på cheferna och dessutom 
har många av de intervjuade cheferna tillträtt under pandemin. 
Fysiska möten har under pandemin blivit färre men i stället har 
digitala möten, e-post och telefonsamtal blivit fler. Mötesmängden 
har dessutom ökat. Vissa chefer upplever en negativ effekt på sin 
hälsa som följd av pandemin. De nya arbetssätt som introducerats 
under pandemin har ökat flexibiliteten för cheferna. 

I summeringen av unga chefers arbetsmiljö lyfts ett flertal faktorer 
fram som viktiga för ett långsiktigt hållbart ledarskap:  

• Att chefen har ett faktiskt mandat att genomföra förändringar. 
• Att chefen blir lyssnad på. 
• Att det är en balans i antalet arbetsuppgifter, särskilt om 

chefen tilldelas arbetsuppgifter som ligger långt från 
verksamheten.   
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• Att det finns möjlighet till utveckling med nya uppdrag eller 
ansvarsområden.   

• Att det finns en tydlig uppdelning rörande ansvar. 
• Att chefen får feedback och stöttning.  
• Att det finns ett mer operativt verksamhetsstöd. Många 

stödfunktioner har övergått till att bli strategiska, vilket leder 
till att fler operativa arbetsuppgifter läggs på cheferna. 
Cheferna önskar att få hjälp med genomförandet av uppgifter 
snarare än råd, tips och hänvisningar. 

e) Slutsatserna för denna forskningsfråga baseras endast på 
populationen chefer i Sverige. Detta utifrån att chefer verksamma 
utomlands har en koncentration av chefer i åldersspannet 36 år och 
äldre, därigenom finns ingen jämförelsemöjlighet gentemot yngre 
chefer som är 35 år eller yngre. 

Avseende de självskattade ledarskapsbeteendeprofilerna så finns det 
både likheter och skillnader mellan unga och äldre chefer. Yngre 
och äldre chefer har båda två samma övergripande 
ledarskapsbeteendeprofil; relationsorientering skattas högst, följt av 
struktur och sedan förändring. Både för yngre och äldre chefer är det 
relativt höga nivåer för samtliga tre index. Äldre chefer skattar dock 
samtliga tre dimensioner högre än unga chefer. De skillnader i 
beteendedimensionerna som är signifikanta där äldre chefer skattar 
högre än yngre chefer är avseende struktur- och 
förändringsdimensionen. Inom indexen relation, struktur och 
förändring skattar äldre chefer signifikant högre än yngre chefer för 
beteendena; att uttrycka övertygelse att en person klarar en uppgift, 
att uppmärksamma bidrag och ge coachning vid behov, att 
tydliggöra vilka resultat som är förväntade av en specifik uppgift, att 
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sätta mål, att omvärldsbevaka för att upptäcka möjligheter och hot 
för verksamheten och att tolka händelser för att upptäcka behov av 
förändringar. 

Avseende hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden på 
indexnivå är skillnaderna mellan yngre och äldre chefer marginella 
och ej signifikanta. Både för yngre och äldre chefer är det relativt 
höga nivåer för HEL-indexet. Yngre chefer skattar signifikant högre 
än äldre chefer för dessa beteenden inom HEL; att skapa 
helhetsförståelse och förklara var organisationen är på väg, att ha 
regelbundna arbetsplatsträffar och att delegera mycket ansvar och 
befogenheter. Mönstren indikerar skillnader i ledarskapsstil mellan 
yngre och äldre chefer i Sverige.  

Arbetstid, arbetsbelastning, chefers hälsa och nöjdhet med sin 
chefsroll skiljer sig inte signifikant mellan yngre och äldre chefer i 
Sverige. 

Sammantaget är slutsatsen att de statistiskt säkerställda 
skillnaderna som existerar för studerade variabler är indexen 
struktur- och förändringsorientering och sex beteenden där äldre 
chefer skattar högre än yngre chefer. För tre HEL-beteenden, men ej 
på övergripande indexnivå, skattar yngre chefer högre än äldre 
chefer. 

Efter slutsatserna ges ett flertal praktiska råd till LKAB baserade på 
resultat och slutsatser, se avsnitt 8. Bland annat att chefer kan använda 
det utvecklade excelverktyget för att följa sina arbetsaktiviteter, 
arbetsbelastning, arbetstid och hälsa som underlag för egna åtgärder och 
dialog med sin ovanstående chef om arbetssituationen.  



Sammanfattning  xvii 

Projektet fortlöper med fördjupade analyser som, förutom 
datainsamlingen redovisad i denna rapport, även baseras på resultat från 
enkäter till medarbetare och ovanstående chef. Under år 2022/2023 
kommer vetenskapliga artiklar att skrivas och en uppföljande 
datainsamling att genomföras. Resultatet från dessa delar kommer ingå i 
nästa projektrapport under år 2023/2024. 
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  1 

1 Inledning 

1.1 Några centrala delar av LKAB:s arbetsmiljöarbete 

LKAB har ett omfattande arbetsmiljöarbete där arbetsmiljö och hälsa är 
prioriterade områden inom företaget. För att ge struktur till arbetet med 
arbetsmiljö finns ett verksamhetslednings-system där processer inom 
arbetsmiljöns olika områden beskrivs. Till detta finns olika 
stödfunktioner för att stötta chefer och medarbetare i arbetet. Human 
resource business partners (HR-BP) är HR-medarbetare som stöttar 
chefer och arbetsgrupper med frågeställningar som berör 
personalområdet, detta kan t.ex. beröra rehabilitering och organisatorisk 
och social arbetsmiljö. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA)-
medarbetare stöttar även dem chefer och arbetsgrupper rörande 
arbetsmiljöfrågor. Stöttningen från KMA gäller både fysisk samt 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Som en resurs i hälso- och 
arbetsmiljöarbetet finns företagshälsovården som arbetar med insatser 
på individ-, grupp- och organisationsnivå rörande både efterhjälpande, 
förebyggande och främjande inriktning. Ytterligare stöttning handlar om 
utbildningar inom arbetsmiljö, både kravställda utbildningar såsom 
Entréutbildning för att få access till arbetsplatsen och Arbetsmiljö och 
säkerhet för alla samt frivilliga fördjupningskurser. 

Avseende ledarskap och medarbetarskap finns ett par centrala 
ställningstagande inom LKAB för att ge riktning i verksamhetens 
utvecklingsprocesser. Inom den koncernövergripande ledningsfilosofin 
behandlas både ledarskap och medarbetarskap. Ledarskapet ska skapa 
förutsättningar för delaktighet och utveckling av medarbetarna. 
Medarbetarskapet handlar om att kontinuerligt utveckla sig själv och 
verksamheten (LKAB, 2020). Inom affärsområde Järnmalm är 
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ledarvisionen ”ett inkluderande och relationsinriktat ledarskap som 
bygger på tillit – som i kombination med handlingsutrymme som inte 
begränsar, lockar fram den fulla potentialen hos alla medarbetare och 
därmed driver utvecklingen av vårt företag, LKAB” (LKAB, 2017).  

För att beskriva vägen framåt för LKAB:s arbetsmiljöarbete har en 
färdplan tagits fram, se rapporten Färdplan för arbetsmiljö och säkerhet 
(LKAB, 2022). Färdplanen innehåller både kort- och långsiktiga 
aktiviteter. Några exempel på aktiviteter är 
Arbetsmiljöteknikerprogrammet i samarbete med Luleå Tekniska 
Universitet för att kompetensutveckla KMA och andra medarbetare 
inom företaget och att tillsätta en industridoktorand för att studera och ta 
fram en systematisk analysmodell för arbetsmiljöindikatorer. Detta 
aktuella FoU-projektet OSA för chefer är också en aktivitet för att få ett 
underlag för att få faktaunderlag runt chefers arbetsmiljö. En ledstjärna i 
LKAB:s arbetsmiljöarbete är hållbarhetsmålen innehållande 
arbetsmiljöindexet Säkra och sunda arbetsmiljöer. Indexet innehåller 
fyra indikatorer; allvarliga olycksfall och tillbud, varaktig betydande 
ohälsa, självskattad hälsa och upplevd inkludering, se Figur 1. 
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Figur 1. LKAB:s arbetsmiljöindex - Säkra och sunda arbetsmiljöer 

Hälso- och arbetsmiljöarbete kan beskrivas utifrån den s.k. 
niofältsmodellen, se Figur 2. Insatser behöver genomföras i samtliga nio 
rutor innehållande efterhjälpande, förebyggande och hälsofrämjande 
arbete på individ, grupp och organisationsnivå.  

 

Figur 2. Niofältsmodellen med FoU-projektets fokus inritat i svart 

LKAB vill ständigt utvecklas och lära sig mer om faktorer i arbetsmiljön 
som positivt påverkar chefers och medarbetares hälsa och arbetsmiljö. 
Detta projekt har en kartläggande och beskrivande ansats för att kunna 
arbeta proaktivt i arbetsmiljöarbetet och minska risker samt främja 
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hälsan. Projektrapporten har som avsikt att bidra med kunskapsunderlag 
för att främja faktabaserad dialog och arbetsmiljöåtgärder för samtliga 
av ovan nämnda specialistfunktioner, chefer och medarbetare som 
tillsammans är inblandade i LKAB:s hälso- och arbetsmiljöarbete för att 
öka andelen förebyggande och hälsofrämjande arbete. Studien avser 
också ge information till policybeslut om ledarskap på 
organisationsnivå, möjlighet till underlag för utveckling av chefens 
ledarskap vilket påverkar både medarbetargruppen och chefen som 
individ. Detta placerar projektet i den högra delen av niofältsmodellen, 
se svart ruta i Figur 2. 

1.2 Projektets bakgrund och syfte - Chefers organisatoriska 
och sociala arbetsmiljö 

Detta FoU-projekt berör chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 
Projektrapporten innehåller de första resultaten som framkommit i 
projektet. Under projektets gång kommer fördjupade analyser och 
ytterligare datainsamling att genomföras vilket kontinuerligt kommer att 
avrapporteras i projektrapporter, vetenskapliga artiklar, konferensbidrag 
och seminarier. Därför ska denna rapport ses i ljuset av en 
delrapportering inom projektet. Projektgruppen avser att kontinuerligt 
avrapportera resultat för att främja faktabaserad dialog och förbättrande 
arbetsmiljöinsatser. 

Chefers ledarskap är centralt i en organisation utifrån den formella rätten 
att leda och fördela arbetet. Hur ledarskapet utförs påverkar såväl 
organisatoriska utfall såsom kvalitet och produktivitet samt individuella 
utfall såsom medarbetarnas hälsa och upplevelse av sin arbetsmiljö (se 
Bass, 2008; Larsson, 2012). 
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Ledarskap definieras i detta projekt som en påverkansprocess för att 
uppfylla organisatoriska mål utifrån de tre beteendedimensionerna 
relation, struktur och förändring (Larsson, 2010). Relation innefattar 
beteenden för att utveckla goda relationer med sina medarbetare, 
chefskollegor, kunder och överordnad chef. Struktur inkluderar att 
införa regler, policys och rutiner på arbetsplatsen. Förändring handlar 
om att ständigt arbeta för utveckling inom organisationen. 
Medarbetarskap är det personliga ledarskapet som medarbetarna tar i sin 
yrkesroll (Tengblad, 2006). Ledarskap och medarbetarskap hänger 
samman där de praktiserade ledarskapsbeteendena ger varierande 
förutsättningar för medarbetarskap.  

Studier av privata och offentliga organisationer som är framgångsrika 
både avseende effektivitet och hälsa har identifierat gemensamma 
ledarskapsbeteenden. Resultaten har summerats i HEL (hälsofrämjande 
och effektivt ledarskap)-modellen som inkluderar nio olika 
beteendegrupper; 1. Strategiska och visionära rollen, 2. Kommunikation 
och information, 3. Delegering av både ansvar och befogenheter, 4. Öka 
lärandet inom organisationen, 5. Coacha medarbetaren mot individuella 
och organisatoriska mål, 6. Arbeta för enkelhet i organisationen, 7. 
Mänsklighet och förtroende, 8. Ledaren går runt och är synlig på 
arbetsplatsen och 9. Reflektivt personligt ledarskap (Larsson & Vinberg, 
2010). 

Studier om chefers arbetsmiljö, arbetstid och arbetsaktiviteter har 
identifierat att chefers arbetsdag ofta består av en fragmenterad tillvaro 
med många korta arbetsuppgifter, ständigt ny information som kräver 
reaktiva handlingar, höga krav och att dagen generellt är svårplanerad 
(se Yukl, 2019). Sedan 1960-talet har studier om chefers arbetssituation 
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genomförts och i en klassisk studie av Mintzberg användes kategorierna; 
administration, telefon, planerade möten, spontana möten och spontana 
vandringar i organisationen. Flera studier indikerar att chefer i medeltal 
använder cirka tre dagar i veckan till planerade möten och endast 
enstaka procent (variation mellan studierna på 1–9 %) till spontana 
vandringar med spontan interaktion med sina medarbetare. Mönstret 
med enstaka procent till spontana vandringar har bestått över tid, dock 
har antalet arbetade timmar för en chef i medeltal ökat (Larsson, 2012). 

I både amerikanska och svenska studier om ledarskapsbeteenden inom 
framgångsrika organisationer så framkommer att spontana vandringar 
för att skapa djupa relationer mellan chef och medarbetare, också kallat 
management by walking around, praktiseras till en hög procentandel av 
arbetstiden (Peters & Waterman, 1982; Larsson & Vinberg, 2010). Ett 
flertal av cheferna i dessa studier använde cirka hälften av sin arbetstid 
till spontana vandringar (Larsson & Vinberg, 2010). 

I en nyligen publicerad svensk studie studerades arbetsaktiviteter hos 
133 stycken finansiellt framgångsrika små- och medelstora företag 
(mindre än 250 anställda). Studien är en av de empiriskt mest 
omfattande, avseende antalet studerade företag, med fokus på 
arbetsaktiviteter. Resultaten visade att cheferna i dessa finansiellt 
framgångsrika företag använde cirka en dag i veckan (19,6 %) till 
spontana vandringar (Ahmadi, Macassa & Larsson, 2020). Resultatet är 
intressant och stryker ytterligare under tidigare slutsatser från 
framgångsrika organisationer om att spontan interaktion och 
relationsbyggande med sina medarbetare är viktigt. Chefer på olika 
hierarkiska nivåer har olika tonvikter i sitt ledarskap beroende på om det 
är på operativ, taktisk eller strategisk nivå. Chefer på operativ nivå har 
stort behov av tekniska färdigheter och detta behov faller i takt med 
högre hierarkisk nivå. Omvänt mönster gäller för de konceptuella 
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färdigheterna där behovet ökar med högre hierarkisk nivå (Northouse, 
2001). Värt att notera är att behovet av mänskliga färdigheter är högt på 
samtliga hierarkiska nivåer vilket pekar i riktning att 
relationsorienterade aktiviteter såsom spontana vandringar är viktigt 
oberoende av chefens hierarkiska position, se Figur 3. 

 

Figur 3. Chefers färdigheter på olika hierarkiska nivåer (Northouse, 2001) 

Arbetstiden i den svenska studien var i medeltal 52,4 timmar per vecka 
med en standardavvikelse på 11,9 timmar (Ahmadi, Macassa & Larsson, 
2020). Detta är cirka 30 procent högre än normal arbetstid vilket är en 
hög belastning som långsiktigt kan påverka chefers hälsa. Det finns 
ingen generell konsensus kring var gränsvärdet för när arbetstiden 
signifikant negativt påverkar hälsan (Spurgeon et al., 1997) men studier 
har pekat ut gränsvärden på mellan 41 och 63 timmar per vecka (Bannai 
& Tamakoshi, 2014). Chefers arbetsmiljö och hälsa är ett viktigt 
område, inte endast för att chefen har rätt till ett välbefinnande, utan 
även för medarbetarnas hälsa. Studier visar att chefers hälsa är relaterat 
till medarbetarnas hälsa (Skakon et al., 2010) samt att chefers hälsa 
också är relaterat till vilka ledarskapsbeteenden som praktiseras (Kaluza 
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et al., 2019) och att dessa beteenden i sin tur påverkar medarbetarnas 
hälsa (Kouppola et al., 2009). 

Utifrån ovanstående är det prioriterat att fortsätta studera chefers 
arbetsmiljö, arbetsaktiviteter och arbetstid för att ge förutsättningar för 
god hälsa, prestationer och ett välutvecklat medarbetarskap. 

1.2.1 Unga chefers arbetsmiljö 

Att vara chef för första gången är en utmanande situation och kräver en 
god förberedelse för att skapa en hållbar situation för chefen. I de flesta 
fall börjar nya chefer som första linjens chef på operativ nivå och i flera 
fall är chefen relativt ung vid tillträdet. I vissa företagskulturer kan ålder 
vara en faktor som spelar in och det kan vara extra utmanande för en 
ung chef att leda äldre medarbetare.  

En amerikansk studie visade om varför unga arbetstagare väljer att inte 
söka chefspositioner att de var nöjda med den position de för närvarande 
hade eller på grund av en rädsla för att behöva offra balansen mellan 
arbete och fritid med en chefsposition (Torres, 2014). På liknande sätt 
indikerar även en svensk undersökning att yngre generationer inte 
betraktar chefstjänster som eftersträvansvärda, utifrån de höga krav och 
förväntningar som organisationer ställer på dagens chefer (Rörström, 
2005). Utifrån dessa forskningsresultat anses det vara av yttersta vikt för 
organisationer att arbeta proaktivt med chefsförsörjning genom att finna, 
attrahera och behålla unga ledartalanger (Epitropaki, 2018). För att 
uppnå detta är det avgörande att arbetsgivare kan erbjuda en god och 
hälsosam arbetsmiljö samt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv inom 
chefsyrket (Chernyshenko et al., 2017; Crowley-Henry, Benson & Al 
Ariss, 2019).  
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En ny svensk studie på ett mycket stort antal chefer inom ett flertal olika 
samhällssektorer visar att unga chefer (yngre än 30 år) upplever sin 
arbetsmiljö som mer utmanande än medelålders och äldre chefer. 
Resultaten tyder även på att de unga cheferna har en betydligt högre risk 
för psykisk ohälsa, såsom utmattning och depression, än sina äldre 
chefskollegor (Larsson & Björklund, 2020). Samma studie visar även att 
den yngre generationen chefer själva skattar sitt ledarskap som mer 
negativt än vad äldre chefer gör. Värt att notera är dock att en ytterligare 
en studie på samma datamaterial, men som i stället utgår från 
medarbetarnas skattningar av sina chefer, tyder på att de yngre cheferna 
skattas högre av sina medarbetare vad gäller positiva, stödjande och 
utvecklande ledarbeteenden (Larsson, Mattson Molnar, Tinnerholm 
Ljungberg & Björklund, inskickad). Denna diskrepans mellan hur unga 
chefer uppfattar sig själva och hur de uppfattas av sina medarbetare i 
jämförelse med äldre chefer, tyder på att många unga är obefogat 
självkritiska och lägger onödigt stor press på sig själva. 

För att skapa en attraktivitet i chefsrollen hos unga samt främja ungas 
chefers hälsa, slår studier fast att det är viktigt för organisationer att se 
över vilka förutsättningar som ges för denna kategori chefer samt vilket 
stöd de själva efterfrågar och värderar i rollen (Saifman & Sherman, 
2019). De flesta studier om unga (och även nytillträdda chefer i 
allmänhet) är överens om stödjande relationer inom organisationen är 
kritiska för dessa individers förutsättningar till såväl framgångsrika 
prestationer som hälsa.  

Att i projektet ha en delstudie om unga chefers arbetsmiljö ger fördjupad 
information som kan användas som analysunderlag, t.ex. kring hur 
tillträdet som ung chef hos LKAB kan underlättas, hur chefer kan 
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behållas inom företaget samt hur chefsrollen kan läggas upp för att 
attrahera unga chefer. 

En fördjupad genomgång av litteratur som berör projektets 
forskningsfrågor har genomförts och presenteras i avsnitt 3. 
Litteraturstudien identifierar endast nio studier inom gruvindustrin som 
har anknytning till studiens forskningsfrågor. Samtliga av dessa studier 
är genomförda i en utomeuropeisk kontext. Det existerar dock en 
generell kunskap inom forskningsområdet från andra sektorer och 
branscher som är relevant, kunskapsläget utifrån de studierna har 
sammanfattats som en bas för projektet. 

1.3 Forskningsfrågor 

Projektets forskningsfrågor är formulerade med stöd i modellen PEO 
som innefattar P (population), E (exposure), O (outcome). Övergripande 
är studerad populationen som studeras större industriföretag och mer 
specifikt större gruvföretag. Empirisk datainsamling sker hos LKAB. 
Vid litteraturöversikten breddas dock sökorden till att inkludera, förutom 
gruvföretag, även industriföretag (och andra relevanta organisationer) 
för att få en bredare bas avseende resultat från tidigare studier. De 
exponeringar som studeras är hierarkisk chefsnivå, 
ledarskapsbeteenden, organisatoriska kontextfaktorer såsom 
kontrollspann (antal underställda medarbetare) samt bakgrundsfaktorer 
såsom anställningstid i företaget, chefserfarenhet, ålder, kön och 
utbildning. De utfall som studeras är chefers arbetsaktiviteter, 
ledarskapsbeteenden, arbetstid, hälsa, nöjdhet med sin chefsroll och 
arbetsmiljö.  

Projektets forskningsfrågor: 
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a) Vilka ledarskapsbeteenden och arbetsaktiviteter genomför chefer 
inom ett större svenskt gruvföretag? 

b) Hur är chefers hälsa, arbetsbelastning, arbetstid och nöjdhet med sin 
chefsroll inom ett större svenskt gruvföretag? 

c) Skiljer sig chefers hälsa, arbetsbelastning, nöjdhet med sin chefsroll 
och ledarskapsbeteenden mellan chefer i Sverige jämfört med chefer 
utomlands inom ett större svenskt gruvföretag? 

d) Hur beskriver unga chefer (35 år eller yngre) i ett större svenskt 
gruvföretag sin arbetsmiljö? 

e) Skiljer sig hälsa, arbetsbelastning, nöjdhet med sin chefsroll och 
ledarskapsbeteenden mellan unga (35 år eller yngre) jämfört äldre 
(över 35 år) chefer inom ett större svenskt gruvföretag? 

I denna första projektrapport kommer forskningsfrågorna a till e att 
hanteras samt även avrapporteras i vetenskapliga artiklar. Övriga 
forskningsfrågor nedan hanteras i vetenskapliga artiklar och den andra 
projektrapporten med planerad leverans under år 2023/2024. 

f) Varierar arbetsaktiviteterna hos chefer i ett större svenskt 
gruvföretag beroende på hierarkisk chefsnivå, ledarskapsbeteenden, 
organisatoriska kontextfaktorer såsom kontrollspann samt 
bakgrundsfaktorer såsom anställningstid i företaget, chefserfarenhet, 
ålder, kön och utbildning? 

g) Varierar ledarskapsbeteendena hos chefer i ett större svenskt 
gruvföretag beroende på hierarkisk chefsnivå, organisatoriska 
kontextfaktorer såsom kontrollspann samt bakgrundsfaktorer såsom 
anställningstid i företaget, chefserfarenhet, ålder, kön och 
utbildning? 
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h) Varierar arbetstiden hos chefer i ett större svenskt gruvföretag 
beroende på hierarkisk chefsnivå, organisatoriska kontextfaktorer 
såsom kontrollspann, ledarskapsbeteenden samt bakgrundsfaktorer 
såsom anställningstid i företaget, chefserfarenhet, ålder, kön och 
utbildning? 

i) Varierar hälsan hos chefer i ett större svenskt gruvföretag beroende 
på hierarkisk chefsnivå, organisatoriska kontextfaktorer såsom 
kontrollspann, ledarskapsbeteenden samt bakgrundsfaktorer såsom 
anställningstid i företaget, chefserfarenhet, ålder, kön och 
utbildning? 

j) Förändras chefers arbetsmiljö, arbetsbelastning, arbetsaktiviteter, 
arbetstid, hälsa och ledarskapsbeteenden mellan år 2021 och år 
2022/2023 inom ett större svenskt gruvföretag
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2 Metod 

Som en utgångspunkt i projektet har en litteratursammanställning 
genomförts som utgår från forskningsfrågorna. 

För att besvara forskningsfrågorna har flera olika typer av datainsamling 
genomförts: en enkät till samtliga chefer inom LKAB-koncernen, både i 
Sverige och utomlands, och intervjuer med chefer. Intervjuerna har dels 
fokuserat på unga chefers arbetsmiljö, dels chefers arbetsmiljö och 
arbetsaktiviteter generellt. För att kunna följa chefers arbetsaktiviteter 
har ett verktyg utvecklats i excel som använts som 
datainsamlingsverktyg där chefer kontinuerligt fyller i sina 
arbetsaktiviteter. 

För chefsenkäten är samtliga chefer inom LKAB:s två affärsområden 
Järnmalm och Specialprodukter inkluderade. Avseende fördjupade 
studier med verktyg för arbetsaktiviteter, medarbetarenkät och enkät till 
ovanstående chef har ett slumpmässigt urval med dragning utan 
återläggning genomförts. Innan urvalet genomförts har power- och 
representativitetsanalyser genomförts, se beskrivning nedan under 
avsnitt 2.2, för att få tillräcklig statistisk kraft och urval för att hantera 
forskningsfrågorna. Avseende urval av chefer till intervjuerna har ett 
slumpmässigt urval utan återläggning genomförts för respektive 
population; unga chefer respektive chefer i fördjupad studiegrupp. 
Strategi med mättnadsurval praktiseras för intervjustudierna. Studien är 
godkänd av Etikprövningsmyndigheten Dnr: 2021-01392.  
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2.1 Litteratursammanställning  

Litteratursammanställningen har genomförts utifrån 
forskningsfrågemodellen PEO, d.v.s. Population, Exposure och 
Outcome, där sökorden och kombinerad söksträng är valda utifrån den 
population, exponering och utfall som existerar i forskningsfrågorna. 
Sammanställningen genomfördes i olika steg. En systematisk sökning av 
vetenskapliga artiklar fokuserade på ledarskapsaspekter i gruvindustri 
och annan tung industri. Denna sökning genomfördes enligt en modell 
som använts av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) – den så 
kallade Mynak-modellen (Mynak, 2020a, 2020b). Följande 
inklusionskriterier användes: 

• studierna skulle ha fokus på arbetslivs- och arbetsplatskontexter 
• undersöka ledarskap i termer av stilar, beteenden, roller och liknande 

begrepp eller synonymer i relation till hälsa och välbefinnande samt 
utfall rörande hälsa, säkerhet och arbetsmiljö 

För att få en rimlig mängd studier att hantera valdes ytterligare 
avgränsningar i termer av att studierna skulle vara vetenskapliga artiklar 
i internationella tidskrifter med granskningsförfarande samt att de skulle 
vara skrivna på engelska och innehålla empiriskt material. Studier 
exkluderades om de fokuserade på andra kontexter än arbetslivet. Alla 
sökningar genomfördes i databaserna Scopus och Web of Science. Efter 
varje sökning rensades materialet på dubbletter. 

Det första steget innefattade en sökning som gick ut på att skapa en bild 
specifikt för ledarskapsaspekter inom gruvindustrin och annan tung 
industri. Denna sökning utgick från den sökning som genomförts av 
Mynak (2020a) men med följande förändringar. Outcome utvidgades till 
att innefatta effekter på arbetsmiljön, såsom arbetsmiljö och säkerhet. 
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För Population infördes en avgränsning till tung industri, i detta fall: 
gruvindustri, extraherande eller råvaruutvinnande industri, 
processindustri och byggindustri. Sökorden för Population lades på en 
högre nivå – d.v.s. till att inkludera dessa industrier i stället för företag 
inom dessa industrier – med motiveringen att denna första sökning 
ämnade ge en översiktlig bild. 

Den första sökningen resulterade i 382 unika artiklar. En granskning av 
samtliga sammanfattningar (abstract) i dessa artiklar resulterade i att 94 
artiklar inkluderades. Av dessa behandlade 64 artiklar ledarskap i 
relation till olika utfall om säkerhet och 20 artiklar behandlade ledarskap 
i relation till utfall om personalomsättning, ohälsa och 
arbetstillfredsställelse. Två artiklar handlade om ledarskap i relation till 
utfall om effektivitet/produktivitet, fem artiklar var genomförda med 
kvalitativ design och tre artiklar fokuserade på olika aspekter relaterade 
till kön. Några artiklar handlade om flera av de nämnda perspektiven. 
Sökningen avgränsades vidare till gruvindustrin. Detta resulterade i 13 
studier, varav sju inkluderades. 

Det andra steget inkluderade en sökning som fokuserade specifikt på 
chefers arbetsmiljö i gruvindustrin. Denna sökning resulterade i 11 
artiklar. Fyra av dessa ingick i den första sökningen. Två av dessa 
bedömdes vara relevant för projektet. 

Sökningens söksträngar för de första sökningarna framgår av Tabell 1 
nedan. Figur 4 sammanfattar processen. 
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Tabell 1. Söksträngar använda i det första två sökningarna. 

Steg Databas Söksträng 
1 Scopus (TITLE-ABS-KEY ("mining industr*" OR 

"extractive industr*" OR "process industr*" OR 
"construction industr*")) AND (TITLE-ABS-KEY 
(leadership OR "leader* behavior*" OR "leader* 
style*" OR "leader* skills" OR "supervisor* 
behavior*" OR "manag* behavior*")) AND (TITLE-
ABS-KEY ("well being" OR wellbeing OR (healthy 
W/0 (work* OR employ* OR occupational OR 
subordinate)) OR "healthy employee" OR "healthy 
work" OR health OR safe* OR security OR "work* 
environment" OR (occupational W/3 (health OR 
safety)))) 

Web of 
Science 

TS=("mining industr*" OR "extractive industr*" 
OR "process industr*" OR "construction 
industr*") AND TS=(leadership OR "leader* 
behavior*" OR "leader* style*" OR "leader* 
skills" OR "supervisor* behavior*" OR "manag* 
behavior*") AND TS=("well being" OR wellbeing 
OR (healthy NEAR/0 (work* OR employ* OR 
occupational OR subordinate)) OR "healthy 
employee" OR "healthy work" OR health OR safe* 
OR security OR "work* environment" OR 
(occupational NEAR/3 (health OR safety))) 

2 Scopus TITLE-ABS-KEY ("mining industr*" AND (manager* 
OR leader* ) AND "work environment*" ) 

Web of 
Science 

TS=("mining industr*" AND ( manager* OR leader* 
) AND "work environment*") 
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Figur 4. Flödesdiagram över de systematiska sökningarna. 

Mot bakgrund av det begränsade antal artiklar som slutligen 
inkluderades av sökningen breddades litteratursökningen. Detta är alltså 
tillägg till de första två systematiska sökningarna. I ett tredje steg 
granskades relevanta tidigare generella litteraturöversikter och artiklar, 
främst gällande ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa och 
välbefinnande. Även artiklar gällande chefers egna arbetsvillkor och 
egen hälsa och hur dessa aspekter relaterar till förhållanden hos 
medarbetare granskades. Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak 
2020a, 2020b) har genomfört en kunskapssammanställning om hur olika 
aspekter av ledarskap har samband med medarbetares hälsa och 
välbefinnande. I sammanställningen som genomförts enligt den så 
kallade Mynakmodellen refereras till ett flertal studier publicerade 
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mellan 2009 och 2019. Fokus i denna sammanställning har varit på 
studier utförda i en nordisk kontext publicerade som vetenskapliga 
artiklar i internationella tidskrifter. Från detta förfarande inkluderades 33 
artiklar.  

I ett fjärde steg studerades exkluderade studier från Mynak:s 
kunskapssammanställning (Mynak 2020c) med fokus på att finna 
artiklar om ledarskap i ”tyngre industri”, främst inom gruvindustri och 
byggindustri. Totalt exkluderades i studien 458 studier. En sökning 
bland dessa studier med sökordet Mining resulterade i sex studier och en 
sökning med sökordet Construction resulterade i 11 studier. Abstract och 
fulltext av dessa studier granskades.   

I ett femte steg summerades andra relevanta litteraturöversikter och 
metaanalyser med koppling till projektets forskningsfrågor från andra 
populationer (totalt 14 studier). I ett sjätte steg sammanfattades även 
relevanta studier om unga chefers arbetsvillkor och välbefinnande från 
andra populationer (totalt 20 studier).  

2.2 Chefsenkäten  

Enkäten innehåller 17 frågor där vissa områden har delfrågor. Innehållet 
berör områdena chefers arbetsbelastning, nöjdhet, hälsa och 
ledarskapsbeteenden. Arbetsbelastning mäts utifrån Arbetsmiljöverkets 
fråga ”Har Du så mycket att göra så att Du blir tvungen att dra in på 
luncher, arbeta över eller ta med jobb hem?” med modifikationen att 
sista svarsalternativet, sällan/aldrig, delas upp i två separata 
svarsalternativ; sällan och aldrig. Svarsalternativen kan slås ihop för att 
få jämförbarhet gentemot Arbetsmiljöverkets statistik från sin nationella 
Arbetsmiljöundersökning (Arbetsmiljöverket, 2020). Även nöjdhet med 
sitt arbete är hämtad från Arbetsmiljöverkets undersökning. Frågan 
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avseende självskattad hälsa ”Hur bedömer Du ditt allmänna 
hälsotillstånd?” används i flera undersökningar både nationellt och 
internationellt, bl.a. i Folkhälsomyndighetens nationella årliga 
undersökning Hälsa på lika villkor (Folkhälsomyndigheten, 2022). 
Frågorna om ledarskapsbeteenden utgår från den tre-dimensionella 
beteendeteorin med relations-, struktur- och förändringsorienterat 
ledarskap (Arvonen, 2002, 1991; 1994) samt hälsofrämjande och 
effektivt ledarskap (HEL) av Larsson & Vinberg (2010). De tre 
dimensionerna har sex frågor i varje dimension och HEL 18 frågor. 

Vid uppbyggnaden av studien så genomfördes beräkningar av vilken 
data och svarsfrekvens som behövs för att kunna besvara 
forskningsfrågorna med rimlig säkerhet s.k. power- och 
representativitetsberäkningar. Beräkningarna utgick från tidigare studier 
av hälsofrämjande och effektivt ledarskap och de medelvärden och 
standardavvikelse som fanns i den interventionsstudien (Larsson, 2017). 
För att en skillnad av en insats ska vara relevant ur ett praktiskt 
perspektiv angavs ett spann på 15 till 20 procents skillnad. Alfa-värdet 
sattes till 0,05 (fem procent) och beta-värdet till 0,8 (80 procent). Som 
stöd i beräkningen användes en beräkningssnurra utvecklad av 
statistikprofessor Rollin Brant vid University of British Columbia 
(https://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/n2.html). Resultatet visar på 
ett behov av minst 48 chefer för att kunna besvara forskningsfrågorna. 
Det finns även ett par olika tumregler som används vid design av studier 
rörande antalet datapunkter som behövs per oberoendevariabel i 
forskningsfrågorna. Rekommendationerna varierar mellan 5–15 
datapunkter per oberoendevariabel. Detta ger ett spann mellan 40–120 
chefer som ingår i denna studie. Perspektivet att svaren som tas fram ska 
ha en representativitet kräver att ett tillräckligt antal chefer medverkar i 
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studien. För att beräkna antalet har totala chefspopulationen angetts till 
420 chefer, konfidensnivån 0,05 (5 procent) och felmarginalen till 10 
procent och en beräkningssnurra använts 
(https://www.calculator.net/sample-size-
calculator.html?type=1&cl=95&ci=10&pp=50&ps=400&x=0&y=0). 
Resultat visar på ett behov av 78 chefer. Dessa beräkningar ger en 
indikation över antalet medverkande chefer som behövs för att studien 
ska ha en rimlig möjlighet att besvara forskningsfrågorna på ett för 
chefspopulationen representativt sätt. Utöver detta behöver 
forskningsetiska perspektiv beaktas, d.v.s. det är frivilligt att medverka. 
Den praktiska delen rörande vad som är möjligt rent resursmässigt 
behöver också tas in i ekvationen vid genomförandet. Utifrån samtliga 
dessa perspektiv är utfallet i datainsamlingen, se resultatkapitel, på en 
god nivå avseende antalet medverkande chefer i projekt. 

Initialt genomfördes en bortfallsanalys för att studera om det finns 
statistiskt signifikanta skevheter i svarsfrekvensen utifrån 
bakgrundsvariablerna; ålder, kön, verksamhetsort, land. T- och chi-2 
tester användes och signifikansnivån fem procent eller lägre användes 
för att bedöma skillnader. 

Datamaterialet analyserades genom att deskriptivt redovisa svaren i 
stapeldiagram och tabeller med aritmetiska medelvärden och 
standardavvikelse utifrån forskningsfrågornas innehåll. För 
forskningsfrågorna som avser skillnader används t-test och chi-2 test för 
att analysera eventuella signifikanta skillnader. 
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2.3 Intervjuer med unga chefer (35 år eller yngre) om deras 
arbetsmiljö 

I studien intervjuades tio unga chefer om deras arbetsmiljö och 
upplevelse av chefsrollen. Intervjuerna var semistrukturerade. Som ung 
chef räknas alla chefer som är 35 år eller yngre. Detta fastställdes genom 
LKAB:s personalsystem och dubbelkollades också med respondenten 
vid intervjutillfället. De tio cheferna valdes slumpmässigt ut från 
populationen unga chefer. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se Bilaga A). Intervjuguiden 
bestod av 34 frågor och var uppdelad i följande teman: 

• Första mötet med LKAB 
• Förväntningar på chefsrollen, introduktion, drivkrafter och 

utveckling 
• Ditt ledarskap och arbetsmiljön i medarbetargruppen 
• Stöd i chefsrollen 
• Egen arbetsmiljö och hälsa 
• Framtid 

Frågorna utformades för att undersöka frågeställningen på djupet och 
baseras på tidigare forskning samt författarnas tidigare erfarenhet av 
liknande studier. En pilotintervju genomfördes innan de tio utvalda 
cheferna intervjuades. Pilotintervjun syftade till att testa intervjuguiden 
och att intervjun kunde genomföras inom angiven tidsram (90 minuter). 
Den ursprungliga intervjuguiden modifierades något efter pilotintervjun: 
enskilda frågor tillkom, andra delades upp och förtydligades. Tidsramen 
bedömdes som rimlig. 
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Utvalda chefer kallades till intervjuerna av projektets HR-koordinator. 
Kallade respondenter anmälde sitt intresse att delta genom att tacka ja 
respektive nej till denna kallelse. I de fall en tilltänkt respondent tackade 
nej valdes en ny respondent slumpmässigt från population unga chefer. 
De chefer som tackade ja ombads fylla i en samtyckesblankett.   

Intervjuerna genomfördes digitalt med hjälp av Microsoft Teams. Ljudet 
från intervjuerna spelades in. Vid varje intervju deltog en respondent 
(den unga chefen) samt två intervjuare från projektgruppen. En 
intervjuare (huvudintervjueraren) deltog vid alla intervjuer, medan den 
andra intervjuaren (medintervjuaren) utgjordes av en av fyra andra 
forskare i projektet (två forskare deltog vid två av intervjuerna vardera, 
två andra forskare deltog vid tre av intervjuerna vardera). 
Huvudintervjuaren ledde intervjuerna, bl.a. innefattande genomgång av 
formalia och att ställa frågor från intervjuguiden. Medintervjuaren 
fokuserade på att ställa följdfrågor och fördjupande frågor. 

Nittio minuter avsattes för varje intervju. Varje intervju inleddes med att 
informera respondenten om projektet och dess syfte. Här söktes även 
respondenternas muntliga samtycke för deltagande i studien samt att 
intervjun spelades in (alla chefer samtyckte). Respondenterna gavs här 
även möjlighet att ställa frågor om studien. Intervjuerna presenterade sig 
för respondenten, och respondenten ombads sedan själv presentera sig 
utförligt. Därefter utgick intervjun från intervjuguiden. Intervjuerna 
avslutades med att fråga om respondenten hade något att tillägga eller 
om den hade ytterligare frågor. Slutligen berättade intervjuarna om hur 
resultatet från intervjuerna planerades återkopplas. Intervjun innefattade 
vanligen en kort paus efter ca 45 minuter. 

I snitt tog intervjuerna 92 minuter (exkl. rast). Flertalet intervjuer krävde 
mer än de avsatta 90 minuterna. Om intervjuarna under intervjuns gång 
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upptäckte att tiden inte skulle räcka till för att ställa alla frågor i 
intervjuguiden, frågades respondenten om den ville förlänga intervjun 
eller avsluta vid avsedd tid. De flesta valde att förlänga intervjun. I de 
fall intervjun inte förlängdes hoppades frågor intervjuarna bedömde som 
mindre kritiska över. Om tid fanns över i slutet av intervjun ställdes de 
frågor som hoppats över. 

Intervjuerna skickades för transkribering hos firman transkribering.nu. 
Transkripten lösenordskyddades. 

Mjukvaran NVivo (se https://www.qsrinternational.com/nvivo-
qualitative-data-analysis-software/) användes för att koda intervjuerna. 
Alla transkript lästes in i NVivo och NVivo-filen lösenordskyddades. 
Kodningen av intervjuerna delades upp mellan fyra av de forskare som 
deltagit i intervjuerna. Varje forskare ansvarade för att koda de intervjuer 
de närvarat vid (huvudintervjuaren tog ansvar för de intervjuer där den 
femte forskaren, en av medintervjuarna, medverkat). En av forskarna tog 
fram de ursprungliga övergripande koderna. Alla transkript kodades 
först under dessa övergripande koder. Varje forskare fick sedan ansvar 
för en eller flera övergripande koder. De övergripande koderna delades 
in i underkoder. Det intervjuresultat som presenteras i kapitel 5 är 
baserat på dessa koder. Dock modifierades vissa teman, sammanfogades 
eller togs bort i syfte att förenkla presentationen av resultatet. 
Inblandade forskare gick sedan igenom dessa texter för att säkerställa att 
texten representerade koderna. 
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2.4 Verktyg för att kontinuerligt följa chefers arbetsmiljö, 
hälsa och arbetsbelastning 

Ett verktyg för att följa chefers arbetsmiljö, hälsa och arbetsbelastning 
utvecklades. Verktyget utvecklades i Microsoft Excel med hjälp av 
makron. En första version av verktyget skickades ut till tre chefer i 
projektets pilotgrupp för test. Vissa förändringar i funktionaliteten i 
verktyget infördes till följd av detta. Verktyget granskades och 
signerades av LKAB:s IT-avdelning. Detta var nödvändigt för att 
verktyget skulle kunna användas på chefernas datorer. En 
instruktionsfilm för verktyget spelades in (se 
https://youtu.be/apTsDHw6t4I). 

Ett slumpmässigt urval av 53 (målbild 60) chefer valde att delta i denna 
del av studien. Information om denna del av studien, samt verktyget, 
skickades ut i samband med information om den fördjupande 
enkätstudien. Cheferna ombads rapportera en arbetsvecka i verktyget. 
Totalt 45 chefer skickade in data. 

Insamlade data från verktyget extraherades och behandlades med hjälp 
av ett Python-skript. Dessa data exporterades till Microsoft Excel och 
importerades sedan till SPSS för vidare analys. Analysen innehåller 
deskriptiv statistik samt skillnads- och korrelationsanalyser där data från 
chefsenkäten kopplades ihop med datan från excelverktyget.  

I syfte att validera datainsamlingsverktyget för chefers arbetsaktiviteter 
genomfördes tio fördjupande intervjuer. Dessa chefer var ett 
slumpmässigt urval av de 53 chefer som valts ut för verktyget. 
Intervjuerna syftade även till att få en fördjupad bild över arbetsdagar 
för chefer vid LKAB. Dessa resultat presenteras inte i denna delstudie 
utan kommer vara med i vetenskapliga artiklar och nästa projektrapport
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3 Resultat av kunskapssammanställning 

3.1 Systematisk litteraturstudie med fokus på gruvindustrin 
och tung industri 

Denna sökning resulterade främst i artiklar med fokus på säkerhet och 
en del andra utfall och i huvudsak inte på utfall som anges i projektets 
forskningsfrågor. När det gäller artiklar om hur ledarskap relaterar till 
utfall kring säkerhet är de flesta studier utförda i Kina, Taiwan, Korea, 
Trinidad, Tobago och Arabien och de flesta handlar om byggindustri 
(”construction industry”). Ett generellt resultat av dessa studier är att 
ledarskap benämnt som ”transformational leadership”, ”safety 
leadership” och ”safety-specific transformational leadership” har 
positiva signifikanta samband med utfall kring säkerhet och 
säkerhetskultur. Några studier är utförda i en europeisk kontext och 
några studier är systematiska översikter, även dessa rör i huvudsak 
byggindustri. En systematisk översikt av produktionsprocesser inom 
byggindustrin (Neale & Gurmu, 2021) pekar på att ett ineffektivt 
ledarskap medför olika problem, medan motsatt typ av ledarskap bidrar 
till positiva utfall. En studie av 811 byggnadsarbetare vid 85 
arbetsplatser i Danmark och Sverige (Grill et al., 2017) indikerade att 
”’transformational, active transactional, rule-oriented and participative 
leadership’ predict positive safety outcomes, and ’laissez-faire 
leadership’ predict negative safety outcomes”. En annan studie i samma 
kontext (Grill et al., 2019) visade att ett mer transformativt ledarskap var 
vanligare i Sverige jämfört med Danmark, vilket visar på betydelsen av 
kultur i olika länder. Några studier berör byggindustri i USA (Schwatka 
& Rosecrance, 2016), England (Langford et al., 2000) och Australien 
(Newaz et al., 2021) samt gruvindustri i Australien (Selleck et al., 2019). 
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I en översikt om arbetsmiljöarbete inom byggindustri av svenska 
forskare (Johansson et al., 2019) identifierades 146 artiklar i Europa, 
Canada, USA, Australien och Japan som behandlade flera faktorer 
relaterade till olycksfall och säkerhet. 

När det gäller ledarskap i relation till andra utfall visar en kinesisk 
studie (Chen, 2020) att ett ”bra ledarskap” har samband med 
medarbetares lägre grad av personalomsättning och högre 
arbetstillfredsställelse i mineralindustri. Coetzer et al. (2017) visar att 
resurser i arbetet är en mellanliggande variabel mellan ledarskap och 
utbrändhet hos medarbetare. En kanadensisk studie (McCabe et al., 
2008) redovisade att en låg kvalitet i ledarskapet i byggindustrin var en 
av de faktorer som mest bidrar till negativa arbetsrelaterade ohälsoutfall. 
I en annan artikel (Haas et al., 2014) pekas på att problem gällande 
kommunikation, samarbete och ledarskapsutveckling inom 
gruvindustrin bidrog till brister i färdigheter bland medarbetare. 

När det gäller det fåtal kvalitativa studier som noterades berörde även 
dessa främst om säkerhet och studier fokuserade på gender rörde främst 
om attityder kring kön och skillnader mellan dessa gällande säkerhet 
mm. Några studier berörde också ålder och sårbarhet hos yngre 
personal inom tung industri. 

Tabell 2 visar de studier som slutligen inkluderades fokuserade enbart på 
gruvindustrin. 

  



Resultat av kunskapssammanställning  27 

 

Tabell 2. Sökning med fokus enbart på aspekter av ledarskap inom gruvindustri 
om samband mellan ledarskap och medarbetares arbetsmiljö- och hälsoutfall. 

Referens Land Design Samband Population 
Chen (2020) Kina Tvärsnitt Ja 368 anställda 
Maximo et al. (2019) Sydafrika Tvärsnitt Ja 244 anställda 
Zhang et al. (2017) Kina Tvärsnitt Ja 800 anställda 
Amponsah-Tawiah et 
al. (2017) 

Ghana Tvärsnitt Ja 255 anställda 

Li et al. (2021) Kina Tvärsnitt Nej 593 anställda   
Zhu et al. (2020) Ghana Tvärsnitt Ja 850 anställda  
Heyns et al. (2021) Sydafrika Tvärsnitt Ja 253 anställda  

I en studie av Chen (2020) var ett resultat att ett kvalitativt bra ledarskap 
var relaterat till positiva utfall gällande arbetstillfredsställelse och 
personalomsättning samt att goda arbetsmiljöförhållanden var en 
mellanliggande variabel mellan ledarskap och medarbetares 
arbetstillfredsställelse. Resultat från studien av Maximo et al. (2019) 
visade att ”authentic leadership” predicerade både medarbetarnas tillit 
till cheferna och säkerhetsaspekter. Zhang et al. (2017) visade att ledares 
säkerhetsbeteenden påverkades av faktorer som exempelvis policy om 
säkerhet. Amponsah-Tawiah et al. (2017) visade på positiva samband 
mellan ”safety leadership” och lägre grad av personalomsättning. Den 
femte studien av Li et al. (2021) visade inte på samband mellan 
ledarskap och säkerhetsaspekter. Studien av Zhu et al. (2020) fokuserade 
på tre dimensioner av ”safety leadership” och visade på en del 
medierande effekter gällande psykosociala stressymtom bland 
gruvarbetare. Studien av Heyns et al. (2021) visade på relationer mellan 
hur medarbetare bedömer förbättrat stöd i ledarskapet och säkerhet och 
arbetsengagemang. 
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3.2 Systematisk litteraturstudie med fokus på chefers 
arbetsmiljö i gruvindustri  

Även här rörde huvuddelen av studierna en utomnordisk kontext med ett 
bredare fokus på arbetsmiljö och resonemang om interventioner. En 
narrativ översikt om interventioner gällande mental ohälsa (Asare-Doku 
et al., 2020) identifierade 418 studier varav sju studier inkluderades (fem 
kvantitativa och två kvalitativa). Dessa författare argumenterar för att 
det finns potential att genomföra organisatoriska interventioner för att 
förebygga mental ohälsa bland personal inom gruvindustrin. 
Förbättringar av arbetsmiljö, reducering av stress och utbildning av 
chefer och ledare nämndes som viktiga förbättringsområden. En studie 
från Australien (Considine et al., 2017) fokuserade på mental ohälsa 
inom gruvindustrin och fann högre siffror inom gruvindustrin jämfört 
med anställda i andra branscher. Resultat av regressionsanalyser visade 
att arbetsrollen att vara chef var en av flera faktorer som bidrog till 
psykisk ohälsa. Ingen av dessa studier fokuserade specifikt på chefers 
egen arbetsmiljö. 

Sammanfattningsvis är ett huvudresultat av denna sökning runt 
ledarskap inom gruvindustri och annan tyngre industri att de flesta 
artiklar rör en utomnordisk kontext. Vidare saknas i huvudsak studier 
om hur ledarbeteenden och ledararbetssätt påverkar medarbetares 
hälsa och arbetsvillkor samt studier med konsekvenser av ledares egen 
hälsa och arbetsvillkor i dessa kontexter. De flesta studierna fokuserar 
på olika aspekter kring säkerhet och endast ett fåtal kvalitativa studier 
noterades. Sökningar fokuserade på chefers arbetsmiljö och olika 
aspekter av ledarskap i gruvindustri handlade främst om några studier 
om mental ohälsa. Inga studier fokuserade direkt på projektets 
forskningsfrågor och empiri i en nordisk kontext. 
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3.3 Summering av översikter från Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap och andra relevanta översikter 

3.3.1 Ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa och 
välbefinnande 

Av de totalt 33 inkluderade studierna i Mynak:s 
kunskapssammanställning är de flesta utförda i offentlig sektor, men 
några studier avser också verksamheter i privat sektor. Av dessa studier 
utgår elva studier (sex med en longitudinell design och fem med en 
tvärsnittsdesign) från transformativt ledarskap (ibland kallat utvecklande 
ledarskap) som ledarskapsperspektiv. Transformativt ledarskap består av 
fyra ledarstilar – idealiserat ledarskap, inspirerande motivation, 
individuell uppmärksamhet/omtanke och intellektuell stimulering (Bass, 
1990). I dessa studier används en sammanslagen variabel för 
transformativt ledarskap och resultaten visar på samband mellan denna 
variabel och medarbetares egenskattade välbefinnande (Holten et al., 
2018; Nielsen & Daniels, 2012; Perko et al., 2016), 
arbetstillfredsställelse (Holten et al., 2018; Munir et al., 2012; Nielsen et 
al., 2009; Tafvelin et al. 2019; van Dick et al., 2018) och 
arbetsengagemang (Mauno et al., 2016). Sex studier fann inte statistiskt 
signifikanta samband mellan transformativt ledarskap och hälsa (Holten 
et al., 2018; Lundmark et al., 2017), välbefinnande (Munir et al., 2012; 
Nielsen et al., 2009; Tafvelin et al., 2011), arbetstillfredsställelse 
(Nielsen & Daniels, 2012) och arbetsförmåga (Lundmark et al., 2017).  

Ett flertal av studierna är genomförda i kvinnodominerad offentlig 
verksamhet, men en studie är genomförd i ett mansdominerat 
pappersmasseföretag (Tafvelin et al., 2019). I denna studie studerades en 
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ledarskapsintervention med före-efter-mätningar, som visade på 
signifikanta förbättringar av transformativa ledarbeteenden och att dessa 
förbättringar bland formella och informella ledare tenderade att 
predicera medarbetares effektivitet och välmående.  

I flera av studierna undersöks även om andra faktorer medierar 
relationen mellan ledarskap och hälsoutfall, det vill säga om ledarskap 
även har en indirekt betydelse. Dessa studier visar att faktorer som 
innovationsklimat (Tafvelin et al., 2011), interventionsledarskap 
(Lundmark et al., 2017), konflikt mellan arbete och privatliv (Munir et 
al., 2012), meningsfullt arbete (Nielsen & Daniels, 2012), socialt stöd 
(Nielsen & Dharmsaniels, 2012), samarbete (Nielsen & Daniels, 2012), 
rollkonflikt (Nielsen & Daniels, 2012) samt individens tilltro till sig 
själv (Nielsen et al., 2009) medierar relationen. En svensk studie visar 
att ledarskap medieras av stödjande klimat och hälsofrämjande 
aktiviteter (Ljungblad et al., 2014), medan en annan visar att 
arbetstillfredsställelse medieras av interpersonella (till exempel socialt 
stöd) och uppgiftsrelaterade (till exempel inflytande) resurser samt att 
relationen mellan ledarskap och arbetsförmåga medieras av 
arbetstillfredsställelse, interpersonella och uppgiftsrelaterade resurser 
(Berthelsen et al., 2018).  

När det gäller uppgifts- och relationsinriktat ledarskap, som har särskild 
relevans för detta projekt, refereras till en studie i en myndighet som inte 
fann signifikanta samband mellan kombinationer av uppgifts- och 
relationsorienterat ledarskap och utfall av välbefinnande (Svensson et 
al., 2018). En annan studie med 5300 anställda i 20 länder använder så 
kallad LMX-teori (fokus på relation mellan ledare och medarbetare) och 
fann samband mellan LMX och medarbetares arbetstillfredsställelse 
(van Dick et al., 2018). Flera studier använder begreppen stödjande och 
utvecklingsorienterat ledarskap som visar på samband mellan dessa 
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ledararbetssätt och arbetstillfredsställelse (Berthelsen et al., 2018), 
mening i arbetet (Clausen & Borg, 2011), välbefinnande (Finne et al., 
2016) och livskvalitet (Lohela et al., 2009). Tre studier fann inte 
statistiskt signifikanta samband mellan stödjande ledarskap och mental 
hälsa (Burr et al., 2010), vitalitet (Burr et al., 2010), självskattad hälsa 
(Hagqvist et al., 2018; Ljungblad et al., 2014) och välbefinnande 
(Hagqvist et al., 2018).  

Kunskapssammanställningen visar även på studier om så kallat 
interventionsledarskap, uppmärksamt ledarskap och hälso- och 
säkerhetsfrämjande ledarskap. I dessa studier består ledarskapet till stor 
del av relationsorienterade beteenden och resultaten visar på signifikanta 
samband med medarbetares självskattade hälsa och välbefinnande 
(Nielsen et al., 2019; Westerlund et al., 2010; Nie & Lämsä, 2018; van 
Dick et al., 2018). Studien av Westerlund är genomförd i ett stort 
skogsföretag (drygt 12 000 deltagare). 

I översikten från Mynak ingår fyra kvalitativa studier som på olika sätt 
handlar om aspekter av ledarskap (till exempel Lundqvist et al., 2012; 
Schön Persson et al., 2018). I en av de inkluderade studierna (Skarholt et 
al., 2016) var syftet att studera hälsofrämjande ledarskap, det vill säga 
vad chefer gör som främjar hälsa på arbetsplatsen. Studien bygger på 65 
intervjuer insamlade i fyra fallstudier från olika sektorer i Norge, bland 
annat i olje- och gasindustrin och byggindustrin. Vid sidan av 
intervjuerna genomfördes också observationer vid olika möten på de 
olika arbetsplatserna. Teoretiskt bygger studien på transformativt 
ledarskap och hälsofrämjande ledarskap samt ett salutogent perspektiv 
på hälsa. Författarna identifierar några återkommande kännetecken som 
de ser som generiska för ett hälsofrämjande ledarskap. Ett 
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hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av att vara ”hands-on”, 
tillgängligt, stödjande, inkluderande och demokratiskt. Författarna 
argumenterar för att hälsofrämjande ledare prioriterar att leda och 
spendera tiden med sina medarbetare i stället för att verka genom system 
och procedurer. De skriver att denna ledarstil är transformativ då det 
handlar om att leda genom värderingar som inspirerar och motiverar 
medarbetarna. Författarna påstår också att resultatet av ett sådant 
ledarskap är ökad produktivitet och en vinn-vinn-situation för både 
chefer och medarbetare. 

I en studie av Lundqvist et al. (2012) studerades chefers egen hälsa via 
semi-strukturerade intervjuer med 42 (15 kvinnor och 27 män) chefer i 
ett stort industriföretag i Sverige. Av resultaten framkommer att chefers 
ledarskap i hög grad påverkas av deras egen hälsa. Vidare framkommer 
att cheferna upplever sig bättre på att främja och intressera sig för sina 
medarbetares hälsa och välbefinnande när de själva upplever god hälsa.  

Ett mönster som framträder i de kvalitativa studierna är att 
respondenternas syn på ett ledarskap som främjar hälsa och 
välbefinnande kan relateras till fyra övergripande kategorier: 1) direkt 
ledarskap, 2) indirekt ledarskap, 3) ömsesidig påverkan och 4) ledarskap 
som anpassas till situationen. I flera av studierna pekas på att 
ledarskapet måste anpassas till olika kontextuella faktorer.  

Sammantaget framgår av de kvantitativa studierna att sju av elva 
studier styrker ett samband mellan transformativt ledarskap och 
hälsorelaterade utfall, där fem av dessa är longitudinella. Fyra studier 
finner samband mellan stödjande ledarskap och hälsorelaterade utfall, 
där tre är longitudinella. Det bör dock påpekas att de flesta studierna är 
i offentliga organisationer. De kvalitativa studierna visar på flera 
generella mönster av ledararbetssätt som beskrivs som ett 
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”hälsofrämjande ledarskap” och någon studie bekräftar också att 
chefers egen hälsa upplevs ha betydelse för ett sådant ledarskap. 
Studierna indikerar också att ledarskap både har en direkt och indirekt 
effekt på medarbetares hälsa och välbefinnande. En brist är dock 
avsaknaden av longitudinella studier med god kvalitet med data 
gällande olika kontexter och studier med fokus på hur ledarskapet 
påverkar mellanliggande faktorer som i sin tur påverkar medarbetares 
hälsa och välbefinnande. Vidare behövs fler studier med hänsyn tagen 
till att hälsa och välbefinnande är flerdimensionella begrepp (Mynak, 
2020a).   

3.3.2 Genomgång av exkluderade studier från 
kunskapssammanställning genomförd av Mynak 

De sex studierna som studerade gruvindustri avsåg en utomnordisk 
kontext och behandlade i huvudsak arbetsmiljöarbete/arbetsmiljöledning 
(”occupational helth and safety management” och ”safety 
management”). Några av studierna pekade på betydelsen av dessa 
faktorer och dess samband med variabler som olycksfallsrisker och 
medarbetares ”commitment” till verksamheten.    

Sammanfattningsvis behandlade inga av dessa av Mynak exkluderade 
studier direkt projektets forskningsfrågor. Dock visade studierna på 
samband på ledarskapets betydelse för utfall relaterade till säkerhet, 
arbetsmiljö och medarbetares bidrag i verksamheten. 
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3.3.3 Summering av andra relevanta litteraturöversikter och 
metaanalyser 

I en metaanalys av Montano et al. (2017) undersöktes samband mellan 
ledarskap, medarbetares mentala hälsa och prestation genom att ta 
hänsyn till olika grupper av ledarskapskonstruktioner inklusive 
transformativt ledarskap, relationsorienterat ledarskap, 
uppgiftsorienterat ledarskap, destruktivt ledarskap och utbyte ledare–
medarbetare (LMX). Totalt inkluderades 144 artiklar i denna 
metaanalys. Sex kategorier av psykiska hälsorelaterade utfall 
representerade både negativ och positiv mentala hälsa hos medarbetare, 
nämligen affektiva symtom, utbrändhet, stress, välbefinnande, 
psykologisk funktion och hälsobesvär. Metaanalytiska modeller 
användes för att uppskatta sambandet mellan olika 
ledarskapskonstruktioner och mental hälsa bland medarbetare.  

Resultaten visade att transformativt ledarskap, en hög kvalitet på 
relationsorienterat- och uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende, samt en 
hög kvalitet på chefers interaktion med medarbetare är positivt 
förknippad med mental hälsa bland medarbetare. Däremot är destruktivt 
ledarskap starkt negativt förknippad med mental hälsa. Ett resultat var 
också att effekterna av ledarskap på medarbetarnas prestation 
medierades av mental hälsa. Resultaten visade att en hög kvalitet på 
relationsorienterat ledarskapsbeteende kan fungera som en skyddande 
faktor eftersom detta beteende är negativt relaterat till ogynnsamma 
mentala hälsotillstånd (affektiva symtom, utbrändhet, stress och 
hälsoproblem) och positivt relaterat med positiva mentala hälsotillstånd. 
När det gäller uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende är sambanden mer 
begränsade, men vissa resultat tyder på att högre nivåer av 
uppgiftsorienterat ledarskap kan förknippas negativt med stress och 
positivt med välbefinnande och psykologisk funktion. 
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En systematisk genomgång av Arnold (2017) av empiriska artiklar 
publicerade mellan 1980 och 2015 resulterade i 40 artiklar som 
uppfyllde kriterierna för att rapportera empiriska resultat. Baserat på 
dessa studier framgår att transformativt ledarskap i allmänhet positivt 
förutsäger positiva mått på välbefinnande och negativt förutsäger 
negativa mått på välbefinnande bland medarbetare. Författaren påpekar 
dock att nya rön tyder på att detta inte alltid är ett så enkelt förhållande - 
i många fall finns en indirekt effekt av transformativt ledarskap på 
medarbetarnas välbefinnande. En genomgång av inkluderade studier 
visar att endast ett fåtal avser ”tyngre industri”. Samtliga rör kvantitativa 
data. 

I en översikt av Kuoppala et al. (2008) studerades originalartiklar 
publicerade 1970 till 2005. De främsta söktermerna var ledarskap, 
arbetstillfredsställelse, välbefinnande, sjukskrivning och sjukpension. 
Sammanlagt analyserades 109 artiklar grundligt med slutsatser baserade 
på 27 artiklar. Av resultaten bedömdes måttliga bevis för att ledarskap är 
förknippat med välbefinnande på jobbet, sjukfrånvaro och sjukpension. 
Bevisen bedömdes svaga för att ledarskap är förknippat med 
arbetstillfredsställelse. Författarna konkluderade att det finns en brist på 
välgrundade prospektiva studier som riktar in sig på sambandet mellan 
ledarskap och anställdas hälsa, men de få tillgängliga studierna med god 
kvalitet tyder på att ledarskapet spelar en viktig roll för de anställdas 
arbetstillfredsställelse, välbefinnande i arbetet, sjukfrånvaro och 
förtidspensioner.  

En översikt av Inceoglu et al. (2018) summerar följande: 
Ledarskapsbeteenden har en betydande inverkan på anställdas beteende, 
prestation och välbefinnande. Befintlig teori och forskning om 
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ledarskapsbeteende har dock till övervägande del fokuserat på de 
anställdas prestationer, och behandlar medarbetarnas välbefinnande 
(typiskt mätt som arbetstillfredsställelse) som en sekundär 
resultatvariabel relaterad till prestation, snarare än som ett viktigt 
resultat i sig.  

I en metaanalys av Gerstner et al. (1997) granskas litteratur om teorin 
”Leader-member Exchange” (LMX). Resultaten tyder på signifikanta 
samband mellan LMX och arbetsprestation, tillfredsställelse med 
handledning, övergripande tillfredsställelse, engagemang, rollkonflikt, 
rolltydlighet, medlemmarnas kompetens och omsättningsintentioner. 
Ledarens och medarbetarnas LMX-uppfattningar var endast måttligt 
relaterade.  

I en översikt av Nyberg et al. (2005) noterades att det finns ett svagt 
samband mellan ledarskap och medarbetares hälsa samt att ledarskap 
troligen har en större betydelse indirekt via olika arbetsvillkor. I denna 
översikt refereras även till ett flertal äldre studier med koppling till olika 
ledarteoretiska perspektiv. Enligt författarna är viktiga komponenter i ett 
”hälsofrämjande ledarskap” att ledarna 1) visar hänsyn till 
medarbetarna, 2) initierar struktur när det behövs, särskilt i stressfyllda 
situationer, 3) tillåter medarbetarna att själv kontrollera sin 
arbetssituation och ger dem möjlighet till deltagande, autonomi och 
kontroll, 4) inspirerar medarbetarna att se en högre mening i arbetet, 5) 
ger medarbetarna intellektuell stimulering och 6) är karismatiska. 

I en VINNOVA-översikt (Döös & Waldenström, 2008) genomförd av 
Anna Nyberg (2008) om det goda chefskapet fokuseras på vetenskapliga 
studier om hur chefskap påverkar effektivitet och hälsa. Dessa studier 
finner stöd för att chefers ledarskap har samband med anställdas hälsa 
och med hur arbetsgrupper, enheter och organisationer presterar och 
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fungerar. Översikten pekar på att det finns vissa svagheter i 
forskningsdesign som bör undvikas i kommande studier för att säkrare 
kunna dra slutsatser om kausalitet, förstå mekanismer och den tid det tar 
för effekter av ledarskap att utvecklas.  

I en översikt av Gardner et al. (2011) fokuseras på ”Authentic 
leadership”.  Översikten resulterade i inkludering av 91 artiklar. Utifrån 
dessa resultat presenterar författarna en agenda för framtida forskning 
inom området. I en annan översikt av van Dierendonck (2011) fokuseras 
på ”Servant leadership” (tjänande ledarskap). I översikten konstateras att 
tjänande ledarskap demonstreras genom att stärka och utveckla 
människor samt genom att uttrycka ödmjukhet, autenticitet, 
interpersonell acceptans och förvaltarskap. Ledarens fokus på relation, 
tillit och rättvisa förväntas vara de viktigaste förmedlingsprocesserna till 
att uppmuntra självförverkligande, positiva jobbattityder, prestationer 
och en starkare organisation med fokus på hållbarhet och företagens 
sociala ansvar. 

Några översikter fokuserar på hur ledares hälsa och välbefinnande har 
samband med ledarbeteenden och medarbetares hälsa och 
välbefinnande. En översikt av Skakon et al. (2010) studerade empirisk 
forskning under perioden 1980 till 2009 om inverkan av ledare och 
ledarskapsstilar på anställdas stress och välbefinnande. 49 artiklar 
uppfyllde satta inklusionskriterier. Studierna var mestadels tvärsnitt 
(43/49 studier) och undersökte effekten av ledarnas stress (4 studier), 
ledarnas beteenden (t.ex. stöd, omtanke och bemyndigande; 30 studier) 
och specifika ledarskapsstilar (20 studier) på anställdas stress och 
affektiva välbefinnande. Granskningen fann visst stöd för att ledarstress 
och känslomässigt välbefinnande förknippas med medarbetares stress 
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och känslomässigt välbefinnande. Ledarbeteenden, relationen mellan 
ledare och deras anställda och specifika ledarskapsstilar var alla 
förknippade med anställdas stress och känslomässiga välbefinnande.  

I en metaanalys av Kaluza et al. (2020) konstateras att även om 
kopplingen mellan ledarskap och medarbetares välbefinnande är väl 
etablerad, är mindre känt om sambandet mellan ledarnas 
ledarskapsbeteenden och deras eget välbefinnande. De metaanalytiska 
resultaten bekräftade signifikanta samband mellan konstruktivt och 
destruktivt ledarskap och ledarnas välbefinnande i de förväntade 
riktningarna. Resultaten visade att förändringsorienterat- och 
relationsorienterat ledarskap (t.ex. transformerande, deltagande) stod för 
mer variation i ledarvälbefinnande än uppgiftsorienterat ledarskap (t.ex. 
transaktionellt). När det gäller destruktivt ledarskap visade aktivt 
destruktivt ledarskap (t.ex. kränkande övervakning) starkare negativa 
associationer till ledarnas välbefinnande än passivt ledarskap (t.ex. 
laissez-faire). Författarna konkluderade att analysen visar på ett tydligt 
samband mellan chefers välbefinnande och ledarskap, vilket stöder 
betydelsen av chefsutvecklingsprogram och organisatoriska 
hälsoinsatser för chefer. 

I en annan metaanalys av Harms et al. (2017) nämns att stress har 
påtalats som en viktig bestämningsfaktor för ledarskapsfunktioner. 
Omvänt har ledares beteende länge hävdats vara en viktig faktor för att 
bestämma stressnivåerna för medarbetare. Men trots den utbredda 
uppfattningen att stress och ledarskap hänger ihop, har det inte gjorts 
några systematiska försök att organisera och sammanfatta dessa studier. 
I denna metaanalys granskas förhållandet mellan tre 
ledarskapskonstruktioner (transformativt ledarskap, ledare-
medlemsutbyte och kränkande övervakning) och stress och utbrändhet. 
Analyserna bekräftar att chefsstress påverkar ledarskapsbeteenden och 
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att ledarskapsbeteenden och ledare-medarbetare-relationer är betydande 
bestämningsfaktorer för stress och utbrändhet hos medarbetare.  

I en metaanalys av Joseph et al. (2015) analyseras samband mellan 
”leader trait affectivity” och bland annat ledarskapskriterier som 
transformativt och transaktionellt ledarskap. Av resultaten framgår att 
ledares värderingar har samband med ledarbeteenden och 
ledararbetssätt.  

I en översikt av Eriksson et al. (2017) studerades hälsopromotiva 
interventioner med fokus på chefs- och ledarskap. Totalt inkluderades 83 
artiklar, som i ett nästa steg reducerades till 20 studier. Studierna 
fokuserar på fyra huvudkategorier i relation till hållbara organisationer.  

Sammanfattningsvis berör flera av översikterna ovan och dess ingående 
studier den klassiska beteendeteorin innefattande struktur- och 
uppgiftsorientering, som är del i detta projekt OSA för chefer. Flera 
översikter argumenterar för positiva relationer mellan dessa 
orienteringar och medarbetares välbefinnande. Mer begränsade resultat 
tas upp gällande den tredje dimensionen, förändringsorientering, som 
föreslagits av flera forskare (Andersen, 1995; Yukl, 2009, 2012; Ekwall 
& Arvonen, 1991, 1994). Det bör dock noteras att 
transformativt/utvecklande ledarskap innehåller relations-, struktur- och 
förändringsbeteenden varför resultat från dessa studier är relevanta att 
beakta. 

Ett mer begränsat antal studier visar på samband mellan chefers 
arbetsvillkor och hälsa och motsvarande utfall hos medarbetarna. 
Studier finns också om relationer mellan chefers hälsa och deras 
ledarskapsbeteenden. Dock är forskningen inom dessa områden mindre 
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utvecklad än när det gäller relationer mellan ledarskap och utfall bland 
medarbetarna.  

3.4 Unga chefers arbetsvillkor och hälsa  

Att delvis fokusera på just unga chefer är befogat av flera olika skäl. 
Mycket tyder på att det i Sverige pågår ett generationsskifte i 
chefsleden. Många av dagens chefsposter innehas idag av en äldre 
generation som börjar närma sig pensionsålder och vars positioner 
kommer behöva fyllas av en ny generation chefer (Fjällborg, 2012, 
Fürth, 2003). Samtidigt tyder både svensk och internationell forskning 
på ett minskat intresse hos unga arbetstagare att ta på sig en ledande 
befattning i organisationer. En amerikansk studie visade t.ex. att en 
majoritet av unga arbetstagare inte betraktar chefspositioner som en 
eftersträvansvärd karriärväg. Detta berodde främst på att de antingen var 
nöjda med den position de för närvarande hade eller för att de fanns en 
rädsla för att behöva offra balansen mellan arbete och fritid (Torres, 
2014). På liknande sätt indikerar även en svensk undersökning att yngre 
generationer inte betraktar chefstjänster som eftersträvansvärda, utifrån 
de höga krav och förväntningar som organisationer ställer på dagens 
chefer (Rörström, 2005). 

I linje med detta resonemang visar en forskningsstudie att den yngre 
generationen strävade mer efter laterala karriärsteg (t.ex. till en annan 
avdelning, liknande roll i ett annat företag eller en specialisttjänst) än 
traditionella vertikala befordringar (d.v.s. att ta ett steg upp i 
organisationshierarkin) jämfört med äldre generationers arbetstagare 
(Chudzikowski, 2012).  

Utifrån dessa forskningsresultat bedöms det vara av yttersta vikt för 
organisationer att arbeta proaktivt med chefsförsörjning genom att finna, 
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attrahera och behålla unga ledartalanger (Epitropaki, 2018). För att 
uppnå detta är det avgörande att arbetsgivare kan erbjuda en god och 
hälsosam arbetsmiljö samt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv inom 
chefsyrket (Chernyshenko et al., 2017; Crowley-Henry, Benson & Al 
Ariss, 2019). 

Utöver en befarad konflikt mellan arbete och privatliv, finns det även 
forskning som belyser andra aspekter som bidrar till en tveksam 
inställning till att ta på sig en ledarroll hos den yngre generationen. Flera 
av dessa går att koppla till de unga chefernas egen hälsa och välmående 
i rollen. En sådan aspekt är upplevda slitningar i individens egen 
identitetsuppfattning som chef och ledare. Ett antal studier har fokuserat 
på de utmaningar som det kan innebära att växa in i en ny roll och 
identitet som chef (Ibarra et al., 2010; Ligon et al., 2011). Att gå från att 
vara framgångsrik inom sitt specialistområde till att ses som en 
kompetent chef kan upplevas som stressande, då den nya rollen ofta 
ställer krav på helt nya förmågor, såsom att leda och motivera andra, 
skapa förtroendefulla relationer med medarbetare samt finna en balans 
mellan kontroll och delegering (Hill, 1992). Det kan också upplevas som 
en stor utmaning för unga att ta på sig ett så pass stort ansvar för andra 
arbetstagare. Tidigare forskning har visat att de flesta unga är 
införstådda med de förmågor och kunskap de kan behöva ha i en 
chefsroll, men tenderar att underskatta de utmaningar som relationella 
och kulturella frågor i chefsrollen kan medföra, såsom medarbetares 
attityder, inställning och värderingar (Hill, 2004).  

En ny svensk studie på ett mycket stort antal chefer inom ett flertal olika 
samhällssektorer visar att unga chefer (yngre än 30 år) upplever sin 
arbetsmiljö som mer utmanande än medelålders och äldre chefer. 
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Resultaten tyder även på att de unga cheferna har en betydligt högre risk 
för psykisk ohälsa, såsom utmattning och depression, än sina äldre 
chefskollegor (Larsson & Björklund, 2020). Samma studie visar även att 
den yngre generationen chefer själva skattar sitt ledarskap som mer 
negativt än vad äldre chefer gör. Värt att notera är dock att en ytterligare 
studie på samma datamaterial, men som i stället utgår från 
medarbetarnas skattningar av sina chefer, tyder på att de yngre cheferna 
skattas högre av sina medarbetare vad gäller positiva, stödjande och 
utvecklande ledarbeteenden (Larsson, Mattson Molnar, Tinnerholm 
Ljungberg & Björklund, inskickad). Denna diskrepans mellan hur unga 
chefer uppfattar sig själva och hur de uppfattas av sina medarbetare i 
jämförelse med äldre chefer, tyder på att många unga är obefogat 
självkritiska och lägger onödigt stor press på sig själva.  

För att skapa en attraktivitet i chefsrollen hos unga samt främja ungas 
chefers hälsa, slår flera studier fast att det är viktigt för organisationer att 
se över vilka förutsättningar som ges för denna kategori chefer samt 
vilket stöd de själva efterfrågar och värderar i rollen (Saifman & 
Sherman, 2019). Forskningsresultat från en finsk studie betonar vikten 
av en god lönenivå och status i chefsrollen jämte goda 
karriärutvecklingsmöjligheter genom såväl tydliga prestationsmål och 
karriärvägar som kompetensutvecklingsinsatser (Hyvönen et al., 2011). 
Andra forskare och teorier framhåller snarare vikten av delaktighet och 
inflytande i övergripande beslut samt mandat att ta självständiga beslut i 
det egna verksamhetsområdet, för att skapa arbetstillfredsställelse, 
engagemang i arbetet samt minska graden av upplevd stress hos den 
yngre generationen chefer (Cooper et al., 2001; Jex, 1998). Senare 
studier av unga chefer har även identifierat flexibla och rättvisa 
arbetsförhållanden som avgörande faktorer när det gäller att attrahera 
och behålla unga ledartalanger (Holian, 2015). 
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De flesta studier om unga (och även nytillträdda chefer i allmänhet) är 
överens om stödjande relationer inom organisationen är kritiska för 
dessa individers förutsättningar till såväl framgångsrika prestationer som 
hälsa. Frekvensen och kvaliteten i interaktionen mellan den unga chefen 
och dess överordnade har identifierats som särskilt viktig för att skapa 
dessa goda förutsättningar (Whitely & Coetsier, 1993). Bra relationer 
med både överordnade och kollegor förser unga chefer med erfarenhet, 
kunskap och återkoppling som är nödvändig för att fungera i och 
anpassa sig till den nya chefsrollen (Hill, 2004). 

3.5 Sammanfattning av huvudresultat från 
litteraturöversikten 

Denna litteratursammanställning har fokuserat på att lyfta fram kunskap 
och studier med relevans för projektet. Projektets forskningsfrågor (se 
avsnitt 1.3) har använts som grund för sammanställningen. Resultaten 
från sammanställningarna visar specifikt på följande kunskapsluckor:  

Av totalt 94 studier identifierade i den systematiska litteratursökningen 
inkluderades endast nio studier som följer projektets forskningsfrågor 
inom gruvindustrin. Samtliga av dessa är genomförda utanför Norden 
och Europa. Inom gruvindustri och annan tung industri saknas studier 
som rör ledarskap i relation till medarbetares hälsa. Oftast används i 
stället för hälsa utfall såsom olycksfall, tillbud, personalomsättning, 
arbetstillfredsställelse (använt i 20 av 94 studier, d.v.s. drygt 20 procent). 
Inga av de inkluderade studierna fokuserar specifikt på gruppen unga 
chefer inom gruvindustrin. De flesta studierna fokuserar på olika 
aspekter kring säkerhet (64 av 94 studier, d.v.s. cirka 70 % av studierna). 
I dessa studier används begrepp såsom bl.a. Safety leadership och Safety 
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transformational leadership. Ett fåtal studier (5 av 94 studier, d.v.s. cirka 
5 procent) har en kvalitativ design. En genomgång av andra svenska och 
internationella litteraturöversikter resulterade inte i studier inom 
gruvindustrin gällande projektets forskningsfrågor. Några studier i en 
utomeuropeisk kontext handlade dock om ledarskap relaterat till 
olycksfall och säkerhet inom gruvindustrin. 

Således finns ett stort behov av projekt och forskning som rör projektets 
forskningsfrågor inom gruvindustrin, inte minst i en svensk och nordisk 
kontext där det i dagsläget inte finns några publicerade studier gällande 
dessa frågor.  

En omfattande forskning i andra kontexter och sektorer i arbetslivet 
indikerar hög relevans för studier med projektets forskningsfrågor som 
grund. Dessa studier har summerats med följande huvudresultat: 

• Genomförda systematiska litteraturöversikter och metaanalyser 
styrker samband mellan ledarskap och medarbetares hälsa och 
välbefinnande. 

• Särskilt förefaller ett relationsorienterat och 
transformativt/utvecklande ledarskap ha betydelse för medarbetares 
hälsa och välbefinnande. 

• Flera av de internationella översikterna har relevans för ledarskap 
utifrån den klassiska beteendeteorin innefattande struktur- och 
uppgiftsorientering, som är del i detta projekt. Mer begränsade 
resultat tas upp gällande den tredje dimensionen, 
förändringsorientering. 

• Flera studier visar att ledarskapet både har en direkt och indirekt 
effekt på utfall bland medarbetarna. 
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• Kvalitativa studier visar på generella mönster gällande 
ledarskaparbetssätt som beskrivs som ett ”hälsofrämjande 
ledarskap”. 

• Några studier visar på att chefers egen hälsa har betydelse för vilka 
ledarskapsbeteenden som används. 

• Flera studier styrker samband mellan chefers hälsa och arbetsvillkor 
och motsvarande utfall bland medarbetare. 

• Flera studier konstaterar att även om kopplingen mellan ledarskap 
och medarbetares välbefinnande är väl etablerad, är mindre känt om 
sambandet mellan chefers ledarskapsbeteenden och deras eget 
välbefinnande.  

• Ett begränsat antal studier studerar per se specifikt chefers hälsa och 
upplevelser av sin arbetsmiljö, d.v.s. utan kopplingar till andra utfall 
såsom exempelvis medarbetares hälsa. 

• Ett mycket begränsat antal studier studerar unga chefers hälsa och 
upplevelser av sin arbetsmiljö. 

• Granskning av ett flertal översikter indikerar ett stort behov av 
studier inom gruvindustrin och övrig tung industri då en starkt 
dominerande del av studierna är genomförda i offentlig sektor eller 
andra branscher inom privat sektor. 

• Flera översikter pekar på behov av fler longitudinella kvantitativa 
studier och fler kvalitativa studier via exempelvis intervjuer med 
chefer och medarbetare. 

Sammanfattningsvis kan noteras att det inte i dagsläget finns studier 
inom gruvindustrin med fokus på olika aspekter av chefers hälsa, 
ledarskap och arbetsmiljö och dess effekter på medarbetares hälsa, 
arbetsbelastning och nöjdhet. Detta stryker under vikten att sådana 
studier genomförs. Det behövs också fler studier med en longitudinell 
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design och om hur chefers arbetsvillkor och hälsa påverkar motsvarande 
faktorer bland medarbetarna. Studier av chefers egen hälsa och upplevda 
arbetsmiljö är också av stor vikt. Inte bara för att få produktiva och 
friska medarbetare, utan också för att hälsan hos denna kategori 
arbetstagare är viktig per se och för att skapa en attraktivitet och 
hållbarhet i yrkesrollen som sådan samt säkerställa chefsförsörjning och 
i förlängningen långsiktigt friska och produktiva verksamheter. Med 
fördel blandas kvantitativ och kvalitativ metod för att tillsammans ge 
underlag för utveckling av ledarskap, medarbetarskap, hälsa och 
arbetsmiljö inom gruvindustrin.  
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4 Resultat från chefsenkäten 

4.1 Bortfallsanalys för chefsenkäten 

Bortfallsanalysen har genomförts för att studera om det finns 
systematiska skillnader mellan de som valt att svara och de som inte 
svarat. I samtliga tabeller nedan beskrivs svarsfrekvens i procent och 
antal personer samt totalt antal möjliga svar i respektive chefsgrupp.  

Totalt har 63 procent av cheferna i Sverige och 57 % av cheferna som är 
verksamma utomlands besvarat enkäten, se Tabell 3. Skillnaden mellan 
chefer verksamma i Sverige eller utomlands är ej statistiskt signifikant. 
En betydligt större procentandel kvinnor än män i Sverige har besvarat 
chefsenkäten, skillnaden är statistiskt signifikant på femprocentsnivån. 
Samma mönster går att se bland cheferna som är verksamma utomlands 
där kvinnor i högre grad än män besvarat enkäten. Skillnaderna är dock 
små och ej statistiskt signifikanta bland cheferna verksamma utomlands. 

Tabell 3. Andel chefer som bevarat enkät om sitt eget ledarskap uppdelat 
utifrån variablerna; kön, verksamma i Sverige och utomlands 

 Verksamma i Sverige Verksamma utomlands 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
Svarsfrekvens 65 (76 %)* 151 (59 %)* 9 (60 %) 18 (56 %) 
Totalt antal personer i 

chefsgruppen 
86 256 15 32 

Total svarsfrekvens i 
chefsgruppen  

63 % 57 % 

* Signifikant skillnad, p < 0,05 

För den svenska chefspopulationen är medianvärdet rörande 
anställningstid 7 år och de chefer som arbetat kortare tid än 7 år hade en 
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svarsfrekvens på 60 procent medan de som arbetat längre hade en 
svarsfrekvens på 67 procent, se Figur 5. Skillnaden mellan 
kortare/längre anställningstid i Sverige är ej statistiskt signifikant. För 
chefer utomlands är medianen 12 år rörande anställningstid och 
svarsfrekvensen för de chefer som arbetat kortare tid är 45 procent 
medan den är 70 procent för chefer som arbetat längre. Skillnaden 
mellan kortare/längre anställningstid är precis på gränsen statistiskt 
signifikant på femprocentsnivån, dock innehåller chefspopulationen ett 
mindre antal svarande än i Sverige varför slutsatsen statistiskt sett bör 
dras med försiktighet och antal svar i åtanke. Skillnaden motsvarar 25 
procentenheter. 

 

Figur 5. Procentandel chefer som bevarat enkät om sitt eget ledarskap uppdelat 
utifrån variablerna; anställningstid för verksamma i Sverige (median = 7 år) 

och utomlands (median = 12 år), n = 27 och n = 216 

De chefskategorier med högst procentandel svarande är Sektionschef 
och Avdelningschef där 71 procent besvarat enkäten för båda 
kategorierna. Efter dessa kommer Gruppchefer med 63 % och de 
chefskategorier med lägst andel svarande är Produktionschefer med 58 
procent och Övriga/Högre chefer med 56 procent, se Tabell 4. Statistiskt 
signifikanstest visar att skillnaderna mellan de enskilda 
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chefskategorierna (exempelvis Avdelningschef jämfört med 
Övriga/Högre chefer) inte är signifikanta, trots stor skillnad i 
procentandel. Detta beror på ett statistiskt sett relativt litet datamaterial 
med många celler i tabellen, d.v.s. det blir få svar i respektive cell. Om 
däremot de två chefskategorierna med högst svarsfrekvens, Sektionschef 
och Avdelningschef, testas gentemot kategorierna med lägre 
svarsfrekvens, Gruppchef, Produktionschef och Övriga chefer/Högre 
chefer, blir skillnaden signifikant på femprocentsnivån. 

Tabell 4. Andel chefer i Sverige som bevarat enkät om sitt eget ledarskap 
uppdelat utifrån variabeln; chefskategorier, n = 216 
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Svars-
frekvens 

103 (58 %)* 29 (63 %)* 62 (71 %) 22 (71 %) 18 (56 %)* 

Totalt antal 
personer i 
chefs-
gruppen 

146 46 87 31 32 

* Sektionschef/Avdelningschef (ihopslaget) jämfört med Produktionschef/Gruppchef/Övriga 
chefer/Högre chefer (ihopslaget), p < 0,05  

Svarsfrekvensen varierar mellan 60–64 procent för de tre olika 
ålderskategorierna i den svenska chefspopulationen, se Tabell 5. 
Skillnaderna i svarsfrekvens är marginella och ej statistiskt signifikanta 
mellan åldersgrupperna.  
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Tabell 5. Andel chefer i Sverige som bevarat enkät om sitt eget ledarskap 
uppdelat utifrån variabeln; ålder, n =216 

 35 år och yngre 36–50 år 51 år och äldre 
Svarsfrekvens 25 (60 %) 104 (63 %) 88 (64 %) 
Totalt antal personer 

i chefsgruppen 

 

42 
 

164 
 

136 

För populationen med chefer verksamma utomlands så är åldern 
koncentrerad till de två äldre åldersgrupperna 36–50 år och 51 år och 
äldre där 46 av 47 chefer återfinns, se Tabell 6. Genom att 
åldersfördelningen är koncentrerad till de äldre åldersgrupperna är det ej 
möjligt att genomföra skillnadstest mellan olika ålderskategorier där den 
yngsta åldersgruppen (35 år och yngre) med chefer ingår. 

Tabell 6.Andel chefer verksamma utomlands som besvarat enkät om sitt eget 
ledarskap uppdelat utifrån variabeln; ålder, n =27 

  35 år och yngre  36–50 år  51 år och äldre  
Svarsfrekvens  - 11 (55 %) 16 (62 %) 
Totalt antal personer i 

chefsgruppen  
1 20 26 

Kiruna, Malmberget och Svappavaara (som tillsammans utgör 
Malmfälten) har högst svarsfrekvens med 64, 68 och 62 procents 
svarsfrekvens. Övriga stationeringsorter har en svarsfrekvens på 49 %, 
se Tabell 7. Skillnaden mellan Malmfälten och övriga stationeringsorter 
är statistiskt signifikant på femprocentsnivån. 
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Tabell 7. Andel chefer i Sverige som bevarat enkät om sitt eget ledarskap 
uppdelat utifrån variabeln; stationeringsort, n =216 

 

Kiruna Malmberget Svappavaara 

Luleå/ 
Stockholm/ 
Huddinge/ 
Zinkgruvan* 

Svarsfrekvens 120 
(64 %) 

65 
(68 %) 

16 
(62 %) 

16 
(49 %) 

Totalt antal 
personer i 
chefsgruppen 

187 96 26 33 

* Signifikant skillnad, p < 0,05 

4.1.1 Huvudresultat från bortfallsanalysen 

Summeringen av bortfallsanalysen visar att svarsfrekvensen är på en 
godkänd nivå ur statistiskt perspektiv för att kunna bidra med relevant 
kunskap till LKAB om total chefspopulation och uppdelat på chefer 
verksamma i Sverige och verksamma utomlands. Det finns systematiska 
skevheter i datamaterialet med signifikanta skillnader avseende 
svarsfrekvens mellan olika kategorier inom chefspopulationerna. 
Skevheterna gäller både populationen med chefer som är verksamma i 
Sverige och populationen med chefer verksamma utomlands. Dock är 
det fler skevheter i chefspopulationen i Sverige och de variabler där det 
är signifikanta skillnader är; 

• kvinnor jämfört med män,  
• chefer i Malmfälten jämfört med övriga stationeringsorter i Sverige 

och 
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• Gruppchefer/Sektionschefer/Avdelningschefer jämfört med 
Produktionschefer/Övriga chefer/Högre chefer i högre utsträckning 
har besvarat enkäten.  

Signifikant skevhet i populationen chefer verksamma utomlands berör 
variabeln anställningstid där chefer som varit anställda längre tid i högre 
utsträckningen besvarat enkäten än chefer som varit anställda kortare 
tid.  

Ovan nämnda signifikanta skevheter behöver beaktas och kontrolleras 
för i de fortsatta statistiska analyser som genomförs inom projektet 
utifrån datamaterialet. 

4.2 Beskrivning av datamaterialet som är insamlat utifrån 
chefsenkäten 

För att ge en överblick över insamlade data utifrån chefsenkäten 
presenteras tabeller som beskriver de som besvarat enkäten. Observera 
att avsnitt 4.1 om bortfallsanalys studerar de som svarat jämfört med de 
som inte svarat medan detta avsnitt 4.2 handlar om skillnader utifrån 
bakgrundsvariabler mellan de som valt att svara på chefsenkäten. 

Av Tabell 8 nedan framgår utbildningsnivå och utbildningar inom 
ledarskap, arbetsmiljö och HR bland chefer yrkesverksamma i Sverige 
och utomlands. En majoritet av cheferna har en 
universitets/högskoleutbildning som är minst 3 år. Andelen 
universitetsutbildade chefer är signifikant större bland chefer 
verksamma utomlands jämfört med chefer verksamma i Sverige. När det 
gäller utbildning med inriktning mot ledarskap, arbetsmiljö och HR och 
som inte nödvändigtvis utgör högskoleutbildningar är det signifikant 
större andelar av chefer verksamma i Sverige som har sådana 
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utbildningar jämfört med chefer utomlands. Vanligast av dessa 
utbildningar är sådan med inriktning mot ledarskap och arbetsmiljö. En 
relativt stor andel av cheferna har utbildningar som kombinerar flera 
inriktningar. Den vanligaste kombination av dessa inriktningar är 
ledarskap och arbetsmiljö bland chefer, särskilt bland chefer i Sverige 
(32%) jämfört med chefer utomlands (15%). Det finns också en 
signifikant skillnad mellan chefer i Sverige (12%) och utomlands (30%) 
som anger att de saknar utbildning med inriktning mot ledarskap, 
arbetsmiljö och HR. Det generella mönster som redovisas i tabellen, 
inkluderande både universitets- och annan utbildning, kan tolkas och 
beskrivas som att chefsgruppen som helhet är tämligen välutbildad. 

Tabell 8. Utbildningsnivå och utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö och HR 
(via Universitet/Högskola eller på annat sätt) bland chefer verksamma i 

Sverige som besvarat enkät, procent, n = 216 och chefer verksamma utomlands, 
n=27. 

Utbildningsnivå  

Chefer 
verksamma 

i Sverige 

Chefer 
verksamma 
utomlands 

Högskola/Universitetsutbildning 56 %* 74 %* 
Saknar Högsk./Universitetsutbildning 44 %* 26 %* 
Utbildning med inriktning mot 

ledarskap, arbetsmiljö och HR (via 
Universitet/Högskola eller på annat 
sätt) 

  

Ledarskapsutbildning  80 %** 56 %** 
Arbetsmiljöutbildning 47 %* 30 %* 
HR-utbildning 14 %** 0 %** 
Ledarskap och arbetsmiljöutbildning 32 %* 15 %* 
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Utbildningsnivå  

Chefer 
verksamma 

i Sverige 

Chefer 
verksamma 
utomlands 

Saknar utbildning inom ledarskap, 
arbetsmiljö och HR 

12 %* 30 %* 

Chi2 - test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

I Tabell 9 beskrivs ålder, kön, chefsposition, chefserfarenhet och 
anställningstid hos chefer verksamma i Sverige och utomlands. Chefer 
verksamma i Sverige har en signifikant lägre medelålder än chefer 
verksamma utomlands. Det är också en större åldersspridning bland 
chefer i Sverige medan chefer verksamma utomlands är mer lika 
varandra åldersmässigt med hänsyn till den lägre standardavvikelsen. 
Andelen kvinnliga och manliga chefer är ungefär lika stora vid en 
jämförelse mellan chefer i Sverige och utomlands där kvinnor utgör 
cirka en tredjedel av de chefer som besvarat enkäten. Den chefskategori 
bland chefer i Sverige som i störst utsträckning har besvarat enkäten är 
Produktionschefer (39 procent) och i minst utsträckning 
Stabschefer/högre chefer (6 procent) som besvarat enkäten. Bland 
utlandschefer är det Avdelningschefer som besvarat enkäten i störst 
utsträckning (46%). Det finns signifikanta skillnader mellan chefer i 
Sverige och utlandschefer (p<0,001) där de högre chefspositionerna är 
vanligare bland utlandscheferna. Chefserfarenheten hos de som besvarat 
enkäten bland chefer i Sverige är relativt jämnt fördelad (22 till 30 
procent) mellan de fyra kategorierna 0–2 år, 3–5 år, 6–10 år och längre 
än 10 år. Den kategori som störst andel chefer (28 procent) är de som 
har en chefserfarenhet på 6–10 år. Bland utlandschefer är 
chefserfarenhet längre än 10 år den vanligaste kategorin (40%) och 
kategorin 3–5 år (37%).  Det finns en signifikant skillnad (p<0,01) 
mellan chefer i Sverige och chefer utomlands där de senare kan sägas ha 
en längre chefserfarenhet. Bland chefer i Sverige är, även 
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anställningstiden hos de som besvarat enkäten relativt jämnt fördelad 
(20 till 31 procent) mellan de fyra kategorierna 0–2 år, 3–5 år, 6–10 år 
och längre än 10 år. Den kategori som har flest chefer (31 procent) är de 
som har en anställningstid på längre än 10 år. När det gäller 
anställningstiden bland chefer utomlands skiljer den sig ganska påtagligt 
jämfört med chefer i Sverige med en betydligt större andel som har en 
anställningstid som är 10 år och längre. Däremot finns en signifikant 
(p<0,001) skillnad mellan chefsgrupperna där utlandschefer generellt 
har en längre anställningstid. Sammanfattningsvis är det en större 
variation av chefspositioner, chefserfarenhet och anställningstid bland 
chefer i Sverige jämfört med utlandschefer. 

Tabell 9. Kön, chefsposition, chefserfarenhet och anställningstid bland chefer 
verksamma i Sverige, n=216 och utomlands, n=27 som besvarat enkät. 

  Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

Medelålder (standardavvikelse 
inom parentes) 

47,1** (8,4) 52,4** (7,6) 

Kön 
Kvinnor 
Män 

 
30 % 
70 % 

 
33 % 
67 % 

Chefsposition 
Produktionschef 
Gruppchef 
Sektionschef 
Avdelningschef 
Stabschef och högre chefer 

 
39 %** 
13 %** 
32 %** 
11 %** 
6 %** 

 
15 %** 
12 %** 
12 %** 
46 %** 
15 %** 

Chefserfarenhet hos LKAB 
0–2 år 
3–5 år 

 
27 %** 
23 %** 

 
4 %** 
37 %** 
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  Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

6–10 år 
Längre än 10 år 

28 %** 
22 %** 

19 %** 
40 %** 

Anställningstid 
0–2 år 
3–5 år 
6–10 år 
Längre än 10 år 

 
22 %** 
20 %** 
27 %** 
31 %** 

 
4 %** 
11 %** 
22 %** 
63 %** 

Chi2 - test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 
Ålder T-test: **=0,01 

I Tabell 10 nedan framgår utbildningsnivå och utbildningar med 
inriktning på ledarskap, arbetsmiljö och HR med hänsyn till ålder bland 
de chefer som besvarat enkäten. Av tabellen framgår en tämligen 
enhetlig tendens, trots att det inte är genomgående signifikanta 
skillnader, att chefer som är 36 år och äldre i större utsträckning har en 
universitetsutbildning eller andra typer av utbildningar som kan 
bedömas vara relevanta för ett arbete som chef, jämfört med yngre 
chefer (35 år eller yngre). Det är en signifikant skillnad mellan yngre 
och äldre chefer med avseende på utbildning med inriktning på 
ledarskap (äldre chefer har en sådan i större utsträckning) och i vilken 
utsträckning man saknar en utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö och 
HR, där yngre chefer oftare saknar en sådan. Sammanfattningsvis har 
chefer 36 år och äldre i större utsträckning någon form av utbildning 
som kan relateras till och bedömas vara relevant för ett chefsarbete. 

Tabell 10. Utbildningsnivå och utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö och HR 
(via Universitet/Högskola eller på annat sätt) bland chefer verksamma i 

Sverige som besvarat enkät, procent, n=25 (35 år eller yngre), n=192 (36 år 
eller äldre). 
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 Utbildningsnivå  
Chefer 35 år 

och yngre 
Chefer 36 år 

och äldre 
Högskola/Universitetsutbildning 44 % 58 % 

Saknar Högskola/ 
Universitetsutbildning 

56 % 42 % 

Utbildning med inriktning mot 
ledarskap, arbetsmiljö och HR (via 
Universitet/Högskola eller på 
annat sätt) 

  

Ledarskapsutbildning 52 %*** 84 %*** 
Arbetsmiljöutbildning  36 % 48 % 
HR-utbildning  12 % 14 % 

Ledarskap och 
arbetsmiljöutbildning  

24 % 33 % 

Saknar utbildning inom ledarskap, 
arbetsmiljö och HR 

32 %** 9 %** 

Chi2 - test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

I Tabell 11 framgår kön, chefsposition, chefserfarenhet och 
anställningstid bland de chefer som besvarat enkäten och är verksamma 
i Sverige. Både bland yngre chefer (35 år och yngre) och äldre chefer 
(36 år och äldre) är andelen manliga chefer större. Bland yngre chefer är 
dock andelen kvinnliga chefer och som besvarat enkäten större i 
jämförelse med kvinnliga chefer 36 år och äldre. Störst andel svarande 
utgörs av manliga chefer 36 år och äldre. När det gäller chefspositioner 
finns signifikanta skillnader som innehar att yngre chefer oftare har en 
position som Produktionschef jämfört med äldre chefer som i sin tur 
oftare har position som Gruppchef men framför allt Sektionschef, 
Avdelningschef, Stabschef eller högre position. När det gäller 
fördelningen av chefserfarenhet och anställningstid är det ett förväntat 
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mönster som relaterar till ålder där yngre chefer har signifikant kortare 
chefserfarenhet jämfört med äldre chefer och kortare anställningstid. 
Sammanfattningsvis framgår ett senioritetsmönster bland cheferna som 
besvarat enkäten och som sannolikt speglar chefernas kortare eller 
längre yrkesliv, yrkeserfarenhet, kompetensutveckling och karriär. 

Tabell 11. Kön, chefsposition, chefserfarenhet och anställningstid bland chefer 
verksamma i Sverige och som besvarat enkät, procent, n=25 (35 år eller yngre), 

n=192 (36 år eller äldre). 

  Chefer 35 år och 
yngre 

Chefer 36 år och 
äldre 

Kön 
Kvinnor 
Män 

 
44 % 
56 % 

 
28 % 
72 % 

Chefsposition 
Produktionschef 
Gruppchef 
Sektionschef 
Avdelningschef 
Stabschef och högre chefer 

 
72 %** 
12 %** 
16 %** 
0 %** 
0 %** 

 
35 %** 
13 %** 
34 %** 
12 %** 
7 %** 

Chefserfarenhet hos LKAB 
0–2 år 
3–5 år 
6–10 år 
Längre än 10 år 

 
65 %*** 
22 %*** 
13 %*** 
0 %*** 

 
21 %*** 
23 %*** 
30 %*** 
26 %*** 

Anställningstid 
0–2 år 
3–5 år 
6–10 år 
Längre än 10 år 

 
44 %*** 
36 %*** 
20 %*** 
0 %*** 

 
19 %*** 
18 %*** 
28 %*** 
35 %*** 

Chi2 - test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 
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4.3 Vilka ledarskapsbeteenden och arbetsaktiviteter 
genomför chefer inom ett större svenskt gruvföretag?  

Resultatredovisningen avseende självskattade ledarskapsbeteenden är 
uppdelad utifrån de två chefspopulationerna; chefer verksamma i 
Sverige respektive chefer verksamma utomlands. Avsnittet inleds med 
resultat avseende de fyra indexen relation, struktur, förändring samt 
hälsofrämjande och effektivt ledarskap (HEL) för båda 
chefspopulationerna. Efter det redovisas resultaten för respektive 
chefspopulation (Sverige respektive utomlands) utifrån svaren på de 
ingående frågorna i respektive index (relation, struktur, förändring, 
HEL). För varje index och fråga redovisas aritmetiskt medelvärde, 
standardavvikelse och 95-procentigt konfidensintervall för medelfelet.  

4.3.1 Index relation, struktur, förändring och HEL för chefer i Sverige 
och utomlands 

För chefer i Sverige är den självskattade ledarskapsbeteendeprofilen att 
relationsorientering skattas högst med ett medeltal på 49,07, följt av 
struktur med 45 och sedan förändring med 43,07. Avseende den 
självskattade beteendeprofilen för chefer verksamma utomlands är 
struktur skattat högst med 49,48, följt av relation med 48,31 och sedan 
förändring med 45,15, se Tabell 12. Både för chefer i Sverige och 
utomlands är det relativt höga nivåer för samtliga tre index. 
Beteendeprofilerna skiljer sig mellan Sverige och utomlands. 
Konfidensintervallen för medelfelet är helt skilda avseende 
strukturorienteringen och medelvärdesskillnaden är signifikant (p < 
0,001) på enprocentsnivån mellan chefer i Sverige och chefer 
verksamma utomlands. Chefer verksamma utomlands har en signifikant 
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högre självskattad strukturorientering i sitt ledarskap än chefer 
verksamma i Sverige.  

Tabell 12. Index avseende relations-, struktur-, förändringsorienterat samt 
hälsofrämjande och effektivt ledarskap för chefer verksamma i Sverige och 
utomlands; medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall, n = 27 

(utomlands) respektive n = 216 (Sverige) 

 Chefer verksamma i Sverige Chefer verksamma utomlands 
x̅ s KI x̅ s KI 

Relation  49,07 5,92 48,07–49,77 48,31 5,22 46,20–50,42 

Struktur 45,00** 7,45 44,01–46,15 49,48** 5,44 47,10–51,52 

Förändring 43,07 9,38 41,66–44,33 45,15 8,16 41,76–48,47 

HEL 148,76 17,06 146,51–151,35 150,15 15,17 143,83–156,32 

T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 
Relation, Struktur, Förändring: skala 0–60 
HEL: skala 0–180 

4.3.2 Relation, struktur, förändring och HEL uppdelat på frågenivå 
för chefer i Sverige och utomlands 

De sex frågorna inom indexet relationsorienterat ledarskap är presenterat 
utifrån beteende A till F uppdelat utifrån chefer i Sverige och chefer 
verksamma utomlands. Samtliga sex frågor för chefer i Sverige har en 
hög nivå från 7,93 till 8,44 i medelvärde, se Tabell 13. Högsta 
självskattningen i medeltal är beteende E att rådgöra och hålla 
medarbetarna uppdaterade i beslutsprocesser som påverkar dem medan 
lägsta medelvärdet för beteende D att uppmärksamma bidrag och ge 
coaching vid behov. Skillnaden mellan beteende E och D är signifikant 
(p < 0,01). 
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Fem av sex frågor har en hög nivå från 8,04 till 8,59 i medelvärde för 
chefer verksamma utomlands, en fråga har en klart lägre 
medeltalsskattning på 6,37. Högsta självskattningen i medeltal är 
beteende A att ge stöd och uppmuntran medan lägsta medelvärdet är 
beteende C att socialisera med medarbetarna för att bygga relationer, se 
Tabell 13. Det är signifikanta skillnader (lägre skattningar) avseende 
socialiseringsbeteendet C och samtliga andra frågor; 
socialiseringsbeteendet gentemot beteende B och D (p < 0,01) samt 
ännu starkare signifikant skillnad mellan socialiseringsbeteendet C och 
beteendena A, E och F (p < 0,001). 

Två beteenden skiljer sig signifikant mellan chefer i Sverige och chefer 
verksamma utomlands. För beteende C att socialisera med medarbetarna 
för att bygga relationer så skattar chefer i Sverige detta i högre 
utsträckning jämfört med chefer utomlands, den signifikanta skillnaden 
är väldigt stark (p < 0,001). Avseende beteende F att hjälpa till att 
hantera konflikter på ett konstruktivt sätt så genomförs det i större 
utsträckning av chefer verksamma utomlands än av chefer i Sverige (p < 
0,05), se Tabell 13. 

Tabell 13. Relationsorienterat ledarskap för chefer verksamma i Sverige och 
utomlands uppdelat på frågenivå utifrån; aritmetiskt medelvärde, 

standardavvikelse och konfidensintervall, skala 0–10, n = 27 (utomlands) 
respektive n = 216 (Sverige) 
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Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

x̅ s KI x̅ s KI 
A. Jag ger stöd och 

uppmuntran, framför 
allt till någon som 
har en svår uppgift 

8,25 1,30 8,08–8,43 9,00 1,17 8,14–9,09 

B. Jag uttrycker 
övertygelse om att 
en person eller 
grupp klarar av en 
svår uppgift 

8,28 1,37 8,09–8,46 8,27 1,22 7,78–8,76 

C. Jag socialiserar 
med medarbetarna 
för att bygga 
relationer 

8,11*** 1,62 7,89–8,33 6,37*** 2,38 5,42–7,35 

D. Jag 
uppmärksammar 
bidrag och ger 
coachning vid behov 

7,93 1,34 7,75–8,11 8,04 1,28 7,52–8,56 

E. Jag diskuterar, 
rådgör och håller 
medarbetarna 
uppdaterade i 
beslutsprocesser 
som påverkar dem 

8,44 1,25 8,27–8,61 8,50 1,27 7,99–9,01 

F. Jag hjälper till att 
hantera konflikter på 
ett konstruktivt sätt 

8,06* 1,46 7,86–8,26 8,50* 0,99 8,10–8,90 

T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

De sex frågorna inom indexet strukturorienterat ledarskap är presenterat 
utifrån beteende A till F uppdelat utifrån chefer i Sverige och chefer 
verksamma utomlands. Samtliga sex frågor för chefer i Sverige har en 
relativt hög nivå från 7,27 till 8,06 i medelvärde, se Tabell 14. Högsta 
självskattningen i medeltal är beteende E att förklara tydligt vilka regler, 
policys och rutiner som gäller på arbetsplatsen medan lägsta 
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medelvärdet är beteende A att organisera arbetsaktiviteterna för att 
långsiktigt öka effektiviteten. Det är starka signifikanta skillnader (lägre 
skattningar) avseende organiseringsbeteendet A och samtliga andra 
frågor B, C, D, E och F (p < 0,001). 

Samtliga beteenden för chefer verksamma utomlands har en relativt hög 
nivå där fem av beteendena varierar mellan 8,30 till 8,41 och ett 
beteende har lägre skattning med 7,74, se Tabell 14. Högsta 
självskattningen i medeltal är beteende C att tydliggöra vilka resultat 
som är förväntade för en specifik uppgift medan lägsta medelvärdet är 
avseende beteende A att organisera arbetsaktiviteterna för att långsiktigt 
öka effektiviteten. Skillnaden mellan beteende C och A är ej signifikant 
och det finns heller inga andra signifikanta skillnader mellan beteendena 
för chefer verksamma utomlands. Det ska dock noteras att det statistiska 
underlaget är mer begränsat för utlandschefer, n = 27, vilket gör det 
svårare att erhålla signifikanta skillnader.  

Ett intressant resultat är att både chefer i Sverige och utomlands skattar 
organiseringsbeteende A lägst i intern jämförelse med de andra fem 
beteendena. Fyra beteenden skiljer sig signifikant mellan chefer i 
Sverige och chefer verksamma utomlands där chefer utomlands skattar 
högre för alla fyra. Detta gäller beteende B att fördela arbete till 
grupper/individer på ett tydligt sätt och beteende C att tydliggöra vilka 
resultat som är förväntade (båda p < 0,001), väldigt starka signifikanser. 
Det gäller även beteende D att sätta tydliga mål och beteende F att styra 
och koordinera arbetsaktiviteter på ett tydligt sätt (båda p < 0,01), starka 
signifikanser, se Tabell 14 
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Tabell 14. Strukturorienterat ledarskap för chefer verksamma i Sverige och 
utomlands uppdelat på frågenivå utifrån; medelvärde, standardavvikelse och 

konfidensintervall, skala 0–10, n = 27 (utomlands) respektive n = 216 (Sverige) 

  Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

  x̅ s KI x̅ s KI 
A. Jag organiserar 

arbetsaktiviteterna 
för att långsiktigt 
öka effektiviteten 

 

7,27 
 

1,76 
 

7,03–7,51 
 

7,74 
 

1,89 
 

6,99–8,49 

B. Jag fördelar 
arbete till grupper 
eller individer på 
ett tydligt sätt 

7,41*** 1,51 7,21–7,61 8,37*** 0,88 8,02–8,72 

C. Jag tydliggör 
vilka resultat som 
är förväntade för 
en specifik uppgift 

7,44*** 1,58 7,22–7,65 8,41*** 0,97 8,02–8,79 

D. Jag sätter tydliga 
mål 

7,47** 7,47 7,25–7,68 8,30** 1,41 7,74–8,85 

E. Jag förklarar 
tydligt vilka 
regler, policys och 
rutiner som gäller 
på arbetsplatsen 

8,06 1,53 7,85–8,27 8,33 1,33 7,81–8,86 

F. Jag styr och 
koordinerar 
arbetsaktiviteter 
på ett tydligt sätt 

7,35** 1,57 7,14–7,56 8,33** 1,33 7,81–8,86 

T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

De sex frågorna inom indexet förändringsorienterat ledarskap är 
presenterat utifrån beteende A till F uppdelat utifrån chefer i Sverige och 
chefer verksamma utomlands. För chefer i Sverige har fyra av sex 
beteenden (B, D, E och F) en relativt hög nivå från 7,26 till 7,91 i 
medelvärde medan två beteenden A och C har en lägre nivå på 6,22 och 
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6,41, se Tabell 15. Dessa två beteenden A och C är signifikant lägre 
skattat än de andra fyra beteendena (p < 0,001), det är en väldigt stark 
signifikans. Högsta självskattningen i medeltal är beteende D att 
uppmuntra medarbetarna att se problem och möjligheter på nya sätt. 
Lägsta självskattningen är för beteende C om att studera konkurrenter 
eller andra organisationer för att få förbättringsidéer.  

För chefer verksamma utomlands har beteende D en relativt hög nivå 
med 8,30 i medeltal och fem beteenden en lägre där den lägsta, C, har 
6,89 och de övriga fyra varierar mellan 7,41–7,56, se Tabell 15. Högsta 
självskattningen i medeltal är beteende D rörande att uppmuntra 
medarbetarna att se problem och möjligheter på ett nytt sätt. Lägsta 
självskattningarna är för beteende C om att studera konkurrenter eller 
andra organisationer för förbättringsidéer. Beteende C skattas signifikant 
lägre jämfört med beteende A att omvärldsbevaka för att upptäcka 
möjligheter och hot (p < 0,05) samt beteende D att uppmuntra 
medarbetarna att se problem och möjligheter på ett nytt sätt (p < 0,001). 
Signifikansen mellan beteende C och A är väldigt stark. 

Ett beteende skiljer sig signifikant mellan chefer i Sverige och chefer 
verksamma utomlands, se Tabell 15. För beteende A att omvärldsbevaka 
för att upptäcka möjligheter och hot för verksamheten skattar chefer 
verksamma utomlands detta i högre utsträckning jämfört med chefer i 
Sverige, den signifikanta skillnaden är stark (p < 0,01).  
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Tabell 15. Förändringsorienterat ledarskap för chefer verksamma i Sverige och 
utomlands, index uppdelat på frågenivå; medelvärde, standardavvikelse och 

konfidensintervall, skala 1–10, n = 27 (utomlands), n = 216 (Sverige) 

 Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

x̅ s KI x̅ s KI 
A. Jag 

omvärldsbevakar för 
att upptäcka 
möjligheter och hot 
för vår verksamhet 

6,41** 2,41 6,09–6,74  7,52** 1,87  6,78–8,26 

B. Jag tolkar 
händelser, både 
inom och utom 
organisationen, för 
att upptäcka behov 
av förändringar 

7,26 1,89 7,00–7,51 7,41 1,74 6,72–8,09 

C. Jag studerar 
konkurrenter (annan 
liknande intern eller 
extern verksamhet) 
och andra 
organisationer för att 
få förbättringsidéer 
till vår verksamhet 

6,22 2,57 5,88–6,57  6,89 1,95 6,12–7,66 

D. Jag uppmuntrar 
medarbetarna att se 
problem och 
möjligheter på nya 
sätt 

7,91 1,54 7,70–8,12 8,30 1,07 7,87–8,72 

E. Jag upptäcker nya 
möjligheter för 
verksamheten (egna 
och/eller 
medarbetarnas 
kreativa idéer) och 
skapar resurser för 
att ta tillvara dessa 

7,63 1,69 7,40–7,86  7,48 1,85 6,75–8,21 
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 Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

x̅ s KI x̅ s KI 
F. Jag söker och testar 

nya arbetssätt för att 
uppnå våra 
organisatoriska mål 

7,64 1,80 7,39–7,88 7,56 1,48 6,97–8,14 

T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

De 18 frågorna inom indexet hälsofrämjande och effektivt ledarskap är 
presenterat utifrån beteende A till R uppdelat för chefer i Sverige och 
utomlands. Ett flertal beteenden har en hög nivå där 11 beteenden hos 
chefer i Sverige varierar mellan 8,18 och 9,14 på en tiogradig skala. Sju 
beteenden har en lägre nivå och varierar mellan 7,14 och 7,89. Dessa sju 
beteenden A, B, C, D, E, F och I skiljer sig signifikant (lägre 
skattningar) gentemot övriga 11 beteenden med högre skattningar (p < 
0,001), signifikansen är väldigt stark. Testerna visar att det finns en 
grupp beteenden som chefer skattar statistiskt signifikant lägre och en 
grupp som chefer skattar högre, dessa beteenden symboliseras med pil 
uppåt respektive pil nedåt i Tabell 16. Beteende O att ge medarbetarna 
stort inflytande vid genomförandet av sina arbetsuppgifter skattas högst 
av chefer verksamma i Sverige med 9,14. Lägst skattas beteende D att 
skapa effektiva informationssystem med 7,14, se Tabell 16.  

Ett flertal beteenden har en hög nivå för chefer verksamma utomlands 
där 13 beteenden varierar mellan 8,15 och 9,00 på en tiogradig skala. 
Fem beteenden har en lägre nivå och varierar mellan 7,00 och 7,52. 
Dessa fem beteenden med lägre skattningar A, C, D, E och F har testats 
gentemot de beteenden som har högre skattningar B, H, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q och R. Resultaten visar att A och E skiljer sig signifikant 
gentemot samtliga av de 11 beteendena med högre skattningar, ett flertal 
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har starka signifikanta skillnader (p < 0,001). För beteendena C, D och F 
är de signifikanta skillnader gentemot 12 av de 13 beteendena (ej 
beteende R) med högre skattningar, även här har ett flertal starka 
signifikanta skillnader (p < 0,001). Dock är det ej en signifikant skillnad 
mellan beteende C, D och F gentemot beteende R att reflektera över sitt 
ledarskap, reflektion är också det beteende som har svagast signifikans i 
samtliga statistiska tester. Testerna visar att det finns en grupp beteenden 
som chefer skattar statistiskt signifikant lägre och en grupp som chefer 
skattar högre, dessa beteenden symboliseras med pil uppåt respektive pil 
nedåt i Tabell 16. Tre beteenden skattas högst med 9,00. Dessa är 
beteende B att ha regelbundna arbetsplatsträffar, beteende J att prata och 
lyssna på medarbetarnas behov, idéer, önskemål och synpunkter samt 
beteende P att gå runt på arbetet och prata med sina medarbetare om hur 
de mår och hur det går (s.k. management by walking around). Lägst 
skattas beteende E att ha infört regler för att minska prat bakom ryggen 
med 7,00, se Tabell 16. 

Tre beteenden skiljer sig signifikant mellan chefer i Sverige och chefer 
verksamma utomlands. För beteende B att ha regelbundna 
arbetsplatsträffar så har chefer verksamma utomlands dessa i högre 
utsträckning jämfört med chefer i Sverige, den signifikanta skillnaden är 
väldigt stark (p < 0,001). Avseende beteende I att ge både positiv och 
konstruktiv återkoppling så genomförs även det i större utsträckning av 
chefer verksamma utomlands än för chefer i Sverige (p < 0,05). För 
beteende O att ge medarbetarna stort inflytande vid genomförandet av 
sina arbetsuppgifter så genomförs det i högre utsträckning av chefer i 
Sverige jämfört med chefer verksamma utomlands (p < 0,05), se Tabell 
16. 

Tabell 16. Hälsofrämjande och effektivt ledarskap för chefer verksamma i 
Sverige och utomlands, index uppdelat på frågenivå; medelvärde, 
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standardavvikelse och konfidensintervall, skala 1–10, n = 216 (Sverige), n = 27 
(utomlands) 

 Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

x̅ s KI x̅ s KI 
A. Jag skapar 

helhetsförståelse 
och kommunicerar 
vart organisationen 
är på väg 

7,43↓ 1,58 7,21–7,66 7,52↓ 1,31 7,00–8,04 

B. Jag har 
regelbundna 
arbetsplatsträffar 

7,73***↓ 2,50 7,38–8,08 9,00***↑ 1,41 8,44–9,56 

C. Jag skapar 
naturliga 
mötesplatser på 
arbetsplatsen 

7,54↓ 1,99 7,26–7,82 7,37↓ 2,34 6,44–8,30 

D. Jag har skapat 
effektiva 
informations-system 

7,14↓ 1,87 6,88–7,40 7,52↓ 1,65 6,87–8,17 

E. Jag har infört 
tydliga 
arbetsplatsregler för 
att minska prat 
bakom ryggen 

7,19↓ 2,23 6,87–7,50 7,00↓ 2,48 6,02–7,98 

F. Jag delegerar 
mycket ansvar och 
befogenheter 

7,69↓ 1,96 7,42–7,97 7,30↓ 2,40 6,35–8,25 

G. Jag visar via mina 
beteenden att jag 
litar på mina 
medarbetare 

8,81↑ 1,17 8,65–8,98 8,85↑ 1,03 8,45–9,26 

H. Jag ger inga 
sanktioner/bestraffni
ngar vid felaktiga 
beslut 

8,76↑ 2,32 8,45–9,08 8,81↑ 2,17 7,96–9,67 
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 Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

x̅ s KI x̅ s KI 
I. Jag ger både positiv 

och negativ 
återkoppling på ett 
konstruktivt sätt 

7,89*↓ 1,34 7,71–8,08 8,48*↑ 1,28 7,97–8,99 

J. Jag pratar med och 
lyssnar på 
medarbetarnas 
behov, idéer, 
önskemål och 
synpunkter 

8,86↑ 1,12 8,71–9,02 9,00↑ 1,00 8,60–9,40 

K. Jag har 
kontinuerliga möten 
och konversationer 
med medarbetarna 
där stöd och 
uppmuntran ges 

8,18↑ 1,65 7,95–8,41 8,48↑ 1,78 7,78–9,19 

L. Jag uppmanar 
medarbetarna att ta 
egna beslut utifrån 
kundens bästa 

8,70↑ 1,21 8,53–8,87 8,70↑ 0,99 8,31–9,10 

M. Jag försöker skapa 
en positiv kultur på 
arbetsplatsen genom 
mitt beteende 

9,09↑ 1,19 8,92–9,25 8,96↑ 0,98 8,58–9,35 

N. Jag visar med mitt 
beteende en 
grundsyn att 
medarbetarnas 
välbefinnande är en 
förutsättning för 
långsiktigt effektiva 
organisationer 

8,77↑ 1,30 8,59–8,96 8,56↑ 1,12 8,11–9,00 

O. Jag ger 
medarbetarna stort 
inflytande vid 
genomförandet av 
sina arbetsuppgifter 

9,12*↑ 1,17 8,95–9,28 8,59*↑ 1,25 8,10–9,09 
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 Chefer verksamma i 
Sverige 

Chefer verksamma 
utomlands 

x̅ s KI x̅ s KI 
P. Jag går runt och 

pratar med 
medarbetarna ute på 
arbets-platsen, inte 
bara om jobb utan 
även om hur de mår 
eller känner sig 

8,59↑ 1,62 8,36–8,81 9,00↑ 1,21 8,52–9,48 

Q. Jag reflekterar över 
mitt ledarskap 

8,47↑ 1,73 8,23–8,72 8,15 1,91 7,39–8,91 

R. Jag visar via mina 
beteenden att jag har 
en positiv 
inställning 

8,78↑ 1,26 8,61–8,96 8,85↑ 0,98 8,46–9,24 

T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 
↓ = beteende tillhör beteendegruppen som skattas lägre; ↑ = beteende tillhör beteendegruppen som 
skattas högre 

4.3.3 Chefers arbetsaktiviteter i Sverige 

I Tabell 17 framgår att den arbetsaktivitet som chefer i Sverige 
genomför i högst utsträckning är planerade möten (möten som planeras 
in i agendan med en viss framförhållning) och under en femdagarsperiod 
så genomförs sådana möten under 19,2 timmar vilket motsvarar 50,2 
procent av arbetstiden. Den arbetsaktivitet som genomförs i minst 
utsträckning är spontana vandringar (antingen fysiskt eller via teams där 
chef spontant samtalar med medarbetare rörande hur medarbetaren mår 
och hur arbetet går) där 1,3 timmar motsvarande 3,6 procent läggs på 
den aktiviteten. Dessa värden motsvarar medelvärden av samtliga 
chefers individuella medelvärden under en femdagarsperiod. Den totala 
arbetstiden som rapporterats in i excelverktyget är i medeltal 38 timmar. 
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Tabell 17. Arbetsuppgifter och egenrapporterad tidsåtgång under en 
femdagarsperiod för chefer inom LKAB i Sverige. Arbetstid (timmar) och andel 

(procent) för olika arbetsuppgifter, min-max inom parentes, n=45 

 
Antal timmar per 
femdagarsperiod 

Andel av arbetstid 
under femdagars-

period, procent 
Administrativa uppgifter 8,8 (0–22,9) 23,3 (0–51) 
Telefon 1,4 (0–6) 3,8 (0–12) 
Planerade möten 19,2 (5–35,2) 50,3 (13–79) 
Spontana möten 2,8 (0–8,25) 7,4  (0–22) 
Spontana vandringar 1,3 (0–5,5) 3,6 (0–14) 
Operativt 

produktionsstödjande arbete 
2,7 (0–13) 7,1 (0–34) 

Resor/förflyttningstid 1,8 (0–9,8) 4,5 (0–21) 
Rapporterad tid totalt 38,0 (16,8–62,3) 100 

Tabell 18 visar hur ledarskapsbeteendena relation, struktur, förändring 
samt hälsofrämjande och effektivt ledarskap (HEL) relaterar till olika 
arbetsaktiviteter. Den statistiskt signifikanta relation (p<0,05) som 
korrelationsanalysen visar är att antalet timmar som läggs på planerade 
möten relaterar till grad av strukturorienterade ledarskapsbeteenden. 
Desto mer timmar på planerade möten desto högre är självskattningen 
av de strukturorienterade ledarskapsbeteendena. Ledarskapsbeteendena 
är hämtade från chefsenkäten och arbetsaktiviteterna från 
självskattningsverktyget i excel. Två chefer har fyllt excelverktyget 
rörande arbetsaktiviteter men ej chefsenkäten där ledarskapsbeteenden 
ingår. Utifrån detta exkluderas dessa två chefer i korrelationsanalysen. 
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Tabell 18. Korrelation (Rxy/Pearsons R) mellan ledarskapsbeteenden (index) 
och självskattad arbetstid för olika arbetsuppgifter (timmar) under en 

femdagarsperiod för chefer inom LKAB i Sverige, n = 43 

  Relation Struktur Förändring HEL 

Administrativa 
uppgifter 

0,008 0,046 0,034 0,051 

Telefon 0,188 -0,013 -0,013 -0,024 
Planerade möten  -0,020 0,317* 0,184 0,122 
Spontana möten -0,054 -0,073 -0,144 0,044 
Spontan vandring 0,176 0,135 0,120 0,181 
Operativt produktions-

stödjande arbete 
0,093 0,186 0,056 -0,001 

Resor/förflyttningstid -0,108  0,073 -0,049 -0,231 
*=0,05; **=0,01; ***=0,001 

4.4 Hur är chefers hälsa, arbetsbelastning och arbetstid 
inom ett större svenskt gruvföretag och skiljer sig 
resultaten mellan chefer verksamma i Sverige eller 
utomlands? 

Resultatredovisningen för chefers hälsa, arbetsbelastning och arbetstid 
är uppdelad utifrån de två chefspopulationerna; chefer verksamma i 
Sverige respektive chefer verksamma utomlands.  

Avseende arbetsbelastning har en fråga som Arbetsmiljöverket nyttjar i 
sina nationella undersökningar använts och resultatet presenteras i 
procent för respektive kategori. För arbetstid används enheten timmar. 
För varje index och fråga redovisas aritmetiskt medelvärde. 
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Chefer i Sverige arbetar i medeltal 40,69 timmar medan chefer 
verksamma utomlands arbetar 41,96 timmar, se Figur 6. Skillnaden 
avseende arbetstid mellan chefer i Sverige och utomlands är ej statistiskt 
signifikant.  

Avseende arbetsbelastning anger 59 procent av cheferna både i Sverige 
och utomlands en arbetsbelastning där de drar in på luncher, arbetar över 
eller tar med jobb hem en till flera dagar i veckan. En önskvärd situation 
är att chefer har en arbetsbelastning i första hand inte alls har en sådan 
arbetsbelastning att det krävs indragning av lunch, arbeta över eller ta 
med arbete hem. Om kategorierna sällan och inte alls senaste tre 
månaderna slås ihop och betecknar grönt arbete med en långsiktigt 
hållbar situation för chefer så är procentandelarna grönt arbete 19 
procent för chefer i Sverige och 15 procent för chefer verksamma 
utomlands, se Figur 6. Skillnaden, utifrån ett chi-2 test med samtliga 
fem kategorier i Figur 6, mellan chefer i Sverige och chefer verksamma 
utomlands avseende arbetsbelastning är signifikant (p = 0,003), chefer 
utomlands har en högre självskattad arbetsbelastning än chefer i Sverige. 
22 procent av cheferna utomlands har dagligen en hög arbetslastning där 
de drar in på luncher, tar med arbete hem och arbetar över, 4 procent av 
cheferna i Sverige har motsvarande arbetsbelastning. 
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Figur 6. Arbetstid och arbetsbelastningsfrågan ”Har Du så mycket att göra så 
att Du blir tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem?” 
för chefer verksamma i Sverige respektive utomlands; medelvärde för arbetstid 

och procentandel för arbetsbelastningen, n = 27 (utomlands) och n = 216 
(Sverige) 

Avseende självskattad hälsa har en fråga använts som nyttjats både inom 
folkhälso- och arbetshälsoområdet bland annat inom 
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Folkhälsomyndighetens nationella undersökningar. Redovisningen 
presenteras i procentandel för respektive kategori. 

Kategorierna bra och mycket bra brukar ofta slås ihop för att beteckna 
en önskvärd och långsiktigt hållbar självskattad hälsosituation. För 
chefer i Sverige är procentandelen med bra/mycket bra hälsa 80 procent, 
för chefer verksamma utomlands är resultatet 81 procent. Detta är en 
godkänd nivå utifrån bakgrundsvariabler såsom ålder, sysselsättning och 
inkomstnivå. En procent av cheferna i Sverige och fyra procent av 
cheferna verksamma utomlands skattar sin hälsa som dålig, se Figur 7.  

Skillnaderna för olika kategorier och även sammanslagna kategorier 
såsom bra/mycket bra är ej signifikanta (p-värden mellan 0,38–0,86) 
mellan chefer i Sverige och chefer verksamma utomlands. 

 
Figur 7. Självskattad hälsa ”Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd?” 
för chefer verksamma i Sverige och utomlands; procentandel, n = 27 
(utomlands), n = 216 (Sverige) 

Avseende nöjdhet har en fråga som Arbetsmiljöverket nyttjar i sina 
nationella undersökningar använts och resultatet presenteras i procent 
för respektive kategori.  

Kategorierna nöjd och ganska nöjd kan slås ihop för att beteckna en 
önskvärd och långsiktigt hållbar självskattad arbetssituation för chefer. 
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För chefer i Sverige är procentandelen chefer som är nöjda/ganska nöjda 
86 procent, för chefer verksamma utomlands är resultatet 77 procent. 
Detta är en hög nivå. Tre procent av cheferna i Sverige och åtta procent 
av cheferna verksamma utomlands uppger att de är ganska missnöjda, se 
Figur 8.  

Skillnaderna för olika kategorier och även sammanslagna kategorier 
såsom nöjd/ganska nöjd är ej signifikanta (p-värden mellan 0,38–0,64) 
mellan chefer i Sverige och chefer verksamma utomlands. 

 

Figur 8. Nöjdhet ”Hur nöjd är Du på det stora hela med ditt arbete?” för 
chefer verksamma i Sverige respektive verksamma utomlands; procentandel, n 

= 27 (utomlands) och n = 216 (Sverige) 

4.5 Skiljer sig hälsa, arbetsbelastning och 
ledarskapsbeteenden mellan unga (35 år eller yngre) 
jämfört äldre (över 35 år) chefer inom ett större svenskt 
gruvföretag?  

Resultatredovisningen avseende självskattade ledarskapsbeteenden, 
hälsa och arbetsbelastning för chefer i Sverige är uppdelad utifrån yngre 
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(35 år eller yngre) och äldre chefer (36 år eller äldre). Avsnittet inleds 
med resultat avseende de fyra indexen relation, struktur, förändring samt 
hälsofrämjande och effektivt ledarskap (HEL). Efter det redovisas 
svaren på de ingående frågorna i respektive index (relation, struktur, 
förändring, HEL). För varje index och fråga redovisas aritmetiskt 
medelvärde, standardavvikelse och 95-procentigt konfidensintervall för 
medelfelet. Genom att chefer utomlands är koncentrerad till 
ålderskategorierna 36–50 år och 51 år och äldre går det ej att redovisa 
resultaten med skillnader mellan chefer 35 år och yngre och nämnda 
äldre åldersgrupper. Resultaten för chefer verksamma i utlandet 
avseende ledarskapsbeteenden går att läsa i avsnitt 4.3 och avseende 
hälsa, arbetsbelastning och arbetstid återfinns resultaten i avsnitt 4.3.3. 

4.5.1 Index relation, struktur, förändring och HEL för unga/äldre 
chefer i Sverige  

Den självskattade ledarskapsbeteendeprofilen för yngre chefer är att 
relationsorientering skattas högst med ett medeltal på 48,08, följt av 
struktur med 42,63 och sedan förändring med 39,13. Avseende den 
självskattade beteendeprofilen för äldre chefer är det övergripande 
mönstret likadant som för yngre chefer där relation skattas högst med 
49,19, följt av struktur med 45,3 och sedan förändring 43,57, se Tabell 
19. Både för yngre och äldre chefer är det relativt höga nivåer för 
samtliga tre index. Äldre chefer skattar dock samtliga tre dimensioner 
högre än unga chefer. De skillnader som är signifikanta på 
femprocentsnivån mellan yngre/äldre chefer är struktur (p = 0,049) och 
förändring (p = 0,014). 

Avseende hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden (HEL) är 
skillnaderna mellan yngre och äldre chefer marginella och ej 
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signifikanta. Nivån är strax under 149 på en skala upp till 180 vilket är 
en relativt hög nivå. 

Tabell 19. Index avseende relations-, struktur- och förändringsorienterat samt 
hälsofrämjande och effektivt ledarskap för yngre (35 år och yngre)/äldre chefer 

(36 år och äldre) i Sverige; aritmetiskt medelvärde, standardavvikelse och 
konfidensintervall, n = 25, n = 191 

 Chefer 35 år och yngre Chefer 36 år och äldre 
  x̅ s KI x̅ s KI 

Relation 48,08 5,82 45,89–50,74 49,19 5,94 48,08–49,91 

Struktur 42,63* 4,92 40,68–45,14 45,30* 7,66 44,19–46,53 

Förändring 39,13* 11,36 34,45–44,82 43,57* 9,01 42,07–44,79 

HEL 148,95 13,52 142,30–154,15 148,73 17,51 146,38–151,66 
T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 
Relation, struktur, förändring: skala 0–60 
HEL: skala 0–180 

4.5.2 Relation, struktur, förändring och HEL uppdelat på frågenivå 
för chefer i Sverige  

De sex frågorna inom indexet relationsorienterat ledarskap är 
presenterat från fråga A till E. De flesta beteendena skattas på en relativt 
hög nivå. Yngre chefer skattar beteendet diskutera, rådgöra och hålla 
medarbetare uppdaterade i beslutsprocesser högst med 8,24 och 
beteendet uppmärksamma bidrag och ge coachning vid behov lägst med 
7,52. Samma min- och max-mönster gäller för äldre chefer där beteendet 
diskutera, rådgöra och hålla medarbetare uppdaterade i beslutsprocesser 
är skattat högst med 8,46 och beteendet uppmärksamma bidrag och ge 
coachning vid behov lägst med 7,98, se Tabell 20. 
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Äldre chefer skattar fyra av sex beteenden högre än yngre chefer. För de 
två beteendena att socialisera med medarbetarna för att bygga relationer 
och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt skattar yngre chefer 
högre än äldre chefer. De skillnader som är statistiskt signifikanta runt 
femprocentsnivån är beteende B uttrycka övertygelse att en person 
klarar en uppgift (p = 0,051) och beteende D uppmärksamma bidrag och 
ge coachning vid behov (p = 0,052). 

Tabell 20. Relationsorienterat ledarskap för chefer verksamma i Sverige, index 
uppdelat på frågenivå och yngre (35 år och yngre)/äldre chefer (36 år och 

äldre) i Sverige; aritmetiskt medelvärde, standardavvikelse och 
konfidensintervall, skala 1–10, n = 25, n = 191 

 
  

Chefer 35 år och yngre Chefer 36 år och äldre 
x̅ s KI x̅ s KI 

A. Jag ger stöd och 
uppmuntran, 
framför allt till 
någon som har en 
svår uppgift 

8,16 1,38 7,59–8,73 8,25 1,30 8,08–8,45 

B. Jag uttrycker 
övertygelse om att 
en person eller 
grupp klarar av en 
svår uppgift 

7,84* 1,75 7,12–8,56 8,31* 1,31 8,15–8,52 

C. Jag socialiserar 
med medarbetarna 
för att bygga 
relationer 

8,20 1,35 7,64–8,76 9,09 1,65 7,86–8,33 

D. Jag 
uppmärksammar 
bidrag och ger 
coachning vid 
behov 

7,52* 1,83 6,77–8,27 7.98* 1,25 7,80–8,16 



Resultat från chefsenkäten  81 

 

 
  

Chefer 35 år och yngre Chefer 36 år och äldre 
x̅ s KI x̅ s KI 

E. Jag diskuterar, 
rådgör och håller 
medarbetarna 
uppdaterade i 
beslutsprocesser 
som påverkar dem 

8,24 1,05 7,81–8,67 8,46 1,27 8,28–8,65 

F. Jag hjälper till att 
hantera konflikter 
på ett konstruktivt 
sätt 

8,12 1,56 7,47–8,77 8,04 1,46 7,84–8,26 

T-test: *=0,05 **=0,01 ***=0,001 

De sex frågorna inom indexet strukturorienterat ledarskap är presenterat 
från fråga A till E. De flesta beteendena skattas på en relativt hög nivå, 
dock lägre än relationsorienterat ledarskap. Yngre chefer skattar 
beteendet förklara tydligt vilka regler, policys och rutiner som gäller på 
arbetsplatsen högst med 7,71 och tydliggöra vilka resultat som är 
förväntade för en specifik uppgift med 6,79. Äldre skattar precis som 
yngre chefer beteendet förklara tydligt vilka regler, policys och rutiner 
som gäller på arbetsplatsen högst med 8,21. Det beteende som äldre 
chefer skattar lägst är att organisera arbetsaktiviteterna för att långsiktigt 
öka effektiviteten lägst med 7,29, se Tabell 21.  

Äldre chefer skattar samtliga sex beteenden högre än yngre chefer. De 
skillnader som är statistiskt signifikanta på femprocentsnivån är 
beteende C tydliggöra vilka resultat som är förväntade av en specifik 
uppgift (p = 0,017) och beteende D att sätta mål (p = 0,023). 

Tabell 21. Strukturorienterat ledarskap för chefer verksamma i Sverige, index 
uppdelat på frågenivå och yngre (35 år och yngre)/äldre chefer (36 år och 
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äldre) i Sverige; aritmetiskt medelvärde, standardavvikelse och 
konfidensintervall, skala 1–10, n = 25, n = 191 

  Chefer 35 år och yngre Chefer 36 år och äldre 
  x̅ s KI x̅ s KI 
A. Jag organiserar 

arbetsaktiviteterna 
för att långsiktigt 
öka effektiviteten 

6,96 1,52 6,32–7,60 7,29 1,79 7,05–7,57  

B. Jag fördelar 
arbete till grupper 
eller individer på 
ett tydligt sätt 

7,13 1,26 6,59–7,66 7,44 1,53 7,23–7,67 

C. Jag tydliggör 
vilka resultat som 
är förväntade för 
en specifik uppgift 

6,79* 1,10 6,33–7,26 7,51* 1,61 7,29–7,75 

D. Jag sätter tydliga 
mål 

6,92* 1,38 6,33–7,50 7,55* 1,60 7,31–7,77 

E. Jag förklarar 
tydligt vilka regler, 
policys och rutiner 
som gäller på 
arbetsplatsen 

7,71 1,49 7,08–8,34  8,12 1,52 7,89–8,33  

F. Jag styr och 
koordinerar 
arbetsaktiviteter på 
ett tydligt sätt 

7,13 1,03 6,69–7,56  7,38 1,62 7,14–7,61  

T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

De sex frågorna inom indexet förändringsorienterat ledarskap är 
presenterat från fråga A till E. De flesta beteendena skattas på en relativt 
hög nivå, dock lägre än både relations- och strukturorienterat ledarskap. 
Yngre chefer skattar beteende D att uppmuntra medarbetare att se 
möjligheter och hot på nya sätt högst med 7,79. Det beteende som yngre 
chefer skattar lägst är beteende A att omvärldsbevaka för att upptäcka 
möjligheter och hot för verksamheten med 5,21 vilket är en låg 
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självskattningsnivå. Äldre skattar precis som yngre chefer beteende D 
att uppmuntra medarbetare att se möjligheter och hot på nya sätt högst 
med 7,91. Det beteende som chefer skattar lägst är beteende C att 
studera konkurrenter eller andra organisationer för att få 
förbättringsidéer till verksamheten med 6,31, se Tabell 22.  

Äldre chefer skattar samtliga sex beteenden högre än yngre chefer. De 
skillnader som är statistiskt signifikanta på enprocentsnivån är beteende 
A att omvärldsbevaka för att upptäcka möjligheter och hot för 
verksamheten (p = 0,004) och beteende B att tolka händelse för att 
upptäcka behov av förändringar (p = 0,001). 

Tabell 22. Förändringsorienterat ledarskap för chefer verksamma i Sverige, 
index uppdelat på frågenivå och yngre (35 år och yngre)/äldre chefer (36 år 

och äldre) i Sverige; aritmetiskt medelvärde, standardavvikelse och 
konfidensintervall, skala 1–10, n =25, n =191 

  
  

Chefer 35 år och yngre Chefer 36 år och äldre 
x̅ s KI x̅ s KI 

A. Jag 
omvärldsbevakar för 
att upptäcka 
möjligheter och hot 
för vår verksamhet 

5,21* 2,84 4,01–6,41 6,57* 2,31 6,23–6,89 

B. Jag tolkar 
händelser, både 
inom och utom 
organisationen, för 
att upptäcka behov 
av förändringar 

5,96** 2,05 5,09–6,83 7,42** 1,81 7,16–7,68 



84 Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer 

  
  

Chefer 35 år och yngre Chefer 36 år och äldre 
x̅ s KI x̅ s KI 

C. Jag studerar 
konkurrenter (annan 
liknande intern eller 
extern verksamhet) 
och andra 
organisationer för att 
få förbättringsidéer 
till vår verksamhet 

5,50 2,98 4,24–6,76 6,31 2,51 5,96–6,68 

D. Jag uppmuntrar 
medarbetarna att se 
problem och 
möjligheter på nya 
sätt 

7,79 1,59 7,12–8,46 7,91 1,54 7,71–8,15 

E. Jag upptäcker nya 
möjligheter för 
verksamheten (egna 
och/eller 
medarbetarnas 
kreativa idéer) och 
skapar resurser för 
att ta tillvara dessa 

7,50 2,15 6,59–8,41 7,65 1,64 7,41–7,88 

F. Jag söker och testar 
nya arbetssätt för att 
uppnå våra 
organisatoriska mål 

7,17 2,22 6,23–8,10 7,68 1,76 7,45–7,94 

T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

De 18 frågorna inom indexet hälsofrämjande och effektivt ledarskap är 
presenterat från fråga A till R. De flesta beteendena skattas på en relativt 
hög nivå. Yngre chefer skattar beteende G att inte ge bestraffningar eller 
sanktioner vid felaktiga beslut högst med 9,30. Beteende B att ha 
regelbundna arbetsplatsträffar skattar yngre chefer lägst med 6,04. Äldre 
chefer skattar beteende O att ge medarbetarna stort inflytande vid 
genomförande av sina arbetsuppgifter högst med 9,14. Beteende D att ha 
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skapat effektiva informationssystem skattas lägsta av äldre chefer med 
7,08, se Tabell 23. 

De skillnader mellan yngre och äldre chefers skattningar som är 
signifikanta avser beteende A att skapa helhetsförståelse och var 
organisationen är på väg där äldre chefer har en signifikant högre 
skattning (p < 0,05). Även avseende B att ha regelbundna 
arbetsplatsträffar skattar äldre på en signifikant högre nivå (p < 0,001). 
Detta är en väldigt stark signifikans. Samma mönster gäller för beteende 
F att delegera mycket ansvar och befogenheter där äldre chefer skattar 
en signifikant högre nivå (p < 0,001). Signifikansen är stark. 

Tabell 23. Hälsofrämjande och effektivt ledarskap för chefer verksamma i 
Sverige, index uppdelat på frågenivå samt yngre (35 år och yngre)/äldre chefer 

(36 år och äldre) i Sverige; aritmetiskt medelvärde, standardavvikelse och 
konfidensintervall, skala 1–10, n = 191 

  35 år och yngre 36 år och äldre 
x̅ s KI x̅ s KI 

A. Jag skapar 
helhetsförståelse och 
kommunicerar vart 
organisationen är på 
väg 

6,96* 1,52 6,30–7,61 7,50* 1,57 7,26–7,73 

B. Jag har regelbundna 
arbetsplatsträffar 

6,13*** 3,07 4,81–7,46 7,94*** 2,35 7,59–8,29 

C. Jag skapar naturliga 
mötesplatser på 
arbetsplatsen 

7,26 2,07 6,36–8,16 7,58 1,98 7,28–7,87 

D. Jag har skapat 
effektiva 
informationssystem 

7,26 1,60 6,57–7,95 7,13 1,90 6,84–7,41 
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  35 år och yngre 36 år och äldre 
x̅ s KI x̅ s KI 

E. Jag har infört tydliga 
arbetsplatsregler för 
att minska prat bakom 
ryggen 

7,43 2,06 6,54–8,33 7,15 2,25 6,82–7,49 

F. Jag delegerar mycket 
ansvar och 
befogenheter 

6,70** 2,34 5,68–7,71 7.82** 1,87 7,54–8,10 

G. Jag visar via mina 
beteenden att jag litar 
på mina medarbetare 

8,87 1,06 8,41–9,33 8,81 1,18 8,63–8,98 

H. Jag ger inga 
sanktioner/bestraffnin
gar vid felaktiga 
beslut 

9,30 2,14 8,38–
10,23 

8,69 2,24 8,36–9,03 

I. Jag ger både positiv 
och negativ 
återkoppling på ett 
konstruktivt sätt 

8,09 1,08 7,62–8,56 7,87 1,36 7,66–8,07 

J. Jag pratar med och 
lyssnar på 
medarbetarnas behov, 
idéer, önskemål och 
synpunkter 

9,09 0,95 8,68–9,50 8,83 1,14 8,66–9,00 

K. Jag har kontinuerliga 
möten och 
konversationer med 
medarbetarna där stöd 
och uppmuntran ges 

7,91 1,41 7,30–8,52 8,22 1,68 7,97–8,47 

L. Jag uppmanar 
medarbetarna att ta 
egna beslut utifrån 
kundens bästa 

8,91 1,08 8,44–9,38 8,67 1,23 8,48–8,85 

M. Jag försöker skapa 
en positiv kultur på 
arbetsplatsen genom 
mitt beteende 

9,43 0,84 9,07–9,80 9,04 1,23 8,86–9,22 
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  35 år och yngre 36 år och äldre 
x̅ s KI x̅ s KI 

N. Jag visar med mitt 
beteende en grundsyn 
att medarbetarnas 
välbefinnande är en 
förutsättning för 
långsiktigt effektiva 
organisationer 

9,04 0,93 8,64–9,44 8,74 1,35 8,54–8,94 

O. Jag ger medarbetarna 
stort inflytande vid 
genomförandet av 
sina arbetsuppgifter 

9,13 1,36 8,54–9,72 9,11 1,15 8,94–9,29 

P. Jag går runt och 
pratar med 
medarbetarna ute på 
arbetsplatsen, inte 
bara om jobb utan 
även om hur de mår 
eller känner sig 

9,13 1,10 8,65–9,61 8,51 1,66 8,27–8,76 

Q. Jag reflekterar över 
mitt ledarskap 

9,09 1,78 8,32–9,86 8,39 1,71 8,14–8,65 

R. Jag visar via mina 
beteenden att jag har 
en positiv inställning 

9,22 0,95 8,81–9,63 8,73 1,28 8,53–8,92 

T-test: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

4.5.3 Arbetsbelastning och arbetstid för unga/äldre chefer i Sverige  

Avseende arbetsbelastning har en fråga som Arbetsmiljöverket nyttjar i 
sina nationella undersökningar används och resultatet presenteras i 
procent för respektive kategori. För arbetstid används enheten timmar. 

För arbetstiden så är det marginella och ej signifikanta skillnader mellan 
yngre chefers arbetstid med 40,32 timmar och äldre chefers arbetstid 
med 40,74, se Figur 9. 
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Avseende arbetsbelastning har en majoritet av både yngre (66 procent) 
och äldre (55 procent) chefer en arbetsbelastning där de blir tvungen att 
dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem en till flera dagar i 
veckan. En mindre andel anger att de inte alls haft en sådan 
arbetsbelastning de senaste månaderna, för yngre chefer är det 4 procent 
och äldre chefer 5 procent. En önskvärd situation är att chefer har en 
arbetsbelastning i första hand inte alls har en sådan arbetsbelastning att 
det krävs indragning av lunch, arbeta över eller ta med arbete hem, detta 
kan dock förekomma i enstaka fall. Om kategorierna sällan och inte alls 
senaste tre månaderna slås ihop och betecknar grönt arbete med en 
långsiktigt hållbar situation för chefer så är procentandelarna grönt 
arbete 32 procent för yngre chefer och 17 procent för äldre chefer, se 
Figur 9. Skillnaderna för olika kategorier och även sammanslagna 
kategorier är ej signifikanta mellan yngre och äldre chefer. 



Resultat från chefsenkäten  89 

 

 

Figur 9. Arbetstid och arbetsbelastningsfrågan ”Har Du så mycket att göra så 
att Du blir tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem?” 
för chefer verksamma i Sverige; aritmetiskt medelvärde och standardavvikelse 
för arbetstid (timmar per vecka) och procentandel för arbetsbelastningen, n = 

25 (yngre), n = 191 (äldre) 

4.5.4 Självskattad hälsa och nöjdhet för unga/äldre chefer i Sverige  

Avseende självskattad hälsa har general health-frågan använts som 
nyttjats både inom folkhälso- och arbetshälsoområdet bland annat inom 
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Folkhälsomyndighetens nationella undersökningar. Redovisningen 
presenteras i procent för respektive kategori. 

Kategorierna bra och mycket bra brukar ofta slås ihop för att beteckna 
en önskvärd och långsiktigt hållbar självskattad hälsosituation. För 
yngre chefer är procentandelen med bra/mycket bra hälsa 76 procent, för 
äldre chefer är resultatet 80 procent. Detta är en godkänd nivå men 
skulle utifrån bakgrundsvariabler såsom ålder, sysselsättning och 
inkomstnivå kunna prognostiserats vara högre. Två procent av de äldre 
cheferna skattar sin hälsa som dålig, se Figur 10. Skillnaderna mellan 
olika kategorier och även sammanslagna kategorier såsom bra/mycket 
bra är ej signifikanta mellan yngre och äldre chefer. 

 

Figur 10. Självskattad hälsa ”Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd?” 
för chefer verksamma i Sverige, uppdelat på yngre (35 år och yngre)/äldre 

chefer (36 år och äldre); procentandel, n = 25 (yngre), n = 191 (äldre) 

Avseende nöjdhet har en fråga som Arbetsmiljöverket nyttjar i sina 
nationella undersökningar används och resultatet presenteras i procent 
för respektive kategori.  

Kategorierna nöjd och ganska nöjd kan slås ihop för att beteckna en 
önskvärd och långsiktigt hållbar självskattad arbetssituation för chefer. 
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För yngre chefer är procentandelen chefer som är nöjda/ganska nöjda 84 
procent, för äldre chefer är resultatet 85 procent. Detta är en hög nivå. 
Tre procent av yngre cheferna uppger att de är ganska missnöjda, se 
Figur 11.  

Skillnaderna för olika kategorier och även sammanslagna kategorier 
såsom nöjd/ganska nöjd är ej signifikanta mellan yngre och äldre chefer. 

 

Figur 11. Nöjdhet ”Hur nöjd är Du på det stora hela med ditt arbete?” för 
chefer verksamma i Sverige, uppdelat på yngre (35 år och yngre)/äldre chefer 

(36 år och äldre); procentandel, n = 25 (yngre), n = 191 (äldre) 
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5 Resultat från intervjuer med unga 
chefer 

Detta resultatavsnitt svarar på forskningsfrågan, ”Hur beskriver unga 
(35 år eller yngre) chefer i ett större svenskt gruvföretag sin 
arbetsmiljö?” Detta resultat baseras på den innehållsanalys som 
genomförts av intervjuerna med de unga cheferna. Totalt identifierades 
fem övergripande teman. Varje övergripande tema har ett antal 
underteman (se Tabell 24) – resultatpresentationen utgår från alla dessa 
teman. 

Tabell 24. Innehållsanalysens teman 

Tema Undertema 
Tillträdet, förväntningar, 

introduktion och drivkrafter  
Chefstillträdet och introduktionen 
Drivkrafter, motivation och incitament 
Förväntningar 
Utbildning och utveckling 

Syn på eget ledarskap Relationsbaserat ledarskap 
Struktur, ordning och reda 
Social kompetens 
Äldre ledarstilar 
Lyfta och lösa problem 
Prioriteringar: förutsättningar, strategier 

och möjligheter 
Påverkan av chefens arbetsmiljö på 

medarbetarna 
Utmaningar och svårigheter i 

chefsroll 
Mellanmänskliga personalfrågor 
Osäkerhet i ledarkompetens 
Prioriteringar och kommunikation 
Organisations- och bemanningsfrågor 
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Tema Undertema 
IT-utmaningar 

Stöd i chefsrollen Företagets ledarskapsfilosofi 
Stöd genom kompetenshöjande insatser 
Interna stödfunktionernas roll för 

chefskapet 
Stöd av chefer, kollegor, experter och 

nätverk i ledarskap 
Stöd av medarbetare och skyddsombud 
IT-stöd 

Egen arbetsmiljö och hälsa Roller och uppgifter 
Arbetsbelastning 
Covid-perioden 
Hälsa och arbetstillfredsställelse 
Work-life balance 

5.1 Tillträdet, förväntningar, introduktion och drivkrafter 

5.1.1 Chefstillträdet och introduktionen 

När det gäller chefstillträdet har de flesta av de intervjuade cheferna 
beskrivit att detta fungerat bra men är även något som av vissa chefer 
upplevs som en rörig och stor process. De flesta av de intervjuade 
cheferna varit interna rekryteringar från samma arbetsplats, sektion eller 
liknande. Många beskriver att detta – att de ”kommit inifrån” – hjälpt 
under den första tiden, även i fall där det varit begränsat till att chefen 
känt till den grupp den sedan blev chef över. En chef nämner att 
tillträdet underlättades genom att chefen tidigare haft en arbetsledande 
roll på arbetsplatsen. En annan chef menar att det kan handla om att 
medarbetarna vet att chefen har kännedom om arbetsplatsen och 
medarbetarnas arbetsuppgifter. 
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Så jag är som… det känns inte som att man har bytt jobb eller 
arbetsplats på det sättet, utan det är bara att jag har fått en ny 
grupp som man ändå kände till lite grann, inte jättemycket men… 
Så jag har fortfarande kvar samma kollegor om man säger så. 
Men det är själva min arbetsgrupp som är ny. […] Men det är 
som flera arbetsgrupper här som sitter bredvid varandra så att 
säga. Och jag har jobbat på en annan arbetsplats här bredvid. Men 
inte just med de här då, men man känner ju till varandra eftersom 
vi ändå är så pass nära, så att säga, lite grann. [Intervjuare frågar 
om det underlättade att ”komma inifrån”.] Jo, nog tror jag det. De 
vet ändå lite att man har lite koll på vad det handlar om ändå. Så 
nog tror jag att det har hjälpt. (IP1)  

Vissa av de unga cheferna har gått från att vara medarbetare till att vara 
chef över samma grupp. En chef upplevde detta som ett orosmoment 
men gjorde bedömningen att övergången till chefskapet skulle gå bra – 
det är framför allt till fördel. 

Så det var mycket funderingar, just hur ska det gå från 
medarbetare, alltså kollegor, till att bli chef då i samma 
arbetsgrupp. Men jag vägde det där av och an och tänkte att jag 
tror att det kommer gå bra ändå. Man känner dem så pass väl och 
man vet hur alla fungerar, så att det kan vara en fördel i mångt 
och mycket också, men så klart även en nackdel. (IP10) 

Vissa av de intervjuade cheferna upplever den första tiden som rörig och 
att det varit mycket att sätta sig in i. Kombinationen av att inte vara 
insatt i hela produktionen, arbetsmiljöansvaret och skiftgången (i och 
med att de flesta chefer inte jobbar i skift är det svårt att vara med på 
alla möten och liknande) beskrivs som bidragande till rörigheten. Att 
sätta sig in i verksamheten beskrivs som en utmaning även om man 
sedan tidigare känt till delar av verksamheten. Andra beskrivningar 
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handlar om att det är svårt att hitta sin roll som chef i början, till 
exempel hur man ska agera i vissa situationer och vad man ska säga. Här 
menar en chef att man blir tryggare med tiden. En annan chef upplevde 
det som svårt att hitta kontaktvägar och att det inte var lätt att sätta sig in 
i vem som gör vad. I andra fall handlar det om utmaningen med att sätta 
sig in i alla system. Ibland får de unga cheferna känslan av att 
medarbetarna inte vet vad chefen gör. Omständigheterna kring 
chefstillträdet spelar också roll. En chef beskriver att den tillträdde 
under sin föräldraledighet vilket ledde till att det fanns många 
frågetecken när chefen kom tillbaka. 

Det var väldigt mycket att sätta sig in i. Det var väldigt många 
olika system. Det var inte helt lätt att hitta kontaktvägar, det var 
inte helt klart vem som gör vad och… Ja, och så blev det rakt in i 
hetluften. Det var inte… Och då blev det ändå att jag har säkert 
fått en bättre introduktion än många andra som tillträdde. Det är i 
varje fall vad man fick förklarat för sig. (IP3) 

Första tiden är väl alltid ganska rörig, speciellt beroende på vad 
som händer i verksamheten. […] Så då var man tvungen att sätta 
sig in i den biten, samtidigt som alla de här arbetsmiljöansvar och 
mycket såna bitar också. Sen kan det bli väldigt rörigt när man 
jobbar skiftgång som chef. Man är inte alltid på plats när det är 
olika möten, och man kanske måste vara med. Ja, så lite rörigt i 
början, men tyckte det gick ändå ganska bra. (IP10) 

Och jag känner väl att vissa tycker säkert att jag vet inte vad jag 
gör riktigt. Jag får den känslan lite ibland, så här ja, men de vet 
nog kanske inte riktigt vad jag sysslar med för att de är väldigt så 
här produktionsinriktade. (IR8) 

I andra fall upplevs introduktion till chefsrollen som alldeles för kort 
eller bristfällig. Det kan handla om utebliven introduktion, avsaknad av 
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information – att det var upp till chefen själv att ta reda på saker – eller 
att man helt enkelt inte fick ett kontor tilldelat. Vissa chefer önskar att 
det fanns tydligare rutiner, lathundar och direktiv för att motverka detta. 

[…] när jag kom så hade jag inget kontor. Jag fick… Jag har 
byggt mitt eget kontor [skratt] när jag kom hit ganska snabbt för 
att vi satt som produktionschef med [yrkesgrupp…] vilket jag såg 
på en gång inte är optimalt när du har personalansvar, att sitta 
med massa andra. Så såna saker så försökte jag rätta till och där 
hade jag väl kunnat tänka mig att det hade kunnat vara bättre, att 
jag hade det lite mer förberett, så att säga. (IP8) 

Flera chefer har haft kontakt med den tidigare chefen på arbetsplatsen 
eller en annan chef som kunnat ge stöd. Detta har många gånger varit 
viktigt för chefen. I ett fall var tidigare chefen kvar i samma byggnad – 
den nya chefen kunde då lätt ta kontakt med den gamla chefen. Den nya 
chefen beskrev det som ett viktigt stöd, dels att kunna ta över tidigare 
material och inte börja om från början, dels att ha någon att fråga hur 
man går till väga i olika ärenden. 

Resultatet indikerar att de flesta av cheferna har tagit över sin chefspost 
efter att föregångaren redan har lämnat verksamheten, vilket av vissa 
upplevs ha försvårat överlämningen och den första tiden i chefsrollen. 
Det upplevs av vissa ha varit utmanande att kastas snabbt in i arbetet 
utan någon introduktion i de specifika arbetsuppgifterna i uppdraget. 
Vissa nämner dock att det kan vara positivt att få börja med ”ett blankt 
papper” och hitta sina egna vägar och metoder. 

Och han som var innan också och så där. Men jag har inte pratat 
jättemycket med han alls, för han hann sluta innan jag började, så 
att… Det tror jag också, på ett sätt är det alltid bra att komma in 
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på… utan att kanske veta så mycket av tidigare chef. Så man får 
bilda sig en egen uppfattning hur det fungerar och så där. (IP1) 

Man lär sig lite eftersom. Så det är krävande. Sen chef för själva 
rollen, jag hade en handledare som ändå kunde svara på frågor 
och vara tillgänglig ett tag. Sen var jag ganska självgående 
ganska fort. […] Så lite utbildning och att, jo att man får en 
handledare lite mer planerat en lite längre tid så det inte är bara 
att ”jamen kontakta du mig när det passar, så svarar jag på dina 
frågor.” Väldigt skönt att det är planerat så att det känns lugnare. 
(IP7) 

I andra fall har det handlat om kortare perioder (en vecka eller två) där 
den nya chefen ”gått bredvid” med den tidigare chefen. Även detta är 
viktigt. I ett av dessa fall har den gamla chefen också varit kvar som 
kontaktperson, vilket ska ha betytt mycket för den nya chefen. En chef 
menar att det korta ”mentorskapet” fungerar i och med att den jobbat på 
arbetsplatsen tidigare, men att denna period skulle ha behövt vara längre 
om chefen var helt ny på arbetsplatsen. Ibland handlar det om att den 
gamla chefen varit kvar i organisationen och på så sätt varit tillgänglig 
för att ställa frågor och bolla tankar med. 

Det finns tillfällen där introduktionen av den nya, unga chefen upplevs 
ha fungerat ganska dåligt. Det kan handla om att introduktionen var 
väldigt informell, att den gjordes vid fel tillfälle eller att den gjordes av 
fel person. Att introduktioner sker på det sättet ska heller inte 
nödvändigtvis vara ovanligt. 

Det första, absolut första mottagandet, var väldigt speciellt för då 
kommer jag in i fikakuren och min efterträdare… han jag tog 
över då, han sa ”ja, men det här är [Namn], och [Namn] är ny 
chef till er” och så satt de och käkade sin frukostmacka och drack 
en kaffe, och sen var det bara helt tyst i fikarummet, ingen sa 
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något. [skratt] Och jag bara ”Ja. Ja, det är jag som är [Namn]. 
Och jag är så här och si och så gammal och jag har jobbat här 
ifrån och där fram”, och det var fortsatt bara tyst. […] Sen 
började man prata om ”ja, har du testat snöslungan eller?” Det 
var… Det är speciellt och jag tror kanske inte att det funkar så på 
alla arbetsplatser. Men det var jag helt införstådd på att så 
kommer det vara för att jag har varit med om det så många 
gånger under tiden jag har jobbat på LKAB. […] Och det var inte 
min chef som presenterade mig heller utan det var min… han jag 
tog över som, som hade den introduktionen. (IP8) 

Få av de unga cheferna menar att de stött på negativa reaktioner från 
medarbetare när de tillträtt som chef, även om vissa varit oroliga för 
detta innan tillträdet. Hos vissa nämns chefens egen ålder i förhållande 
till medarbetarna som bidragande till oron. Samtidigt menar många av 
de unga cheferna att de fått stöd och positiva reaktioner från 
medarbetarna. 

Med en snittålder på 55 och man är själv [i 30-årsåldern] […] 
Vad har de för anledning att lyssna på mig som egentligen är en 
snorunge i förhållande till dem? Jag skulle kunna vara deras 
grabb. Det är klart att de farhågorna fanns där till en början, just 
”Hur kommer man bli bemött? Och vilket… vilken respons 
kommer det att komma från gruppen?” […] [Men] jag har fått 
jättebra kritik ifrån mina underställda i såna här undersökningar, 
anonyma undersökningar […]. Så jag får ju en fin och bra 
feedback och det gör det också roligare att fortsätta […] (IP9) 

Andra av de intervjuade cheferna menar att medarbetarna litar på 
chefen, något de ofta kopplar till att cheferna till att medarbetarna kände 
till dem innan tillträdet. Andra orsaker till positiva mottaganden uppges 
vara att den nya chefen haft stöd från sin föregångare, i bemärkelsen att 
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medarbetarna litade på den tidigare chefen och därför litade på den nya 
om den tidigare chefen valt ut denne. 

Ja, därför att jag hade stödet från min föregångare, och de hade 
stor tilltro till sin föregångare. Eller, till min föregångare. Så att 
de såg väl att ”här kommer någon som tar vid som bryr sig och 
som är engagerad”. (IP3) 

Å andra sidan beskriver vissa chefer att det finns vissa förväntningar på 
vad och hur en chef ska vara. Det kan till exempel handla om att de ska 
vara produktionsinriktade och ha stor koll på den dagliga driften – något 
särskilt äldre medarbetare har jobbat länge med denna typ av chef ska ha 
kommit att förvänta sig. Det kan också handla om att chefen har en mer 
relationsinriktad fokus vilket medarbetarna inte alltid har förståelse för. 
Även ålder och kön spelar in. 

Det är hjärtligt ändå, men jag kan känna att de kanske inte heller 
har koll på vad för ledarskap jag egentligen ska göra. Alltså, att 
de förväntar sig en chef som är väldigt produktionsinriktad för de 
är van vid det, det är det de har jobbat med hela livet, 
produktionsinriktade chefer. [...,] Så att det blir liten omställning 
för dem. De kanske tycker att jag är svamlig vissa gånger för att 
jag inte riktigt har produktionsfokus. [...] Jag har gått in med en 
glädjefylld stämning så de gör ingenting mot mig som de tror att 
de sårar med mig med eller så där, och det är jag helt säker på. 
[…] Och det hade nog inte säkert varit exakt samma om det hade 
varit en man i 35-årsåldern, men då tror jag inte att den här 
mannen i 35-årsåldern hade varit lika ödmjuk som jag är i det här 
jobbet. (IP8) 

Det är däremot vanligare med beskrivningar bland cheferna att negativa 
reaktioner kommit från andra håll i organisationen. Det kan handla att 
chefskollegor, efter organisationsförändringar, ifrågasätter behovet av 
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chefspositionen. I andra hand handlar det om att den unga chefen måste 
bevisa vad den kan. 

Andra i organisationen kan väl… Ja, lite mer att man kanske 
måste bevisa sig lite mer. Att de måste “ja, men [Namn] kanske 
kan det här.” Man ska bevisa det först och sen är det som okej. 
Lite så. [Intervjuare frågar hur respondenten upplevde att de 
andra cheferna testade respondenten.] 

 Ja, men kontrollfrågor. Att “har du verkligen koll på det där?” 
Jag bara “jo”. Och sen när man hade svar på tal hela tiden, så då 
slutade det komma, de frågorna. [Intervjuare undrar om det 
handlar om tekniska frågor.] Ja, men mest tekniska. Att man 
verkligen har koll på anläggning. (IP10) 

De unga chefernas ålder nämns sällan som något som skulle ha en 
negativ inverkan, men i ett fall har en chef upplevt negativa reaktioner, 
från chefskollegor, som den kopplat till sin ålder. I detta fall ska det ha 
haft att göra med att chefen fått en mer övergripande, strategisk funktion 
i kontrast till de andra chefernas mer lokala funktion: 

Men sen under tiden som har gått så tror jag definitivt att det har 
varit en bidragande orsak till att man har tyckt ”ja, men är det du 
som ska axla den rollen som dessutom övergripande 
[chefs]funktion?” Då de andra två har varit mer lokalt 
fokuserade. Så det tror jag. (IP6) 

De yngre cheferna beskriver sig ofta som mindre erfarna än de äldre 
cheferna. Det skiljer sig dock åt huruvida de unga cheferna upplever att 
medarbetarna förväntar sig att chefen ska besitta (teknisk) kompetens 
(som kan komma med erfarenhet): vissa upplever att så är fallet medan 
andra inte gör det. 
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Alltså, att de förväntar sig en chef som är väldigt 
produktionsinriktad för de är van vid det, det är det de har jobbat 
med hela livet, produktionsinriktade chefer. (IP8) 

[Intervjuare frågar om det förväntningar från medarbetare att man 
som chef ska kunna tekniska detaljer.] Nej, det finns ganska 
mycket ”jag vet bäst”-människor hos oss, så att de förväntar sig 
att de själva vet bättre än reparatörer och andra tekniska kunniga. 
Så att de förväntar sig inte att jag ska komma in och veta bättre. 
(IP3) 

5.1.2 Drivkrafter och motivation 

Cheferna har sökts sig till chefspositionen av olika anledningar. Lönen 
är inte ett särskilt starkt incitament även om det har en viss betydelse, 
där det finns en uppfattning att lönen som chef kan vara sämre än för 
andra lägre tjänster eller för andra arbetsgivare. Bland de faktiska 
motiven till att söka sig till en chefsposition nämns att man velat ha ett 
miljöombyte, utvecklas i sin karriär och ha andra utmaningar. Andra 
beskrivningar inkluderar att kollektivtjänster kan vara monotona eller 
ostimulerande.  

Nej, LKAB har väl... om jag ska vara helt ärlig har de väl väldigt 
dåliga chefsroller, i alla fall som ingångslöner [är] inte alls bra 
om man jämför med om man skulle till exempel jobba åt en 
entreprenör på privata sidan och ha samma [roll] så skulle man 
tjäna betydligt bättre, så är det ju. Pengar är inte allt heller, det är 
andra fördelar att jobba på LKAB. (IP5) 

För att ta på mig den första rollen som [övergripande] chef, det är 
[få] utmaningar och att byta verksamhetsort också […] Det var 
anledning till det. Att byta miljö och byta ort och få en 
karriärsutveckling, utmaningar (IP7) 
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Andra chefer säger sig ha varit lockade av en chefstjänst på grund av ett 
intresse för ledarskapsfrågor. Här nämner vissa chefer att de tidigare har 
haft andra typer av ledarroller, såsom tränare för idrottslag. 

Och sen har jag som alltid varit lite intresserad av 
ledarskapsfrågor och sånt där, för att jag har varit tränare och så 
där för idrottslag och… både ungdoms- och senior. Och sen 
har… fick jag frågan då efter att jag jobbat i lite andra tjänster 
innan. Och så fick jag frågan om jag ville prova på, och då 
tänkt… kände jag att ”jag kan testa”. (IP1) 

Många av de intervjuade cheferna drivs av att utvecklas och att lära sig 
nya saker, ”att bli bättre på det man gör”, eller till och med 
självförverkligande. Vissa lyfter i detta att de vill ha utmaningar, men 
också att de måste kunna tacklas under rätt förutsättningar. 

Det är en motivator för mig också när det finns en utmaning 
involverat också. Att det finns en uppförsbacke eller ett mål att 
nå, eller ja. Det motiverar mig också. Så klart, om det är så att 
man under en längre tid brottas med någonting och man sitter 
fast, det är klart att då börjar det bli slitsamt. (IP2) 

Många av de unga cheferna nämner också att de drivs av att jobba med 
människor. Vissa chefer nämner här att de utvecklas av att prata med och 
träffa nya människor. Andra nämner att de vill jobba med att coacha och 
motivera människor, att driva gruppen framåt. Detta uttrycks ibland som 
att drivkraften är att få se medarbetare glada och att de utvecklas, att de 
uppskattar chefens insats. I andra fall handlar det att kunna vara där för 
sina medarbetare, bland annat genom att agera som ett bollplank. I detta 
finns bland vissa chefer en vilja att öka mångfalden på sin arbetsplats. 
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[…] man vill alltid utvecklas och lära sig nya saker. Få så bred 
kunskapsbank som möjligt, så det är väl det. Försöka få en 
helhetsbild av så mycket som möjligt. När det är… både när det 
gäller praktiska saker och vad ska man säga… kommunikationen 
och det med människor, och lära sig hur det fungerar och… det är 
sånt… man utvecklas av att prata med människor och träffa nya 
människor och knyter kontakter och sånt. (IP1) 

Och sen även mångfald. till exempel hur ska vi få försöka få in 
mångfald på min arbetsplats är verkligen en utmaning. (IP8) 

En annan drivkraft som ofta omnämns är möjligheten att kunna vara 
med och påverka. Ett antal av de unga cheferna nämner specifikt att de 
vill ha ordning och reda eller struktur, och uppger detta som ett motiv 
till varför de blev chefer. 

Vet du, jag är väl kanske sån som vill ha ordning och reda […], 
jag tycker det ska vara ganska tydligt hur vi ska arbeta och en bra 
stämning. Alla ska ha kul på jobbet, det ska vara roligt att komma 
hit men vi håller oss till det vi har sagt och kommit överens om. 
Det är väl kanske det. Och så vill man väl se resultat, så är det 
alltid. Man vill att saker ska bli bättre hela tiden, eller så. 

En liknande drivkraft är viljan att ha ansvar, vilken nämns av flera 
chefer. En chef sätter detta i kontrast till andra chefers motiv till att bli 
chef: 

Varför jag ville bli chef, det var väl mycket för att man såg att det 
var många som blev chefer för att de ville bli chef. Och jag tänkte 
att jag har som inte mål att bli chef, utan jag tänkte att jag vill 
komma in för att göra en förändring, en förbättring. Det var väl 
därför jag sökte mig till det här. (IP3) 
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Relativt få chefer nämner specifikt att drivkraften är att de vill göra 
karriär. 

5.1.3 Förväntningar 

Många av de intervjuade cheferna känner att chefsrollen motsvarar deras 
förväntningar. Cheferna uppger några anledningar till detta, men många 
har att göra med att de på olika sätt tidigare fått insikt i vad rollen 
innebär. Några av de intervjuade cheferna menar att chefsrollen 
motsvarade deras förväntningar i och med att cheferna jobbat så pass 
länge för LKAB. De säger sig därav ha kunnat upprätta en bild av hur 
saker och ting fungerar i företaget. En annan chef berättar att den hade 
en bra bild av chefsrollen i och med att chefen tidigare jobbat med 
verksamhetsstyrning och liknande. En chef menar att det förmodligen 
vore svårare att bilda sig en bra bild av rollen om man kommer utifrån. 
Ytterligare en annan chef pekar på att den har en familjemedlem som 
varit chef länge, och att detta förberett chefen på vad rollen innebär. 

Jo, men nog var det väl som man hade tänkt sig. Men det är klart, 
när man har jobbat här så pass länge också i företaget så har man 
uppfattat sin bild av hur det ska fungera. Jag kan tänka mig att det 
är helt annorlunda om man kommer in som ny eller som ett annat 
företag, så kommer man väl in med andra tankar och idéer säkert. 
Men man är ganska insnöad här, så att säga, man har varit över 
tio år, så att… Ja, så när man har varit tidigare, så det… så vet 
man hur det fungerar. (IP1) 

Jo, [en familjemedlem] har varit chef i hela sitt liv, så jag hade 
lite aning om hur det kan bli. (IP7) 
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Bland de intervjuade chefer som inte hade lika stor insikt i rollen innan 
tillträdet fanns aspekter av chefsrollen som var mer oväntade. En chef 
uttrycker det som att den inte hade någon koll på vad en chef gör på 
dagarna, andra nämner att de inte tidigare haft insikt i hur mycket en 
chef gör. I korthet upplevs chefsrollen här som att innebära mer jobb än 
förväntat, hur mycket det är att göra i rollen. Detta inkluderar mängden 
frågor som kommer till en chef. Ibland gäller dock det motsatta, att 
chefsrollen innebar mindre arbete än förväntat. 

Samtidigt som man kan nog inte riktigt föreställa sig riktigt hur 
det är ändå. Det är alltid mer än man tror att göra. […] Nej, lite så 
var det, att man blev lite tagen på sängen av hur faktiskt mycket 
det är att göra, och hur svårt det är att genomföra det man vill. 
Det är mycket hinder på vägen som man inte såg innan man 
tillträdde. (IP3) 

Jag trodde arbetsbördan skulle vara högre, om jag ska vara ärlig. 
Jag hade en högre arbetsbörda på mitt förra jobb. (IP2) 

Vissa av cheferna upplever sig mer låsta i chefsrollen än förväntat. 
Andra uttrycker det som att man inte har den möjlighet att styra sin 
verksamhet som man hade förväntat sig. 

Mer låst än vad jag trodde. Alltså, det var ungefär som man 
förväntade sig, men var ändå me… det var svårare att kunna 
förändra saker än vad jag trodde att det skulle vara. Och det var 
mer sake… Man ser bara isberget när man tittar på någon utifrån, 
man ser inte det som är under ytan. Och det som är under ytan är 
ganska mycket i det här fallet. Som ett isberg. […] Man trodde att 
det skulle vara enklare när man tittade på det utifrån än vad det 
faktiskt är i verkligheten. (IP3)  
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5.1.4 Utbildning och utveckling 

Att som chef få utbildning i sin nya roll är viktigt. Många av de 
intervjuade cheferna hade dock vid intervjuernas tillfälle inte genomgått 
den chefsutbildning som finns vid LKAB. I många fall verkar pandemin 
gjort det svårare att delta i dessa utbildningar. Vissa chefer har gått en 
kortare tvådagarsutbildning. De flesta som inte gått utbildningen tror de 
vore hjälpa av att göra det. En chef noterar att man får lära sig själv i 
stället. En annan chef har också fått kortare introduktioner i samband 
med tillförordnade chefstjänster. Chefer har ibland fått andra 
utbildningar under sin första tid som chef. Däribland nämns exempelvis 
olika arbetsmiljöutbildningar, som varit viktiga. En chef framhåller en 
utbildning i kommunikation som väldigt givande. 

Alltså, utbildningar har jag faktiskt inte fått nu så mycket av. Jag 
har gått bara någon sån här endagsutbildning så här, ja, men för 
chefer, om OSA och sånt här. Arbetsmiljöutbildningar. Men det 
har inte varit mycket, man skulle behövt mycket mer. (IP4) 

 Jag har inte fått någon chefsutbildning så att det blir väl lite att 
jag får lära mig efterhand. Learning by doing. (IP5) 

Vissa chefer noterar mer specifikt vad de vill ha ut av en chefs- eller 
ledarskapsutbildning. Ett exempel är bättre verktyg för nya ledare att 
kunna hantera vissa problem. Det kan också handla om olika sätt genom 
vilka man kan coacha sin personal. Ytterligare exempel är utbildningar 
inom ekonomi och projekt (för att bli bekant med projektstrukturen och 
liknande på LKAB). Det kan även handla att få bättre uppfattning om 
sig själv som chef och öva på vissa situationer. Ibland handlar det inte 
specifikt om ett behov av chefsutbildning, utan behov av utbildning 
inom arbetsmiljö, vad gäller till exempel lagar och regler. 
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Men hur som helst så, kanske inte att man ska sättas in i någon 
typ av kategori, men lite mer analys kanske på ”hur är du som 
individ och vad behöver du jobba på, och vad är dina svagheter?” 
[…] Hur tål och hur tacklar man situationer […] Nej, men alltså, 
lite mer individuellt styrd utbildning som inte bara är 
generaliserande som vissa ledarskapsutbildningar är. (IP2) 

Det är inte alla som ser ett direkt behov av att gå chefsutbildningen. En 
chef, som känner att den har mycket från att ha provat på chefsrollen 
tidigare, ser alternativ till utbildning: 

Vissa grejer måste man ju veta hur det fungerar, och det är alltid 
bra att ha kött på benen så att säga. Sen är det väl svårt att säga. 
Men det är först när man upplever kanske en […] specifik 
situation där man känner att man kanske hade velat ha någon 
form av utbildning i det då. Men det beror som helt på. Vi är ett 
så pass stort företag, så det finns ju mycket folk att ta hjälp av 
också så att säga. (IP1) 

Det finns även en del oklarheter kring chefsutbildningen. En chef har 
fått höra att man måste ha jobbat två som chef innan man kan gå 
utbildningen. Chefen framhåller detta som problematiskt: 

Men som jag fick höra så är det så att du måste ha jobbat två år 
som chef eller ledare innan du får gå den. Och då känns det som 
att det nästan är för sent. Du hinner inarbeta en hel del dåliga 
vanor innan dess. Så att det bästa sättet att forma en ledare eller 
någon medarbetare över huvud taget, det är första tiden. Första 
året kanske, till och med. […] de första två åren, då hinner du 
redan definiera hur ett ledarskap ser ut och hur du jobbar. Det 
kanske är bra, man vill väl ha det här individuella tänkandet 
också. Att man ska få jobba lite grann löst så i början, innan man 
sätter in för mycket idéer. Men samtidigt så kan det också bli 
tokigt. (IP2) 
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Närbesläktat är hur cheferna känner att de vill utvecklas i sina roller, 
vilket tenderar att innefatta utbildning. En chef är inne på att utveckling 
inom chefsrollen är ett delat ansvar, att man som chef skaffar sig 
kunskap och erfarenhet genom att träffa och interagera med andra men 
att kurser och utbildningar också är nödvändiga. En annan chef menar 
på liknande sätt att det måste finnas utvecklingsmöjligheter från 
företagets sida men också ambition från den som vill utvecklas. Vissa 
upplever LKAB som bra på att erbjuda utbildningar och att ge möjlighet 
att ta externa utbildningar, och uppmuntrar till detta, även om pandemin 
definitivt haft en negativ påverkan. En annan chef menar att det inte 
varit något problem att gå kurser, så länge man kan motivera det. Det 
ska också gå att själv hitta utbildningar man som chef vill gå, vilket kan 
kompensera för interna utbildningar som ställts in under pandemin. 

Det där måste gå från båda hållen, så att säga. Att det måste 
kanske finnas utvecklingsmöjligheter från företagets sida, men 
det måste också finnas ambitionerna från den som vill utvecklas. 
Det är lite grann som när man anställer nytt folk. Oavsett så 
måste man ändå se, ”ja, men här finns det potential och här finns 
det inte”. Och är det så att man bedömer att jag kanske inte har 
det potentialet, så då må det så vara. Då måste jag göra en 
personlig resa på sidan om då, för att nå dit. (IP2) 

Vad gäller konkreta utbildningar som cheferna vill utvecklas genom 
nämns följande. En chef lyfter också att den vill utvecklas genom att 
delta vid seminarium och liknande, att hamna i forum där man 
diskuterar olika problem, för att undvika att bli ”isolerad på sin egna 
lilla ö”. Det kan också handla om att bli bättre på att tala och att förklara 
saker i skrift och tal. En chef vill lära sig mer om management och 
företagande, för att bättre förstå sig på den ”ekonomiska biten” och för 
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att få en bytte helhetsbild av hur man driver verksamheter. En annan 
chef vill utvecklas i att få upp självförtroende, att bli säkrare på det man 
gör, ställa rättvisa men bestämda krav. Ytterligare en chef lyfter också 
att den vill utvecklas vad gäller hur man hanterar människor, löser 
problem, hanterar rehabärenden och så vidare. En chef noterar i detta 
avsaknaden av diskussioner om karriärvägar. Det är något som hålls 
med tjänstemän – hur det vill utvecklas och så vidare – men som inte 
verkar erbjudas chefer. 

Utveckling av LKAB:s personal, inte bara chefer, är en kritisk fråga: 

Vill företaget utvecklas så måste de ta… då måste de utveckla sin 
personal. Och cheferna är inte exkluderade i det […] Och det tror 
jag blir den största utmaningen i princip för LKAB. Det är ju att 
få fram personal som är motiverade och vill vara kvar. Och det är 
en stor brist redan nu. Och det kan vara att man kanske inte 
lockar in folk med rätt lönesättning eller vad det nu kan vara, men 
jag vill tro i alla fall att man vill utveckla sin personal så mycket 
det bara går. (IP2) 

5.2 Syn på eget ledarskap  

5.2.1 Relationsbaserat ledarskap 

Många av respondenterna beskriver sin ledarstil som baserat på tillit och 
tilltro till sin medarbetare. Andra beskriver det som kommunikativt och 
byggt på dialog. Det ger sig uttryck på några olika sätt. Det kan till 
exempel handla om att man som chef inte går in och toppstyr – 
”micromanagement” – utan fungerar som ett stöd för medarbetarna i 
arbetet mot ett uppsatt mål – ”macromanagement”: 
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Utan det är mer att det är jag som får in [arbetsbeställningar] från 
våra kunder då, som vi säger. Och då pratar jag med [min 
medarbetare] och sen säger jag att ”det är det här och det här vi 
har att göra, som behöver göras”. Och sen så låter jag i stort sett 
de bestämma hur de går till väga och i vilken ordning. (IP1) 

Andra chefer uttrycker detta i termer av att ”individen på arbetsplatsen 
ska coachas till att ta så mycket eget ansvar som är möjligt inom… 
arbetsuppgiften eller yrket” (IP2), att verksamheten ska kunna fungera 
som normalt utan att chefen är närvarande. En annan chef menar att det 
handlar om att coacha istället för att ge svar på alla frågor som kommer. 
Detta handlar både om att få medarbetare att känna sin trygga i sina 
arbetsuppgifter och att ge dem det stöd de behöver. En chef menar att 
många beslut faktiskt kan fattas av medarbetarna. En annan respondent 
menar att det stöd som medarbetarna behöver (bland annat för att känna 
sig trygga i sina roller) också innefattar privata saker. En annan 
respondent lyfter dennes centrala roll som någon att bolla idéer med. 

Jag tror på att individen på arbetsplatsen ska coachas till att ta så 
mycket eget ansvar som är möjligt inom […] arbetsuppgiften 
eller yrket. Helst lite till också. Det ska känn... alltså, det ska som 
vara oförändrat när chefen är borta i princip, än när jag är där. Det 
ska… ja, verksamheten ska kunna fungera utan att jag är konstant 
på arbetsplatsen så att säga. Det ska finnas tydliga roller, det ska 
finnas eget personligt ansvar att hålla sig sysselsatt, så att säga. 
Jag vill gärna coacha folk till att ja, är de osäkra på någonting, är 
det någonting man kan göra med utbildningar? […] Och inte köra 
för mycket micromanagement, utan mer macromanagement. […] 
Och ja, och hjälpa alla medarbetare. Både tekniker och 
mekaniker, att… så att de känner sig trygga i sin arbetsuppgift, 
och att de får stöd också. Även… Det kan vara privata saker 
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också. Att om de känner att de måste prata om det så finns jag 
där. Ja, det är väl lite grann så jag tänker på. Jag är inte den där 
som går och säger åt alla vad alla ska göra varje dag, hela tiden. 
Det kan vara att det finns några kritiska grejer som kommer upp 
då, men det är ju en sak. Men i det stora hela så ska verksamheten 
kunna vara ganska självgående. Man tweakar bara lite grann här 
och var, så att säga. (IP2) 

Men medarbetarna måste också tro på det som de ombeds göra, eller i 
alla fall att de har en förståelse för det. En chef lyfter detta som särskilt 
viktigt när man kommer utifrån (till exempel från Kiruna till 
Svappavaara), att man måste vinna förtroende innan man kan göra 
förändringar. En annan chef pratar om att medvetengöra saker. Att 
involvera medarbetarna i förändringar och beslut relaterar också till 
detta. Det handlar om att skapa en känsla av ägande av arbetet hos 
medarbetarna. 

Man skapar förståelse så att ofta när det uppstår någonting så 
försöker jag också kommunicera ut det till personalen så att de 
vet [att det] inte bara [är] ”vi har materialbrist” utan varför 
kanske också vi har en materialbrist och vad jag har fått för 
information om det här materialbristen. Så att minimera 
missförstånd (IP8) 

Andra chefer jobbar med motivation och feedback. Det kan handla om 
att chefen lyssnar på sina anställda, och visar att den lyssnar. I ett fall 
beskrivs detta som en nödvändighet eftersom chefen saknar längre 
erfarenhet av de arbetsuppgifter som chefens underställda utför – chefen 
eftersträvar genom lyhördhet att ta vara på deras goda råd. 

Jag försöker ju jobba mycket med motivation, mycket med 
feedback. Jag försöker verkligen lyssna på mina anställda, och 
visa att jag lyssnar, och ta tillvara på deras goda råd. De har alla 
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väldigt mycket erfarenhet från [verksamhetens uppgift]. Jag har 
inte så mycket erfarenhet av just [verksamhetens uppgift], så 
därför försöker jag använda mina arbetares kompetens och sen 
försöka få ut det bästa av det. (IP3) 

Denna typ av arbetssätt eller ledarstil är inte bara avhängigt chefen – det 
kräver även en insats från medarbetarna, de måste också ha ett 
personligt engagemang för arbetet. Alla chefer upplever inte att deras 
medarbetare har detta engagemang (vilket i ett fall bland annat sägs bero 
på att, i och med att det går bra för LKAB, så ser man inte sin egen 
påverkan eller medverkan i detta). Samtidigt kan man som chef, menar 
en av respondenterna, bidra till engagemang genom att uppmuntra de 
som insatserna och ge beröm. En annan respondent menar att denna typ 
av ledarskap hjälps av att ha erfarna och starka medarbetare. 

Och sen så måste man känna personligt engagemang, och det är 
många som inte gör det. Och det är ofta man ser att det går bra 
för företaget, så att det lilla jag gör, det spelar inte… varken till 
eller från i det stora hela. Så att det behövs mer engagemang hos 
den enskilda arbetaren. Och det kan man få genom att man som 
ledare uppmuntrar de små insatserna. Att man ger beröm till… ja, 
men om det är någon som flyttar borrar, se till att de får beröm 
för att de gör det även fast det tillhör deras arbetsuppgifter. Så att 
det föder en vilja att ta ansvar. (IP3) 

Sen vissa saker måste jag så klart fatta beslut om som chef, 
givetvis. Men många saker kan faktiskt också tas hos 
medarbetarna. De sitter ofta på svaren själva. Det gäller bara att 
de vill bolla det med någon. […] Jag vet inte hur jag ska uttrycka 
det, men jag skulle inte säga att jag har ett hårt ledarskap på det 
sättet, utan det är väldigt kommunikativt och bygger på mycket 
dialog, och att vi resonerar oss fram till saker och ting, annat än 
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att jag bestämmer att ”nu är det såhär det ska vara”. Och det tror 
jag uppskattas av mina medarbetare. Jag har väldigt, väldigt 
erfarna, starka medarbetare i min grupp. (IP6) 

Att vara en förebild uppkommer under resonemang kring denna typ av 
ledarstil. Det beskrivs vara något av en balansgång. Å ena sidan är det 
viktigt att man som chef måste kunna visa sig svag emellanåt. Att vara 
öppen på ett sådant sätt leder enligt vissa även till att man då får ett stöd 
av sin personal. Förutsättningarna på att vara öppen ska ha förändrats på 
ett positivt sätt jämfört med exempelvis 80-talet. En annan chef lyfter 
positiva erfarenheter med att vara öppen utan att koppla detta till ett 
behov av att upprätthålla en balans. Å andra sidan måste man som chef 
hålla humöret uppe. 

Man är ändå någon typ av ledare... i en ledarroll så att säga ändå. 
Att du måste ändå försöka i alla fall att visa det bästa, alltså visa 
dig från din bästa sida hela tiden. För man har mycket ögon på 
sig, så är det. Att leda med någon typ av föredöme, så att säga. 
Det är väl kanske något ideal jag har, eller… för… ja. (IP2) 

På liknande sätt så måste man som chef vara synlig på arbetsplatsen. 

Det tycker jag är viktigt, att man syns. Det spelar ingen roll hur 
hårt jag jobbar bakom skrivbordet, det ser de aldrig. Utan de ser 
bara när jag visar mitt ansikte ute i fält (IP3). 

Andra beskrivningar av de intervjuade chefernas ledarskap innefattar 
följande. Någon ser sig som personalens förlängda arm. En annan 
uttrycker det som att den ser att chefen och medarbetarna spelar i samma 
lag, och att något annat vore ohållbart. I detta finns även exempel på att 
man ser det som tillfredställande när arbetsgruppen växer och blir bättre. 
I detta måste det även ingå en viss prestigelöshet, menar en chef. En 
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annan chef uttrycker att det som driver denne är att kunna göra 
förbättringar för personalen. 

Undantag till allt ovan kan vara akuta uppgifter där chefen måste gå in 
och ge tydliga order. Och här lyfter vissa respondenter att 
kommunikation underlättar, att medarbetarna vet vad som viktigast att 
göra. 

Och då pratar jag med dem och sen säger jag att ”det är det här 
och det här vi har att göra, som behöver göras”. Och sen så låter 
jag i stort sett de bestämma hur de går till väga och i vilken 
ordning. Om det inte nu är något som är jätteakut, men den… vi 
har så bra kommunikation så de vet oftast vad som är viktigast att 
göra och inte. (IP1) 

5.2.2 Struktur, och ordning och reda 

För många chefer är struktur och ordning en central del i deras ledarstil, 
och att chefskapet kan vara ett sätt att införa detta. Att ha struktur och 
ordning beskrivs ibland vara det som gör det möjligt för en medarbetare 
att ta ett stort eget ansvar, att det finns tydliga roller. Att ha ett 
systematiskt arbetssätt nämns också, och i ett fall som något som krävs 
för att klara kaotiska situationer. En annan respondent uttrycket det som 
att struktur är något som krävs för att hantera den höga belastningen. 

Det är jättemycket på alla fronter men jag försöker som ändå på 
något sätt prioritera och arbeta systematiskt så att man får 
någonting gjort i alla fall, så att det inte bara är kaos (IP5) 

En chef relaterar ordning och reda till många avstämningar, planerade 
och regelbundna möten och arbetssätt som följer rutiner. Chefen nämner 
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också att det inte är ett arbete som kan drivas helt av chefen själv utan 
att det krävs delegering. Chefen ser sin roll som att skapa tydlighet i 
organisationen. Detta ska uppskattas av medarbetarna. 

Ja, jag gillar mycket avstämning, planerade, styrning, boka 
regelbundna möten för att… Ja, någon slags turordningsmodell 
som är förbokat och ska följas. Och sen […] att följa rutiner och 
själva processen som är genom hela sektionen. Jag är mycket att 
följa. […] Att skriva ner allt då och följa det som är skrivet. Jag 
har svårt att begripa när det inte är ordning och reda. Det är svårt 
att själv göra ordning och reda i hela sektionen så man behöver 
delegera för att få till hela ordning och reda. (IP7) 

Vissa chefer framhåller också vikten av att faktiskt fatta beslut, att kunna 
ge konkreta svar till sina medarbetare. Relaterat till detta så lyfter en 
annan chef att det är viktigt att medarbetarna kan lyfta sådant som de 
inte tycker fungerar. En relaterad aspekt, som lyfts av andra chefer, är att 
ta itu med problem när de uppstår – att inte dröja eller tveka med att lösa 
problem, att ta dem på en gång. Detta handlar också om att inte blunda 
för problem. 

Och man kan inte gå och kolla på någonting i flera år, utan man 
måste säga ja eller nej till slut. (IP2) 

5.2.3 Social kompetens 

Många av cheferna säger sig ha social kompetens, på olika sätt. Många 
är trygga med att hantera det som i intervjuerna ibland benämndes de 
”sociala bitarna”, till exempel personal och kunder. Det framhävs också 
som det roliga i arbetet. En chef pratar om att försöka se personerna på 
arbetsplatsen och inte bara produktionsresultaten. En del chefer menar 
att en social personlighet, eller social kompetens, krävs för att vara chef. 
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Många kan stirra sig blind på gröna och röda siffror, och 
glömmer kanske bort att vi är alla människor, och vi behöver 
olika saker. (IP3) 

Andra chefer beskriver sig som lugna. En chef förklarar detta med att 
den ännu är ganska ny och måste bilda sig en uppfattning innan denne 
tar itu med en situation. En del chefer beskriver sig som positivt 
inställda och med glatt humör. 

Ja, så som jag är som person tror jag kännetecknar mig ganska 
mycket att jag är glad och alltid försöker vara positiv och väldigt 
lyhörd, fråga mycket och försöker bilda mig uppfattning. (IP8) 

5.2.4 Äldre ledarstilar 

En del utsagor illustrerar skillnaden mellan de unga chefernas sätt att 
vara chef på med en äldre generation chefer. Tidigare ska förväntningen 
ha varit att man som chef ska vara väldigt tekniskt kunnig, alltså den 
som kan mest av allt på arbetsplatsen. Det handlar om en saknad av 
förtroende för de underställda. Den respondent som berättar om detta är 
dock kritisk till att det någonsin gått att upprätthålla detta, att man som 
chef inte haft tid att sätta sig in i alla dessa frågor. Men detta är i varje 
fall det man kanske skulle kunna kalla den traditionella bilden av en 
chef som finns i delar i LKAB. Det händer till exempel att unga chefer 
fortfarande får kommenterar kring att de inte är insatt i tekniska frågor. 
En chef menar att det är hos de unga medarbetarna som dessa 
förväntningar finns, att chefen är den som ska kunna och känna till 
(tekniska) saker och ting. Denna chef menar att detta är en rimlig 
förväntning – och i de fall chefen inte vet menar chefen att denne har en 
skyldighet att ta reda på det. 
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En chef lyfter också att det är viktigt att kunna vara nytänkande och att 
unga chefer har större möjlighet till detta. 

I princip så att du ska kunna mest av alla. Du ska inte ha 
förtroende i princip för dina underställda, tekniker och allt. Du 
ska veta mer än dem helt enkelt, för att vara chef för den 
arbetsplatsen. (IP2) 

Ja, det tror jag, i alla fall de här yngre förväntar sig väl det i alla 
fall, att man ska kunna. I alla fall det som är om man säger mina 
ansvarsområden. […] Det tycker jag väl de ska göra också. Sen 
kanske inte… jag kan inte svara på allting, jag vet inte allting. 
Men då är det väl kanske min skyldighet i alla fall att ta reda på 
det om inte annat (IP5) 

Jag tror att vara positivt inställt spelar roll när man är ung och 
mycket också problemlösning. Att man ska vara nytänkande. 
Man har mer möjlighet när man kanske är ung än lite äldre. Jag 
vet inte, kanske bara en tanke. (IP7) 

5.2.5 Lyfta och lösa problem 

Många av de intervjuade cheferna beskriver att de löser problem genom 
dialog och diskussion. En chef beskriver att det måste göras på detta sätt 
på grund av att medarbetarna ofta har den längre och större erfarenheten. 
Detta gäller praktiska/tekniska problem och chefen menar att den inte 
kan gå in och säga hur medarbetarna ska göra något som medarbetarna 
själva vet hur man gör bättre. En annan chef beskriver att den brukar 
bolla tillbaka frågor till sina medarbetare för att få i gång en produktiv 
diskussion, men då är det viktigt att som chef inte ha en prestige i att ha 
sista ordet. Denna chef noterar dock att detta kan vara väldigt 
individberoende, att vissa personer behöver tydligare besked. En annan 
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ganska vanlig, liknande strategi verkar vara att man samlar 
arbetsgruppen och diskuterar igenom problemet.  

[…] jag tycker många problem kan man lösa om man bara sitter 
och diskuterar lite inom gruppen. Ofta så kan det vara så att… det 
vet man själv, om man har en lösning på ett problem, man ser ju 
bara den lösningen. Men pratar du med någon annan och man 
börjar diskutera runt, så rätt vad det är så har man någon helt 
annan lösning som är mycket bättre. Får man i gång det här 
tänket med för- och nackdelen, ”vad händer om vi gör så här?” 
Och… eller ”vad händer om vi gör så här? Vilka problem får vi? 
Vad är bästa vägen att gå?” Och ibland så är det så att då måste 
man ringa någon som har bättre kunskap, eller som kan komma 
med en annan idé. Jag sätter som ingen prestige i att jag ska ha 
sista ordet eller att jag ska veta allting, utan det… jag vet inte, 
det… vi är ju ett lag här, då tycker jag väl då jobbar vi väl som ett 
lag. Då ska väl alla vara med och bidra till det. (IP5) 

När det gäller konflikter eller problematiska individer beskriver en del 
chefer att det första steget är att prata med individen (eller individerna) 
enskilt. Det kan handla om att medla och få en samsyn mellan 
individerna och sedan följa upp efteråt. Vissa chefer nämner att det ofta 
är underställda som vänder sig till chefen när de upplever problem. Här 
nämns även vikten av att lyfta problem ganska omgående och ta en 
dialog med berörda. 

Då tycker jag det är bättre att man är rak och tydlig och ärlig med 
varandra, ”det här funkar inte”, eller vad det nu må vara så reder 
man ut det på en gång. Då är det som det är överspelat sen. För 
annars så växer det oftast, det vet man när man själv har jobbat 
och det har varit massa irritationsmoment, och så går det upp, 
gnager i en och så blir man bara mer och mer irriterad, och sen 
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smittar det av sig på de kollegorna jag jobbar med, och så blir de 
irriterade, och så blir det liksom… ingenting blir bättre. Då är det 
tycker jag bättre att man rensar luften lite, och så vet alla vad som 
gäller. (IP5.) 

En del av de unga cheferna har ingen eller begränsad erfarenhet av att 
problem uppstår i arbetsgruppen och därav av att hantera dem. En chef 
tror att klimatet är sådant att man kan komma till denne om problem 
uppstår, och att personliga konflikter också kan lösas genom dialog. 
Andra har en bild över hur sådana situationer skulle behöva hanteras. 

Det är inte helt tydligt var chefernas strategier för bland annat 
riskhantering kommer ifrån. En del verkar plocka upp strategier från 
olika ställen. 

Det är klart, man får ju idéer också om… om de har jobbat som 
chefer tidigare, och min chef är ju bra stöd som sagt. Och då får 
man mycket tips och idéer. Sen har man själv jobbat under några 
olika chefer, så man vet ju från den sidan vad man själv anser. 
(IP5) 

Ibland blir det reaktioner på exempelvis tillrättavisningar. En chef 
beskriver sin erfarenhet som att denne inte fått reaktioner från 
arbetsgruppen men däremot från enskilda underställda. Dessa reaktioner 
har inte nödvändigtvis varit stora men kan upplevas som detta om man 
har en känslig läggning, menar chefen i fråga. Denna chef tror att detta 
också är något som blir lättare med mer erfarenhet. 

Det finns också exempel på problemlösning där chefen inte blir 
iblandad, alltså där medarbetarna själva löser problem sinsemellan. 
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[…] de är en ganska sammansvetsad grupp som har jobbat länge 
också, så att de har inga problem att ta problem med varandra 
också […] (IP3). 

En del chefer nämner kommunikation som en viktig del i 
problemlösning. Framför allt handlar det om att vara transparant – till 
exempel att ett problem håller på att lösas även mycket ännu inte hänt – 
eller förklara varför något är ett problem. 

[…] det kan vara som ett praktiskt problem att vi inte får det 
material vi behöver, och det försöker vi alltid kommunicera, vad 
har gått fel? Man skapar förståelse så att ofta när det uppstår 
någonting så försöker jag också kommunicera ut det till 
personalen så att de vet […] (IP8) 

5.2.6 Prioriteringar: förutsättningar, strategier och möjligheter 

Detta undertema handlar om chefernas förmåga att prioritera och hur 
dessa prioriteringar görs. Som övergripande kommentar kan nämnas att i 
princip alla chefer säger att de gör prioriteringar. Olika chefer har dock 
olika strategier, och möjligheten att göra prioriteringar upplevs olika 
goda. Den övergripande situationen sammanfattar väl av följande citat: 

För om man ska uppnå hundraprocentighet i alla de här 
områdena, så är det nog ganska omöjligt på en person, att göra 
det. Det finns inte. Jag har också bara 24 timmar per dygn och… 
varav jag helst ska få lite fritid också. Så realistiskt sett, så klarar 
man inte av, som produktionschef, att fullfölja allt till 100 %, 
utan det blir lite sortering och prioritering. (IP9) 

En chef menar att medarbetarna själva är insatt i hur olika saker ska 
prioriteras, att man sedan tidigare arbetat fram en prioritetslista (denna 
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fanns på plats innan chefen i fråga tillträdde). Medarbetarna vet alltså 
hur saker och ting ska prioriteras och när situationer uppstår där 
prioriteringar måste göras vet de hur de ska gå till väga: 

[…] och sen säger jag att ”nu, det här är… det här måste vi göra, 
det är lite bråttom” och då… Men de har oftast så pass bra koll att 
de vet vad de ska prioritera, vi har som en lista vad som är 
viktigast och inte. Eller som man säger det är alltid produktionen 
som är prio ett för oss, och de produktionskritiska jobben. Så det 
där har de bra koll på själv faktiskt. (IP1) 

Chefen har de saker den måste göra – budgetar, riskanalyser och så 
vidare – men jobben ”prioriteras av sig själva”, i detta fall. En chef 
beskriver att den jobbar aktivt på att föra ut denna kunskap, om hur man 
ska prioritera, till sina medarbetare. 

En annan chef noterar något av det motsatta, eller i alla fall att 
medarbetarna bidrar till att det blir svårare att prioritera. Denna chef 
lyfter exemplet med att denne förväntar sig att medarbetarna meddelar 
när förbrukningsmaterial håller på att ta slut; i stället får chefen ofta 
veta när förbrukningsmaterialet tagit slut. 

De flesta chefer noterar att de, som chefer, första och främst måste 
prioritera arbetsmiljö- och personalfrågor. En chef nämner att den till 
exempel prioriterar om en medarbetare som inte brukar komma in på 
kontoret, kommer in på kontoret för att prata. Och om telefonen i detta 
fall skulle ringa, trycker chefen bort samtalet. Detta kan bli 
problematiskt när även produktionskritiska saker kommer in i bilden. En 
chef menar att det inte alltid finns en förståelse för att chefen inte 
prioriterar det produktionskritiska. En annan menar att erfarenhet, eller 
känsla, spelar in här, för att veta hur man ska lösa sådana situationer: 
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[…] är det några produktionskritiska grejer för verksamheten, då 
är det… Ja, det är inte lätt att bolla det där, men man får försöka 
matcha in det så att det funkar. Man får ha lite spelkänsla där, och 
känna ”vad är det som är absolut prio här nu, att jag ska pyssla 
med?” (IP2) 

En chef nämner specifikt att återkommande möten prioriteras bort, 
särskilt om chefen vet om att man kan kontakta någon för att bli 
uppdaterad kring mötet i efterhand. En del chefer noterar att behovet av 
att göra prioriteringar varierar efter säsong eller att hektiska tider går i 
vågor. 

En konkret strategi för att göra prioriteringar är att chefen tillsammans 
med medarbetare resonerar sig fram till vad som är viktigast i närtid och 
identifiera vilka saker som kan skjutas på framtiden. Det handlar inte 
nödvändigtvis om att helt prioritera bort uppgifter utan att göra en 
realistisk bedömning kring vad som är möjligt inom given tidsram. 
Detta kan också handla om att avlasta medarbetare, att hjälpa dem göra 
prioriteringar. 

En annan strategi är att lära medarbetarna att prioritera. Chefen gör sina 
prioriteringar baserat på kunskap om dagsläget och framtiden och kan 
utefter detta skapa sig en bild över det som måste prioriteras. Det är 
denna förmåga chefen vill föra vidare. Chefen gör detta genom att, när 
det uppstår en situation där prioriteringar måste göras, så går chefen ut 
till dem som situationen berör. Sedan berättar chefen om situationen och 
efterfrågar medarbetarnas tankar, och diskuterar utifrån dem, reder ut 
eventuella skillnader i synsätt, och kommer fram till ”den bästa och 
vettigaste prioriteringen att göra” (IP9). 
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5.2.7 Påverkan av chefens arbetsmiljö på medarbetarna 

Detta undertema rör hur chefens arbetsmiljö påverkar de anställda och 
vice versa. Många chefer ser på denna koppling i termer av stress. En 
chef beskriver det som att stressen smittar av sig på de anställda. Det 
kan också handla om att saker faller mellan stolarna om chefen är 
stressad eller att stressen gör det svårt att ge medarbetarna ett bra 
bemötande: 

Blir jag stressad […] Då faller saker mellan stolarna. Och det 
påverkar deras arbetssituation. […] de vet inte vad de ska göra 
härnäst, för att jag har inte hunnit tagit tag i det. Så att då går de 
runt och funderar och oroar sig […] Och sen, ja, men att kanske 
grejer inte finns på plats när de kommer dit, och då blir de också 
så där frustrerade och upprörda, att ”det är ändå ingen som bryr 
sig”, kanske de tänker […] Och sen blir det mycket svårare att 
inte gå in i affekt. Är du glad och harmonisk, då är det mycket 
enklare att hantera motgångar också. Det blir mycket svårare att 
ta motgångar på ett bra sätt när man är stressad och frustrerad i 
sitt arbete. (IP3) 

Samtidigt är denna påverkan inte jämbördig, det vill säga att 
medarbetare i större grad kan uttrycka att man mår dåligt än vad en chef 
kan. Andra uttrycker sig i termer av att man inte låter stressen skina 
igenom. 

Jag kan inte prata med min personal om allting jag brottas med på 
mitt arbete, medan de på sätt och vis kan det […] Därför jag 
pratade om, det här med… med att leda med gott föredöme. Även 
om man mår lite skit så får man på sig sin game face. (IP2) 

Jag tror inte att de vet hur jag har det. […] Jag visar inte utåt om 
jag är stressad. De märker inte på mig om jag är stressad. Det har 
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de sagt också, att ”Ja, men du är ju aldrig stressad”. Och 
egentligen så kan jag känna att det är nästan full gas efter E4 med 
tunnelseende på. Så jag tror att i det, så maskerar jag nog det 
ganska bra. (IP9) 

Två chefer menar att de försöker vara öppna med sin personal, när de 
känner sig stressade. En av dessa beskriver att den då får stöd av sin 
personal. En annan chef är också inne på att lyfta problem för att 
förhindra en situation där irritation successivt byggs upp: 

Då tycker jag det är bättre att man är rak och tydlig och ärlig med 
varandra… För annars så växer det oftast, det vet man när man 
själv har jobbat och det har varit massa irritationsmoment, och så 
går det upp, gnager i en och så blir man bara mer och mer 
irriterad, och sen smittar det av sig på de kollegorna jag jobbar 
med, och så blir de irriterade, och så blir det liksom… ingenting 
blir bättre. Då är det tycker jag bättre att man rensar luften lite, 
och så vet alla vad som gäller (IP5) 

5.3 Utmaningar och svårigheter i chefsrollen 

5.3.1 Mellanmänskliga personalfrågor 

Ett av de områden som många av de unga cheferna tar upp som en 
utmaning, är hanteringen av mellanmänskliga situationer och problem i 
personalgruppen. Det kan handla om att lösa konflikter mellan 
medarbetare eller att bemöta personal som behöver sägas upp eller som 
har problem i privatlivet. Det kan också vara ärenden där man som chef 
behöver bemöta medarbetare som lider av psykisk ohälsa. Många unga 
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chefer upplever en osäkerhet inför hur dessa situationer ska hanteras och 
kan därmed uppleva detta som en stressfaktor i ledarskapsrollen.  

Ja, det är även såna saker som tar upp ens tid. Att ”hur ska jag ta 
upp det här?” och ”den här personen kanske riskerar att bli av 
med sin tjänst”, att det är som jobbigt. (IP3) 

Om, till exempel när det har uppstått en konflikt mellan två i 
personalen. Det kan vara lite jobbigt ibland, för att man tycker 
själv att det är på sån dagisnivå så att man skäms nästan för hur 
dessa människor… hur man kan bråka om vissa saker. Men man 
måste ju hantera det också. Och det har ju gått bra men det har 
känts… Det har varit jobbigt. (IP4) 

Det finns dock en del av de intervjuade cheferna som tar dessa 
personalsituationer med ro, eller rent av ser dem som lärorika – så länge 
de upplever att det finns ett stöd hos företagshälsovården och HR om det 
skulle bli alltför tungt. 

Nej, men alltså det är lärorikt för en själv också, det är lite… från 
ett psykologiskt perspektiv så här. Och för att förstå sig på 
människor. Så nej, jag tycker ändå att det tillhör som chef att ta 
hand om de bitarna också. Men med stöd från HR. (IP4) 

En del uttrycker att de interpersonella utmaningarna kan kännas extra 
påtagliga just på grund av den egna låga åldern i förhållande till 
medarbetarna i gruppen. Det finns en rädsla för att inte bli tagen på 
allvar eller att inte få gruppens mandat och förtroende som ledare. 

Och det är klart att det känns som en utmaning, dels det att man 
ska… Med en snittålder på 55 och man är själv [i 30-årsåldern.] 
Det är klart det är en utmaning att bli trodd och att… Vad har de 
för anledning att lyssna på mig som egentligen är en snorunge i 
förhållande till dem? Jag skulle kunna vara deras grabb. Det är 
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klart att de farhågorna fanns där till en början, just ”Hur kommer 
man bli bemött? Och vilket… vilken respons kommer det att 
komma från gruppen?” (IP9) 

5.3.2 Osäkerhet i ledarkompetens 

En annan utmaning som framkommer i intervjumaterialet är att som ung 
chef ta sig an områden och uppgifter inom vilka man själv upplever att 
man saknar tillräcklig förmåga eller ledarskapskompetens. Flera av de 
unga cheferna uttrycker en osäkerhet i rollen och ägnar en del tid åt att 
fundera på om de har agerat rätt i olika situationer eller hur de uppfattas 
av andra.  

Osäkerheten i det egna ledarskapet kan t.ex. handla om att uppleva det 
som svårt att kommunicera tydligt på ett sätt som medarbetare kan ta till 
sig, att motivera och att agera rättvist, att uppvisa mod att fatta 
obekväma beslut, ställa krav och att hålla fast vid principer.  

Nej, där jag är otrygg och kanske lite osäker är hur man ska få 
folk att göra som man vill. Meddela det. Det är svårt. […] Ja, 
kommunicera, motivera, ja. Det är den svåraste delen tror jag. Att 
bli förstådd om hur man vill ha det. Tydligt då. Det är lite 
utmaning. Jag är lite otrygg med det. (IP7) 

En av cheferna delger att det stundvis har varit en källa till osäkerhet 
och tvivel i samband med att chefen fått ta sig an en medarbetargrupp 
där det redan från början fanns utmaningar, t.ex. att få ihop en ”spretig 
grupp” med en historik av motstånd och att få dem att känna motivation 
och att samarbeta. Dessa chefer ställs ofta inför svåra situationer där de 
kan uppleva att de är ”ute på hal is” på grund av att de inte känner att de 
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inte har erhållit tillräckligt med kompetensutveckling (t.ex. 
ledarskapsutbildning) för dessa utmaningar. 

Ja, men att man har mötts av väldigt stor skepsis av arbetsplatsen. 
Inte av cheferna, men av medarbetarna, när man börjat. […] Man 
har fått brottas med en hel del initiala problem, och där visste jag 
att det skulle bli en utmaning, när jag hoppade på det här. Så det 
är klart att man har oroat sig, ”hur kommer det här gå?” (IP2) 

Arbetsmiljöansvaret som ung chef kan upplevas betungande, särskilt om 
man inte känner att man har tillräcklig kompetens i arbetsmiljöfrågor. 
Det kan då finnas en oro att chefen inte har gjort de som bör göras inom 
området. Många upplever även att det ingår många uppgifter inom 
arbetsmiljöansvaret, såsom riskbedömningar och kontroller, vilket är 
något man inte alltid känner att man hinner med inom ramen för sin 
tjänst. 

Jag har som sagt läst lite lagar och allt sånt där. Men det är det 
här konstanta arbetsmiljöarbetet som ligger på ens axlar. 
Arbetsmiljöansvaret, som man själv känner är väldigt… det är 
väldigt mycket. Och det känns som att man missar saker. Även 
fast man kanske inte gör det så är det som hela tiden den där, 
”fan, shit, tänk och jag har glömt någonting”. Och det är en liten 
sån där stressfaktor faktiskt, att du har… Och någon måste ha 
arbetsmiljöansvaret, det är inte det jag syftar på. Men mer stöd 
där hade varit inte alls en dålig idé, för att få dels också 
chefsrollen mer attraktiv. (IP 2) 

En av cheferna menar dock snarare att utmaningen med 
arbetsmiljöansvaret har legat i att dessa uppgifter inte har upplevts som 
de mest intressanta och stimulerande delen av en chefsroll, men något 
som man ändå måste göra och som ofta ligger och ”skaver” i form av ett 
ständigt dåligt samvete. 
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Utan det är väl såna där saker som jag kan känna att, ja, det 
tycker jag inte är lika kul. Jag tycker det är viktigt, men jag tycker 
inte att det är särskilt roligt. Det är mer en sån där hygienfaktor 
man måste ta tag i. (IP6) 

5.3.3 Prioriteringar och kommunikation 

Ett annat ledarskapsområde som flera nämner som en utmaning är att 
lyckas prioritera rätt i chefsuppdraget. Det kan handla om att känna en 
oro för att lägga tid på fel saker, att ha missat något viktigt och att helt 
enkelt känna att man inte har några tydliga strukturer eller principer att 
prioritera efter: 

Prioritera. Jag vill gärna göra allting, och jag tycker att allting är 
nästan lika viktigt. Och det gör väl att man gör för mycket, och 
vissa saker blir lidande. Att man vill vara alla till lags. Så det 
tycker jag är väldigt utmanande. (IP3) 

Ja, men ibland kan jag känna att jag inte riktigt vet om jag har 
gjort allt jag ska göra [skratt]. Ja, men att jag kan sitta här framför 
datorn och känna så här ”gör jag rätt saker?” Lite förvirrad i 
rollen ännu kanske och har kanske inte riktigt hittat något så här 
konkret arbetssätt hur jag ska ha mina dagar. (IP8) 

Några av cheferna tar upp att svårigheterna att prioritera också är 
kopplade till den unga chefens egna höga krav på sig själv. Med en 
önskan om att prestera på topp inom alla områden som chef, kan det 
skapa en stress när upplevelsen blir att arbetstiden inte räcker till. 

Ja, det är nog en svaghet hos mig, för att jag vill… Alltså, jag är 
väldigt, väldigt ambitiös om jag säger så till mitt jobb, och 
väldigt noggrann. Så jag vill att saker och ting ska bli ganska 
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[skratt]… alltså, väldigt bra och perfekta. Och det är klart att det 
har varit en utmaning att få timmarna att räcka till, till att både ha 
kvar jättemycket arbetsuppgifter kopplat till stora [arbetsinsatser] 
och projekt och så vidare, och samtidigt vara chef och allt vad det 
innebär. Så att där har det varit… det har varit svårt att prioritera. 
(IP6) 

En chef lyfter upp ett exempel med epost. Denna chef säger sig aldrig 
har några oöppnade epostar och svarar på dem så fort de kommer in. 
Samtidigt menar denna chef att detta är ett förhållningssätt som få andra 
chefer verkar ha, att det kan dröja veckor innan denne får svar på epost: 
”Och man hör andra säga… ’Jag brukar inte svara förrän de skickar mejl 
för tredje gången, för då vet man att det är viktigt’” (IP3). Detta sker i 
kombination med en i allmänhet hög arbetsbörda med bland annat 
planeringsansvar. Chefen pratar om att det är svårt att få koll och att 
saker faller mellan stolarna. När en lucka väl uppstår beskriver sig 
chefen inte alltid har ork att ta hand om det som fallit mellan stolarna – 
det blir en andningspaus i stället: 

Och sen gör det att man får inte lika mycket tid till reflektion, att 
stanna upp och tänka ”vad skulle jag behöva göra?” Utan man 
bara jobbar på med olika projekt och kastar sig lite hit och lite dit. 
(IP3) 

5.3.4 Organisations- och bemanningsfrågor 

Vissa av cheferna tar upp att det kan upplevas som en utmaning att 
ledarskapet hindras av intern byråkrati. Den bristande erfarenhet och 
kunskap om organisationen interna politik som man kan ha som ung och 
ny chef, är något som kan upplevas som försvårande i rollen: 
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Jo, byråkrati är ett hinder. Och sen så är även… Sen så är det väl 
egna kunskapsluckor. Man vet inte riktigt vilka vägar man ska ta 
och vilka trådar man ska dra i för att få igenom sina projekt. Och 
det är väl en fråga om erfarenhet och nätverk. (IP3) 

En chef uttrycker även frustration kring arbetet inom projekt, där man 
som chef kan känna sig bakbunden och ha svårt att påverka 
arbetsformerna, t.ex. hur kommunikation och samarbete skulle kunna 
förbättras: ”Det är bara den där projektdelen. Det är ganska besvärligt. 
[Där] har man inte fria händer” (IP7). 

En intervjuperson delger att det sedan tidigare finns viss otydlighet i 
organisationsstrukturen på vissa håll och att kunskaperna i 
organisationen har varit personberoende, vilket utgör en utmaning när 
företaget nu står inför en generationsväxling: 

Och just i det här fallet, så har vi jättestora strukturproblem och 
en pågående generationsväxling. Och när strukturen är borta och 
rutiner och dokument och sånt här saknas, så är det jättedåligt att 
få en generationsväxling, för då ska det mitt i allt in x antal nya 
individer som ska sätta sig in i någonting som inte finns på pränt, 
utan det har bara alltid varit. Och det där ”alltid har varit”, de är 
ju på pension. Så det är väl där, nu, det… Stora delar av mina 
dagar går åt till det, strukturering och att försöka bygga upp den 
här strukturen, där vi inte bygger på ett personberoende, utan vi 
blir i stället en organisation som har all information. (IP9) 

En annan utmaning uppges bestå i att man som chef inte får tillräckligt 
med information från ledningen om sådant som rör ens eget område 
och/eller medarbetare. Det handlar dels om att det blir svårt att föra 
vidare korrekt, tydlig och relevant information till medarbetarna innan 
de får höra någon annan version på omvägar, men också om att det kan 
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bli svårt att leda arbetet och att känna att man är delaktig i beslut och 
utvecklingssatsningar utan tillräcklig information om vad som är på 
gång i verksamheten. 

Få bra information är också viktigt. Att man vet om allt som 
händer så man kan informera vidare till medarbetare. Det är ofta 
man får höra ”jag har inte fått höra det och det och det. Den hade 
fått höra det innan och jag får höra det nu.” Jamen jag visste inte 
heller. Ett informationsflöde. Det är rätt nyckelperson till rätt 
person som ska få information. (IP7) 

En stor andel av de intervjuade cheferna tar upp rekrytering och 
bemanning av personal som en av de största utmaningarna som chef. 
Detta eftersom det många gånger kan vara svårt att attrahera och få tag 
på rätt och tillräcklig kompetens.  

Ja, allt [skratt] är väl... Just nu är den största utmaningen, det är 
att rekrytera människor, personal. Det är helt omöjligt höll jag på 
att säga. Så att det är väl den största utmaningen man har just nu 
egentligen, att få ihop bemanningen. (IP5) 

Och det tror jag blir den största utmaningen i princip för LKAB. 
Det är ju att få fram personal som är motiverade och vill vara 
kvar. Och det är en stor brist redan nu. (IP2) 

Många av cheferna vittnar även om att de läggs mycket tid och energi på 
att få ihop bemanningen när personal är frånvarande, exempelvis vid 
föräldraledighet eller sjukdom. Som en av cheferna uttrycker det: 
”Livslångt pussel, brukar jag säga, att försöka få ihop bemanningen” 
(IP10). 
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5.3.5 IT-utmaningar 

Inom organisationen finns ett antal IT-program som cheferna förväntas 
använda sig av. Det gäller framför allt en rad administrativa uppgifter 
såsom program för fakturering, inköp, resor och personaladministration. 
Av de chefer som inte arbetar med IT- och teknikfrågor som yrke så 
upplever flera just detta område som en utmaning. Även om de IT-
baserade programmen och systemen är implementerade i syfte att 
systematisera, samordna och underlätta detta arbete för verksamhetens 
chefer, så uppger flera av de intervjuade att det kan upplevas som 
pressande att ha så pass många system att lära sig och hålla koll på. 

Ja, nu är det en hel del program faktiskt då, hålla koll på. […] Det 
är väldigt splittrat. […] Och sen kan man ha mycket nya system. 
Och det är svårt att bara hoppa in i ett nytt system utan att vara 
utbildad i då. Så det tar lite extra tid när man ska sitta här på 
kvällar och helger, då har man kanske ingen att fråga heller. 
(IP10) 

Några av de intervjuade har även synpunkter på att programmen inte är 
tillräckligt användarvänliga och att de inte är integrerade med varandra 
på ett sätt som underlättar administrationen. Cheferna hävdar att 
komplicerade, icke användarvänliga, dåligt samkörda och 
teknikstrulande program tar mycket av den tid som de i stället skulle 
kunna lägga på ledarskapet och verksamheten. 

Vissa är bra system, men vissa är mindre bra om jag säger så. 
Kan vara väldigt tjorviga att hålla på i och… ja, men inte 
användarvänliga. Mycket onödigt klickande. (IP10) 

Ja, en sak som jag stör mig på just nu det är det här nya... Vad 
heter det? Mediusflow eller vad den heter, den här 
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fakturahanteringen. Det är ett mörker att hålla på med. Det är... 
Ja, det är något... Det är ett irritationsmoment varenda dag jag 
jobbar med det [skratt] (IP5) 

När det gäller tekniken runt personalhanteringen i stort så kan det för de 
för intervjupersonerna ge upphov till stress när tekniken vid upprepade 
tillfällen strular i sådant som hör till rutiner och processer i vardagen 
som borde ”bara flyta på”, men som ändå kräver mer handpåläggning än 
det är tänkt av cheferna själva. 

Men samtidigt så där, vi diskuterade faktiskt om det är senast i 
går, tror jag det var. Att ja, det… att det är konstigt. Som till 
exempel att LKAB, att vi är så många nyanställda som går 
innanför grindarna, så funkar det aldrig första dagen [skratt]. 
Utan det är alltid… första dagen strular det. Inpasseringskort 
funkar inte, anställningsnummer funkar inte. Och jag menar, det 
är som inte… Man får alltid ringa och tjata om det. Det är alltid 
ett kaos. Och det är lite irriterande, måste jag säga, att det som 
inte flyter på. (IP2) 

5.4 Stöd i chefsrollen 

5.4.1 Företagets ledarfilosofi 

I företaget finns en ledarskapsfilosofi framtagen, som cheferna förväntas 
förhålla sig till. Det finns en variation bland de intervjuade när det gäller 
hur väl de känner till och känner sig insatta i filosofins innehåll. Flera 
chefer uttrycker dock att den har bidragit med stöd i chefsrollen. En chef 
menar att den kan ge riktning åt ledarskapet, särskilt som helt ny chef: 

Den fokuserar rätt på vad man ska tänka på i första hand när man 
blir chef. Det är att bygga relation med sina medarbetare. Det är 
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ganska grunden när man börjar. Jag tycker den är relevant. Jo, 
den hjälpte till. (IP7) 

En annan chef menar att filosofin är viktig för att signalera vilken typ av 
ledarskap man vill ha på LKAB, och att man som chef har kunnat 
använda sig av filosofin som underlag för beslut om hur man bör agera 
som chef och vilket mandat man har som både chef och medarbetare: 

Ja, alltså, jag kan absolut skriva under på att allting som står i den 
är jätterelevant och viktigt. […] Ja, nej men, det är bra, för att den 
ger verkligen en riktning i hur man ska vara som ledare. Till 
exempel kopplat till att LKAB har varit väldigt, väldigt toppstyrt. 
[…] Och nu försöker vi vrida om den kulturen till att vara 
decentraliserat, beslut ska tas på rätt plats och så vidare. Och det 
är klart att det där har jag väl haft en del utmaning med, kanske 
kopplat till de äldre personerna i min organisation som har varit 
van att tidigare få beslut klubbade formellt från väldigt hög ort. 
Och att där har det varit en utmaning då att tycka att ett beslut 
från mig räcker, om ni förstår vad jag menar. Men då har jag 
alltid kunnat luta mig mot den här ledningsfilosofin och säga att 
”Ja, nej men, det är ett helt nytt sätt på LKAB att jobba nu. Vi 
behöver inte skicka upp det här högre upp, utan de här sakerna 
kan vi bäst här, och dem ska vi fatta beslut om just här.” Och 
även försöka trycka tillbaka det dessutom och stärka min personal 
i att ”de här sakerna kan ni fatta beslut om själva”. Så det tycker 
jag har varit bra kopplat till ledningsfilosofin. (IP6) 

En annan chef har ett liknande stöd av ledarskapsfilosofin, att det stödjer 
chefen i att den har en roll som inte innebär att man ska ha full koll på 
det tekniska. Det uttrycks dock synpunkter från vissa håll om att även 
om chefen själv trycker att ledarkapsfilosofin är bra, så behöver den 
förankras tydligare i organisationen. 
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Det finns även de bland de unga cheferna de som inte har lika bra 
kännedom om ledarskapsfilosofin, och därmed inte heller upplever att 
det utgör ett stöd i chefsrollen. En av cheferna, som uppger sig känna till 
och även kunna skriva under på ledarskapsfilosofin, upplever dock inte 
filosofin som ett stöd i vardagen i och med att den inte är tillräckligt 
konkret. Exempelvis hjälper den inte chefen att prioritera bland 
arbetsuppgifter. 

5.4.2 Stöd genom kompetenshöjande insatser 

Majoriteten av de intervjuade är i stort nöjda med de utbildningar de har 
erbjudits i relation till sin chefsroll. Samtidigt är det ett flertal som inte 
har vare sig erbjudits eller gått någon form av ledarskapsutbildning 
under sin första tid som chef. Vissa anser att de inte upplever det som 
nödvändigt, men reflekterar ändå kring att det är svårt att veta vad man 
missat eller inte gör rätt i sitt ledarskap när man inte vet vad som erbjuds 
i denna typ av utbildning.  

Ja, även fast jag inte har chefs- och ledarutbildningar så tycker 
jag att det går jättebra att vara det. Att det är ingenting jag saknar 
så, men sen absolut att man kan lära sig mer. (IP10) 

Jag tror säkert man saknar ganska mycket som man själv inte vet 
om, vad man behöver… det tror jag. (IP1) 

Ett par intervjupersoner är dock av uppfattningen att de skulle vilja ha 
betydligt mer stöd i form av ledarskapsutbildningar. En person delger att 
det på företaget finns en tanke om att man ska ha varit chef i ett par år 
innan man får gå utbildningen, för att på så sätt kunna tillgodogöra sig 
den bättre. Uppfattningen är dock att tiden man får vänta på att få gå 
denna utbildning är alldeles för lång, och att riskerna är att man hinner 
sätta ett ”felaktiga” ledarbeteenden eller känna att man lämnas helt till 
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sitt öde avseende hur man som chef ska agera i olika utmanande 
personalsituationer. Flera önskar också en ökad kommunikation och 
feedback från ledning och HR kring vilka utbildningar de ska gå och vid 
vilken tid man är inplanerad att få gå en viss utbildning. 

Jag känner att jag hade kunnat stå bättre rustad. Dels också lite 
grann att komma in i… Men hur ska man coacha sin personal? 
Vad finns det för nycklar man kan ta? Vad finns det för 
ledarskapstyper, vad, hur… i och för sig, det där med 
ledarskapstyper är någonting som är… jag vet inte, det finns 
någon… Vad finns det? (IP2) 

Ja, nu saknar vi ganska mycket, men nu har vi precis börjat 
också. Att… och man förstår att man kan inte ta allting första 
perioden. Så att det är ganska mycket, som konflikthantering och 
kanske en tydligare mall för vad… för förväntningarna och så, 
hade man väl kanske önskat.  (IP3) 

En annan chef uttrycker önskemål om en ökad tydlighet kring vilka 
utbildningsmoment som kommer att erbjudas i chefsrollen och när i 
tiden detta är inplanerat. Intervjupersonen menar att det inte finns 
samma typ av utvecklingsplan när det gäller ledarskapskompetensen 
som det gör för medarbetarna. 

Men jag vet att om jag frågar… Alltså, och det har jag gjort, jag 
har ställt frågan några gånger. Och då svarar de efter den förmåga 
de kan svara, att ”nej, men det är inget… du är uppsatt på en 
väntelista på att gå det” och så där. Så att det är… Men jag kan 
känna ibland att det kanske hade varit bra om det hade mer 
proaktivt för dem, så att jag kände att, ja men, det finns en plan 
även för mig som chef, likväl som det finns en 
prestationsutvecklingsplan för medarbetare. (IP6) 
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Utöver det formella ledarprogrammet på företaget så finns det även unga 
chefer som efterlyser ett mer individuellt anpassa utvecklingsprogram, 
som är riktat mot de mer specifika behov som en viss chef kan uppleva i 
just sin arbetssituation. 

Men hur som helst så, kanske inte att man ska sättas in i någon 
typ av kategori, men lite mer analys kanske på ”hur är du som 
individ och vad behöver du jobba på, och vad är dina svagheter?” 
[…] Hur tål och hur tacklar man situationer? Det kan vara vad 
som helst, egentligen. Lönesamtal, vad fan, vad vet jag [skratt]? 
Nej, men alltså, lite mer individuellt styrd utbildning som inte 
bara är generaliserande som vissa ledarskapsutbildningar är. (IP2) 

5.4.3 Interna stödfunktionernas roll för chefskapet 

När det gäller intervjupersonernas upplevelse av hanterbarhet i nämnda 
utmaningar, spelar de interna stödfunktionerna en stor roll. Även om 
vissa uppgifter som kan upplevas som betungande rent formellt ligger i 
chefernas rollbeskrivningar, anser de allra flesta av de intervjuade att de 
får ett bra stöd av exempelvis HR om de efterfrågar det.  

HR använder vi i princip hela tiden när vi ska anställa, och vi har 
mycket vikarier inne, så att dem har man löpande kontakt med 
hela tiden. (IP10) 

Jag har haft mycket bra stöd i alla fall av vår HR-business partner 
som vi har här i [X], hon har varit ett jättebra stöd och varit med 
när vi har haft så här medlingssamtal och… Så det tycker jag har 
funkat jättebra. Och alltid om man efterfrågar någonting, om det 
finns någon… ja, men hur man ska hantera vissa saker, då brukar 
hon skicka över dokumentation och så här när man kan läsa 
och… Men där tycker jag att det har funkat jättebra här. (IP4) 
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Men jag får ju bra med stöd från HR också, alltså våra business 
partners och så där. Men det är mycket så där att ”ja, men du kan 
göra så här, men sen gör du som du vill” [skratt]. (IP2) 

Flera av de intervjuade cheferna uppger att de önskar att de hade ett 
bättre administrativt stöd, vad gäller framför allt hantering av 
administration, men även exempelvis inköp och fakturering. Vissa 
chefer som har svårt att rekrytera personal eller som har mycket 
administration kring personalboenden önskar också att det hade tillgång 
till avlastning i dessa ärenden i högre utsträckning. 

Rent administrativt, få lite hjälp. För man blir begravd av att sitta 
och hålla reda på var och en av personalen. Och jag har bara 13 
anställda. Tänk dig dem som har 40 stycken. Herregud. Men i 
alla fall [skratt], så då tänker jag lite så där, ja, men någonting 
som hjälper en att hålla lite ordning och reda på det här 
administrativa. Utbildningar, körtillstånd, you name it. (IP2) 

Det är samma boenden och man försöker hjälpa de individerna vi 
har, inte... HR slår som bara ifrån sig och inte kan hjälpa så får 
man själv försöka ringa. Och jag har ringt och pratat med FAB 
och jag har tjorvat och man försöker ta kontakt med privata som 
man vet hyr ut och det... Jag tycker den biten borde vi också 
kunna få hjälp med på ett helt annat sätt, det ska inte vi behöva 
sitta och kämpa med. (IP5) 

När det gäller kvalitets- och arbetsmiljöfrågor så finns även en KMA-
funktion att tillgå för cheferna i organisationen. Några av cheferna 
uttrycker dock att de skulle kunna få ett bättre stöd av både HR och 
KMA i hanteringen av olika utmaningar. I viss mån ligger missnöjet i att 
det kan ta lång tid att få svar och respons från HR i olika personal- och 
bemanningsfrågor, vilket kan upplevas som stressande när det finns ett 
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behov av att agera i verksamheten men inte får något svar om hur det 
kommer att bli. 

Från HR så finns det väl lite förbättringspotential. Det kan vara 
väldigt rörigt. Men jag vet inte riktigt hur. De ska ha hand om all 
personal över alla verk så att säga. Då ska man vänta in att de får 
svar från andra ställen innan vi kan gå vidare i våra frågor. Det 
kan dra ut på tiden väldigt mycket och man hade velat ha en 
snabbare hantering, för det tar mycket tid för oss att sitta och 
vänta och bevaka, när kan vi fortsätta. (IP10) 

Utvecklingsmöjligheterna i stödfunktionerna anses dock även ligga i att 
erhålla hjälp i arbetsmiljöfrågor, där många upplever att de saknar ett 
mer handgripligt stöd, snarare än bara råd och hänvisningar. Cheferna 
förväntas många gånger själva kartlägga och analysera olika situationer 
och processer samtidigt som de ska vara närvarande och leda den 
dagliga driften. Det finns en önskan om ett mer konkret stöd av HR och 
KMA kring hur chefen faktiskt ska bemöta och agera i en situation.  

Sen är det väl med den här rehabhistorien vi har haft, och det har 
inte funkat, och det har varit utdragit nu jättelång tid och jag har 
som inte fått några riktigt tydliga svar vad jag ska göra, hur jag 
ska agera, vad… Man säger… det jag har fått höra liksom ”ja, 
men driv… du får driva den linjen […]”. Men vad är linjen? Och 
vilka steg ska jag ta för att driva det här mot en uppsägning då till 
exempel, och…? Men där har jag inte fått så där jättebra hjälp 
tycker jag. Så det är lite både och. (IP5) 

Nej, men att det skulle kunna vara konkret. Alltså ställer jag en 
fråga, ”Vad gäller med…” […] Man får ju inga svar. Det blir bara 
några hänvisningar till AFS:er. Jo, jo, men om jag hade varit 
intresserad av att sitta och läsa igenom 72 AFS:er, då hade jag ju 
gjort det. Då hade jag aldrig tagit kontakt med KMA, utan nu 
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ville jag fråga en som är sakkunnig ”Vad gäller?” Och det anser 
jag är ett stöd, när någon kan ge ett svar. ”Okej, men det här 
gäller.” (IP9) 

Chefen i fråga jämför vidare detta med hur hanteringen varit vid kontakt 
med företagshälsovården, dit chefen vänt sig för stöd i en allvarlig och 
känslig personalfråga. 

Och då ringde jag och bollade med deras psykolog och fick lite 
stöd och hjälp med ”Hur ska jag hantera det här? Hur ska jag 
bemöta det här? Hur ska jag…?” Och så vidare. Så den… det 
stödet anser jag fungerar, för där får jag raka konkreta svar, det 
jag behöver, inte någon hänvisning till att ”Ja, men du kan ju gå 
och läsa dig till läkare”, för det behöver jag inte [skratt]. (IP9) 

När de gäller HR så finns det även en önskan om att få mer stöd i 
”mjuka” frågor, som kan handla om kultur, bemötande eller andra typer 
av mellanmänskliga personalfrågor. Idag upplever flera att stödet är 
starkt framför allt inom praktiska frågor såsom roller, ansvar, avtal, 
arbetsrätt och rekrytering, samtidigt som det skulle kunna bli starkare 
inom t.ex. OSA-frågor i praktiken. 

Vår arbets… eller vad heter det, HR business partner. Men då har 
det varit mer typ så här i frågor som… vad ska jag säga, mer 
praktiska frågor. Aldrig så här ”okej, nu är alla superstressade, 
hur ska jag hantera det här?” Inte den typen av hälsofrågor 
kanske, utan mer så här praktiska grejer, kopplat till roller och 
ansvar. Befattningsbeskrivningar, ni vet såna här mer hårda 
frågor. (IP6) 

Det finns också en uppfattning om att HR:s funktion med s.k. HR 
Business Partners som är knutna till vissa chefer och deras 
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verksamheter, kan vara väldigt personberoende. Man menar att det kan 
variera stort i både utsträckning och typ av stöd som erbjuds cheferna 
beroende på vilken person som blivit tilldelad från HR. 

HR är väl lite både och. Det är ganska personberoende där. Vi har 
haft lite olika HR business partners här, under de här åren, och 
det är ju jättestor skillnad beroende på vem som sitter där, hur 
mycket stöd och hur mycket hjälp det blir av det. (IP9) 

En chef menar även att när omsättningen dessutom är hög på HR-
funktionen och ens kontaktperson (dvs Business Partner) byts ut, så 
förloras vitsen med att ha en viss person eftersom denna ändå sällan 
hinner bli insatt i det som är specifikt för verksamheten. 

Jag kan ju inte välja vem av dem på HR jag ringer, utan jag får 
tilldelat en och då har nu den här som det fungerade riktigt bra 
med och som var… Alltså det var rätt stöd på riktigt. Har gått på 
föräldraledighet. Och då blir det… Då kommer det in en ersättare 
där som inte hjälper med någonting alltså. Det är knappt så den 
personen är insatt i någonting och då blir det som ”Ja, ja”. Ja, 
men då spelar de ju ut sin roll. Inte kommer jag ringa dit. Då är 
det lika bra svar på Google [skratt]. (IP9) 

När det gäller KMA så är uppfattningen att det skulle vara bra med ett 
tydligare stöd från den funktionen i det egna arbetsmiljöarbetet. 
Önskemålen handlar dels om att få tillgång till deras tid och resurser i 
större utsträckning än idag, men även om att få lite mer praktisk hjälp 
med att driva detta arbete som chef. 

Men även också stöd i arbetsmiljöarbetet. Lite draghjälp hade 
faktiskt varit skönt […]. Inte nu… någon ska ta över mitt ansvar, 
men på något vis göra det enklare för oss att hänga med. […] 
Men just lite draghjälp, att kunna som boka in och planera in och 
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dra ihop grupperna. […] Men det är väl egentligen mer då vad jag 
skulle vilja önska av en KMA. Nu känns det mer som att en 
KMA lastar på oss mer saker att göra, och det känns inte okej. 
”Gör det här, fyll i det här så blir det bra”. Bara, ”nej, men vem 
fan ska fylla i det här? Det kommer ju ta mig hur länge som helst, 
varje vecka”. Eller hur? Ni förstår. Det underlättar inte. (IP2) 

Ett par av cheferna uttrycker även ett önskemål om att KMA-resurser är 
mer anpassade till den egna verksamheten, så att det mer upplevs som 
att rätt arbetsmiljöfrågor diskuteras samt att det kan utvecklas en mer 
kontinuerlig dialog och relation med en KMA. 

Men jag har också känt att den KMA som jag har på min sektion 
är inte riktigt… Hon försöker verkligen men hon är inte riktigt 
fokuserad på våra bekymmer, kan man kalla dem. Sätt att jobba i 
min sektion för hon har hand om en annan sektion samtidigt som 
är väldigt olika. (IP7) 

KMA tycker jag inte fungerar bra. Jag tycker att den… Den är 
inte ett stöd, dem vi har, utan det är snarare… Vad ska jag säga? 
Det är som att ringa 118 800. De hänvisar bara runt. Det är inte… 
Det blir inget stöd i det, utan det blir bara en… Jag vet inte. Jag 
har inte hittat något användningsområde för […] KMA, som det 
fungerar i dagsläget, utan där blir det i stället att man hamnar […] 
och gör saken själv i alla fall. (IP9) 

En person uttrycker att även om man upplever ett bra stöd från 
organisationens arbetsmiljöstrateger när det gäller vägledning och 
påminnelser med mera så är det sällan saker och ting utvärderas och 
följs upp. Det finns därför en otydlighet i vad som ska prioriteras 
eftersom det oftast inte får några konsekvenser i slutet av året om det är 
vissa insatser som inte har utförts enligt plan. Vissa kan även sakna 
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denna typ av uppföljningar av insatser som faktiskt har utförts, för att på 
så vis kunna få svart på vitt ifall arbetet har gett önskad effekt. 

Alltså, de arbetsmiljöstöd som vi har haft, de har ändå hört av sig 
och påmint, kollat ”Hur går det? Har du gjort det här? Har du 
fyllt i det här?” Så att man har som ändå fått ganska bra guidning 
om man säger så. Men däremot så är det jättedålig uppföljning. 
Det är ingen som… Ja, eller det är väl en del i uppföljningen på 
sätt och vis, men det är inte så att det är… det är inte så pass 
uppstyrt att om… ja, men att det händer någonting i slutet av året 
om vi inte har exakt gjort alla de här grejerna heller. (IP6) 

5.4.4 Stöd av chefer, kollegor, experter och nätverk i ledarskap 

De flesta av de intervjuade uppger att de finner ett stöd i både kollegor i 
samma typ av befattning när de stöter på utmaningar och svårigheter i 
chefsrollen. Det kan upplevas som tryggt att ha en bra relation med 
chefskollegor att prata med när det dyker upp frågor, framför allt om 
dessa är äldre och mer seniora i chefsrollen än den unga chefen själv. 

Sen… ja, ibland så går man här och bollar med andra kollegor i 
samma befattning som jag har, kan man sitta och prata bara rent 
allmänt om hur han brukar göra med det här och så där. Så man 
kan bolla också med kollegorna här i… bredvid så att säga. (IP1) 

Ja, det beror lite på vad det rör också, men man kan bolla mycket 
med sina kollegor också, om de har några råd och tips och varit 
med inom liknande situationer eller så där. Så att det är väl de jag 
skulle prata med först, i första hand. (IP10) 

Intervjuerna tyder på att det vanligaste sättet för cheferna att inhämta råd 
och stöd i sitt ledarskap skett genom egna initiativ och kontakter, dvs att 
man själv valt ut någon som man har förtroende för att rådfråga. Vilken 
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eller vilka kollegor som de intervjuade cheferna vänder sig till i olika 
frågor tycks därmed bero mer på personkemi mellan individerna än på 
vilka strukturella/formella roller och funktioner de har. Det uppges med 
andra ord vara personberoende vem man väljer i fråga om att ventilera 
och bolla ledarskapsfrågor med. I och med att de unga cheferna själva 
väljer sina ”informella mentorer” baserat på personkemi och förtroende, 
är det inte ovanligt att de vänder sig till med frågor till chefskollegor 
eller experter på helt andra håll i organisationen än inom den egna 
verksamheten: 

Nej, men man… det är alltid man knyter bättre kontakt med 
andra, med vissa alltså, så är det. Så just med mina kollegor så, 
det är oftast samma personer, de två som jag bollar med mest. 
Men det… vi har bra allihopa, men just vissa grejer pratar man 
mer kanske med någon annan än… så där. (IP1) 

Däremot har jag haft mycket stöd ifrån personer i andra 
organisationer, som är i andra sektioner, där jag vet att de har 
spetskompetens. Då använder jag ju mycket mera av de 
resurserna i stället som hjälp, för min del. (IP9) 

En annan chef tar upp att den fysiska miljön i en gruvindustri innebär 
vissa hinder för att enkelt ta kontakt med chefskollegor i vardagliga 
frågor. Det handlar framför allt om att det ofta är stora geografiska 
avstånd mellan avdelningar, men även att man går olika skift än de 
kollegor som man kanske annars skulle bolla frågor med. Avståndet och 
de skilda arbetstiderna kan bidra till att det upplevs som svårt att få till 
spontana och fysiska möten där man kan utbyta tankar, funderingar och 
erfarenheter med sina chefskollegor. 
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Jo, men det är bra men jag tycker det är speciellt när man inte ses 
så ofta. Och som på andra arbetsplatser då kanske man sitter 
kontor bredvid varandra eller… och så där och då blir det en mer 
naturlig kontakt och stödet kanske känns mer. Jag känner mig 
ändå ganska ensam i den här rollen trots att jag vet att jag kan ju 
ringa… (IP8) 

Nu träffas inte vi alla kollegor samtidigt så ofta eftersom vi alla 
går olika skift. Så att man jobbar mer med vissa än med andra så 
klart. (IP10) 

Minst lika vanligt tycks det dock vara att cheferna söker stöd eller 
inspiration i sitt ledarskap utanför organisationen. Många inhämtar 
regelbundet stöd och råd genom privata bekantskaper som är chefer i 
andra organisationer medan andra ser ett stöd i närstående, såsom en 
partner eller förälder som har eller har innehaft en chefsroll tidigare. 

Alltså, jag har inget annat stöd på LKAB till exempel, att så här, 
ja men, något forum där man kan diskutera den här typen av 
frågor eller så där. Det finns inte. Utan då är det snarare så här 
mina egna kontakter, vilka kan jag ringa och bolla med som jag 
känner förtroende för? Så här ”okej, nu sitter vi i den här 
situationen, hur bör jag hantera den?” (IP6) 

Jag pratar mycket med såna chefer som jag känner privat, som 
jag tar upp. Så de har varit ett stort stöd. (IP3) 

Sen har jag en far också som har varit chef många år och högre 
befattningar, så jag pratar lite med han och så där. Så för min 
egen del så känner jag väl inte något jättebehov av det just på det 
sättet. […] Sen får man alltid välja själv på vad man vill lyssna på 
och inte så att säga, eller ta med sig. (IP1) 
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Det uppges även finnas chefsnätverk i organisationen, vilket upplevs 
som givande till viss del. Deltagandet i nätverket är dock frivilligt, inte 
så frekvent och någon ifrågasätter även hur mycket stöd som egentligen 
erhålls genom denna aktivitet. Medan vissa tycker att det kan vara ett 
bra komplement i att ge stöd i ledarrollen, så är andra mer kritiska. De 
finns också de som uppger att de inte har något chefsnätverk som de kan 
delta i. 

Jo, vi har nätverksgrupp. Chefsforum, det är också ett stöd. Men 
det är upp till oss om vi vill träffas och det är inte så 
jättekontinuerligt. Man ska prata med andra chefer. Där får man 
lite grann men inte så mycket stöd. 

Nja, jag vet inte. Alltså jag… Jag har ju försökt de vägarna, men 
jag tycker, många gånger, att det har som inte mynnat ut i så 
mycket, så det har blivit glesare och glesare mellan de 
kontakterna. (IP9) 

En orsak som uppges som anledning till att man inte upplever 
deltagandet i nätverksträffarna som givande är att de frågor som tas upp 
inte anses vara tillräckligt relevanta eller besvara de specifika och mer 
komplexa frågor som individen själv önskar diskutera utifrån sin egen 
situation utan snarare behandla mer allmänna frågor. Det tycks vara 
avgörande vad man har för behov av stöd för hur man värderar just 
nätverksträffar som en del av den önskade utvecklingen. 

Nej, men de kanske inte har det intresset heller, för det jag frågar 
ju inte heller om såna här basala saker som är självklara. Där 
behöver jag ingen hjälp, utan då blir det ju mer komplexa saker 
och mer såna här specialinriktade saker som jag kanske behöver 
lite råd och hjälp i och där har inte det stödet funnits. (IP9) 
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Några uppger även att de kan prata med sin närmaste chef om saker och 
ting som de undrar över i sin chefsroll och sitt ledarskap. I vilken 
utsträckning man upplever att man kan ta upp frågor och utmaningar 
med sin chef beror delvis på hur man kommer överens, men framför allt 
hur pass tillgänglig man upplever att chefen är. I de fall då chefen är 
mycket upptagen på annat håll så upplevs möjligheten av stöd från 
chefen som mindre. De flesta uppger ändå att de har en bra relation till 
sin egen chef och att ovanstående chef ofta tar sig tid att stötta vid 
utmaningar. 

Och med min närmaste chef, prata lite om saker och ting, hur 
man ska lösa och så där. […] Och han har jag ganska…ja, men 
jag ringer och bollar med han ganska mycket och jag känner att 
jag har ett stöd av han, det gör jag. […] Det…vi sitter ju här 
bredvid varandra, så det har man något man funderar på så får 
man alltid komma dit och prata. Så det funkar bra. (IP1) 

Han kan vara väldigt upptagen, svår att få tag i och så, men när 
man väl får tag i han så är det bra. […] Det kan vara stort som 
smått om man vill bolla någonting bara. (IP10) 

Eller att jag vänder mig till min egen chef, så klart. Det kan jag 
göra. Han… ja, det är inte alltid den vägen är så himla tillgänglig. 
Vi är ändå ganska sjokade allihop. […] Ja, men där kan jag väl 
känna att det ibland har varit betydligt mer frånvarande. Och att 
det är klart att när man väl får tag i varandra, att då kan man 
absolut bolla frågor och så där. (IP6) 

En av de intervjuade menar att även om det ges tillfällen att bolla frågor 
med den egna chefen emellanåt, så handlar samtalen främst om 
uppgiftsrelaterade frågor och utmaningar och sällan om den individuella 
måluppfyllelsen eller utvecklingen i rollen som ledare. Denna typ av 
återkoppling och samtal är det flera som önskar att de hade mer 
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möjligheter till med antingen sin chef, eller någon annan i mer senior 
position. 

Och där är det också mycket det här, ja, vi bollar mycket 
praktiska frågor kopplat till dagligt arbete. Men det finns inga 
samtal om hur går det för mig i den här rollen, eller hur jag ser på 
det. Inte kopplat till mig som individ, utan snarare kopplat till 
löpande arbetsuppgifter. (IP6) 

Och alltså, det är ganska mycket som är ålagt mig som chef, men 
det är inte så mycket jag får tillbaka till mig, att ”okej, men nu, på 
grund av att du är chef, så ska du få gå det här och det här och det 
här”. Utan det är som snarare att det kommer mer så här ”Okej, 
nu ska du ha medarbetarsamtal, nu ska du göra de här grejerna, 
nu ska du… vi har typ karriärvägar, du ska prata om karriärvägar 
med dina anställda” och så vidare. Men det är ingen som pratar 
tvärtom med mig, så här ”okej, hur ska du utveckla ditt 
ledarskap?” eller ”kan du gå den här kursen eller utbildningen?” 
eller ”hur ser du på det?” (IP6) 

När cheferna upplever att det står inför utmanande situationer, uppger 
flera att det är avgörande att känna att man har ledningen i ryggen. Det 
handlar både om att våga fråga när man känner sig osäker och om att 
känna ledningens förtroende och stöd i att agera i vissa frågor.  

Ja, men så länge jag känner att jag har det stödet… uppifrån 
skulle jag säga. Att jag vet så här att nu… Jag behöver det här 
tiden för att göra det här och det här kanske kommer bli lidande, 
att man känner att man har stöd från sin närmsta chef är A och O i 
de här frågorna, skulle jag säga. För då känner jag mig trygg med 
det. (IP8) 
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En av cheferna berättar om hur det upplevdes när det blev tvärt om, det 
vill säga att chefen inte kände stöd från ledning och stödfunktioner 
såsom HR i en kritisk situation, utan snarare kände sig ifrågasatt och 
utsatt själv. Denna avsaknad av stöd och uppbackning från ledningen 
upplevdes som tung att hantera och blev en stor utmaning för chefen i 
fråga. 

Några av de intervjuade uttrycker på ett eller annat sätt att de skulle 
uppskatta om det erbjöds någon form av mentorsarrangemang där man 
som chef kunde prata med någon (t.ex. överordnad eller extern person 
utanför organisationen) om frågor som inte direkt rör det dagliga arbetet, 
utan rör sig mer om ledarskapsfrågor såsom t.ex. strategier för att 
hantera prioriteringar eller balansen mellan arbete och fritid. Vissa av de 
intervjupersonerna uppger att de har tillgång till en sådan person att 
samtala med, vilket de flesta menar är givande, medan andra uttrycker 
ett önskemål om att ges denna möjlighet. En chef uttrycker 
uppfattningen att det kan vara bra att ha en dedikerad senior person att 
bolla med, som inte är ens egen chef: 

I den första chefsrollen, då fick jag en mentor och det var väldigt 
bra, ja. […] Ja, vi bokade tillfällen. Inbokade… Jag kom med 
mina punkter och sen babblade han vidare. [Intervjuaren frågar 
om det är önskvärt även nu] Jamen det tycker jag. Det har jag 
försökt få min, då chef. Men det är ändå bra att få någon som inte 
är sin, direkt ovanför sig. Som man kan prata… Ja, på annat sätt 
tyckte jag. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men jo, det är väldigt 
bra. (IP7) 

Samma chef trycker även på vikten av att träffar med handledare 
och/eller mentor är obligatoriska och har bestämda mötestider, snarare 
än att det ska vara behovsstyrt på adeptens egen efterfrågan: 
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Jo att man får en handledare lite mer planerat en lite längre tid så 
det inte är bara att ”jamen kontakta du mig när det passar, så 
svarar jag på dina frågor.” Väldigt skönt att det är planerat så att 
det känns lugnare. […] Jag kan bara påpeka igen att introduktion 
är viktigt och handledning i början är viktigt och det är bättre om 
den är planerad och inte bara ”om du kan”. (IP7) 

En chef känner sin ”mentor” privat men hade önskat att relationen 
mellan mentor och ny chef var strikt professionell, någon den nya 
chefen blir tilldelad av LKAB. Att den inte är det menar chefen bidrar 
till att man inte kan lyfta vissa frågor. Denna ”mentor” skulle också med 
fördel kunna vara någon utanför den egna verksamheten, så att den kan 
bidra med nya perspektiv. 

För det kan också vara någon utanför ens egen verksamhet som 
jobbar inom en annan del av företaget, som kanske ser saker på 
andra sätt och har andra lösningar. Nu blir det att jag pratar med 
min föregångare, och ”hur har man gjort tidigare, och hur gjorde 
man förut?” I stället för att tänka, ”hur skulle man kunna göra 
annorlunda i stället? Hur gör ni på ert ställe?” (IP3) 

Någon menar att de önskar en mentor som tillåter mer övergripande 
samtal, av t.ex. mer existentiell eller djuplodande karaktär, såsom en 
terapeut eller mentor i personlig utveckling. Denna typ av mentor 
uppges kunna ge mer utrymme för öppen självreflektion och feedback 
kring hur man kan utvecklas som individ och ledare.  

Och ja, men jag måste ju veta vad jag ska utvecklas på. Det är 
inte alltid man kommer fram till det själv, utan man måste som 
identifiera det på något vis. Visst, man kan gå jättemycket 
utbildningar och sånt där, men vissa saker kanske är på 
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personlighetsnivå som man måste jobba med. Och det är inte så 
lätt alla gånger att identifiera det. (IP2) 

En person anser även att det bör vara obligatoriskt för alla chefer att 
regelbundet ha en kontakt med terapeut, för att ges möjlighet att ta upp 
svåra frågor i ledarrollen, såsom medarbetare som mår dåligt eller till 
och med tar livet av sig. 

Jag tror att om man skulle… obligatoriskt, kanske ett samtal i 
månaden eller ett samtal i kvartalet. Bara träffa en terapeut. […] 
Och just detta att göra det i såna fall till ett obligatorium. För att 
jag tror inte att det är så många här som skulle söka sig självmant 
till någon terapeut. Utan i såna fall göra det till att man måste 
prata med någon. Det tror jag hade gjort stor skillnad. Oftast, de 
som har störst motstånd till att prata med en terapeut är de som 
har störst anledning till att göra det. (IP3) 

Av de som säger sig varken ha handledare eller mentor, så nämner ändå 
flera att de reflekterar själva om sitt ledarskap utifrån tidigare 
erfarenheter och upplevelser av chefer de haft själva. Det kan röra sig 
om förebilder som man strävar efter att efterlikna i sitt ledarskap, men 
det kan även handla om antiförebilder, det vill säga sådant som man 
insett att man bör undvika i ett gott ledarskap. 

Men mycket är genom egna erfarenheter, man har haft… alla har 
vi haft chefer och så där. Så att det är där man kanske har dragit 
lite grann vissa slutsatser, att ”okej, det här tyckte inte jag var så 
bra”, att ”det här kanske inte jag ska göra”, och ”det här var 
jävligt bra, det ska jag göra”. Och alltså, man… Det är så man 
suger åt sig vad som är dåligt och vad som är bra […] (IP2) 
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5.4.5 Stöd av medarbetare och skyddsombud  

Hur cheferna upplever och hanterar de utmaningar de stöter på, beror 
även på vilken relation de har till sina medarbetare och om de kan hämta 
stöd och uppmuntran hos dem. 

Återkopplar man mycket till medarbetarna så tycker jag att man 
får ett bra stöd. De ser vad jag gör, och man får som en bra tillit 
till varandra och då ett stöd helt enkelt. Jag kan ta stöd av 
skyddsombuden och av medarbetarna, och bolla vidare. (IP10) 

I situationer som kan upplevas som särskilt utmanande, betonar vissa av 
cheferna vikten av att ha med sig medarbetarna ”på tåget”. De menar att 
det handlar om ett ömsesidigt förtroende, som bland annat kommer av 
att man som chef är öppen med varför man behöver agera på ett visst 
sätt. När man som chef är transparant och delger helheten och inte bara 
talar om vad medarbetarna ska göra i sin del av arbetet så är det lättare 
av få medarbetarna att ställa upp och stötta upp chefen i svåra beslut. 

Jag tror det är… de är jättebra på att ställa upp när det har varit 
tillfälliga problem i och med det här covidhistorien. När vi var 
tvungen att bemanna… vi går med kort bemanning på kort varsel, 
och vi har fått ändra om och… Så där tycker jag vi har ett bra 
stöd från de flesta i alla fall, är väldigt villiga att ställa upp och 
lösa problem och… Så det tycker jag. (IP5) 

Utöver att man på ett generellt plan kan uppleva ett stöd från sina 
medarbetare i utmanande situationer, så uppger någon även att det finns 
de som kan vara snabba med att kritisera chefen om något går snett. 
Men över lag tycks detta mest betraktas som en naturlig del av 
ledarskapet, dvs att inte alla kan vara nöjda, samt att det är en ödmjukhet 
som krävs i rollen för att även kunna utvecklas i sitt ledarskap. 
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Av [X antal] personer, så finns det av alla typer. Men det finns de 
som är ganska snabba att komma och säga att ”Det där tyckte jag 
blev fel” eller ”Det där tyckte jag blev galet”. Och så kan vi ha en 
dialog och så… Har jag gjort fel, så… Det är inte mer än att säga 
att ”Ursäkta, det blev fel där”. Och det där får jag ta till mig till 
nästa gång, för man får inte vara så stor på sig i en chefsroll att 
man inte kan göra fel. (IP9) 

5.4.6 IT-stöd 

För att hantera tidigare nämna utmaningar kopplade till IT, såsom 
programvaror och digitalisering, är cheferna många gångar beroende av 
hjälp och stöd av organisationens IT-experter. 

Ja, alltså nog finns det områden där jag behöver hjälp och 
stöttning mer än i andra, bland annat systemmässiga frågor. Där 
får jag bara anlita hjälp. Jag är inte en IT-person, så att säga, så 
där får jag bland annat ta mycket hjälp ifrån de på IT-
avdelningen. (IP9) 

Flera av cheferna uppger att de har tillgång till IT-kompetens via IT-
avdelningen. Uppgifterna är delade bland de intervjuade avseende hur 
lätt det är att få hjälp av denna stödfunktion. Medan några tycker att det 
går lätt och snabbt att få stöd, är flera av uppfattningen att det många 
gånger kan ta lång tid innan man får hjälp.  

Vi har vår IT-avdelning som man ska kontakta om man har 
problem med diverse program. Och nog får man ju hjälp, men 
ibland tar det tid, de har mycket att göra. Just nu håller de på med 
omorganisation, så då tar det ännu längre tid. Men det är inte så 
mycket man kan göra åt, det är bara sitta och vänta. (IP1) 
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Nja, skulle säga att det [tekniskt stöd] kanske är lite bristfälligt. 
Eller det kan vara kanske svårt att veta vars man ska vända sig i 
alla frågor, vem har koll på det här. (IP10) 

Det uttrycks även en viss kritik när det gäller att få utbildningar för sig 
själv och sina anställda i olika tekniska program. Beroende på vad det är 
för utbildningsbehov som inte har tillgodosetts, anses detta direkt eller 
indirekt kunna ha konsekvenser för både drift samt arbetsmiljö och 
hälsa.  

Vad gäller utbildning, interaktiva utbildningar för min personal, 
så har det funkat ingenting alls, i princip. Det har varit jättemånga 
som har gått länge utan att få utbildningar. […] Och så är det 
många i personalen som behöver obligatoriska 
säkerhetsutbildningar interaktivt som de inte fick. (IP2) 

I vissa fall kan utbildningsbehovet röra sig om kunskapsluckor för 
uppgifter som det finns ett behov av i det löpande arbetet, vilket i viss 
mån anses försvåra arbetet för både chefen själv och för medarbetarna. 
En chef menar att det ständigt kommer nya programvaror och/eller 
uppdateringar, men att det inte erbjuds någon kurs eller IT-stöd för att 
lära sig programmen i samband med det. 

Det kan vara olika Excel-filer och program hit och dit. Jag tror 
inte jag är den som har mest. Det finns värre [skratt]. Man blir 
inte introducerad så bra var man hittar data. […] Det tekniska 
stödet för systemet hur det fungerar nu finns. Men om man skulle 
vilja använda nya program för att ta ett steg vidare, då saknas det. 
[…] Det tas in saker men det kommer ingen kurs. Man bara får 
verktyg i datorn. Man vill göra någonting av det men man vet 
inte vad man ska göra. (IP7) 
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Några av de intervjuade menar att en kurs i olika IT-system inte är det 
som de efterfrågar mest, utan snarare ett individuellt stöd som kan 
anpassa förklaringarna till den egna kunskapsnivå och finnas till hands 
för specifika IT-utmaningar som dyker upp. Det kan dock finnas ett visst 
motstånd bland de unga cheferna mot att efterfråga denna typ av 
individuella stöd, då det kan upplevas som lite utpekande och genant. 

Ja, men just dataverksamhetssystem, var jag hittar saker, såna där 
saker, det hade jag velat ha egentligen en grundligare 
introduktion i. Ja, men hur funkar budgeten? Var fyller jag i 
budgeten? Var hittar jag den?  […] Och där hade det varit lättare 
om jag satt bredvid någon för då hade någon kunnat visa mig 
hela… ”ja, men hur var det nu, vilken knapp var det?” För man 
ids inte ringa för att säga ”vilken knapp ska jag trycka på?” Eller 
ringa ett Teams-samtal och börja dela skärm för att… Det känns 
bara helgalet så att… (IP8) 

5.5 Egen arbetsmiljö och hälsa  

5.5.1 Roller och uppgifter  

Huruvida arbetsuppgifterna och uppdraget som chef är tydligt 
formulerat råder det i viss mån olika uppfattningar om bland de 
intervjuade. Även om de flesta anser att rollen och uppgifterna är relativt 
tydligt specificerat så finns de vissa chefer som önskar sig en ökad 
struktur och tydlighet. 

På det stora hela är det väl ganska tydligt. Det är väl vissa grejer 
som kan vara lite så där… men man… de här grundläggande 
arbetsuppgifterna är väl ganska tydligt. (IP5) 
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Ja, man har som en grundläggande sån mall att hålla sig inom. 
Och det tycker jag är väldigt bra. Förra arbetsplatsen jag hade, 
den var inte alls tydlig. Det var verkligen ”släng in en i 
lejonburen och här, överlev”. Nej, men lite grann så var det väl 
kanske nu också när man började, i och med att man inte hade så 
mycket erfarenheter av det. Men jag tycker ändå som att det… Jo, 
men det är tydliga arbetsuppgifter, och det är väl kanske därför 
jag känner mig ganska trygg i det här jobbet också. (IP2) 

Inte så tydliga som jag hade velat att de skulle vara. Finns inte 
direkt skrivet att det här ska du göra, men det är någonting vi 
jobbar på. Att man ska kunna läsa sig till att i den här situationen, 
då är det det här vi ska göra. Finns inte ännu, men 
förhoppningsvis snart. […] Ja, man måste tänka utanför boxen 
kanske. Men eftersom vi kan ha mycket också så kan det lätt bli 
att man glömmer någonting då. (IP10) 

En chef uttrycker ett önskemål om mer tydlighet och struktur i vad som 
ingick i varje roll och vilka uppgifter man som chef uppmanades att 
prioritera för att förebygga problem och inte hamna i knepiga situationer 
som tar än mer tid.  

Ja, men jag behöver förtroende och jag behöver feedback och jag 
behöver verktyg, alltså, praktiska…inte praktiska men jag 
behöver stöttning i olika saker, tydliga arbetsbeskrivningar, god 
kommunikation mellan…och feedback innefattar också att…inte 
bara bra feedback utan även ja, men bättrande feedback också på 
ett bra sätt, att försöka se…För många gånger kan jag känna att 
jag vet inte vad jag gör, vad jag inte gör. Jag måste få veta om 
jag…Jag hoppas att jag gör allt men jag vet samtidigt inte om de 
är nöjda med allt jag gör. Så det är också viktigt att få veta såna 
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saker. Och ”nu måste du kanske fokusera lite mer på det här 
eller…” och så där.  (IP8) 

Att utforma rollbeskrivningar, arbetssätt och prioriteringsordningar som 
funkar upplevs av vissa som något som ligger på cheferna själva. Detta 
anses dock vara ett arbete som kan vara tungt att driva själv som chef, 
eftersom det ofta finns flera i samma chefsroll som man behöver 
samordna sig med.  

Nej, men att det finns mer struktur. Vi har inte det i dagsläget. Vi 
kan ha väldigt mycket släcka bränder-jobb, att det här måste fixas 
nu för… Men att kunna jobba lite mer långsiktigt, att det finns en 
plan. Inte bara för dagen eller nästa vecka. Ja, lite mer långsiktigt. 
(IP10) 

En person uttrycker även önskemål om en ökad tydlighet gällande vilka 
befogenheter man har som chef. Det kan handla om inom vilka områden 
man kan fatta egna beslut eller om vad man som chef har befogenhet att 
besluta om inom ramen för olika projekt. Denna otydlighet uppges 
kunna leda till onödiga väntetider och frustration hos de inblandade. 

Min befogenhet är inte tydlig alltid. Det kunde man förbättra sig 
på. Kanske min chef eller någon annan borde säga till mig 
tydligare att ”du har befogenhet att göra det och det och det”. […] 
Vad kan jag göra, vad kan jag ta för beslut? (IP7) 

5.5.2 Arbetsbelastning  

Ungefär hälften av de intervjuade upplever att de har en hög 
arbetsbelastning. Det handlar då främst om tjänster där uppfattningen är 
att alltför mycket ska omfattas av tjänsten, det vill säga allt från 
praktiska produktionsfrågor, till personaladministration, 
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underhållsplanering och arbetsmiljöansvar. Någon är t.ex. av åsikten att 
denna roll skulle kunna delas på två personer, med lite olika fokus. 

Och det är klart att jag många gånger har känt att… Jag menar, 
veckans 40 timmar räcker inte till. Det gör de inte. Det har varit 
väldigt mycket kvällar och helger. (IP6) 

För om man ska uppnå hundraprocentighet i alla de här 
områdena, så är det nog ganska omöjligt på en person, att göra 
det. Det finns inte. Jag har också bara 24 timmar per dygn och… 
varav jag helst ska få lite fritid också. Så realistiskt sett, så klarar 
man inte av, som [chef för X], att fullfölja allt till 100 %, utan det 
blir lite sortering och prioritering. […] Nog finns det väl specifika 
arbetsuppgifter som jag tycker att ”Det här skulle man kunna ha 
en resurs på”, men… Så där generellt. Så egentligen tycker jag 
bara att man borde kunna dela upp det lite mer, [chefs]rollen. Att 
det kanske skulle kunna finnas två eller tre som delar på den, så 
att inte samma person har allt ifrån produktion till arbetsmiljö och 
till personalmående och så vidare, det psykosociala. (IP9) 

Att man som chef har en hög arbetsbelastning kan göra att chefsrollen 
inte känns hållbar i längden, särskilt för dem som också har ett 
familjeliv att tänka på. Följande citat illustrerar hur en av cheferna 
reflekterar kring detta. 

Och det är klart, med kombinationen småbarn och den här typen 
av roll är inte alltid den optimala. Men än så länge så känner jag 
att jag trivs ändå i rollen, och jag har som inga planer på att inte 
fortsätta i den här rollen. Men det är klart att ibland kanske 
arbetsbelastningen skulle behöva bli lite bättre för att man ska 
hålla i längden som person också. (IP6) 
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Ett av de områden i chefsrollen som känns betungande uppges vara alla 
de administrativa moment och uppgifter i chefsrollen. Någon uppger att 
det finns en generell uppfattning att de interna stödfunktionerna (t.ex. 
HR och Ekonomi) hela tiden lägger över allt mer av det administrativa 
arbetet på cheferna. En person menar att ”Det tar jättemycket tid och 
kraft att hålla på med” (IP 5) och vissa hävdar att det kan skapa en stress 
i chefsrollen som de skulle kunna lägga på annat. 

Jag vet inte riktigt varför man har gjort så här. Jag tycker att vi 
gör det vi ska med alla inköp och allting som vi gör, så. Det 
känns som att man börjar lägga ut mer och mer och sen från vem 
det är vet jag inte, men det är... hela tiden kommer det grejer som 
vi ska göra som kanske HR har gjort tidigare eller såna bitar. Men 
det hamnar bara mer och mer på oss att vi ska göra det som 
chefer och det tycker jag väl inte är riktigt rätt. (IP 5) 

Tiden som flera chefer uppger att de får lägga på en ökande 
administration, kontroller och svåra personalärenden, kan enligt 
intervjupersonerna leda till att framför allt utvecklingsarbete och 
förändringsarbete blir lidande. 

Något annat som uppges bli lidande när arbetsbelastningen upplevs som 
alltför tung, är de sociala bitarna. Det handlar både om att själv få 
andrum och känsla av social gemenskap, men även om att som ledare 
ges utrymme att gå runt bland medarbetarna och höra hur det går för 
dem. Följande citat exemplifierar detta: 

För ofta blir det så när man har mycket att göra, så blir det… 
dagarna flyter bara ihop, man tar knappt en kafferast, utan man 
hämtar en kopp och så fortsätter man jobba samtidigt som man 
dricker kaffe. Lunchen tar man när man har tid liksom, och… Så 
ibland brukar jag försöka prioritera att ta mig tid också, nu sitter 
jag bara i fikarummet fast jag egentligen inte har tid. Men nu tar 
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jag mig tid att sitta och bara stämma av laget, prata lite och… Sen 
är det klart, de här AP-träffarna som är utanför jobbet, de är… 
tycker jag också väldigt viktiga. För där… då blir det lite mer 
avslappnat på något sätt. Så att… men nu har vi inte haft 
möjlighet att ha dem på länge tyvärr. (IP5) 

Ett par intervjupersoner tar även upp avsaknad av planeringsfunktion 
som en stor orsak till den stora arbetsbelastningen. Även om ingen tar 
upp detta som ett avgörande problem i rollen, så är uppfattningen att 
detta kan göra att det blir svårt att hinna med de riktiga 
ledarskapsfrågorna. En del löser detta genom att delegera det som går 
till medarbetare. 

Det är som… de flesta arbetsplatser här i LK har ofta en 
planeringsfunktion eller en planerare som jobbar. Och det har inte 
jag, det är jag själv så jag ska ha både planerings- och chefsbiten. 
Och det är väl det jag känner att det kanske hade varit bra för mig 
att ha någon som planerar lite grann, som har bättre koll på 
allting. Men det fungerar tycker jag ändå. (IP1) 

Av de som tar upp att de gärna skulle se en planeringsfunktion i sin 
verksamhet, anger flera att det främst är fråga om teknisk 
planeringskompetens som önskas. Detta upplevs som särskilt relevant, 
då det kan vara svårt att delegera denna typ av uppgifter när 
medarbetarna många gånger saknar den kompetens som krävs för detta 
ansvar. En person menar att det skulle behövas ett ökat arbete med 
kompetensöverföring till flera i arbetsgruppen, så att det finns flera som 
kan rycka in när en planerare är frånvarande.  

Och bredda de kunskaperna, för det är det jag kan känna, att 
mycket hamnar på… mycket av de här kunskaperna blir så 
personberoende, att det är två personer som kan det här, ingen 



162 Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer 

annan kan det. Och vad händer då? Att det är jättelång process att 
lära sig det här, så att bredda kunskapen och kompetensöverföra 
innan det blir panik känns som otroligt vettigt och viktigt. (IP8) 

En annan menar att det behöver tillsättas helt ny kompetens i gruppen 
för att kunna avlasta i denna funktion:  

Att få avlastning i form av till exempel tekniker. […] För det 
skulle också göra att… den här teknikern skulle också kunna vara 
redundans. För nu är det så att när jag är borta, då är jag borta. 
Det finns ingen som ersätter mig. Och då blir det att allting blir 
bara hängande. Och det känns som att det är svårt att ta ledigt, 
och det är en stress, och det är… man känner inte att man har tid 
att bli sjuk. […] För i dagsläget så kan jag som inte… De 
arbetsuppgifterna kan jag inte delegera till mina arbetare, utan det 
är såna arbetsuppgifter som ändå måste till en ny tjänst. (IP3) 

På de ställen där chefen har tillgång till tekniska planerare, betraktas 
dessa som ovärderliga. Det ses dock som en svaghet i verksamheten att 
chefen ofta själv blir tvungen att hoppa in och sköta deras jobb när de är 
frånvarande på grund av sjukdom, VAB-dagar och ledigheter. Det kan 
också röra sig om att man som chef ofta känner sig tvungen att gå in och 
ta över arbetsuppgifter från medarbetare, när dessa blir alltför stressade 
och arbetsbelastade.  

Det är klart att det bygger ju på min arbetsbelastning, eftersom 
jag hamnar… att ta även deras jobb. För syvende och sist, så är 
det jag som ska se till att det här ekorrhjulet snurrar och har jag 
då medarbetare som inte förmår att snurra sin del av hjulet… ja, 
men då måste jag steppa in där då och stödja upp deras funktion, 
så att de så småningom lyckas börja snurra det. Så absolut 
påverkar det min arbetsmiljö. (IP9) 
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En person uppger t.ex. att även om detta kan vara lärorikt, så tar dessa 
sporadiska tekniska uppgifter tid och fokus från chefsrollen: 

Jag ska kanske inte behöva åka ut på stan och köpa en, ja, men en 
mejsel eller vad det än kan vara. Jag ska inte kanske behöva men 
åka ut på jobb och kolla ”behövs det rensas här eller…?” Det är 
mina planerare egentligen… ska göra allt det. Och det blir så att 
jag måste göra det ibland och det förstår jag att det kan hända, 
men det skulle jag slippa för att också kunna fokusera helt och 
hållet på de här sakerna jag brinner för. Och får man korta avbrott 
i det, att ja, men tre dagar i veckan då måste jag hoppa in som 
planerare, då tappar jag lite fokus på det här som jag kanske vill 
påbörja någon gång vilket är ganska stora förändringar och 
kanske kommer ta lång tid. Det är ingenting man gör på en 
femöring. (IP8). 

En chef uppger att en ökad möjlighet till delegering av uppgifter skulle 
höja arbetstillfredsställelsen i chefsrollen. Det handlar många gånger om 
att känna att man har någon som kan fungera stötta upp vid arbetstoppar 
eller gå in som ersättare till chefen i ledande eller mera komplexa frågor 
till när man själv inte hinner med eller är sjuk. Det tycks dock skilja sig 
mellan chefer och på olika håll i organisationen i vilken utsträckning 
delegering är tillämpbart. 

Nej, men det är mycket det där med att ha någon att delegera till 
och ha någon som finns där när man är borta, som tar över liksom 
rodret. Så man inte bara hoppar ur båten, och så får den flyta med 
forsen, och så händer det som händer. (IP3) 

En person nämner även att det som kan upplevas som betungande inte 
bara beror på mängden arbetsuppgifter, utan även att man som chef blir 
personligt engagerad i olika ärenden och personer. Det emotionella 
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engagemanget kan bidra till att man som ung chef har svårt att släppa 
arbetet rakt upp och ner och gå hem när arbetsdagen egentligen är slut. 

Ja, det är både ett personligt engagemang och även att det är 
mycket på jobbet som gör att man inte bara kan släppa allting. Så 
det är kombination. Och då kanske det blir extra belastande. (IP3) 

Som ovan beskrivet, så är det en del av cheferna som vittnar om en hög 
arbetsbelastning, främst p.g.a. bristande personalresurser och/eller 
mycket administrativt arbete. Samtidigt är det en andel av de intervjuade 
som anser att chefsrollen inte alls innebär särskilt stor arbetsbelastning.  

Jag trodde arbetsbördan skulle vara högre, om jag ska vara ärlig. 
Jag hade en högre arbetsbörda på mitt förra jobb. Då höll jag fan 
på att gå i väggen. Nu känner jag inte ens nästan de tendenserna. 
(IP2) 

Nej, jag tvingar mig att inte jobba övertid. Det går inte bättre för 
mig om jag jobbar övertid. Så jag försöker vara en förebild, kan 
man säga. […] Idag jobbar jag med det där så behöver jag inte 
jobba övertid med det imorgon. Jag tar någonting annat imorgon. 
[…] Man kan göra det utan stress. (IP7) 

Vissa uttrycker till och med att de ibland kan ha svårt att fylla dagarna 
och att tempot snarare är väl lugnt mellan varven. 

Nej, jag tycker det är… jag känner nästan ibland att man har lite 
för lugnt och… det är inte som så att jag har känt att jag har 
alldeles för mycket, det är nog jäkligt länge sen. Så att… det man 
kan känna ibland är när man får sitta en hel dag framför datorn att 
man är lite trött i huvudet när man kommer hem, men det är 
väl… så är det. Det är väl ganska normalt tror jag. (IP1) 
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De flesta menar att det kan vara arbetstoppar ibland, men att det kan 
jämna ut sig genom att man tar ut kompensationsledigt under lugnare 
perioder och att situationen inte skiljer sig nämnbart från när de var i en 
icke-ledande position.  

Så nu just, så har jag en för hög arbetsbelastning, skulle jag säga, 
men jag vet också att tittar jag på två-, tremånadersperspektiv, så 
kommer den belastningen att gå ner, kan jag nästan med säkerhet 
säga. Och det gör ju också att det är lättare att leva med en lite för 
hög nivå, eftersom man vet att det är bara en period. (IP9) 

Just detta att ges möjlighet att uppnå en balans i det stora hela, där mer 
pressade perioder ersätts av lugna, anses vara avgörande för att 
chefssituationen ska upplevas som hållbar och hälsosam. Flera av 
cheferna noterar att för att de ska vilja fortsätta i chefsrollen långsiktigt 
måste nuvarande situation – vad man anser är en temporär hektisk 
period – gå över och ersättas av en lugnare fas.  

Så det ska finnas utmaningar, men ändå så ska arbetsbelastningen 
vara sån, så att man inte behöver leverera 120 % varenda dag, 
utan att det kan finnas de där perioderna när man kanske levererar 
80 % och man ändå känner att ”Jag klarar av mitt jobb”. Så det 
måste ju som på något sätt finnas en liten svängning i 
belastningen som inte gör att det hela tiden ligger och tangerar 
någonting. (IP10) 

5.5.3 Covid-perioden  

Majoriteten av de intervjuade cheferna uppger att de har fortsatt att 
arbeta från kontoret i första hand, trots att de hade kunnat arbeta 
hemifrån i större utsträckning. Detta tycks bero på dels att man 
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upplever att man som chef behöver vara till hands på plats dels att 
det krävs av rollen, framför allt för att ta hand om personalrelaterade 
ärenden. Denna inställning uttrycks i än högre grad av de chefer som är 
nya på arbetsplatsen, som följande citat illustrerar: 

Jag tror inte att det kommer bli jättestor skillnad faktiskt. Jag har 
inte jobbat hemma speciellt många dagar. Det har jag inte velat 
göra heller, med tanke på att man… när man är ny på 
arbetsplatsen så känns det lite dumt om jag ska sitta hemma 
medan de är på jobbet, så att… (IP1) 

En ung chef uttrycker en viss stress och osäkerhet kring om det 
verkligen är accepterat att som chef jobba hemifrån, trots att det har 
uttalats att det ska vara okej. Personer känner att det är en fråga om 
förtroende och att känna att man gör rätt för sig/gör ett bra jobb trots att 
man inte är på plats. 

Och det har varit lite så där ja, men man ska jobba hemifrån men 
samtidigt känns det lite klapp på axeln om man är på jobbet, och 
har de verkligen förtroende? Och jag är väldigt så… känner mig 
väldigt lojal och får nästan dåligt samvete när man jobbar 
hemifrån för att det känns som att ”usch, tror de… Jag måste 
verkligen bevisa nu att jag gör det jag ska” och vet så här. Så 
att… Och det är förtroende, att man känner sig… mina chefer tror 
på mig, att jag gör det jag ska. (IP8) 

Intervjupersonen menar att av dessa skäl så undviker chefen ibland att 
arbeta hemifrån trots att arbetet hemma upplevs som mer ostört och 
produktivt: 

För jag kan känna också så här att vissa gånger så är det så 
mycket mer befriande för mig att sitta hemma och jobba för att 
jag vet vad jag ska göra och jag blir inte störd i det. Och sen 
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förstår jag att jag måste vara tillgänglig till min personal, men 
många gånger så kan jag… jag kan inte fokusera på det jag ska 
för det är ett spring här inne, jag blir avbruten, det blir mycket 
annat prat, och då kanske det blir lidande att jag inte gör det jag 
egentligen ska göra. (IP8) 

Vare sig man främst har varit på plats eller jobbat hemifrån, är en 
återkommande uppfattning att de fysiska mötena har blivit färre. I stället 
har cheferna behövt använda sig av telefonsamtal och mejl i större 
utsträckning i kontakten med sina medarbetare. Dessa förändrade rutiner 
uppges främst ha sin grund i regler som har satts upp utifrån 
expertkunskap i verksamheten, med tanke på de förödande effekter en 
spridning kan ha inom vissa yrkesgrupper i företaget. 

Klart att det har blivit lite mindre. Vi har också fått anpassa våra 
startmöten. Och processoperatörerna, de har varit mer eller 
mindre isolerade inne i sitt kontrollrum. Då har man ringt mer till 
dem i stället för att gå ner och ha det där naturliga samtalet. Så att 
det är klart att det har påverkat. (IP10) 

Att inte kommunicera personligen utan mer via telefon och mejl anses 
inte alltid funka lika bra. Men dessa medier ses ändå som en nödvändig 
ersättning, då vissa saker behöver kommuniceras på något sätt, och då är 
dessa kanaler ändå relativt bra. 

Ja, man får försöka kommunicera mer via mejl. Jag tycker 
personligen inte att det funkar lika bra, så att jag hade helst pratat 
med dem. Men man får göra det bästa av situationen. Det är 
bättre att de får informationen via mejl än inte alls. Nej, men 
prata är allra bäst. (IP10) 
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En aspekt av chefernas arbetsmiljö under corona som i vissa fall upplevs 
ha påverkat deras uppdrag som chef, är att styrningen har varit svagare i 
och med att många arbetat på distans. Det finns en upplevelse av att 
vissa medarbetare har tagit ut svängarna när det inte funnit varken 
samma regelbundna styrning och uppföljning av mål eller dagliga 
kontakter där man på ett naturligt sätt ser vad alla sysselsätter sig med. 

Men det är väl resultatet av corona. Att folk har jobbat hemifrån. 
De har inte riktigt vetat vad är ska göra, så då börjar man att hitta 
på saker som kanske inte verksamheten har efterfrågat. (IP2) 

Någon delger även att vissa aspekter kan vara svårare att hantera när 
medarbetare arbetar på distans och det inte finns samma regelbundna 
träffar på plats, såsom att se när någon behöver extra stöd eller 
avlastning. En chef uttrycker dessutom denna utmaning även för egen 
del: 

Och det har väl varit på gott och ont under covid. Det är ingen 
som ser att man är det [befinner sig i en viss situation], så att det 
blir inte heller på samma sätt att man… Det blir inte att man 
bromsar eller att man plockar bort några arbetsuppgifter, utan det 
har varit fortfarande 110 % fart framåt. (IP6) 

Vissa anser att covid-anpassningarna har inneburit fler möten, eftersom 
det har varit betydligt enklare att boka möten när man inte har krav på 
sig att hitta lokal och få dit alla medarbetare till samma plats rent fysiskt. 
En uppfattning är t.ex. att mejlande i enklare och mindre viktiga ärenden 
har ersatts av att man bokar upp ett teamsmöte med personen/personerna 
i fråga. Detta anses dock ta betydligt mera tid i anspråk än ett mejl, 
vilket kan skapa en känsla av stress att inte hinna med det man tänkt 
under en dag. 
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Ja, det har helt klart blivit mer. Det är lätt att boka in ett möte nu. 
Man behöver ingen lokal, man kan göra det var som helst. Annars 
var det lite styrande. […] Ja, nu tänker jag att det blir kanske mer 
möten i stället för mejl. Man kör det via Teams och så. Annars 
har det varit begränsat, att man mejlar hellre om det något mindre 
bara. Nu kan man ringa kortare samtal på Teams och så är det ett 
inbokat möte då. […] Ja, det blir väldigt mycket. De kan ligga 
väldigt kloss i kloss eftersom man inte behöver förflytta sig 
någonstans. Att det kan bli långa sittningar så. (IP10) 

Denna chef, men även andra intervjupersoner, menar att distansarbetet 
hemifrån och teamsmötena i stället för riktiga möten på plats har 
inneburit mindre rörelse under pandemin, vilket kan innebära negativa 
effekter på hälsan – men även innebära en minskad 
arbetstillfredsställelse, då det faktum att man rör sig mycket i arbetet var 
något som lockade i tjänsten. 

Tycker det är bra. Det har varit… Den fysiska, det har varit mer 
möten nu senaste halvåret. Annars kan det vara ett väldigt rörligt 
jobb. Kan lätt gå 10 000–12 000 steg på jobbet, så att… Men det 
har blivit mindre i och med mycket Teamsmöten och man lägger 
möten väldigt tätt inpå varandra. […] Privat brinner jag för 
träning och hälsa, så att det är klart att det är ett plus om man får 
vara aktiv på jobbet också. (IP10) 

Någon menar att det även i allmänhet har varit ett pressat år med många 
specialarrangemang på grund av just pandemin och de förändringar och 
anpassningar som riktlinjerna inneburit för verksamheten, såsom 
lokalarrangemang och bokningar av snabbtester för personal. Det har i 
vissa fall lett till en hög grad av stress och minskade möjligheter till 
återhämtning för cheferna. 
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Det är väl det här sista året det har varit så mycket osäkerheter 
och tillfälliga lösningar, och folk som har varit sjuk, och man 
har… […] själv också blev sjuk där i covid under vintern. Och 
det var liksom alldeles för många fronter, det var… ledigheten 
man hade planerat var bara att ställa in, det blev i stället att jobba 
[…] och… det är väl sista året som har varit svårare att stänga av, 
det var väl egentligen nu semestern under sommaren som man 
fick någon vecka där man stängde av telefonen och allting helt 
och kände att man var ledig på riktigt (IP5) 

Samtidigt som pandemin har medfört vissa utmaningar och försämringar 
i arbetsmiljön för cheferna, finns det även de som uppger att perioden 
också har medfört förändringar som har varit till det bättre för den egna 
arbetssituationen. Det handlar då främst om en ökad flexibilitet i att 
kunna arbeta hemifrån vid de tillfällen då det underlättar möjligheterna 
att få ihop de med arbete och familjeliv. 

Sen i och med det här… det är en bra sak som har kommit från 
det här coronahistorien, det är just att man har börjat jobba 
hemifrån. Och man ser ju att det funkar också. Det är ingenting 
jag skulle vilja göra hela tiden, det tycker jag inte om, men om 
man behöver någon gång då och då, om man kanske har någon… 
förskolan är stängd eller man måste hämta tidigare eller vad det 
nu må vara, att då har jag ändå den möjligheten att dels komma 
senare till jobbet, gå tidigare i och med flextiderna. Eller så har 
jag den möjligheten att jag kan jobba hemifrån också. Så att det 
tycker jag är bra. Det är väldigt flexibelt. (IP5) 

5.5.4 Hälsa och arbetstillfredsställelse 

Resultatet tyder på att de flesta av de intervjuade unga cheferna över lag 
mår bra och trivs i sitt arbete. Även om det finns vissa baksidor med 
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jobbet och det ibland kan förekomma intensiva arbetsperioder, så är den 
generella uppfattningen att arbetet är kul, varierat och utmanande. De 
flesta av de intervjuade uppger att de känner sig trygga i sin chefsroll 
och upplever över lag att de har tillgång till det som de behöver för att 
leda sin arbetsgrupp.  

Det känns bra. Givetvis, det finns säkert saker man hade velat 
förbättra, men så är det med allt. Det finns alltid någonting man 
vill förbättra. Men nej, jag känner mig trygg i rollen, absolut. 
(IP2) 

Ja, men jag mår ändå överlag… Eller jag mår bra [skratt]. Det gör 
jag. Jag tycker det är jättekul. Det är väldigt utvecklande och det 
är väldigt kul. Och det är utmanande också, så klart. (IP6) 

Arbetsklimatet uppges av flera chefer vara gott på arbetsplatsen. Det 
handlar om en känsla av samhörighet och gemenskap, men även en 
öppenhet inför att tala fritt och att känna sig accepterad. Klimatet anses 
vara något som bidrar positivt till upplevelsen av arbetsmiljön och 
arbetstrivseln. 

Men annars i övrigt på LKAB så upplever jag att det är en, alltså, 
väldigt öppen kultur på så sätt. Så att, alltså, jag känner definitivt 
att jag blir lyssnad på i många olika forum. Att man tar inte… Jag 
känner inte så här ”okej, de lyssnar inte på mig för att jag är ung 
chef”, utan jag upplever ändå att man verkligen tar mina åsikter 
och så vidare på allvar. Mm. Så att… mm, men jag trivs i det. 
(IP6) 

En faktor som flera chefer lyfter fram som viktig för ett hållbart och 
hälsosamt ledarskap är att man som chef har ett faktiskt mandat att 
genomföra förändringar och att man blir lyssnad på. Det är annars lätt 
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att känna sig bakbunden och får svårt att agera i relation till sina 
medarbetare, samtidigt som det påverkar motivationen och inspirationen 
att inte ges tillräckligt handlingsutrymme. De flesta cheferna uttrycker 
dock att de ges denna möjlighet, så länge de kan motivera det de önskar 
genomföra. En chef tar även upp vikten av att känna stöd samt att få 
feedback och bra coaching av mer seniora chefer som en avgörande 
faktor för arbetstrivseln inom företaget. 

Man får bra stöd också. Att det är som… Hur ska man säga? Det 
är coachande miljö, inte en påtvingande. […] Att ja, men jag har 
bra coachning och jag har bra dialog med den som är chef över 
mig, och verksamheten i stort. Vad är det för mål vi jobbar mot, 
och vart är det vi ska? (IP2) 

Det allmänna klimatet och arbetsmiljön i medarbetargruppen uppges på 
samma sätt ha en inverkan på det upplevelsen av den egna arbetsmiljön 
som chef. När det finns många problem, konflikter och/eller ohälsa i 
gruppen så påverkar det chefernas stressnivå och hälsa, både direkt och 
indirekt genom t.ex. minskande produktivitet. En chef beskriver att dålig 
arbetsmiljö spiller över på chefen. I detta fall handlar det om att chefen 
får mer att göra om någon mår dåligt. För andra handlar det om att man 
vill lösa situationen för de anställda, vilket ofta blir en uppgift för 
chefen. Här noterar en chef att detta – att en medarbetare har mycket att 
göra – tenderar att ske när chefen själv har mycket att göra. Andra chefer 
ger också uttryck av dessa ”praktiska” aspekter, såsom att hög 
sjukfrånvaro försvårar arbetssituationen. Detta resulterar i sin tur i 
stress. I andra fall handlar det om att man tar med sig dessa tankar hem. 
Många chefer nämner dock inte att det är något de tar med sig hem, och 
vissa chefer säger specifikt att de inte är något de tar med sig hem. 
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Ja, det är väl klart att det påverkar, att mår gruppen bra så är det 
bra för mig också. Mindre att tänka på, mindre huvudbry om jag 
säger så. Att det är klart att det påverkar. (IP10) 

Det kan vara mycket personalärenden på gång samtidigt, det kan 
vara så här… Det påverkar ju mig, att det blir en stress. Men det 
är också… Man får försöka prioritera och ta saker i den 
ordningen man hinner. Så absolut, allt påverkar ju en runt i kring. 
(IP4) 

Klimatet i medarbetargruppen kan också av vissa chefer uppfattas som 
en indikation på hur väl man har lyckats som ledare och kan leda till att 
man ifrågasätter om det fortfarande skulle vara lockande att vara chef 
om det började bli dålig stämning i gruppen. 

Det är också… det kan vara… ja, men vi säger om det skulle 
börja gå dåligt på något sätt, att folk börjar vara grinig och 
irriterad på en, så nog känner man av det. Och då börjar man väl 
fundera, alltså vad det är som fel. Och då skulle man säkert efter 
ett tag börja tycka att ”det är inte lika kul det här”, eller… så tror 
jag. (IP1) 

Flera av de intervjuade anser att orsakerna till att man som chef klarar 
av stress och press i arbetet ligger i individrelaterade faktorer. Det kan 
dels handla om att man genom personlighet eller tidigare erfarenheter 
har blivit härdad och kan stå bättre pall i stressade situationer, dels om 
att man som individ har ett egenansvar att se till att man inte arbetar för 
mycket och att man har en hållbar och hälsosam livsstil i stort. 

Men däremot så finns det studier som visar det, att ju högre upp 
du kommer i en hierarki desto mer [motståndskraftig] är du mot 
stressfaktorer. Och det kan jag nästan säga av personlig 
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erfarenhet måste stämma lite grann [skratt]. För jag tycker 
verkligen att man håller cool:et ganska bra. […] Ja, det är lite 
grann upp till mig själv, tycker jag i alla fall. Många 
högpresterare känner väl… Jag skulle väl inte sätta mig i den 
kategorin, att jag är någon högpresterande människa. Men jag 
skulle i alla fall kunna säga att jag vet var mina begränsningar går 
och hur jag måste göra för att kunna klara någonting långsiktigt. 
(IP2) 

På tal om vad som motiverar och skapar trivsel och inspiration i 
chefsrollen, nämner ett par av cheferna att även om det förstås är roligt 
när saker och ting flyter på och går bra i arbetet, så kan det likväl vara 
motiverande när det uppstår utmaningar där man blir tvungen att tänka 
till och utvecklas själv i rollen. Det måste också finnas utmaningar i 
jobbet, menar en chef, annars skulle denne inte trivas: ”För att gå in i ett 
förvaltarstadium, det är inte så stimulerande för mig” (IP9). En annan 
chef önskar bli tilldela ännu fler ansvarsområden, just för att känna 
stimulation och utvecklas mer i rollen. Följande citat visar på hur flera 
av cheferna inte bara uppskattar framgång men även när man får 
uppleva perioder då allt inte flyter på lika lätt. 

Det är superkul. Speciellt när det går bra, och jag känner att man 
har vind i seglen. Men även också som sagt… Eller, har man 
motvind också så gäller det att kryssa [skratt]. Nej, men man får 
som… Jag får också en… Det är en motivator för mig också när 
det finns en utmaning involverat också. Att det finns en 
uppförsbacke eller ett mål att nå, eller ja. Det motiverar mig 
också. Så klart, om det är så att man under en längre tid brottas 
med någonting och man sitter fast, det är klart att då börjar det bli 
slitsamt. (IP2) 

Många betonar vikten av att ges möjlighet att röra på sig och träna under 
eller i anslutning till arbetet, och anser även att det är någonting som 
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normalt sett (bortsett från tiden för Covid-19) fungerat väl. Vissa ser 
dock de stillasittande uppgifterna i chefsrollen (t.ex. administration) som 
ett nödvändigt ont i tjänsten. 

Så här nära inpå semester, så har jag inte kommit i gång med det, 
men annars så brukar jag prioritera att jag har två eller tre pass i 
veckan, där jag går upp och tränar och kör ett riktigt konditions- 
eller styrkepass. Och det har jag sett själv, att det… För mig så 
verkar det prestationshöjande, i och med att jag får i gång min 
egen hälsa och på så sätt kan jag leverera och hantera stress 
bättre. (IP9) 

Ja, men den är väl ganska bra på det stora hela. Det är väl… jag 
tror väl nackdelen är väl att man blir mycket stillasittande, det 
blir mycket kontorstimmar, och det är väl inte kanske det 
roligaste. Helst vill man ju vara mer ute på… i verksamheten 
kanske, och så där. (IP5) 

Någon uppger att hälsan har sviktat på grund av den egna 
arbetssituationen, och menar att det lätt kan bli en ond cirkel när orken 
inte räcker till för träning. 

Jag tränar inte desto mer. Däremot så går jag alltid… […] mycket 
promenader och jagar mycket under höst och vår. Så på så sätt 
kommer jag alltid ut och rör på sig, och man blir inte bara 
sittandes i soffan. Men just de här pulshöjande aktiviteterna har 
jag inte haft riktigt motivation och ork, och känt att jag haft tid. 
(IP3) 

En faktor som kan inverka stressande på de unga cheferna är när saker 
inte riktigt går som planerat. Det kan t.ex. vara då förskolan ringer och 
man blir tvungen att åka hem och ta hand om sjuka barn när man har 
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möten och annat inplanerat. Hur stressad man blir av att planer behöver 
ändras på grund av oförutsedda händelser, tycks i viss utsträckning bero 
på hur man är som person. Är man en person som mår bäst när allt är 
välorganiserat och planerat så kan stressen upplevas som högre i dessa 
situationer än om man har en läggning där man gärna löser saker när de 
dyker upp. 

Eller man accepterar läget, går hem och jobbet får vänta. Man 
informerar att man inte kan komma och sen det lugnar ner sig. 
För stunden kan man bli lite stressad tills man har fått det på plats 
igen. Jag gillar när allt är välplanerat och när jag har en plan och 
planen är lite stöd här och där då kan man bli lite stressad en 
stund av den. Löser man det så blir det bättre. (IP7) 

Graden av kontrollbehov uppges även påverka hälsan och trivseln när 
det gäller tron på den egna prestationen. För de som är mycket måna om 
att göra ett ordentligt och bra jobb, kan det leda till viss stress att inte få 
tillräckligt med bekräftelse på om man som chef gör rätt saker eller 
tillräckligt mycket. 

Ja, men det är också då ibland när jag bli ensam, då blir jag mer 
stressad att få ihop allting, och osäker. Och det är där det kommer 
in det här med att ”usch, har jag gjort allting för att det här jobbet 
ska bli bra? Har jag glömt någonting?” (IP8) 

De flesta av cheferna har inget att invända mot den fysiska arbetsmiljön, 
men ett fåtal synpunkter framkommer där cheferna nämner att den 
fysiska utformningen på lokalerna har påverkat upplevelsen av 
arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen negativt. För en person är 
framför allt svårigheterna att få tillgång till en arbetsplats där man kan ta 
mer eller mindre känsliga samtal som gör att arbetet ibland kan upplevas 
utmanande, medan för en annan handlar det om att personen inte trivs 
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med att enbart ha en arbetsplats under jord och att inte ha någonstans att 
utföra skrivbordsarbete de dagar då chefen har många möten ovan jord. 
Att tillbringa hela dagar under jord upplevs som mer uttröttande, trots att 
detta vanligtvis kompenseras med en timmes kortare arbetsdag. 

Alltså, den fysiska… Jag har… Nu, det är så… Just nu-nu så 
sitter man i princip bara hemma och jobbar. Vi har suttit hemma 
nu i, ja men, ett och ett halvt år, i princip. Men normalt så sitter 
jag i öppet kontorslandskap. Och det är klart att det är en 
utmaning som chef. Jag får väldigt ofta rent fysiskt förflytta mig 
för att ta samtal. Alltså, om vi tänker nu att det hade varit 
normalläge, jag hade suttit där jag har min kontorsarbetsplats, så 
jag har inte ett eget kontor. Och egentligen så tycker jag det är 
ganska skönt, för jag trivs med öppna kontorslandskap och jag 
trivs med mitt kontor. Men det är klart att det har blivit en 
omställning sen jag blev chef. Att det blev helt annan sak att sitta 
i öppet kontorslandskap då, för att man tar en helt annan typ av 
samtal. Så på så sätt, om man pratar om den fysiska arbetsmiljön, 
så är det lite en utmaning. (IP6) 

Jag har ett kontor nere på [under jord] där jag sitter och jobbar. Så 
att jag åker ner under jord varje dag. Vissa dagar har man bara 
möten, så kanske man kan stanna ovan jord. Men man har som 
ingen riktig stans att sitta. Och nu under pandemin så har man 
haft möjligheter att jobba hemifrån, men som jag förstår det så är 
det en förmån som kommer att försvinna när pandemin är över. 
(IP3) 
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5.5.5 Work-life balance  

På en övergripande nivå tyder resultatet på att de flesta har en tillräckligt 
bra balans mellan arbete och fritid. Några av cheferna upplever att det 
inte är några som helst problem med att hålla en god balans mellan 
arbete och fritid, t.ex. genom att i princip aldrig arbeta övertid utan se 
till att gå hem vid arbetsdagens slut och att inte ta med sig jobbet hem. 

Nej, aldrig hemma, aldrig kvällar. Det är mer intensivt på själva 
arbetstiden då kanske man tar jobb hemma i tanken lite mer, men 
jag gör aldrig något jobb hemma eller på kvällarna. (IP7) 

Det har funkat jättebra privat, och jag har som inte jobbat desto 
mer övertid heller, och jag tycker ändå att jag sover gott på 
kvällarna. Och det är som inte någon stress mellan jobb och fritid. 
(IP2) 

Det vanligaste är dock att cheferna upplever intensiva perioder då 
arbetet kan vara belastande och ut över familjeliv och fritid, men att det 
sedan ofta finns möjligheter till kompenserande ledighet och 
återhämtning, alternativt en betydligt lugnare arbetsperiod. 

Ibland kan jag känna vissa perioder finns det absolut noll balans, 
för då jobbar man hur mycket som helst, typ dygnet runt, och allt 
annat blir lidande. Men sen så… om man verkligen säger ifrån 
och säger så ”men nu måste jag vara ledig den här veckan” så… i 
mångt och mycket så funkar det att vara det. (IP6) 

På det stora hela mår jag väl bra. Det är väl vissa… som sagt, det 
har varit vissa perioder man har tänkt att det kanske blir lite 
mycket. Att man har lite svårt att släppa jobbet när man kommer 
hem och man är lite så där… telefonen kan ringa på helger och 
den kan ringa kvällar och… Så att det är väl periodvis man har 
lite svårt att stänga av. (IP5) 
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Ytterligare en grupp av cheferna upplever dock att det är svårt att uppnå 
en balans mellan arbete och fritid. Det kan vara att man anser att man 
inte hinner med allt som man ansvarar på under sina ordinarie 
arbetstider och känner sig mer eller mindre tvingad att jobba över eller 
att ta med sig arbetet hem.  

Där är jag väl ganska dålig på att ge mig själv förutsättningar för 
att kanske återhämta sig på fritiden. Det är ju… samtidigt måste 
jobbet göras också. Så det är ju så. För att saker ska flyta på så 
krävs det att man gör kanske en liten arbetsinsats på eftermiddag, 
kväll, utanför arbetstid. (IP3) 

Jag skulle inte säga att om jag går hem från kontoret, att jag 
inte… att jag lämnar jobbet där, så att säga. Utan jag har det med 
mig hela tiden, i mobilen och så där, och kollar mejlen och så. Så 
att det… (IP6) 

Några personer uppger även att den bristande balansen beror på att man 
känner att man behöver vara tillgänglig för arbetsrelaterade ärenden 
även på fritiden. En chef delger hur detta har varit orsak till ohälsa i 
gruppen och att just detta med att ständigt vara tillgänglig har varit uppe 
till diskussion i gruppen: 

Ja, men det är väl just det här att ibland förväntas man väl vara 
tillgänglig hela, hela, hela tiden, och att vi kanske inte alltid har 
varit så bra på att inte ringa och mejla varandra utanför 
kontorstid. Och det där är någonting som vi inom hela enheten 
egentligen har blivit betydligt bättre på, att nu så här försöka 
brom… Det var en period då vi kände att så här ”nej, men det här 
går inte”. Så att nu försöker vi i alla fall… Om det absolut inte är 
akut… Alltså, man kan mejla, men man behöver inte känna sig 
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tvingad att kolla mejlen på kvällen. Är det akut, då ringer man 
eller skickar ett sms, så. (IP6) 

I vissa fall kan det dock handla om att chefen själv är så engagerad och 
finner arbetet så kul att chefen inte ”kan låta bli” att fortsätta efter 
arbetstid. I samtliga fall har dock de intervjuade cheferna en insikt i att 
arbetet utanför arbetstiderna inte är optimalt och hållbart i längden.  

Det är otroligt roligt, men samtidigt så har väl jag som person 
svårt att släppa saker när jag går hem och drar gränser. Att jag 
smygjobbar mycket hemma, och sånt som jag vet att jag inte bör 
göra. Så det är väl någonting som jag har att jobba på. (IP3) 

Att kunna koppla bort jobbärenden, även av mer akut karaktär, när man 
som chef behöver vara ledig underlättas om man arbetar i en verksamhet 
där man är fler chefer med liknande uppdrag. Det finns då fler 
möjligheter att täcka upp för varandra, men även att utföra varandras 
uppgifter under ledigheter. 

Sen eftersom vi är ganska många ändå i arbetsledningen och vi 
jobbar så nära varandra, så att då kan man ofta vara ledig om det 
behövs. (IP5) 

Flera uppger att även om de alltid har med sig jobbtelefonen hem, så 
brukar de antingen stänga av den eller ändå inte bli uppringda av någon 
på fritiden. Någon har utvecklat förhållningssätt till samtal på fritiden, 
som innebär att man mer eller mindre svarar när det är i egenintresse 
eller inte stör ledigheten alltför mycket. Detta rör främst de som 
upplever att de har möjligheter till ”back-up” av andra chefer på 
arbetsplatsen om något akut skulle hända. 

Det är då inga problem för min del i alla fall. Sen är väl det där 
också i… säkert jätteolika från person till person. Men jag har då 
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inga problem med att… När jag är ledig är jag ledig och när jag 
jobbar så jobbar jag, brukar jag säga. Men jag har ju alltid hemma 
jobbtelefonen ifall det skulle vara något, men det är sällan att det 
är någon som ringer på den när man är ledig. (IP2) 

Men jag försöker att… när man är ledig, då ska man vara ledig. 
Försöka stänga av telefonen och man ska inte alltid vara 
anträffbar. […] eftersom vi är [X] stycken [X-]chefer. Så är det 
någonting akut man vill, att man måste… ja, vad det nu kan vara, 
sjukdomsfall eller… så är det alltid någon av oss som är ute. Och 
då tar vi hand om det, även om det inte är min personal som 
ringer. Så att du hjälps åt där när det är skiftgångspersonal. (IP10) 

Några av de intervjuade nämner att det finns en kultur på företaget av att 
respektera varandras arbetstider, samtidigt som det underlättar 
livspusslet att cheferna ofta ges flexibilitet i arbetstidsförläggningen. 

Jag frågade min förra chef faktiskt, om den där saken […]. För 
jag har… jag måste lämna ungarna på förskolan vissa veckor, och 
så där. Och då kommer jag kanske någon timme senare på jobbet, 
och så där. Men, och han sa bara det att ”det är du som är chef för 
din arbetsplats, så du bestämmer själv”. Så jag var så, ”okej, gör 
jag det?” [skratt]. Så jo, men det finns mycket flexibilitet. Och 
det är mycket till… Det är ansvarsstyrt, det där. (IP2) 

Men samtidigt så känner jag också att behöver jag verkligen 
stänga av, så kan jag meddela alla att ”ja, men nu har jag höstlov 
här med min familj”, men att de kan ringa om det är absolut akut. 
Och oftast så, alltså, respekteras det. Så där är vi ändå väldigt bra 
på LKAB, att många är väldigt mån om sin fritid här. (IP6) 

Några av cheferna har försökt att vara tydliga kring gränsdragning 
mellan arbete och fritid inför sina medarbetare och kollegor. Det handlar 
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för dessa personer både om att skapa en hållbar arbetssituation för sig 
själva, men även att föregå med gott exempel. 

Och sen är det om det är möten och sånt. Det har jag sagt, att är 
det på min lediga tid, så det är inte säkert att jag kommer kunna 
vara med alla tider. Och är det någonting jag måste vara med så 
kan man försöka anpassa tiden. (IP10) 

Jag hinner med återhämtning och jag brukar försöka lite tvinga 
återhämtning. Alltså jag planerar in på förväg och har en längre 
ledighet, till exempel. Och då meddelar jag till mina 
underanställda att ”Nu kommer jag vara offline ett tag”. Och att 
”Ring enbart om det är riktigt nödfall”. (IP9) 

En fråga som kan kopplas till delegering är vilka krav som finns på 
tillgänglighet i arbetet. Flera av cheferna upplever att det faktum att de 
behöver avbryta semestern för att sköta personaladministrativa ärenden 
minskar attraktiviteten i chefsrollen och påverkar återhämtningen under 
ledigheter negativt. Det uttrycks en önskan om att detta kunde skötas på 
ett andra sätt, genom exempelvis mer automatiserade IT-system eller 
med hjälp av en ställföreträdande chef eller administrativ personal som 
finns på plats. 

Så när det är mitt i sommaren och man måste göra en 
månadsrapport mitt i juli. Hade man kunnat hitta en lösning där 
till exempel? Då slipper man öppna datorn mitt på 
sommarsemestern. Det är sånt arbets… Att man inte får… Ja just 
det, att man ska kunna ta semester utan att fundera över att ”det 
där och där och där blir inte gjort när jag är borta”, fast det 
behöver göras. Attestera tider, lön och sånt. Göra månadsrapport 
till exempel. Ja, när de säger att du inte ska ta hem jobbet, då ska 
det verkligen vara alltid. Du ska inte kunna behöva… Jag såg en 
av mina anställda, en gruppchef som kom in för att attestera löner 
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mitt på hans semester. Ja, som jag gjorde. Det hade man kunnat 
undvika kanske så att man verkligen kan ta en paus. Eller ingår 
det i chefsrollen att man ska kunna avbryta och gå in och attestera 
tider? Jag vet inte. Det är inte tydligt sagt också. Det är en 
kulturfråga. Det är en vana ”jamen du är chef, du ska gå in och 
attestera tider fast du är på semester”. Det är inte tydligt sagt att 
man kan överlämna till någon, tycker jag. (IP7) 

Även om man inte alltid som ung chef tar med sig arbete hem rent 
konkret i form av arbetsuppgifter, uppger flera att det kan vara en 
baksida i chefsrollen att man aldrig riktigt kan släppa tankarna på jobbet. 
Flera uppger att arbetet till viss del kan följa med hem – särskilt när det 
är något utmanande och jobbigt som sker – och att detta kan gå ut över 
familjen. 

Men det blir mer kanske frustration från hennes sida att man inte 
är närvarande när man är hemma. Att man kanske sitter och pillar 
med arbetstelefonen när man ska kolla på tv, eller att man kanske 
inte är… ja, man måste ta en paus när man håller på och leker 
med dottern för att man kommer på att man måste skicka i väg ett 
mejl, eller någonting sånt. Samtidigt som man är psykiskt kanske 
inte helt 100 % där heller, utan man hela tiden funderar på, ”är 
det någonting jag har glömt? Vad ska jag göra i morgon?” och 
oroar sig för saker. (IP3) 

Jo, jag har familj. […] Och det är klart att det påverkar. Alltså 
nog har jag suttit ibland i snö… och tittat i snödrivan i en timme 
och sett ut som ett ufo. Men då får man ju bara förklara i ytliga 
drag att… för frugan, vad det är som pågår uppe i skallen, att 
”Det händer mycket och det är så här nu och jag…” Så att man 
får förståelse i alla fall, att ”Okej, jag kanske inte är 100 % 
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närvarande, även om jag sitter här”. Så det tror jag är svårt att 
komma ifrån i den här rollen. (IP9) 

Samtidigt uppger flera chefer att chefsrollen och de utmaningar som 
följer med det även kan ha positiva effekter på privatlivet. Exempelvis 
uppger en chef att rollen har berikat den personliga utvecklingen på ett 
sätt som har gynnat personen hela livsbild och som upplevs ha spillt 
över positivt på familjelivet: 

Men relationsmässigt så tycker jag inte att jag har blivit en sämre 
människa eller sämre make eller förälder för den delen, av det här 
jobbet. Snarare tvärtom, jag har verkligen fått djupdyka in i mig 
själv och verkligen motsätta mina egna fördomar och förutfattade 
meningar om saker och ting. Och det tycker jag har varit 
jättenyttigt, verkligen. (IP2) 

Vikten av att ha ett välfungerande familjeliv och att känna stöd från en 
partner. Det finns även en uppfattning att det underlättar att inneha en 
ansvarskrävande chefsroll om partnern där hemma tar en stor del av 
ansvaret för hus och hem, såsom VAB-dagar. 

Så det är nog viktigt att ha en partner också, speciellt om du har 
familj och barn och det. Att man stöttar varandra. För har man 
inte det så blir det jobbigt. Då blir det snarare… Hur ska man 
säga? Då slits man mellan två ställen. Men som sagt, familjen har 
jag alltid tänkt har kommit först. Och i och med att det har gjort 
det så… (IP2) 
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6 Diskussion 

6.1 Vilka ledarskapsbeteenden och arbetsaktiviteter 
genomför chefer inom ett större svenskt gruvföretag? 

6.1.1 Ledarskapsbeteenden hos chefer i Sverige och utomlands 

För chefer inom LKAB i Sverige är den självskattade 
ledarskapsbeteendeprofilen att relationsorientering skattas högst med ett 
medeltal på 49,07, följt av struktur med 45 och sedan förändring med 
43,07. Avseende den självskattade beteendeprofilen för chefer 
verksamma utomlands är struktur skattat högst med 49,48, följt av 
relation med 48,31 och sedan förändring med 45,15, se Tabell 12. Både 
för chefer i Sverige och utomlands är det relativt höga nivåer för 
samtliga tre index. Samma frågor har använts i en studie hos en större 
statlig svensk myndighet och där var nivåerna i olika delar inom 
myndigheten för relationsorienterat ledarskap 45,9–49,4, för 
strukturorienterat 39,1–42,3 och för förändring 38,6–42,8 (Larsson, 
Vinberg & Jahncke, 2021). När LKAB:s resultat jämförs med dessa 
nivåer så ligger relation i liknande nivå men både struktur och 
förändring skattas högre inom LKAB. Jämförelserna bör dock tolkas 
med omfattande försiktighet då jämförelsesiffrorna kommer från en 
annan bransch och bygger på medarbetarskattningar och ej chefers 
självskattningar som i denna rapport. I kommande projektrapporter 
kommer medarbetarskattningar av LKAB:s chefers ledarskapsbeteenden 
att presenteras och analyseras vilket ger större jämförelsemöjligheter. 

Samtliga tre beteendedimensioner behövs i ledarskapet. Ett universellt 
resultat i forskningsstudier om ledarskapsbeteenden är att stark 
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relationsinriktning är positivt för ett flertal utfall såsom hälsa, 
arbetstillfredsställelse, produktivitet och effektivitet (Larsson & Vinberg, 
2010; Larsson, 2012; Yukl, 2019). Detta styrks även av ett flertal 
översikter och studier i den genomförda kunskapssammanställningen - 
se kapitel 3. En stark relationsinriktning i ledarskapet har i ett flertal 
studier visat sig, både direkt och indirekt, ha positiva samband med 
olika hälso- och välbefinnandeutfall bland medarbetare. Studier inom 
gruvindustri och annan ”tyngre industri” visar även att den 
relationsinriktade komponenten i ledarskapsbeteendena har positiva 
samband med och bidrar till goda utfall gällande säkerhet och 
olycksfallsrisker.  

Utifrån detta är det positivt att både chefer i Sverige och utomlands 
skattar relationsinriktningen som hög (49,07 respektive 48,31 på en 
skala från 0 till 60). Nyttjandet av struktur och förändring i ledarskapet 
är beroende av den kontext som chefen verkar inom. Situationer kan 
kräva högre grad av struktur i vissa lägen för att bringa ordning i en 
verksamhet eller för att initialt instruera för att uppnå rätt kvalitetsnivå 
(lära upp medarbetaren). Efter genomförd instruktion minskar behovet 
av struktur då processen är fastlagd och intränad. Liknande kontextuellt 
mönster gäller för förändring där behovet i verksamheten styr 
förändringsinriktningen i ledarskapet. Högt förändringstryck föranleder 
högre behov av förändringsinriktat ledarskap för att sedan gå tillbaka till 
en medelnivå av förändringsinriktning, se Larsson (2012) för en djupare 
beskrivning. Detta gör det svårt att säga vad som är en optimal 
beteendeprofil gällande struktur- och förändringsinriktningen, det är 
avhängigt den situation som chefen verkar inom. Det som går att säga är 
att det är positivt att struktur och förändring inte är skattad på en låg 
nivå.  
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Utifrån den utvecklingsresa som LKAB befinner sig i för tillfället med 
en ny strategi där huvudprodukt ska skiftas från järnmalmspellets till 
järnsvamp kan behovet av hög förändringsinriktning i ledarskapet vara 
påtagligt. Den nya strategin och dess investeringar skapar ett ökat behov 
av arbetskraft vilket ställer krav på ytterligare ökad attraktivitet för att 
arbeta inom gruvindustrin. Andra tillkommande faktorer som skapar 
behov av förändringsorientering är digitaliseringen av gruvbranschen 
med ökad automatisering och fjärrstyrning som förändrar ett flertal 
arbetsuppgifter för medarbetare inom gruvan. Utifrån detta kan ett mål 
inom LKAB vara att ytterligare höja nivån av förändringsorienterade 
beteenden inom ledarskapet. 

För hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden (HEL) anger 
chefer i Sverige 148,76 och chefer verksamma utomlands 150,15 på en 
skala mellan 0–180. Nivån är relativt hög. HEL är baserad på 
gemensamma faktorer hos framgångsrika organisationer och tolkningen 
av skalan blir därmed att ju högre desto bättre (Larsson & Vinberg, 
2010; Larsson, 2010). Studierna om HEL är genomförda i Sverige och 
har teoretiskt stöd från studier av framgångsrika organisationer i 
västvärlden. Samma HEL-frågor användes i en studie av 30 kommunala 
arbetsplatser och nivåerna varierade mellan 126,4–137,7 (Larsson, 
2017). LKAB:s resultat är klart högre än dessa jämförelsesiffror. 
Jämförelserna bör dock tolkas med stor försiktighet som en 
övergripande tendens då jämförelsesiffrorna kommer från en annan 
bransch och bygger på medarbetarskattningar och ej chefers 
självskattningar som i denna rapport. I kommande projektrapporter 
kommer medarbetarskattningar av LKAB:s chefers ledarskapsbeteenden 
att presenteras och analyseras vilket ger bättre jämförelsemöjligheter. 
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Frågorna inom HEL-indexet kan stötta förklaringar till andra resultat 
inom LKAB:s hälso- och arbetsmiljöarbete. I LKAB:s 
medarbetarundersökningar samt hälso- och arbetsmiljöprofil (HAMP) 
framkommer det under ett flertal år i följd låga resultat avseende att 
medarbetare ska få information i rätt tid (se årsanalys av HAMP år 2020 
och år 2021 i OSA-indexet). Beteendena inom HEL-indexet att ha 
regelbundna arbetsplatsträffar (APT) och att skapa effektiva 
informationssystem är viktiga delar för att få utrymme till dialog och 
informationsspridning. Utifrån detta har en fördjupad analys genomförts 
rörande APT för chefer i Sverige. För att se om hierarkisk position har 
någon betydelse för hur APT-beteendet skattas har en korstabell mellan 
hierarkisk position och APT-beteende skapats. Där framkommer det att 
Produktionschefer (PC) har skattat APT-beteendet signifikant lägre än 
övriga chefsnivåer (p < 0,001), se Tabell 25. 

Tabell 25. APT med regelbundenhet (beteende B i HEL) för chefer i Sverige 
uppdelat på chefsnivå; aritmetiskt medelvärde, standardavvikelse och 

konfidensintervall, skala 1–10, n = 216 

 Chefer verksamma i Sverige 
  x̅ s KI 
Produktionschef 6,82*** 2,92 6,19–7,45 
Gruppchef 7,35 2,33 6,40–8,29 
Sektionschef 8,43 2,12 7,91–8,94 
Avdelningschef 8,26 1,96 7,41–9,11 
Stabschef 8,33 2,06 7,42–9,25 
Samtliga chefer 7,64 2,54 7,29–7,98 

ANOVA: *=0,05; **=0,01; ***=0,001 

PC har också i medeltal fler underställda medarbetare (20 st. i medeltal) 
än övriga chefsnivåer (12 st. i medeltal). Antalet underställda 
medarbetare har ett negativt statistiskt samband med skattningen av 
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APT-beteendet, d.v.s. desto fler underställda desto lägre skattningar på 
APT-beteendet. Sambandet är statistiskt signifikant (p < 0,01). Dessa 
resultat talar för att PC:s strukturella förutsättningar för sitt 
chefsuppdrag behöver utredas djupare och kan potentiellt ge ett svar på 
de låga resultaten i medarbetarundersökning och HAMP avseende att få 
information i rätt tid. 

6.1.2 Chefers arbetsaktiviteter hos chefer i Sverige 

I Tabell 17 (se avsnitt 4.3.3) framgår att den arbetsaktivitet som chefer i 
Sverige genomför i högst utsträckning är planerade möten 19,2 timmar 
(50,2 procent av arbetstiden) och i lägst utsträckning spontana 
vandringar 1,3 timmar (3,6 procent av arbetstiden). Detta mönster är 
likartat det som framkommit i tidigare studier hos större företag där 
planerade möten är det som det läggs mest tid på, följt av administrativa 
arbetsuppgifter och spontana vandringar är det som det läggs minst tid 
på (Ahmadi, Macassa & Larsson, 2020 se sammanställning av studierna 
i Table 3 i artikeln).  

Utgångspunkten för denna studie är definitionen av ledarskap som 
innebär en påverkansprocess för att uppfylla organisatoriska mål 
(Larsson, 2010). Denna påverkansprocess kan bedrivas på flera sätt och 
tidigare studier av framgångsrika organisationer har visat att arbetssättet 
med spontana vandring (management by walking around) är en viktig 
arbetsaktivitet som det läggs mycket tid på inom framgångsrika företag. 
Utifrån detta kan det vara värt att fundera på hur andelen spontana 
vandringar kan ökas inom företaget. Genom att denna studie genomförts 
under pågående pandemi med covid-19 så har flera rekommendationer 
för att minska smittspridningen gällt inom företaget såsom ökad grad av 
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hemarbete. Detta har delvis förändrat strukturen för hur arbete inom 
företaget genomförs och därmed förutsättningarna för fysiska spontana 
vandringar. Utifrån detta har excelverktyget inkluderat möjligheten att 
följa spontana vandringar både fysiskt och digitalt via teams, d.v.s. 
digital spontan vandring. Det digitala arbetssättet ger förändringar som 
är fortsatt intressanta att studera ur ett ledarskapsperspektiv. Även vid 
digitala arbetssätt är relationsorienteringen i ledarskapet viktig och det 
är centralt att träna på spontana vandringar i såväl fysisk som digital 
form för att hitta fram till hälsofrämjande och effektiva relationer mellan 
chef och medarbetare. Vi vet ej hur hög procent av arbetstiden som 
användes till spontana vandringar innan pandemin (då denna typ av 
arbetsaktivitetsstudier ej genomförts tidigare) varför det inte går att 
uttala sig om förändringar. Däremot kommer vi i kommande 
publikationer att gå djupare i analysen rörande fördelningen mellan 
fysiska och digitala spontana vandringar samt att vi kommer genomföra 
en till mätning av arbetsaktiviteter under hösten 2022 som möjliggör 
analyser av förändringar. 

Att medverka i planerade möten är en arbetsaktivitet som det läggs cirka 
två och en halv dag på i medeltal för en chef inom LKAB och där är det 
centralt att utvärdera vilka möten som är nödvändiga för verksamheten 
samt upplägg för dessa möten så att de skapar nytta för verksamhet, 
chefer och medarbetare. Mindre mötestid i planerade möten frigör tid till 
fördjupad personlig interaktion vid spontana möten. Precis som 
avseende spontana vandringar så innehåller excelverktyget möjligheter 
att fylla i fysiska respektive digitala möten och den fördelningen 
kommer analyseras djupare i kommande publikationer. Den 
administrativa delen av chefsuppdraget motsvarar cirka en dags arbete. 
Även avseende denna del av chefsrollen är det relevant att utvärdera 
vilka administrativa arbetsuppgifter som en chef absolut behöver 
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genomföra såsom till exempel attestering och vilka arbetsuppgifter som 
kan automatiseras eller läggas ut på stödfunktioner för att frigöra tid till 
chefer att bedriva sitt ledarskap.  

Tabell 18 (se avsnitt 4.3.3) visar en statistiskt signifikant relation 
(p<0,05) där ju fler timmar en chef lägger på planerade möten desto 
högre är självskattningen av de strukturorienterade 
ledarskapsbeteendena. Resultatet kan ses som logiskt då 
strukturorienteringen innefattar ett flertal organiseringsbeteenden där 
planerade möten kan ses bli en central komponent i strukturen som 
chefen bygger upp i sitt ledarskap. 

6.2 Hur är chefers hälsa, nöjdhet med chefsrollen, 
arbetsbelastning och arbetstid inom ett större svenskt 
gruvföretag 

För chefers hälsa så analyseras den uppdelat på kön och utbildningsnivå 
samt med jämförande siffror avseende chefer i Norrbotten, se Figur 12. 
Kategorierna god och mycket god hälsa har slagits ihop för att beteckna 
god hälsa. Jämförelsesiffrorna kommer från Folkhälsomyndighetens 
undersökning Hälsa på lika villkor. Datainsamlingen är genomförd 2018 
medan datainsamlingen i detta projekt är gjord hösten 2021. Därför 
behöver likheter och skillnader betraktas med försiktighet. När 
undersökningen inom Hälsa på lika villkor genomförs under år 2022 kan 
dessa siffror ge en större precision som jämförelsematerial för LKAB:s 
chefer. 

Resultatet visar på påtagliga skillnader för variablerna kön och 
utbildningsnivå för både chefer verksamma inom LKAB och chefer i 
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Norrbotten. 78,1 procent av män som är chefer inom LKAB (78,2 
procent i Norrbotten) skattar sin hälsa som god medan 84,6 procent 
kvinnor som är chefer inom LKAB (82,7 procent i Norrbotten) skattar 
sin hälsa som god. För chefer i Norrbotten är skillnaden signifikant (p = 
0,001) där kvinnor skattar sin hälsa högre än män. Bland chefer inom 
LKAB är skillnaden ej signifikant (p =0,13). Dock är mönstret 
detsamma mellan LKAB:s chefer och chefer i Norrbotten rörande mäns 
och kvinnors självskattade hälsa. Avseende utbildningsnivå har chefer 
inom LKAB med universitetsutbildning en högre självskattad hälsa där 
84,3 procent (84,1 procent för chefer i Norrbotten) har en god hälsa 
jämfört med chefer utan universitetsutbildning där 74,7 procent (74,1 
procent för chefer inom Norrbotten) har god hälsa. För chefer i 
Norrbotten är skillnaden signifikant (p = 0,0001) där 
universitetsutbildade skattar sin hälsa högre än ej universitetsutbildade. 
Bland chefer inom LKAB är skillnaden ej signifikant (p =0,081). 
Antalet chefer inom LKAB är klart mindre än antalet chefer i 
Norrbotten varför tendensen är att skillnaden inom LKAB skulle även 
den varit signifikant för både kön och utbildningsnivå med större antal 
svarande inom LKAB. Mönstret är likadant för både chefer inom LKAB 
och Norrbotten vilket stärker den tendensen. Inom Svenska 
Longitudinella Studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa 
(SLOSH) identifieras samma mönster att kvinnor har en bättre 
självskattad hälsa än män (Stressforskningsinstitutet, u.å). I SLOSH-
materialet som är tillgängligt online (SLOSH, u.å.) går även att söka ut 
att av den arbetande befolkningen med ledningsuppdrag så hade 83 
procent av dessa chefer en god hälsa år 2016 (ider-net.net/slosh/utforska 
data). 
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I en jämförelse mellan chefer inom LKAB och chefer i Norrbotten är det 
ej signifikanta skillnader för chefer som är män, kvinnor, chefer som har 
högre eller lägre utbildning eller i totalen.  

 

Figur 12. Självskattad hälsa med hänsyn till kön och utbildning för chefer 
verksamma i Sverige, uppdelat på chefer hos LKAB och chefer i befolkningen i 
Norrbotten (HLV2018) procentandel som bedömer sin hälsa som god eller 
mycket god, n = 216 (LKAB), n =5178 (chefer i Norrbotten) 

Resultaten visar på mönster där kön och utbildningsnivå kan spela roll 
för hur en chef skattar sin hälsa. Det handlar om att både bibehålla och 
fortsätta stärka högre resultat hos chefer som är kvinnor och 
högutbildade medan det handlar om att lyfta resultaten hos chefer män 
och de som ej har universitetsutbildning. Utifrån perspektivet om 
proportionell universalism som ofta används i folkhälsovetenskapliga 
perspektiv ska samtliga grupper inkluderas i hälsosatsningar men extra 
kraft i åtgärderna ska riktas gentemot de grupper som behöver lyftas till 
nivåer som andra grupper har. I detta fall behöver fortsatt utredning 
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genomföras för att få kunskap om varför chefer inom LKAB som är 
kvinnor och har universitetsutbildning innehar högre grad av god hälsa 
för att hitta framgångsfaktorer. Extra kraft behöver läggas på varför 
chefer inom LKAB som är män och ej har universitetsutbildning har 
lägre grad av god hälsa samt att genomföra starkare åtgärder för dessa 
grupper. 

Det är ingen signifikant skillnad mellan arbetstid för chefer verksamma i 
Sverige jämfört med chefer verksamma utomlands. Arbetstiden är också 
på en långsiktigt hållbar nivå strax över 40 timmar/vecka. Detta är ett 
positivt resultat som LKAB ska försöka bibehålla över tid. I 
sammanställningar av chefers arbetstid i sju olika studier av små, 
medelstora och stora företag varierar arbetstiden mellan 44,2 
timmar/vecka till 72,2 timmar/vecka (Ahmadi, Macassa & Larsson, 
2021). Lång arbetstid är av Bannai & Tamakoshi (2014) definierad som 
över 40 timmar/vecka. Det är inte någon exakt konsensus runt exakta 
gränsvärden för när övertidsarbete (över 40 timmar/vecka) blir riskfyllt 
för hälsan (Spurgeon et al. 1997), olika gränsvärden mellan 41 till 63 
timmar/vecka har förordats (Bannai and Tamakoshi 2014).	Dock tåls det 
att sägas att runt LKAB:s medelvärde på drygt 40 timmar finns en 
spridning där vissa chefer har en klart högre arbetsbelastning, det finns 
även chefer (t.ex. under jord) som har 36 timmars arbetsvecka. Därför är 
arbetstid en variabel som är rimlig att följa och att ovanstående chef är 
observant på underställd chefs arbetstid och kontinuerligt ställer frågor 
om den så tiden ej blir för omfattande. 

Chefer inom LKAB är generellt nöjda med sin arbetssituation. För 
chefer i Sverige är procentandelen chefer som är nöjda/ganska nöjda 86 
procent, för chefer verksamma utomlands är motsvarande siffra 77 
procent. I Arbetsmiljöverkets nationella undersökning om arbetsmiljö i 
Sverige framkommer att 87 procent av chefer i Sverige anger att de på 
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det stora hela är nöjda med sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2020 s.136). 
LKAB:s grad av nöjdhet för chefer är därmed i nivå med den nationella 
nivån för chefer i Sverige. Detta är något positivt att ta fasta på och 
nöjdhetsindikatorn är intressant att fortsätta följa över tid där LKAB 
behöver fortsätta att prioritera att bibehålla denna nivå av nöjdhet. 

Det relativt positiva mönster som finns rörande arbetstid och nöjdhet 
med chefsrollen hittas dock ej igen avseende arbetsbelastning. 
Arbetsbelastningsfrågan belyser att det är en mindre andel av cheferna 
som har en långsiktig hållbar situation, s.k. grönt arbete, medan runt 
hälften har en väldigt ansträngd arbetssituation, s.k. rött arbete. Om 
kategorierna sällan och inte alls dragit in på lunchrast eller tagit med 
arbete hem senaste tre månaderna slås ihop och betecknar grönt arbete 
med en långsiktigt hållbar situation för chefer rörande arbetsbelastning 
så är procentandelarna grönt arbete 19 procent för chefer i Sverige och 
15 procent för chefer verksamma utomlands. 59 procent av cheferna 
både i Sverige och cheferna verksamma utomlands anger en 
arbetsbelastning där de drar in på luncher, arbetar över eller tar med jobb 
hem en till flera dagar i veckan. Skillnaderna mellan chefer i Sverige 
och chefer verksamma utomlands är signifikant där chefer utomlands 
har en högre självskattad arbetsbelastning. I Arbetsmiljöverkets 
nationella undersökning om arbetsmiljön anger 61 procent 
(konfidensintervall 54–68 procent) av chefer i Sverige att de behöver dra 
in på luncher, arbeta över eller ta med arbete hem (Arbetsmiljöverket, 
2020 s.144). För samtliga yrken i Sverige är motsvarande siffra 30 
procent (konfidensintervall 28–32 procent) enligt Arbetsmiljöverkets 
undersökning (Arbetsmiljöverket, 2020 s.147). LKAB:s nivå avseende 
arbetsbelastning för chefer är därmed i nivå med den nationella nivån 
för chefer i Sverige. Dessa svar är en alarmklocka med en tydlig 
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varningssignal och bör betraktas som allvarlig trots att andra indikatorer 
såsom arbetstid och nöjdhet med chefsrollen är på en hög nivå. 
Alarmklockan gäller både för chefer inom LKAB såväl för chefsrollen 
nationellt där arbetsbelastningen är cirka dubbelt så hög som för 
medelvärdet av samtliga yrken i Sverige. Detta synliggör att chefsrollen 
är en ansträngande position och det bör beaktas när arbetsmiljöåtgärder 
ska vidtagas i organisationen. 

En hög arbetsbelastning är något som kan förekomma under kortare 
perioder men bör varvas med återhämtande delar av arbetet. Modellen 
krav-kontroll-stöd, se Figur 13, visar på betydelsen av högt socialt stöd 
(från både medarbetare och ovanstående chef) samt hög egenkontroll i 
arbetet, d.v.s. att i hög grad kunna styra när, vad och hur arbetet ska 
genomföras för att kunna hantera en hög arbetsbelastning. Den gröna 
arbetszonen handlar om att växla mellan aktiva rutan med hög 
arbetsbelastning till den avspända rutan med lägre arbetsbelastning. 
LKAB bör utreda varför chefer inom företaget i så pass hög grad 
behöver dra in på luncher, arbeta över eller ta med arbete hem samt 
vidta åtgärder för att möjliggöra växlingarna mellan aktivt och avspänt 
arbete (den gröna zonen i Figur 13). 
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Figur 13. Krav-kontroll-stöd-modellen (Theorell, 2003) 

6.3 Skiljer sig hälsa, arbetsbelastning, nöjdhet med 
chefsrollen och ledarskapsbeteenden mellan chefer i 
Sverige jämfört med utomlands inom ett större svenskt 
gruvföretag?  

Beteendeprofilerna skiljer sig mellan Sverige och utomlands. 
Konfidensintervallen för medelfelet är helt skilda avseende 
strukturorienteringen och medelvärdesskillnaden är signifikant (p < 
0,001) på enprocentsnivån mellan chefer i Sverige och chefer 
verksamma utomlands. Chefer verksamma utomlands har en signifikant 
högre självskattad strukturorientering i sitt ledarskap än chefer 
verksamma i Sverige.  
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Ett intressant resultat är att både chefer i Sverige och utomlands skattar 
organiseringsbeteende A i strukturindexet att organisera 
arbetsaktiviteterna för att långsiktigt öka effektiviteten lägst i intern 
jämförelse med de andra fem beteendena. Detta organiseringsbeteende 
är viktigt och det verkar vara en konsensus mellan både chefer i Sverige 
och utomlands att det ges lägre prioritet i beteendeprofilerna. Orsaken 
till den lägre skattningen borde utredas och ett rimligt resultat hade varit 
att denna beteendedel av strukturindexet låg närmare de andra fem 
beteendena, d.v.s. att spridningen i indexet borde vara lägre om det inte 
finns en systematisk orsak bakom skattningen. 

Skillnader i generella ledarskapsbeteenden mellan länder har studerats 
och pekar på att ledarskap i Sverige har vissa särdrag. I en studie med 
åtta europeiska länder är slutsatsen att Sverige har den mest unika 
ledarskapsstilen. Profilen i Sverige karakteriseras i jämförelse med de 
andra sju länderna av hög innovations- och utvecklingsinriktning med 
ett lägre fokus på struktur och ett distinkt människo- och gruppfokus, 
d.v.s. relationsorientering. En central del i ledarskapet i Sverige utifrån 
studien av Management Research Group är att ge ansvar och 
befogenheter med syftet att hjälpa medarbetarna att utvecklas 
(Taleghani, Salmani & Taatian, 2010). En liknande slutsats dras i 
VINNOVA-rapporten om svenskt och internationellt ledarskap där några 
centrala delar av ledarskapet i Sverige beskrivs innehålla ett 
relationsfokus och team-orientering. Underlaget till slutsatsen hämtas 
bl.a. från studierna inom Global Leadership and Organizational 
Behavior Effectiveness (GLOBE, www.globeproject.com) som 
innefattar ett stort antal länder i världen (141 medverkande länder 2020 
års pågående studie). Slutsatserna i VINNOVA-rapporten är att det finns 
en speciell ledarskapstradition i Sverige (VINNOVA, 2008). De 
signifikanta skillnader som framkommer inom LKAB kan till del 
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förklaras av dessa övergripande mönster. Sverige har ej i sin 
ledarskapstradition en inriktning på strukturorienterade 
ledarskapsbeteenden i samma utsträckning som andra länder. För att 
djupare kunna analysera de skillnader som finns mellan LKAB:s chefer i 
Sverige och chefer verksamma utomlands behöver en djupdykning i 
vilka länder som cheferna som besvarat enkäten representerar. Sådan 
variabel har inte inkluderats i denna studie då antalet chefer verksamma 
utomlands är begränsat och analysen riskerar att bli utpekande. Dock 
kan det övervägas att introducera analysmetodik framöver inom 
projektet för att kunna mer detaljerat studera skillnader, t.ex. med hjälp 
av klustring av olika länder där LKAB har ett flertal chefer. 

Från ett koncernstyrningsperspektiv är det relevant att reflektera över 
vilka delar de koncernövergripande ledarskapspolicys som finns ska 
innehålla. En grund är att samtliga tre beteendedimensioner relation, 
struktur och förändring ska nyttjas i ledarskapet. Utifrån den positiva 
betydelse som forskningen identifierat rörande relationsorientering är 
det naturligt att en stark relationsinriktning finns med i styrande 
dokument och insatser. Utifrån det starka förändringstryck som finns 
inom LKAB borde stark förändringsinriktning vara en annan del som 
betonas, utöver att samtliga tre beteendedimensioner ska finnas med. 

Kategorierna bra och mycket bra brukar ofta slås ihop för att beteckna 
en önskvärd och långsiktigt hållbar självskattad hälsosituation. För 
chefer i Sverige är procentandelen med bra/mycket bra hälsa 80 procent, 
för chefer verksamma i utomlands är resultatet 81 procent. Detta är en 
godkänd nivå utifrån bakgrundsvariabler såsom ålder, sysselsättning och 
inkomstnivå. Inom EU är det 80 procent av den arbetande befolkningen, 
ej särredovisat för chefer utan siffran gäller för hela arbetande 
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befolkningen, som skattar sin hälsa som god (EWCS, 2015 s.29). 
Samma siffra, 80 procent, anges för den arbetande befolkningen i länder 
inom OECD med högre inkomster (www.oecd-ilibrary.org).  

Skillnaden mellan chefer i Sverige och chefer verksamma utomlands 
avseende arbetsbelastning är signifikant (p = 0,003) där chefer 
utomlands har en högre självskattad arbetsbelastning än chefer i Sverige. 
Orsaken till denna signifikanta skillnad bör utredas djupare. 

Inom LKAB finns en styrningstanke att arbetsmiljö och hälsa ska vara 
bra oavsett i vilket land som företaget har verksamhet inom. Denna 
koncernstyrning verkar fungera väl för ett flertal variabler, förutom 
arbetsbelastning, där det ej går att spåra systematiska och signifikanta 
skillnader avseende chefers hälsa, arbetstid och nöjdhet mellan Sverige 
och övriga verksamhetsländer. Nivåerna avseende chefers hälsa, 
arbetstid, arbetsbelastning och nöjdhet diskuteras i förhållande till andra 
studier i avsnitt 6.2.  

6.4 Hur beskriver unga (35 år eller yngre) chefer i ett större 
svenskt gruvföretag sin arbetsmiljö?  

Alla intervjuade chefer har internrekryterats, d.v.s. att de innan 
chefstillträdet hade en annan tjänst vid LKAB. Många av de unga 
cheferna har beskrivit detta som en viktig positiv faktor i chefstillträdet. 
I och med att intervjumaterial inte innefattar chefer som haft ett annat 
tillträde kan det vara viktigt att vidare undersöka effekten av att ”komma 
inifrån”, särskilt då många av cheferna menade att detta gjort att de gått 
in i rollen med förkunskaper och kännedom om verksamheten och i 
vissa fall att medarbetarna också känt till chefen. Det är, med andra ord, 
genom sin tidigare erfarenhet av LKAB som cheferna har lärt känna 
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organisationen – det verkar inte som om cheferna får denna erfarenhet 
på annat sätt. Det kan vara så att cheferna p.g.a. denna erfarenhet inte 
erbjudits andra sätt att erhålla liknande erfarenhet, men om så inte är 
fallet kan det vara viktigt att säkerställa att chefer med en annan bana in 
till LKAB också kan skaffa sig denna erfarenhet. 

Just att ha insikt om arbetsplatsen eller organisationen framträder som 
viktigt när cheferna diskuterar förväntningar på chefsrollen. De unga 
chefer som i större utsträckning upplevde att chefsrollen motsvarade 
förväntningarna har generellt haft en viss insikt i chefskapet. Däremot är 
det viktigt att här poängtera de områden där chefsrollen inte motsvarade 
förväntningar eller kom som en överraskning för chefen. Framför allt 
gäller detta bredden på arbetsuppgifter som ingår i chefsrollen och hur 
mycket det är att göra som chef. Särskilt arbetsmiljöfrågor lyfts fram här 
som ett område där flera av de intervjuade uppgett att arbetet upplevs 
som svårt att hantera och hinna med. Av denna anledning kan det vara 
bra att överväga att i exempelvis rekryteringsprocesser vara tydlig med 
att dessa frågor ingår i chefsrollen. 

Vad gäller utbildning, särskilt i syfte att bli introducerad till chefsrollen, 
upplever många av de intervjuade cheferna att de saknar utbildning. 
Pandemin kan vara en bidragande orsak här (d.v.s. att dessa utbildningar 
ställts in) men tillgång till rätt utbildning för nya och unga chefer bör 
undersökas djupare. En möjlig förklaring kan också vara, i och med att 
alla intervjuade chefer varit internrekryteringar, att man i ledningen 
antar att chefen redan har dessa förkunskaper och därför underskattar 
utbildningsbehovet. 

Det är också viktigt att notera vikten av vad som i intervjuerna ofta 
kallades mentorer. Med mentorer avses någon chefen kan vända sig till 
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med frågor som rör just chefsrollen. Olika typer av ”mentorer” beskrivs 
i intervjuresultatet. I fallen med de unga cheferna kan det gälla den chef 
som tidigare var chef på den arbetsplats den unga chefen nu är chef på, 
en annan chef inom LKAB, eller någon utanför LKAB. I alla fall 
handlar det om att kunna vända sig till någon mer erfaren med frågor 
kring chefskap. De flesta av de intervjuade cheferna har interna 
mentorer, även om dessa chefer ibland känner mentorn privat. De unga 
cheferna beskriver det generellt som positivt att ha en mentor, och de 
som inte haft en mentor skulle gärna ha haft en mentor. I vissa fall har 
man tilldelats en mentor, i andra fall har man själv ordnat en mentor. 
Intervjuresultatet tyder dock på att det kan vara bra att formalisera 
mentorskapet och i vissa fall tänka om kring det. Dels uttrycker vissa av 
de unga cheferna att det vore bra att ha en strikt professionell relation till 
mentorn, d.v.s. att parterna inte känner varandra privat eller att de jobbat 
tillsammans tidigare. Dels lyfter vissa chefer att det också kan vara bra 
med en mentor som inte har en koppling till den arbetsplats som den 
unga chefen är verksam vid. Det omnämns bl.a. i intervjuerna att det 
vore ett sätt att komma bort från etablerade tankesätt. Detta kan vara 
särskilt viktigt om den nya chefen tillsätts för att förändra ledarskapet på 
arbetsplatsen. 

Många av de intervjuade cheferna beskriver sin ledarstil som 
relationsinriktad. Många sätter också sin ledarstil i kontrast med en äldre 
ledarstil, eller en ledarstil som i större utsträckning praktiseras av äldre 
chefer. Vissa chefer resonerar även att unga chefer har närmare till hands 
för denna relationsinriktade ledarstil. Det går alltså att resonera att 
ledarstil kan vara något av en generationsfråga, d.v.s. att den 
relationsinriktade ledarstilen i högre utsträckning reflekterar en yngre 
generations värderingar. Samtidigt måste här påpekas att denna typ av 
relationsinriktade ledarstil är vad LKAB:s ledarskapsfilosofi 
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förespråkar. Det kan alltså vara så att de intervjuade cheferna valts ut till 
sina tjänster p.g.a. att de t.ex. har egenskaper som stämmer överens med 
denna ledarstil. De ledarstilar som framträder i intervjuresultaten skulle 
under detta antagande alltså även framträda i intervjuer med nyanställda 
(i stället för unga) chefer. (Det är svårare att påstå att det skulle gå att 
återfinna unga chefer med andra ledarstilar, i och med att många – om 
inte alla – av LKAB:s unga chefer också är nyanställda.) Om det finns 
en koppling mellan generation och ledarstil kan det vara värt att i 
framtida studier undersöka ledarstilens betydelse för att locka en ny 
generation till LKAB:s arbetsplatser – om en generation har en fallenhet 
för en viss ledarstil bör det också vara så att en generation svarar väl på 
eller förväntar sig samma ledarstil. På samma sätt kan det då också vara 
värt att undersöka äldre generationers reaktioner på relationsinriktade 
ledarstilar. Intervjuresultatet är inte entydigt men det finns indikationer 
att det inte alltid landar så väl som cheferna hade önskat (och dessa 
reaktioner verkar komma från både andra chefer och medarbetare). I en 
större svensk studie med cirka 100 000 deltagare under publicering 
framkommer att både yngre och äldre personer föredrar den 
relationsinriktade ledarskapsstilen. Detta stryker ytterligare under vikten 
av fortsatt utveckling av de relationsorienterade ledarskapsbeteendena 
inom företaget. 

Chefernas ledarstil tangerar i viss mån deras drivkrafter och motiv till att 
ta på sig en chefsroll, i det att många beskriver sig som sociala och gillar 
att arbeta med människor. Många av cheferna har också velat bli chefer 
för att kunna åstadkomma förändringar, vilka kan innefatta mer struktur, 
ordning och reda men även vad som kan tolkas som ett bättre 
arbetsplatsklimat. Många ser dessutom chefsrollen som ett sätt att 
utvecklas som person. Vad som kan tyckas stå ut i chefernas motiv och 
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drivkrafter är att relativt få nämner att de tagit på sig chefsrollen 
specifikt för att göra karriär eller p.g.a. lönen. Lönen som chef beskrivs 
dessutom i vissa fall som sämre än för vissa lägre positioner eller 
motsvarande positioner hos andra arbetsgivare. 

De unga cheferna upplever en del utmaningar i sin chefsroll. Det handlar 
exempelvis om mellanmänskliga personalfrågor, svårigheter med att 
prioritera och kommunicera. Även arbetsmiljöansvaret upplevs som 
utmanande (jfr förväntningar kring chefsrollen ovan). I viss utsträckning 
är det att förvänta att sådana utmaningar föreligger just nya eller 
nytillträdda chefer. Trygghet och utveckling i dessa områden kommer 
delvis från erfarenhet. Utmaningarna kan sägas vara problematiska i den 
utsträckning de skulle kunna underlättas genomutbildning, men där 
denna utbildning i dagsläget inte är tillgänglig för chefen. Särskild 
uppmärksamhet bör ges till de områden där många chefer upplever 
utmaningar, där erfarenhet inte är ett tillräckligt substitut och 
utbildningar saknas. Intervjuresultatet förtäljer inte exakt vilka områden 
detta kan tänkas gälla, men kan antas röra sig om områden som i viss 
bemärkelse är nya för LKAB och deras sätt att organisera arbetet. Det 
kan t.ex. handla om att det i och med att en något förändrad typ av 
ledarstil nu eftersträvas bör försäkras att det finns utbildning på plats 
som kan stödja uppbyggnaden av en sådan ledarstil. Den ökade 
digitaliseringen kan också kräva fler utbildningar inom IT, särskilt i den 
mån nya IT-system blir mer kritiska för verksamheten. 

Andra utmaningar som de unga cheferna upplever är av mer 
organisatorisk karaktär. Ett exempel är att all relevant information inte 
når chefen. Intervjuresultatet tillåter inte uttalande kring hur vanligt 
förekommande detta är men kan behöva undersökas vidare. Ett annat 
exempel har att göra med resurser och bemanning, d.v.s. att många 
chefer upplever sig ha begränsade resurser och inte tillräckligt med 
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personal. Detta kan i viss mån vara en reflektion av pandemin, men 
mycket tyder också på att detta är ett problem även oaktat pandemin. 
Det beskrivs bl.a. som svårt att få extra resurser och att anställa extra 
personal för att skapa redundans. Slutligen är det värt att notera att vissa 
arbetsplatser kan vara särskilt utmanande för nya chefer. I sådana fall 
kan det vara värt att överväga extra stöd till den nya, unga chefen. Det 
bör även finnas tillvägagångssätt på plats för att identifiera sådana 
arbetsplatser. 

De utmaningar de unga cheferna upplever kan ofta kopplas till 
tillgången till stöd. Många av cheferna upplever stödet från 
stödfunktioner, andra chefer och medarbetare som bra och viktigt. 
Intervjuresultatet identifierar dock även ett antal förbättringsområden 
när det gäller det stöd som finns tillgängligt för cheferna. Dessa 
områden har ofta organisatorisk karaktär. Det kan t.ex. handla om att 
stödfunktioner kan vara personberoende eller att återkoppling och 
uppföljning är bristande. Det är värt att notera här att ett antal av de 
intervjuade cheferna upplever att stödet ofta består av information och 
råd och i mindre utsträckning utförande av specifika arbetsuppgifter. 
Vissa chefer upplever därav att de fortfarande får arbetsuppgifter som 
skulle kunna ha hanterats av stödfunktionerna. Med andra ord, att vända 
sig till stödfunktionerna leder ibland inte till en minskad arbetsbörda för 
cheferna. Denna uppfattning uttrycks främst i relation till HR, KMA och 
administrativa funktioner. Flera av de intervjuade chefer utrycker en 
önskan om att stödfunktionerna i större utsträckning skulle kunna ta en 
mer operativ roll snarare än bara strategisk eller rådgivande. Slutligen 
bör här noterats efterfrågan av stöd i hantering av svåra 
personalrelaterade ärenden. Företagshälsovården med dess resurser 
upplevs som ett stort stöd i detta men kan i vissa fall behöva 
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kompletteras. Det ska särskilt ses i ljuset av att vissa chefer uttryckt en 
osäkerhet i dessa frågor. 

Vad gäller de unga chefernas egen arbetsmiljö och hälsa säger sig många 
chefer trivas i rollen som chef – att arbetet är kul, varierande och 
utmanande – att de generellt mår bra, samt har en bra balans mellan 
arbete och privatliv. De arbetsmiljöproblem som framträder är ofta 
relaterade till stress och arbetsbelastning. Ungefär hälften av cheferna 
upplever sig ha en (för) hög arbetsbelastning, d.v.s. att det är för mycket 
att göra. Flera orsaker till hög arbetsbelastning omnämns. Det kan t.ex. 
ha att göra med att man som chef har många administrativa sysslor eller 
att stora delar av arbetstiden går åt till möten (vilka ökat under pandemin 
och i vissa fall har ersatt mer tideffektivt mejlande). Något oroande är 
att vissa chefer beskriver att det är de sociala och relationella delarna av 
ledarskapet som blir lidande under en hög arbetsbelastning, vilket kan 
vara extra problematiskt givet att många chefer har ett relationsinriktat 
ledarskap. Arbetsbelastningen beskrivs många gånger som cyklisk eller 
periodisk – många men inte alla chefer har därför möjlighet till 
återhämtning. En hög arbetsbelastning, osäkerhet i chefsrollen samt 
vissa besvärliga ärenden är alla faktorer som kan orsaka stress för de 
unga cheferna. Att ha strategier för att hantera stress verkar därför vara 
viktigt. Strategierna verkar också vara personberoende i bemärkelsen att 
cheferna ofta själva har utvecklat dessa strategier. Det kan vara viktigt 
att utrusta cheferna med passande strategier för stresshantering där 
sådana behov finns. Just frågor om arbetsbelastning och stress kan vara 
extra viktiga eftersom några chefer ifrågasätter hållbarheten i chefskapet 
på just dessa grunder. 

Intervjuerna genomfördes under pågående pandemi. Detta har i 
huvudsak haft två effekter som bör uppmärksammas här. För det första, 
så har intervjuerna skett helt på distans, d.v.s. via Microsoft Teams. Det 
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är svårt att göra uttalande kring exakt vilka följder detta haft, men de 
effekter som generellt omtalas gällande digitala möten kan antas gälla 
även för intervjuerna i denna studie. Vad gäller faktiskt effekt på 
intervjuresultatet går det att tänka sig att intervjuerna inte kommit lika 
djupt som de hade gjort om de vore fysiska. Risken för att man råkar 
avbryta varandra är också större vid digitala intervjuer, vilket kan ha lett 
till att vissa fördjupande frågor eller, kanske främst, utvecklande svar 
missats. Digitala intervjuer öppnar också upp för andra typer av tekniska 
fel, främst problem med anslutning och liknande. Intervjuerna var i 
princip besparade från dessa problem och har framför allt handlat om 
kortare hack. 

För det andra har situationen med pandemin inneburit att intervjuerna i 
denna studie genomförts på många chefer som tillträtt under pandemin. 
Intervjuresultaten tar upp hur de intervjuade cheferna beskriver inverkan 
av pandemin. Men övriga resultat, d.v.s. hur unga chefer beskriver sin 
arbetsmiljö, kan vara en reflektion av effekter kopplade till pandemin i 
större uträckning än vad de är kopplade till unga chefers arbetssituation 
generellt. Det tydligaste exemplet här gäller utbildning. 
Intervjuresultatet visar att få chefer genomgått chefsutbildningen. I 
många fall uppger de intervjuade cheferna att detta beror på pandemin. 
Pandemin kan dock även ha haft effekter på andra upplevelser av 
arbetssituationen. I och med att digitala möten nu blivit normen – vilket 
i sin tur lett till fler och tätare möten – kan detta lett till upplevelser att 
tiden inte räcker till. Men förändringar i arbetet till följd av pandemin 
har även beskrivits som positivt. De unga cheferna, som ofta värderar 
balansen mellan arbete och familjeliv högt, har till viss del välkomnat 
den ökade flexibilitet och möjligheten att arbeta hemifrån. Samtidigt 
som de digitala mötena har gjort det möjligt att arbeta på distans i högre 
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utsträckning, så har de även en viss negativ inverkan på 
relationsbyggandet, den informella kommunikationen och uppföljningen 
samt sociala sammanhållningen, speciellt för de som tillträtt under 
pandemin. 

6.5 Skiljer sig hälsa, arbetsbelastning och 
ledarskapsbeteenden mellan unga (35 år eller äldre) 
jämfört äldre (över 35 år) chefer inom ett större svenskt 
gruvföretag?  

För chefer verksamma utomlands är det endast chefer inom 
ålderskategorierna 36–50 år samt 51 år och äldre som besvarat 
chefsenkäten, se Tabell 6. Detta gör att det ej går att besvara frågan om 
skillnader mellan yngre och äldre chefer för populationen chefer 
verksamma utomlands.  

Avseende de självskattade ledarskapsbeteendeprofilerna så finns det 
både likheter och skillnader mellan unga och äldre chefer i Sverige. 
Yngre och äldre chefer har båda två samma övergripande 
ledarskapsbeteendeprofil; relationsorientering skattas högst, följt av 
struktur och sedan förändring. Både för yngre och äldre chefer är det 
relativt höga nivåer för samtliga tre index. Äldre chefer skattar dock 
samtliga tre dimensioner högre än unga chefer. De skillnader i 
beteendedimensionerna som är signifikanta där äldre chefer skattar 
högre än yngre chefer är strukturdimensionen (p = 0,049) och 
förändringsdimensionen (p = 0,014). 

Inom indexen relation, struktur och förändring skattar äldre chefer 
signifikant högre än yngre chefer för dessa beteenden: 
Relationsbeteende B: uttrycka övertygelse att en person klarar en 
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uppgift (p = 0,051), Relationsbeteende D: uppmärksamma bidrag och ge 
coachning vid behov (p = 0,052), Strukturbeteende C: tydliggöra vilka 
resultat som är förväntade av en specifik uppgift (p = 0,017), 
Strukturbeteende D: att sätta mål (p = 0,023), Förändringsbeteende A: 
att omvärldsbevaka för att upptäcka möjligheter och hot för 
verksamheten (p = 0,004) och Förändringsbeteende B: att tolka händelse 
för att upptäcka behov av förändringar (p = 0,001). 

Avseende hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden är 
skillnaderna mellan yngre och äldre chefer marginella och ej 
signifikanta. Både för yngre och äldre chefer är det relativt höga nivåer 
för HEL-indexet. Inom HEL skattar yngre chefer 11 av 18 beteenden 
högre än äldre chefer. Detta är ett nytt mönster jämfört med relation, 
struktur och förändring där äldre chefer skattat sig högre än yngre 
chefer. Yngre chefer skattar signifikant högre än äldre chefer för dessa 
HEL-beteenden; A att skapa helhetsförståelse och var organisationen är 
på väg (p < 0,05), B att ha regelbundna arbetsplatsträffar (p < 0,001) och 
F att delegera mycket ansvar och befogenheter (p < 0,001).  

Flera av de studerade variablerna såsom arbetstid, arbetsbelastning, 
hälsa och nöjdhet med sin chefsroll har ej signifikanta skillnader mellan 
yngre och äldre chefer i Sverige. Detta resultat ska ses som något 
positivt då det ej finns systematiska skillnader beroende på vilken av 
ålderskategorierna som en chef tillhör. Arbetsmiljöinsatser som 
genomförs för att påverka dessa variabler bör omfatta både yngre och 
äldre chefer med samma styrka. 
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7 Slutsatser  

Den inledande litteraturöversikten identifierar inga publikationer som 
berör gruvföretag i Sverige/Europa/västerländsk kontext med fokus på 
chefers arbetsmiljö, ledarskap och hälsa. De studier som identifierats har 
i huvudsak fokus på säkerhet, olycksfall och tillbud i en teoretisk 
kontext av ledarskap inom säkerhetsområdet och säkerhetskultur. Det är 
även en stark övervikt av studier som genomförts inom offentlig sektor 
och klart mindre inom privat sektor. Utifrån detta är slutsatsen att det är 
ett stort behov av forskningsstudier med fokus på projektets 
forskningsfrågor i en Europeisk/västerländsk, helst svensk, kontext hos 
gruvföretag. Dock finns det studier inom andra sektorer och branscher i 
för LKAB jämförbar västerländsk kontext som sammanställts och 
använts som utgångspunkt i projektet för att besvara forskningsfrågorna. 

Slutsatserna från bortfallsanalysen är att svarsfrekvensen är på en 
godkänd nivå ur statistiskt perspektiv för att kunna bidra med relevant 
kunskap till LKAB om total chefspopulation samt uppdelat på 
delpopulationerna chefer verksamma i Sverige och verksamma 
utomlands. Det finns systematiska skevheter i datamaterialet med 
signifikanta skillnader avseende svarsfrekvens mellan olika kategorier 
inom chefspopulationerna. Skevheterna gäller både populationen med 
chefer som är verksamma i Sverige och populationen med chefer 
verksamma utomlands. Dock är det fler skevheter i chefspopulationen i 
Sverige och de variabler där det är signifikanta skillnader är att i högre 
utsträckning har: 

• kvinnor jämfört med män,  
• chefer i Malmfälten jämfört med övriga stationeringsorter i Sverige 

och 
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• Gruppchefer/Sektionschefer/Avdelningschefer jämfört med 
Produktionschefer/Övriga chefer/Högre chefer besvarat enkäten.  

Signifikant skevhet i populationen chefer verksamma utomlands berör 
variabeln anställningstid där chefer som varit anställda längre tid i högre 
utsträckning besvarat enkäten än chefer som varit anställda kortare tid.  

Ovan nämnda signifikanta skevheter behöver beaktas och kontrolleras 
för i de kommande multivariata statistiska analyser som genomförs 
längre fram inom projektet utifrån datamaterialet. 

7.1 Vilka ledarskapsbeteenden och arbetsaktiviteter 
genomför chefer inom ett större svenskt gruvföretag? 

För chefer i Sverige är den självskattade ledarskapsbeteendeprofilen i 
medeltal att relationsorientering skattas högst med 49,07, följt av 
struktur med 45 och sedan förändring med 43,07. Beteendeprofilen för 
chefer verksamma utomlands skiljer sig där struktur skattas högst med 
49,48, följt av relation 48,31 och sedan förändring 45,15. Samtliga tre 
dimensioner behövs i ett framgångsrikt ledarskap och har en skala från 0 
till 60. Hög relationsorientering är en central del av LKAB:s 
ledarskapsvision och studier under många har visat att 
relationsorientering är viktigt för ett flertal utfall, t.ex. både hälsa och 
effektivitet. De självskattade relationsnivåerna är relativt höga inom 
LKAB och kan fortsätta att utvecklas. Struktur och förändring i 
ledarskapet bör varieras utifrån verksamhetens situation. Förändring 
skattas lägst av de tre beteendeindexen i både Sverige och utomlands. 
Utifrån LKAB:s tydliga utvecklingsresa med införande av bland annat 
dels ny huvudprodukt Järnsvamp, dels nya produktionsprocesser är 
behovet av högre förändringsinriktning (tillsammans med hög 



Slutsatser  213 

 

relationsorientering) i ledarskapet en aspekt att beakta i målarbete och 
policydokument för ledarskapet. För hälsofrämjande och effektiva 
ledarskapsbeteenden (HEL) anger chefer i Sverige 148,76 och chefer 
verksamma utomlands 150,15 på en skala mellan 0–180. Nivån är 
relativt hög och kan fortsätta att utvecklas. HEL är baserad på 
gemensamma faktorer hos framgångsrika organisationer och tolkningen 
av skalan blir därmed att ju högre desto bättre. 

Produktionschefer har fler underställda medarbetare och skattar 
signifikant lägre på beteendet att genomföra APT. Detta tillsammans 
med låg skattning rörande beteendet att skapa effektiva 
informationssystem kan vara en orsak till låga resultat rörande att få 
information i rätt tid som framkommer i HAMP och 
medarbetarundersökningar. PC:s strukturella förutsättningar för att 
bedriva ledarskap bör utredas djupare. 

Chefer i Sverige lägger cirka två och en halv dag i medeltal per 
arbetsvecka på planerade möten och en dag på administrativa 
arbetsuppgifter. Drygt tre procent av arbetstiden läggs på spontana 
vandringar som i tidigare studier visat sig vara ett viktigt arbetssätt hos 
framgångsrika organisationer. Utredning avseende om och hur 
procentandelen planerade möten och administrativa arbetsuppgifter kan 
reduceras till förmån för ökad tidsanvändning till spontana möten är 
intressant att genomföra. Det är en statistiskt signifikant relation 
(p<0,05) mellan planerade möten och strukturorienterade 
ledarskapsbeteenden, där ju fler timmar en chef lägger på planerade 
möten desto högre är självskattningen av de strukturorienterade 
ledarskapsbeteendena.  
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Sammantaget är slutsatsen att den relativt höga relationsorienteringen i 
ledarskapet ska bibehållas och fortsätta utvecklas i enlighet med 
ledarfilsofin. Utifrån LKAB:s utvecklingssituation bör 
förändringsorienteringen i ledarskapet stärkas. Den relativt höga nivån 
avseende hälsofrämjande och effektivt ledarskap (HEL) kan utvecklas 
ytterligare, det återstår 30 skalsteg innan hela modellen är uppfylld. 
Tiden som chefer lägger på planerade möten och administration bör 
minskas för att frigöra tid till spontana vandringar. 

7.2 Hur är chefers hälsa, nöjdhet, arbetsbelastning och 
arbetstid inom ett större svenskt gruvföretag 

Den självskattade hälsan hos chefer inom LKAB är på en godkänd nivå 
där 80,1 procent av cheferna inom LKAB som är verksamma i Sverige 
skattar sin hälsa som god/mycket god (i fortsättningen kallat god hälsa). 
Däremot visar resultatet på påtagliga skillnader utifrån variablerna kön 
och utbildningsnivå. 78,1 procent av männen skattar sin hälsa som god 
medan motsvarande siffra för kvinnor är 84,6. Avseende utbildningsnivå 
skattar 84,3 procent av cheferna som har universitetsutbildning god 
hälsa medan motsvarande siffra för chefer utan universitetsutbildning är 
74,7 procent. När chefer inom LKAB jämförs med chefer i Norrbotten 
är samtliga resultat likartade, förutom för chefer som är kvinnor där 
kvinnor som är chefer i LKAB har något högre självskattad hälsa än 
chefer i Norrbotten (dock ej en signifikant skillnad). För chefer 
verksamma utomlands är procentandelen som anger god hälsa 81 
procent. Skillnaden mellan chefer i Sverige och utomlands är endast en 
procentenhet och skillnaden är ej signifikant.  

För nöjdhet med sin chefsroll kan kategorierna nöjd och ganska nöjd slås 
ihop för att beteckna en önskvärd och långsiktigt hållbar självskattad 
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arbetssituation för chefer. För chefer i Sverige är procentandelen chefer 
som är nöjda/ganska nöjda 86 procent, för chefer verksamma utomlands 
är motsvarande siffra 77 procent. Detta är en hög nivå. Tre procent av 
cheferna i Sverige och åtta procent av cheferna verksamma utomlands 
uppger att de är ganska missnöjda. Skillnaden mellan chefer i Sverige 
och utomlands är ej signifikant. 

Om kategorierna sällan och inte alls dragit in på lunchrast, arbetat över 
eller tagit med arbete hem senaste tre månaderna slås ihop och betecknar 
grönt arbete med en långsiktigt hållbar situation för chefer rörande 
arbetsbelastning så är procentandelarna grönt arbete 19 procent för 
chefer i Sverige och 15 procent för chefer verksamma utomlands. 59 
procent av cheferna både i Sverige och utomlands anger en 
arbetsbelastning där de drar in på luncher, arbetar över eller tar med jobb 
hem en till flera dagar i veckan. Skillnaderna mellan chefer i Sverige 
och chefer verksamma utomlands är signifikant där chefer utomlands 
har en högre självskattad arbetsbelastning. Särskilt den dagliga 
arbetsbelastningen skiljer sig för chefer verksamma utomlands. 
Resultaten pekar på att arbetsbelastningen för många chefer är väldigt 
hög och slutsatsen är att åtgärder för att begränsa arbetsbelastningen bör 
vidtas. 

Rörande arbetstid så arbetar chefer i Sverige i medeltal 40,69 
timmar/vecka medan chefer verksamma utomlands arbetar 41,96 
timmar/vecka. Medelvärdena för chefers arbetstid är på en långsiktigt 
hållbar nivå, dock bör det beaktas att detta är medelvärden och därmed 
finns det chefer som arbetar klart mer än medelvärdet. Det behöver även 
beaktas att till exempel chefer under jord har 36 timmars arbetsvecka 
varför skillnaden till medelvärdet blir klart högre, i medeltal cirka 13 % 
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mer arbetad tid gentemot populationens medelvärde, för dessa chefer. 
Skillnaden avseende arbetstid mellan chefer i Sverige och utomlands är 
ej statistiskt signifikant.  

Sammantaget är slutsatsen att chefernas självskattade hälsa generellt är 
på en godkänd nivå men att kvinnor och högutbildade har en bättre 
hälsa än män och lågutbildade vilket behöver utredas vidare och 
åtgärder vidtagas utifrån perspektivet proportionell universalism. En 
hög andel av cheferna är nöjda med sin chefsroll och arbetstiden är i 
medeltal på en långsiktigt hållbar nivå, dock för chefer under jord är 
arbetstiden i medeltal något förhöjd utifrån att dessa chefer har 36 
timmars arbetstid per vecka. Däremot är det en stor andel av cheferna 
som har en för hög arbetsbelastning - högst för chefer verksamma 
utomlands, åtgärder bör sättas in för att öka andel grönt arbete 
avseende arbetsbelastningen. 

7.3 Skiljer sig hälsa, arbetsbelastning, nöjdhet med sin 
chefsroll och ledarskapsbeteenden mellan chefer i 
Sverige jämfört med utomlands inom ett större svenskt 
gruvföretag?  

Avseende de självskattade ledarskapsbeteendeprofilerna så finns det 
både likheter och skillnader mellan chefer verksamma i Sverige jämfört 
med utomlands. För relations- och förändringsorientering finns ingen 
statistiskt säkerställd skillnad varför de ur statistisk synpunkt får anses 
vara lika. Samma gäller hälsofrämjande och effektivt ledarskap där 
skillnaderna är marginella och ej statistiskt signifikanta. En statistiskt 
säkerställd skillnad avseende chefernas självskattningar där chefer 
utomlands skattar högre än chefer i Sverige handlar om: 
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• strukturorienterat ledarskap (p < 0,01) 

Inom indexen relation, struktur, förändring och HEL skattar chefer i 
Sverige signifikant högre än chefer verksamma utomlands för dessa 
beteenden: 

• Relationsbeteende C: att socialisera med medarbetarna för att bygga 
relationer (p < 0,05) 

• HEL-beteenden O: att ge medarbetarna stort inflytande vid 
genomförandet av sina arbetsuppgifter (p < 0,05) 

Inom indexen relation, struktur, förändring och HEL skattar chefer 
verksamma utomlands signifikant högre än chefer i Sverige för dessa 
beteenden: 

• Relationsbeteende F: att hjälpa till att hantera konflikter på ett 
konstruktivt sätt (p < 0,05) 

• Strukturbeteende B: att fördela arbete till grupper/individer på ett 
tydligt sätt (p < 0,001)  

• Strukturbeteende C: att tydliggöra vilka resultat som är förväntade (p 
< 0,001)  

• Strukturbeteende D: att sätta tydliga mål (p < 0,01)  
• Strukturbeteende F: att styra och koordinera arbetsaktiviteter på ett 

tydligt sätt (p < 0,01) 
• Förändringsbeteende A: att omvärldsbevaka för att upptäcka 

möjligheter och hot för verksamheten (p < 0,01) 
• HEL-beteende B: att ha regelbundna arbetsplatsträffar (p < 0,001)  
• HEL-beteende I: att ge både positiv och konstruktiv återkoppling (p 

< 0,05).  
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Ett intressant resultat på beteendenivå är att både chefer i Sverige och 
utomlands skattar organiseringsbeteende A, organiserar 
arbetsaktiviteter för att långsiktigt öka effektiviteten, inom 
strukturindexet lägst i intern jämförelse med de andra fem beteendena 
som ingår i indexet. Detta kan belysa vikten av att företaget behöver 
röra sig gentemot ett mer proaktivt förhållningssätt i verksamheten. 

Skillnaden mellan chefer i Sverige och chefer verksamma utomlands 
avseende arbetsbelastning är signifikant (p = 0,003) där chefer 
utomlands har en högre självskattad arbetsbelastning än chefer i Sverige. 
Orsaken till denna signifikanta skillnad bör utredas djupare. 

Flera av de studerade variablerna har ej signifikanta skillnader mellan 
chefer i Sverige och utomlands, dessa är:  

• arbetstid 
• chefers hälsa  
• nöjdhet med sin chefsroll  

Sammantaget är slutsatsen att de statistiskt säkerställda skillnaderna 
som existerar för studerade variabler är arbetsbelastning, indexet 
strukturorientering och åtta beteenden där chefer verksamma utomlands 
skattar högre än chefer i Sverige. För två beteenden skattar chefer i 
Sverige högre än chefer verksamma utomlands.  

7.4 Hur beskriver unga (35 år eller yngre) chefer i ett större 
svenskt gruvföretag sin arbetsmiljö?  

De unga chefernas upplevelse av sin arbetsmiljö beskrivs i detta projekt 
efter fem övergripande teman. Dessa teman innefattar i sin tur 26 



Slutsatser  219 

 

underteman. Nedan är en sammanfattning av de huvudsakliga 
slutsatserna för varje övergripande tema. 

Förväntningar, introduktion, drivkrafter och utveckling 
• Alla chefer har varit interna rekryteringar. Att rekryteras inifrån 

organisationen upplevs av cheferna som en fördel vid tillträdet. 
• Den första tiden kan upplevas som rörig med mycket att sätta sig in i. 

Arbetsmiljöansvarets innebörd och avsaknaden av etablerade 
introduktioner bidrar till detta. Det som inte motsvarat 
förväntningarna gäller ofta arbetsmiljöansvaret och mängden 
arbetsuppgifter. Vissa chefer känner sig mer låsta i chefsrollen än 
förväntat. 

• Många saknar den introducerande chefsutbildningen, vilket verkar 
vara en effekt av pandemin även om oklarheter kring utbildningen 
föreligger bland cheferna. Många chefer vill ha mer utbildning, bl.a. 
inom arbetsmiljö. 

• Mentorer av olika slag är viktiga vid chefstillträdet. Detta förfarande 
kan behöva formaliseras. 

• De unga cheferna tas generellt sett emot väl, men man kan stöta på 
reaktioner kopplade till sin ålder och ledarstil. Negativa reaktioner 
verkar i större utsträckning komma från andra chefer än vad de gör 
från medarbetare. 

• Många av de unga cheferna har sökt sig till chefsrollen för att 
åstadkomma förändringar, personlig utveckling, för att få jobba med 
människor eller för att de är intresserade av ledarskapsfrågor. Andra 
har velat ha ett miljöombyte eller mer utmanade och stimulerande 
arbetsuppgifter. 
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• Få av cheferna har sökt sig till dessa tjänster p.g.a. lönen, då den 
upplevs som lägre gentemot andra liknande chefspositioner, eller för 
att göra karriär. 

• För många av de unga cheferna har chefsrollen motsvarat 
förväntningarna. Att cheferna haft kännedom kring verksamheten har 
bidragit till detta. 

• Man upplever generellt tillgången till utbildning som bra. 

Syn på eget ledarskap 
• I princip alla unga chefer föredrar att utöva en relationsbaserad 

ledarstil. 
• De unga chefernas ledarstil bryter med traditionella ledarstilar. Ibland 

finns förväntningar på att chefens ledarstil ska vara mer i linje med 
traditionella ledarstilar. Det relationsbaserade ledarskapet är också 
avhängigt medarbetarna. 

• Struktur och ordning och reda är en centralt för många av de unga 
cheferna. 

• Många av cheferna säger sig ha social kompetens och är trygga med 
att hantera sociala delar av ledarskapet. 

• Problem och konflikter löses ofta genom dialog och diskussion. 
Några chefer är oerfarna i dessa frågor. 

• Cheferna måste ofta prioritera i sitt arbete. Många har utarbetade 
strategier för detta. Behovet av att prioritera kommer ibland från 
bristande resurser och leder till att andra delar av ledarskapet blir 
lidande. Vissa chefer jobbar med att bygga upp medarbetarnas 
förmåga att prioritera. 

• Chefens arbetsmiljö påverkar medarbetarna. Detta har främst med 
stress och arbetsbörda att göra. Om chefen har mycket att göra 
påverkar det förutsättningarna för relationsbyggandet mellan chef 
och medarbetare och vissa saker kan falla mellan stolarna.  
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Utmaning och svårigheter i chefsrollen 
• Ett utmanande område som kan vara en källa till stress för flera av de 

unga cheferna är mellanmänskliga personalfrågor, vilket kan handla 
om konflikthantering eller rehabiliteringsärenden.  

• Andra chefer är osäkra på sin egen ledarskapskompetens. Många 
chefer uttrycker en osäkerhet i rollen och funderar om de agerat rätt 
eller hur de uppfattas av andra. 

• Vissa chefer upplever det svårt att kommunicera tydligt på ett sätt 
som medarbetare kan ta till sig, att motivera och att agera rättvist, att 
uppvisa mod att fatta obekväma beslut, ställa krav och att hålla fast 
vid principer. 

• Arbetsmiljöansvaret är också en källa till osäkerhet och en känsla av 
att inte räcka till. 

• Många chefer upplever det som en utmaning att prioritera rätt i 
chefsuppdraget. 

• Vissa chefer känner sig hindrade av intern byråkrati, särskilt där de 
har bristande erfarenhet kring intern politik. Detta kan också bestå i 
svårigheter att få del av information som rör den egna verksamheten. 

• Rekrytering och bemanning upplevs av många som en av de största 
utmaningarna. 

• IT-system utgör också en utmaning för cheferna. En del av 
utmaningen utgörs av att det är så många system som en chef måste 
sätta sig in i. 

Stöd i chefsrollen 
• Många men inte alla av de unga cheferna känner till LKAB:s 

ledarskapsfilosofi. 
• Många av cheferna menar att de har en ledarskapsstil som stämmer 

överens med filosofin. Ibland kan filosofin vara ett stöd, t.ex. för att 
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kunna hänvisa till något som säger att chefens ledarstil är något som 
eftersträvas. Andra upplever att filosofin inte ger konkret ledning till 
chefens handlande. 

• Utbildningar är ett stöd i ledarskapet och tillgången till utbildning är 
god även om vissa chefer upplever att de saknar vissa utbildningar. 

• De interna stödfunktionerna är viktiga för cheferna. De kan framför 
allt vara ett stöd i att hantera de utmaningar cheferna upplever. 

• Flera av cheferna önskar att de hade ett bättre administrativt stöd, 
vad gäller framför allt hantering av administration, men även 
exempelvis inköp och fakturering. 

• Flera av de intervjuade cheferna utrycker en önskan om att 
stödfunktionerna i större utsträckning skulle kunna ta en mer operativ 
roll snarare än bara strategisk eller rådgivande. Stödet från vissa 
stödfunktioner kan också vara personberoende. 

• Stödet från kollegor är viktigt för cheferna för att hantera utmaningar 
och svårigheter i chefsrollen. Inhämtning av råd och stöd är ofta på 
eget initiativ. 

• Gruvans fysiska miljö kan utgöra ett hinder för kontakter med 
chefskollegor. 

• Stödet från närmsta chef upplevs ofta som viktigt men graden till 
vilket detta är tillgängligt för alla chefer varierar. 

• Några av de intervjuade skulle uppskatta om det erbjöds ett 
mentorsarrangemang. Vissa vill att detta formaliseras och styrs upp, 
och att relationen är strikt professionell. 

• Det finns de som anser att det finns behov av obligatoriska och 
regelbundna kontakter med chefsstöd/terapeuter, för att ges möjlighet 
att ta upp svåra frågor i ledarrollen så som psykisk ohälsa bland 
medarbetare. 
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• Stödet från den egna medarbetargruppen är viktigt för hur cheferna 
upplever och hanterar de utmaningar de stöter på. 

Egen arbetsmiljö och hälsa 
• Det råder tvetydighet i chefernas upplevelse kring arbetsuppgifternas 

och uppdragets tydlighet. Många önskar sig en ökad struktur och 
tydlighet. 

• Ungefär hälften av de unga cheferna upplever att de har en hög 
arbetsbelastning. Det gäller främst att för många arbetsuppgifter 
omfattas av tjänsten. 

• En hög arbetsbelastning kan göra att chefsrollen inte känns hållbar i 
längden, särskilt för dem som också har ett familjeliv att tänka på. 

• Administrativa uppgifter känns ofta betungande. Ökad administration 
leder till att utvecklingsarbete och förändringsarbete blir lidande. I 
andra fall blir de sociala bitarna lidande. 

• Ökade resurser och ökad bemanning beskrivs som något som kan 
minska arbetsbelastningen. Även ökad möjlighet till delegering 
nämns. 

• Arbetsbördan varierar över perioder – ofta men inte alltid möjliggör 
detta återhämtning. 

• Många av cheferna har jobbat från sina kontor under pandemin även 
om möjligheten att jobba hemifrån funnits. Detta tycks bero på att 
man upplever att man som chef behöver vara till hands på plats och 
att det krävs av rollen. Vissa är osäkra på till vilken grad hemarbete 
verkligen accepteras. 

• Pandemin har gjort att de fysiska mötena blivit färre. Digitala möten, 
e-post och telefonsamtal har i stället blivit fler. Att inte kommunicera 
personligen utan mer via telefon och e-post anses inte alltid funka 



224 Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer 

lika bra. Mötesmängden har ökat, och detta känns inte alltid 
motiverat. 

• Vissa chefer upplever en negativ effekt på sin hälsa till följd av 
pandemin. Det har bl.a. att göra med att man kan röra sig mindre 
under arbetstid. 

• De lösningar som införts i och med pandemin har även ökat 
flexibiliteten för cheferna. 

• De flesta av de intervjuade unga cheferna mår över lag bra och trivs i 
sitt arbete. Det finns vissa baksidor och det kan förekomma intensiva 
arbetsperioder, men den generella uppfattningen är att arbetet är kul, 
varierat och utmanande. 

• Cheferna känner sig trygga i sin chefsroll och upplever över lag att 
de har tillgång till det som de behöver för att leda sin arbetsgrupp. 

• En dålig arbetsmiljö bland medarbetarna kan spilla över på chefen. 
• Vissa chefer tar med sig jobbet hem i tankarna. Vissa behöver också 

ta med sig arbetet hem. Detta har ibland att göra med arbetsbördan 
men i andra fall om ett engagemang för jobbet. 

• Utmaningar i arbetet upplever vissa chefer behöver för att arbetet ska 
vara stimulerande och utvecklande. 

I summeringen av unga chefers arbetsmiljö lyfts ett flertal faktorer fram 
som viktiga för ett långsiktigt hållbart ledarskap:  

• Att chefen har ett faktiskt mandat att genomföra förändringar. 
• Att chefen blir lyssnad på. 
• Att det är en balans i antalet arbetsuppgifter, särskilt om chefen 

tilldelas arbetsuppgifter som ligger långt från verksamheten.   
• Att det finns möjlighet till utveckling med nya uppdrag eller 

ansvarsområden.   
• Att det finns en tydlig uppdelning rörande ansvar. 
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• Att chefen får feedback och stöttning.  
• Att det finns ett mer operativt verksamhetsstöd. Många 

stödfunktioner har övergått till att bli strategiska, vilket leder till att 
fler operativa arbetsuppgifter läggs på cheferna. Cheferna önskar att 
få hjälp med genomförandet av uppgifter snarare än råd, tips och 
hänvisningar. 

7.5 Skiljer sig hälsa, arbetsbelastning, nöjdhet med sin 
chefsroll och ledarskapsbeteenden mellan unga (35 år 
eller äldre) jämfört äldre (över 35 år) chefer inom ett 
större svenskt gruvföretag?  

Dessa slutsatser baseras endast på populationen chefer i Sverige. Detta 
utifrån att chefer verksamma utomlands har en koncentration av chefer i 
åldersspannet 36 år eller äldre och därigenom finns ingen 
jämförelsemöjlighet gentemot yngre chefer. 

Avseende de självskattade ledarskapsbeteendeprofilerna så finns det 
både likheter och skillnader mellan unga och äldre chefer. Yngre och 
äldre chefer har båda två samma övergripande ledarskapsbeteendeprofil; 
relationsorientering skattas högst, följt av struktur och sedan förändring. 
Både för yngre och äldre chefer är det relativt höga nivåer för samtliga 
tre index. Äldre chefer skattar dock samtliga tre dimensioner högre än 
unga chefer. De skillnader i beteendedimensionerna som är signifikanta 
där äldre chefer skattar högre än yngre chefer är:  

• strukturdimensionen (p = 0,049) och  
• förändringsdimensionen (p = 0,014) 
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Inom indexen relation, struktur och förändring skattar äldre chefer 
signifikant högre än yngre chefer för dessa beteenden: 

• Relationsbeteende B: uttrycka övertygelse att en person klarar en 
uppgift (p = 0,051)  

• Relationsbeteende D: uppmärksamma bidrag och ge coachning vid 
behov (p = 0,052) 

• Strukturbeteende C: tydliggöra vilka resultat som är förväntade av en 
specifik uppgift (p = 0,017)  

• Strukturbeteende D: att sätta mål (p = 0,023) 
• Förändringsbeteende A: att omvärldsbevaka för att upptäcka 

möjligheter och hot för verksamheten (p = 0,004)  
• Förändringsbeteende B: att tolka händelse för att upptäcka behov av 

förändringar (p = 0,001) 

Avseende hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden är 
skillnaderna mellan yngre och äldre chefer marginella och ej 
signifikanta. Både för yngre och äldre chefer är det relativt höga nivåer 
för HEL-indexet. Inom HEL skattar yngre chefer 11 av 18 beteenden 
högre än äldre chefer. Detta är ett nytt mönster jämfört med relation, 
struktur och förändring där äldre chefer skattat sig högre än yngre 
chefer. Yngre chefer skattar signifikant högre än äldre chefer för dessa 
HEL-beteenden;  

• HEL A att skapa helhetsförståelse och var kommunicera 
organisationen är på väg (p < 0,05) 

• HEL B att ha regelbundna arbetsplatsträffar (p < 0,001) 
• HEL F att delegera mycket ansvar och befogenheter (p < 0,001)  

Flera av de studerade variablerna har ej signifikanta skillnader mellan 
yngre och äldre chefer, dessa är:  
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• arbetstid 
• arbetsbelastning  
• chefers hälsa  
• nöjdhet med sin chefsroll  

Sammantaget är slutsatsen att de statistiskt säkerställda skillnaderna 
som existerar för studerade variabler är indexen struktur- och 
förändringsorientering och sex beteenden där äldre chefer skattar högre 
än yngre chefer. För tre HEL-beteenden, men ej på övergripande 
indexnivå, skattar yngre chefer högre än äldre chefer. 





  229 

8 Rekommendationer till LKAB rörande 
hälso- och arbetsmiljöutveckling 

Utifrån de litteratursöknings-, enkät- och intervjuresultat som redovisas i 
denna rapport lämnas rekommendationer för fortsatt hälso- och 
arbetsmiljöutveckling. Övergripande är rekommendationen att gå 
igenom slutsatser samt rekommendationer i rapporten och prioritera 
vilka delar som är viktigast på kort och längre sikt samt besluta om 
tidsatta åtgärdsplaner. 

• Utred hur arbetsbelastningen i chefsrollen kan minska så att chefer ej 
systematiskt behöver dra in på luncher och arbeta över (se punkt 
nedan om reducering av planerade möten och administration). Detta 
gäller för chefer i Sverige och särskilt angeläget för chefer utomlands 
p.g.a. den höga dagliga arbetsbelastningen för 22 procent av cheferna 
utomlands. 

• Ett arbetsaktivitetsverktyg i excel har utvecklats inom projektet och 
är öppet att användas av chefer inom LKAB. Verktyget ger chefer 
möjlighet att kontinuerligt följa vad de lägger sin tid på och hur de 
upplever arbetsbelastning och hälsa. Resultatet från verktyget är ett 
bra underlag att använda för dialog med sin närmsta chef vid 
utvecklingssamtal avseende arbetsmiljö och förutsättningar för 
ledarskap. 

• Utred strukturella förutsättningar för PC-rollen för att säkerställa 
informationsspridning och dialog där genomförande av APT och 
antalet underställda är viktiga aspekter. 

• Utred och vidta åtgärder för att bibehålla och stärka kvinnors och 
högutbildades hälsa samt förstärkta åtgärder för mäns och 
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lågutbildades hälsa utifrån perspektivet om proportionell 
universalism. 

• Fortsätt uppmuntra, träna och lyfta fram betydelsen av en hög 
relationsorientering i ledarskapet i utbildningar, policydokument 
såsom ledarfilosofi och ledarvision samt i andra insatser. 

• Uppmuntra och skapa förutsättningar för ett mer 
förändringsorienterat ledarskap samt inkludera det tydligare i 
policydokument såsom ledarfilosofi. 

• Främja träning av organiseringsbeteende A, organisera 
arbetsaktiviteter för att långsiktigt öka effektiviteten, för att hjälpa 
företaget i en proaktiv riktning med långsiktigt fokus. Detta utifrån 
att både chefer i Sverige och utomlands skattar beteendet lägst inom 
strukturindexet vid intern jämförelse.  

• Öka förutsättningarna för, digitala och fysiska, spontana vandringar i 
ledarskapet genom att minska andelen planerade möten och 
administrationstid. I detta ingår att utreda hur mötestid används inom 
företaget och vilken administration som ej går att lyfta bort från 
chefer, såsom exempelvis attestering. För den del som kan lyftas från 
chef bör det ses över vilka funktioner som kan genomföra dessa 
såsom HR, KMA, inköp, ekonomi och IT. 

• Se över hur och vilket stöd som erbjuds till chefer då flera chefer ger 
uttryck för att många arbetsuppgifter förväntas genomföras. 
Arbetsbelastningen för chefer inom LKAB, och nationellt, behöver 
minska i totalen då endast 15–19 % av cheferna inom LKAB har 
grönt arbete. Inrätta generellt fler operativa funktioner för att ge 
avlastning och stöd i till chefer vad gäller arbetsmiljöfrågor, ekonomi 
och HR-frågor såsom personaladministration, arbetsrätt, 
rehabilitering och liknande. IT-stöd, t.ex. HCM-plattform, som 
samlar information om medarbetare, påminnelser, intyg, kurser och 
liknande kan hjälpa till att underlätta för chefer. Förenkling, 
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integrering och reducering av arbetssätt, rutiner och processer mellan 
HR och arbetsmiljö kan också bidra till att underlätta för chefer och 
minska arbetsbelastningen. 

• Samordna IT-system för effektivisering, undvika frustration i 
chefernas arbetsmiljö, öka användbarhet och minska misstag. 

• Se över och utveckla rutiner och strukturer för överlämning då en 
chef lämnar sin chefsroll och introduktion av nya chefer. 
Överlämning bör ske av det mest relevanta, men ska även ge 
utrymme för att skapa egna arbetssätt och lösningar för att inte 
riskera att hamna i samma hjulspår i stället för att finna nya och 
bättre sätt. Finns ett behov av ett utarbetat och tidsamgivet program 
för vilka introduktionsmoment en chef ska få. 

• Förse chefer (och chefskandidater) med en tydlig rollbeskrivning 
kring vad chefen förväntas uppnå och områden som chefen har 
ansvar för direkt vid tillträde.  

• Genomför utvecklingssamtal utifrån genomtänkt kortfattad mall på 
samma sätt som för övriga medarbetare där chefens utveckling är i 
fokus. Detta för att undvika att det endast blir produktionsdialoger 
med sin närmsta chef.  

• Inför mentor och handledare för unga chefer. Organisera och erbjud 
chefer obligatoriska mentorsträffar/chefsstöd/samtalsterapeut för 
personlig reflektion och utveckling. Formellt utsedd handledare med 
fastställda träffar så att det inte hamnar på individen själv att påkalla 
behovet. Mentorn/chefsstödet ska inte vara någon som man känner 
privat sedan tidigare, utan en mer senior person som har 
handplockats utifrån de specifika områden inom vilka varje enskild 
chef behöver stöd. Inrätta mer formella chefsnätverk. I dagsläget är 
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cheferna i flera fall beroende av privata kontakter eller att rådfråga 
den som har tid för att få utvecklingsstöd. 

• Se över hur pressen för arbetsmiljöansvaret kan bemötas och stöttas 
(se punkt om hur och vilket stöd som ges) så att det inte blir en orsak 
för att potentiella chefer tackar nej till erbjudande om att ta på sig en 
chefstjänst. 

• Erbjud alla chefer ledarskapsutbildning inom rimlig tid i samband 
med tillträde och helst kortare utbildning redan innan tillträde. 
Viktigt att de kommer rätt tidsmässigt i förhållande till behov. Kan 
vara bra att hinna landa och lära känna sina medarbetare, men inte 
låta det gå så länge att den nya chefen får hantera svåra situationer 
och uppfinna ett ledarskap på egen hand utan riktlinjer i t.ex. två år. 
Säkerställ även att utbildningen tar upp mer praktiska moment, 
såsom kommunikation, hur man arbetar för att främja motivation och 
att skapa goda relationer med och inom gruppen. 

• Inför back-upsystem för samtliga chefer för att slippa avbryta 
ledigheter vid både administrativa rutinärenden som inträffar mitt i 
semestern och för mer akuta frågor såsom hjälp med att hitta vikarier 
vid sjukfrånvaro i arbetslaget. 

• Erbjuda cheferna praktiska verktyg för feedback på sitt ledarskap, 
stöttning i svåra frågor, tydliga arbetsbeskrivningar och hur god 
kommunikation genomförs. Detta i syfte att tydliggöra prioriteringar 
i chefsrollen samt att ge återkoppling och bekräftelse på om de som 
chefer är på rätt spår i sitt ledarskap.  
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9 Fortsatta studier inom OSA för chefer 

Denna första projektrapport från OSA för chefer avseende de första fem 
forskningsfrågorna inom projektet, se avsnitt 1.3, utgör grunden för 
ytterligare analyser och publiceringar under år 2022/2023. De fem 
kommande forskningsfrågorna, se fråga f till j i avsnitt 1.3, hanteras 
genom fortsatt analys av befintlig och under år 2022/2023 tillkommande 
data. Resultaten kommer avrapporteras i den andra projektrapporten 
under år 2023/2024 samt i vetenskapliga artiklar. Det finns en framtagen 
analys- och publiceringsplan som följs av projektgruppen. Leveranserna 
utifrån planen stäms kontinuerligt av samt djupare avrapportering av 
leveranserna sker vid vårens och höstens projektgruppsmöte. Vid 
höstens projektgruppsmöte revideras planen utifrån de analyser och 
publiceringar som ska ske nästföljande år. Resultaten sprids 
kontinuerligt till styrgrupp, chefer, skyddsombud och medarbetare inom 
LKAB. 

Under år 2022/23 kommer en uppföljande datainsamling att ske. 
Datainsamlingen kommer inkludera chefer verksamma utomlands i 
samtliga steg, d.v.s. även arbetsaktivitetsverktyget som kommer 
översättas till engelska. 

Kommande forskningsfrågor behandlar data från både år 2021/22/23. 
Därmed kan utvecklingen över tid följas vilket ger djupare kunskap 
avseende chefers hälsa och arbetsmiljö inom LKAB
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Intervjuguide - Unga chefer 
 
Forskningsfråga 

Hur beskriver unga (under 35 år) chefer (E) i ett större svenskt 
gruvföretag (P) sin arbetsmiljö och hälsa (O)? 

 
Bakgrund  

1. Berätta lite kort om dig själv: namn, utbildning, hur länge har 
du arbetat som ledare på nuvarande arbetsplats och tidigare 
arbetsplatser, tidigare arbete inom LKAB, antal anställda på 
nuvarande arbetsplats?  
 

Första mötet med LKAB 
2. Hur resonerade du inför att du bestämde dig för att ta på dig en 

chefsroll? 
 

3. Vad lockade och var det något som gjorde dig tveksam? 
 

4. Hur upplever du första tiden med LKAB sedan du tillträdde 
som chef?  

a. Introduktion och utbildning,  
b. din egen känsla, 
c. LKAB:s ledarskapsfilosofi 

 
5. Hur bemöttes du som ung chef av medarbetare och andra chefer 

när du tillträdde ditt chefsuppdrag? 
Om positiva reaktioner: 

a. Vad tror du bidrog till att du mottogs positivt? 
 
Om motstånd/negativa reaktioner: 

b. Vad tror du bidrog till att du mottogs negativt? 
c. Hur hanterade du dessa reaktioner? 
d. Upplever du att din strategi var framgångsrik?  
e. Hade du kunnat göra något annorlunda för att hantera 

dessa reaktioner bättre, nu när du ser tillbaka på det? 



Förväntningar på chefsrollen, introduktion, drivkrafter och 
utveckling  

6. Motsvarar chefsrollen inom LKAB dina förväntningar innan 
tillträdet? 

a. Om det inte motsvarar förväntningarna, vad är 
skillnaden? 

 
7. Hur trygg känner du dig i din roll som ny chef inom LKAB? 

 
8. Vad känner du dig mest trygg med i din roll som chef inom 

LKAB? 
a. Om du inte känner dig trygg, inom vilket/vilka område 

är du ej trygg? 
 

9. Hur ser du på din roll som chef i fråga om vad som driver, 
motiverar och engagerar dig? 

 
10. Hur vill du utvecklas i din chefsroll? 

a. Hur tar du ansvar för din utveckling? 
 

11. Vad upplever du som utmanande i den chefsroll du har idag? 
 

12. Finns det uppgifter som du helst skulle vilja slippa i din 
nuvarande chefsroll? 

 
13. Finns det något du och/eller din arbetsgivare skulle kunna göra 

för att underlätta för dig att hantera dessa utmaningar/oönskade 
uppgifter? 
 
 
 
 
 
 



Ditt ledarskap och arbetsmiljön i medarbetargruppen 
14. Hur skulle du beskriva att du arbetar som chef? 

 
15. Hur ser du på dina möjligheter att prioritera vissa 

arbetsuppgifter framför andra och i sådana fall hur? Ge gärna 
konkreta exempel.  

 
16. Hur påverkar medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa din egen 

arbetsmiljö och hälsa?  
a. Kan du berätta lite mer? Kan du ge ett exempel? (För 

studien viktig fråga) 
 

17. Hur påverkar din arbetsmiljö och hälsa dina medarbetares 
arbetsmiljö och hälsa? 

 
18. Hur löser ni olika problem som uppstår i din arbetsgrupp? 

(T.ex. konflikter och hur det hanteras, arbetsrelaterade 
utmaningar såsom problemlösning i chefsrollen) 

 
(Paus.) 
 
Stöd i chefsrollen  

19. Använder du dig av stöd från företagshälsovård, HR-
avdelningen, KMA eller andra delar av LKAB:s 
stödfunktioner? På vilket sätt? 

a. Hur bra stöd är stödet som du får från 
stödfunktionerna?  

b. Vilka förbättringsförslag har du angående stödet? 
 

20. Hur upplever du stödet från din medarbetargrupp? 
 

21. Hur upplever du stödet från din närmsta chef?  
 



22. Hur upplever du arbetsmiljö och stöttning i den ledningsgrupp 
med chefskollegor som du tillhör? 

 
23. Hur upplever du det tekniska stödet? (Olika datorprogram.) 

 
24. Upplever du att du har erbjudits eller har tillgång till den 

utbildning du behöver i din roll som ledare? Om nej, vad saknar 
du för utbildning? 

 
25. Finns det något övrigt stöd du saknar? 

 
Egen arbetsmiljö och hälsa  

26. Hur mår du när du arbetar som chef inom LKAB? 
 

27. Hur ser du på din egen arbetssituation och din fysiska och 
psykosociala arbetsmiljö? (T.ex. kollegialt stöd och gemenskap, 
arbetstider [t.ex. Flexibilitet], arbetsbelastning, stress, nivån på 
kraven i förhållande till dina resurser.) 

28. Hur tydliga du upplever dina arbetsuppgifter? 
 

29. Hur hållbart anser du att din egen arbetssituation som chef är ur 
hälso- och arbetsmiljöperspektiv?  

a. Finns det möjlighet till återhämtning efter intensiva 
perioder? 

b. Finns det möjlighet till balans mellan arbete och 
privatliv i din roll som chef inom LKAB? 

 
30. Vad behöver du för att trivas som chef inom LKAB? 

 
 
 
 
 
 



Framtid 
31. Känner du i dagsläget att du vill arbeta som chef långsiktigt 

inom eller utom LKAB?  
Om ja:  

a. Vad är det som motiverar dig att utveckla ditt chefskap 
(arbete)? 

b. Anser du att din arbetsgivare värnar om din utvecklig 
som chef? På vilket sätt? /Varför inte? 

c. Hur skulle din arbetsgivare kunna bidra (än mer) till 
din utveckling som chef?  

d. Vad kan och vill du själv göra för att vidareutvecklas 
som chef? 
 
Om nej: 

e. Om du inte vill arbeta som chef långsiktigt - vilken roll 
är du intresserad av att gå till (inom eller utom LKAB)? 
Exempelvis produktionsarbetare eller specialist. 

f. Finns det något din arbetsgivare skulle kunna göra för 
att ändra din uppfattning och få dig att vilja fortsätta 
som chef? 

 
32. Hur tror du att digitaliseringen och industri/mining 4.0 påverkar 

ditt ledarskap, arbetsmiljö och hälsa? 
 

33. Har du någon personlig övergripande vision över hur du skulle 
vilja att arbetet bedrevs på din arbetsplats?  

 
Avslut 

34. Är det något ytterligare du skulle vilja berätta om? 
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