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Abstract 
Health promoting leadership – more than just a fruit basket? 

A quality study about health promoting leadership within the public social sector. 
 

This study aims to obtain an increased knowledge about experiences of leadership 

among employees in workplaces that focus on a health promoting leadership. The 

purpose of this study was to examine this issue in relations to the employees 

experiences of obstacles and opportunities in the health promoting work. In our study 

we performed four quality interviews with persons active within the public sector. The 

result of the study has there after been analyzed with the help of Antonovskys analytic 

method – KASAM and system theory. The most important results observed from our 

questions are that these respondents experience support from their colleagues and 

manager, though some of them underline that the support fails when it comes to stress 

and high workload. The majority of the respondents experienced high participation and 

influence at the working place while others did not experience this within the 

organisation. Another important factor that is revealed from our result is that more 

frequent dialogues with the employees, where you systematically discuss the working 

environment, seems to give positive effect on the indivduals´ health which confirms the 

importance of systematical health promoting environmental work. 
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Sammanfattning 
Hälsofrämjande ledarskap – mer än bara en fruktkorg? 

En kvalitativ studie om hälsofrämjande ledarskap inom offentlig social verksamhet 

 

Denna studie syftar till att ge en ökad kunskap om upplevelser av ledarskap bland 

medarbetare på arbetsplatser där fokus är riktat mot hälsofrämjande ledarskap. Detta skulle 

undersökas i förhållande till medarbetarnas upplevelser av hinder och möjligheter i det 

hälsofrämjande arbetet. I studien genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med personer 

verksamma inom offentlig verksamhet. Studiens resultat har sedan analyserats med hjälp av 

Antonovskys analysverktyg KASAM samt systemteori. De viktigaste resultaten utifrån givna 

frågeställningar är att dessa intervjupersoner upplever stöd från sina kollegor och chefer, 

några påtalar dock att stödet brister vid stress eller hög arbetsbelastning. Övervägande del av 

intervjupersonerna upplevde hög delaktighet och inflytande på arbetsplatsen medan merparten 

inte upplevde detta inom organisationen. En annan viktig faktor utifrån resultatet är att tätare 

medarbetarsamtal där man tar upp arbetsmiljö systematiskt verkar ge positiv effekt på 

individens hälsa vilket bekräftar vikten av systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. 
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1. Inledning och problembakgrund 
Här beskrivs bakgrunden till val av ämne för denna studie samt vilka områden som blev 

relevanta att studera utifrån denna bakgrund. Vidare redogörs relevans för socialt arbete samt 

studiens syfte och frågeställningar. Sist i detta avsnitt presenteras begrepp och definitioner. 

Detta för att läsare lättare ska kunna förstå det som beskrivs i studien. 

 

1.1. Bakgrund 
De senaste decennierna har välfärdssektorn i Sverige genomgått djupgående förändringar 

(Astvik & Melin, 2013). Dessa förändringar har inneburit att offentliga organisationer med 

mål att kostnadseffektivisera förskjutit ansvar för resultat och kostnader nedåt i 

organisationerna vilket ofta medför ökade arbetskrav för den enskilde medarbetaren. Inom 

socialt arbete i den offentliga sektorn har hög arbetsbelastning i kombination med alltmer 

minskade resurser lett till att personalen får allt svårare att prestera i arbetet på ett 

tillfredsställande sätt (ibid.). Krav i arbetslivet kan exempelvis vara otydliga förväntningar på 

arbetsinsats, hög arbetsbelastning, påfrestande kontakter med klienter och oupphörliga 

förändringar på arbetsplatsen eller inom organisationen (Arbetsmiljöverket, 2015b). Resurser 

i arbetslivet kan exempelvis vara stöd från kollegor och chefer, yrkeskunskaper, tid, personal 

och tydliga befogenheter (ibid.). En ökad administrativ börda, fler arbetsuppgifter, klienter 

med komplicerad problematik, personalbrist och bristande ledarskap är några viktiga 

orsaksförklaringar till att personal får svårare att prestera tillfredsställande i sitt arbete (Kim & 

Stoner, 2008; Lloyd, King & Chenoweth, 2002). I och med dessa ökade arbetskrav har man 

sett en utveckling av ökad negativ stress vilket innebär att kraven överstiger de resurser man 

har (Astvik och Melin, 2013). När resurser, fysiska och psykiska inte längre räcker till och 

man tänjer för hårt på sina egna gränser kan den negativa stressen leda till 

utmattningssyndrom och ohälsa. Den svårhanterliga arbetsbelastningen är också orsak till att 

personal lämnar sitt arbete inom välfärdssektorn (ibid.).  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012) kommer många att arbeta längre upp i ålder, pensionsåldern 

kommer på sikt inte vara 65 år, utan människor kommer att behöva arbeta betydligt längre. 

Många lever längre och har en fysisk och psykisk kapacitet att ha ett längre arbetsliv. De 

perspektiv som idag dominerar forskningen och diskussionen om pensionering och fortsatt 
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arbete är frågor som berör demografiska, nationalekonomiska och samhällsvetenskapliga 

makroperspektiv (ibid.). Hur individen bibehåller sin psykiska och fysiska hälsa längre och 

vilka friskfaktorer i yrkeslivet som spelar roll har stor betydelse för hur länge individen orkar 

arbeta. Samtidigt ökar kraven på att befolkningen skall arbeta längre upp i ålder och höga 

sjukskrivningstal kommer att fortsätta fram till 2020 enligt Försäkringskassans beräkningar 

(Försäkringskassan, 2016). Det är främst ohälsotalen inom kommun och landsting som stiger 

för varje år. Allt fler personer i ung ålder och med högre utbildning blir sjukskrivna på grund 

av arbetsrelaterad ohälsa (Försäkringskassan 2016).  

 

De som arbetar inom offentlig sektor upplever ofta hög stress, hög arbetsbelastning samt ett 

frånvarande ledarskap (Tengblad, 2003;Theorell, Nyberg & Romanowska 2013). Därtill med 

en chef som har många anställda och som inte har möjlighet att se individ och individuella 

behov (ibid.). Att integrera hälsoaspekter i alla led, från beslutsfattande till 

medarbetarsamtalet blir då ännu viktigare (Hanson, 2004). Syftet med ett medarbetarsamtal är 

att utvecklas, att få uttrycka tankar, önskemål och idéer (Hanson, 2004, Arbetsmiljöverket, 

2015b). Det är en utveckling som sker i samspel mellan chef och medarbetare. Det är ett 

viktigt instrument för chefers ledarskap och en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(ibid.). Arbetet som chef inom offentlig sektor kan vara mycket komplext med otydliga 

förväntningar samt en arbetsbelastning som kan ses som orimlig att genomföra med god 

kvalitet (Thylefors, 2007). Problem som uppstår kan vara otydlig rollfördelning, 

överbelastning, konflikter, för mycket krav och för lite tid att hantera problem i förhållande 

till arbetstid. Sammantaget påverkar detta både chefer och medarbetare som behöver ett 

tydligt och motiverande ledarskap. För att främja hälsa hos medarbetare krävs därför ett 

hälsofrämjande ledarskap (ibid.). 

 

1.2. Ledarskap och arbetsmiljö 
Hälsofrämjande åtgärder kan vara att rikta fokus mot att skapa en god arbetsmiljö, en 

acceptabel arbetsbelastning, ett positivt och öppet arbetsklimat samt en möjlighet för 

medarbetarna att påverka sin arbetssituation (Hanson, 2004). För att försöka dämpa 

utvecklingen av ökad fysisk och psykisk ohälsa har Arbetsmiljöverket (2015a) kommit med 

nya föreskrifter för arbetsgivare som syftar till att förbättra arbetsmiljö samt förebygga ohälsa 

orsakat av sociala och organisatoriska faktorer. Viktigt att känna till är att dessa föreskrifter är 

ett bindande regelverk för arbetsgivaren.  
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I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS, 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö står 

bland annat att arbetsgivaren ska ansvara för att chefer har kunskap om hur man förebygger 

och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Vidare ska arbetsgivaren ha mål som syftar till att 

främja hälsa och öka organisationens förmåga att arbeta mot ohälsa (ibid.).  

 

Endast en liten del av den forskning som görs om ledarskap handlar om hur chefers sätt att 

leda påverkar medarbetarnas hälsa (Theorell et al., 2013). Varken passiva eller auktoritära 

chefer arbetar aktivt med att engagera och motivera sina medarbetare, inte heller involvera 

dessa i verksamheten och ta tillvara de tankar personalen har om hur arbetet skall bedrivas 

(ibid.). För att främja hälsa hos medarbetare krävs ett ledarskap som är hälsofrämjande där 

insatserna handlar om helhet och en strävan efter att främja hälsa hos människor (Hanson, 

2004). Här har organisationer, chefer, avdelningar och individer tillsammans ett 

helhetsansvar. Att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare så att de ska kunna 

påverka villkoren för hur arbetet genomförs är också viktiga faktorer i ett hälsofrämjande 

ledarskap (ibid.). Att chefer är engagerade, förstår och har förmågan att agera utifrån 

medarbetares perspektiv, deras drivkrafter och behov förefaller ha stor betydelse och positiv 

inverkan på medarbetares välmående, stressnivå och hälsoläge (Theorell et al., 2013). Ett 

motiverande ledarskap har i studier visat sig bidra till lägre förekomst av korttidsfrånvaro för 

både män och kvinnor. En god arbetssituation för chefer ger positiv inverkan på hur chefers 

beteende i relation till sina medarbetare fungerar. Chefers beteende kan alltså ha betydelse för 

medarbetares hälsa men olika beteenden kan ha olika effekt beroende av kön, utbildning, 

ålder och ställning på arbetsplatser (ibid.). 

 

1.3. Relevans för socialt arbete 
Som socionomstuderande finns hos oss ett intresse hur man som blivande socialarbetare ska 

kunna bibehålla sin hälsa och engagemang inom professionen i ett långsiktigt perspektiv så 

det gynnar klienter och brukare inom socialt arbete. För att se vilka möjligheter det finns att 

leva upp till visioner och mål inom organisationer, undersöks verkligheten i den sociala 

praktiken. Samhället fokuserar alltmer på kostnads- och resurseffektivisering inom offentlig 

verksamhet. Det är den sociala, ekonomiska och politiska kontext i nuläget som sätter 

ramarna för det sociala arbetets struktur med ökade krav när det gäller ekonomiska 

förutsättningar, tidsåtgång och effektivitet i arbete (Harlow, Berg, Barry & Chandler, 2013).  
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Som Glasberg, Eriksson och Norberg (2006) beskriver är känslan av otillräcklighet en 

bidragande faktor till sjukskrivning på grund av stress hos medarbetare inom offentlig 

verksamhet. Här behövs vidare forskning om hur arbetsmiljön kan överbrygga denna känsla 

av otillräcklighet (ibid.). Sedan socialt arbete blev en profession i början av nittonhundratalet 

har det poängterats hur viktigt det är att arbeta för social och ekonomisk rättvisa i samhället så 

att människor ska ha möjlighet att påverka utifrån egen förmåga och egna förutsättningar 

(Bowles, Hopps & Clayton, 2016). På grund av allt högre arbetsbelastning bland personal 

finns mindre utrymme att arbeta för social rättvisa inom socialt arbete. Det är därför viktigt att 

se över strukturella förutsättningar för medarbetare inom social verksamhet att gynna sin 

hälsa och sitt välmående samt kunna bedriva ett engagerat arbete. Med strukturella 

förutsättningar avses här politiska intentioner som främjar folkhälsa och genomsyrar 

organisation och ledarskap i offentlig verksamhet. Detta för att i sin tur kunna resultera i 

bättre förutsättningar för de klienter och brukare som medarbetare inom sociala verksamheter 

möter. 

1.4. Syfte 

• Syftet med den här studien är att öka kunskapen om medarbetares upplevelser av det 

ledarskap som bedrivs på arbetsplatser där organisationen har fokus riktat mot 

hälsofrämjande arbete. Detta undersöks utifrån medarbetares upplevelser av 

möjligheter och hinder i arbetet.  

1.5. Frågeställningar 

• Hur upplever medarbetare inom socialt arbete det ledarskap som bedrivs på 

arbetsplatser där organisationen har fokus riktat mot hälsofrämjande arbete? 

• Hur kan dessa upplevelser förstås i relation till organisationens krav och resurser? 

     1.6 Begrepp och definitioner 
Under detta avsnitt förklaras kortfattat de begrepp och ord som är relevanta för denna studie.  

 

Distributiv rättvisa: Fördelning av samhällets tillgångar och belastningar (Cohen, 1997). 

För att skapa social och ekonomisk rättvisa ska samhället ge människor de sociala och 

ekonomiska förutsättningarna så de har möjlighet att påverka utifrån egen förmåga och egna 

förutsättningar till ett bra liv (Bowles, Hopps & Clayton, 2016). 
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Hälsa: Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom utan ett tillstånd av fullständigt välbefinnande, 

fysiskt, psykiskt och socialt (WHO, 1948). Vidare är hälsofrämjande den process som gör det 

möjligt för människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. Hälsofrämjande går 

utöver fokus på människans individuella beteende och riktas mot ett bredare utbud av sociala 

och miljömässiga insatser (WHO, u.å). 
 

Organisationsstruktur: Hur arbete fördelas och arrangeras inom organisationer, vilket 

påverkas av exempelvis ägande, ledning, grupper, roller, produktions- och 

effektivitetsförhållanden samt teknologi (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

       

Strategiskt hälsofrämjande ledarskap: Ett ledarskap där man som chef arbetar medvetet 

och målmedvetet inriktat på att engagera och stimulera sina medarbetare att förbättra sin 

hälsa. Det innebär också att driva ett arbete där man ökar förutsättningarna för bättre hälsa 

genom miljörelaterade och sociala aspekter på arbetsplatsen och inom organisationen 

(Hanson, 2004). 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Ett systematiskt och målinriktat arbete som på 

arbetsplatsen skall fokusera på skadeförebyggande, hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser (Arbetsmiljöverket, 2015b). 

2. Tidigare forskning 
För att få en samlad bild över hur hälsofrämjande ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa och 

huruvida det finns förutsättningarna för ett sådant ledarskap i den sociala praktiken gjordes 

sökningar efter tidigare forskning inom området. I följande kapitel beskrivs först 

sökprocessen. Sedan presenteras en historisk genomgång av hur det hälsofrämjande synsättet 

växt fram inom arbetsmiljöområdet. Därefter presenteras de tematiseringar som framkom av 

tidigare forskning.  

2.1. Litteratursökning  
Litteratursökningar har genomförts med användning av databaser såsom Soc.index, Swe.pub, 

DIVA, Libris, och Discovery med sökord som: “health promotion, leadership, health 

interventions, organization, employee wellbeing, social work, stress and burnout” samt 

“hälsofrämjande ledarskap, ledarskap, medarbetare, hälsa och organisation”. Genom 

sökningar på både engelska och svenska har materialet fått en bredd samt att det framkommit 
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att mycket relevant forskning görs i Sverige. Som komplement till detta användes 

kurslitteratur från socionomprogrammet samt relevant litteratur utifrån referenser på artiklar 

funna genom databassökningar. Även litteratur som rekommenderats av en HR (Human 

Resource)-konsult inom kommunal verksamhet har använts. För att få relevanta siffror och 

fakta om hur det ser ut när det gäller sjuktal och preventivt arbete har publikationer på 

Arbetsmiljöverket samt Försäkringskassan varit till hjälp. Vidare har referenser genom 

Google Scholar samt Libris använts och därigenom har vi funnit böcker och avhandlingar. 

Genom den forskning som erhållits via sökningar har vi sedan gjort urval till 

forskningssammanställningen. Urvalet baseras på vetenskaplig granskning (peer-review), 

publiceringsår, giltighet för svenska förhållanden och hur ofta studierna refererats i annan 

forskning. Efter sammanställning av litteraturstudier framkom följande teman: 1) Arbetsmiljö 

i offentlig verksamhet, 2) Ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa samt  

3) Organisationens betydelse för ett hälsofrämjande ledarskap i offentlig verksamhet.  

2.2. Historik 
Under de senaste decennierna har den arbetsrelaterade ohälsan som exempelvis visat sig i 

högre sjukfrånvaro ökat i Sverige trots lång tradition av arbetsmiljöarbete (Åkerlind, 

Ljungblad, och Granström, 2010) 1. Detta arbetsmiljöarbete har fokuserat mycket på den 

fysiska arbetsmiljön och resulterat i att minska exempelvis belastningsskador. Trots detta 

präglas inte hälsoläget i arbetslivet av någon bärkraftig utveckling. Traditionellt 

arbetsmiljöarbete kompletteras därför med hälsofrämjande interventioner på organisation-, 

grupp- och individnivå (ibid). Begreppet hälsofrämjande kommer från engelskans health 

promotion vilket lanserades som strategi för hälsofrämjande arbete redan 1974 i en 

kanadensisk rapport (Haglund & Tillgren, 2009). Begreppet konkretiserades år 1984 av en 

arbetsgrupp vid Europakontoret på World Health Organization (WHO). Under en 

hälsokonferens i Ottawa 1986, initierad av WHO, definierades begreppet hälsopromotion. 

Begreppet innefattar den process där människor får möjlighet att förbättra sin hälsa genom att 

öka kontrollen över sin egen livssituation. Sju grundläggande principer lades till i Ottawa-

definitionen av hälsopromotion år 2005, angående vilka benämningsfaktorer som rör hälsan. 

Följande principer fastslogs: helhetssyn på hälsa, social rättvisa, delaktighet, jämlikhet, 

tvärsektionellt arbete, vidmakthållande och empowerment (ibid.).  

                                                
1 Stycke 2.2 – 2.4  är en vidareutveckling av tidigare inlämnade examinationsuppgifter; Evidens i det sociala 
arbetet. 3 jan 2017; 4 jan 2017. Högskolan i Gävle. 
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Med empowerment menas egenmakt, det vill säga att individen använder sin egen styrka och 

kunskap för att på så sätt se sina egna behov, förändra sin situation eller sin målsättning. 

(Payne, 2005). I det svenska folkhälsoarbetet innefattas även säkerhetsfrämjande, målinriktat 

och systematiskt sjukdomsförebyggande insatser samt hälsofrämjande insatser (Haglund & 

Tillgren, 2009). Detta för att skapa jämlika förutsättningar och god hälsa för alla invånare. 

Vidare konkretiseras detta hälsoarbete genom åtgärder inom lagstiftning, ekonomisk politik 

samt hälsoinformation på grupp- och individnivå, för att skapa fördelaktiga förutsättningar 

och miljöer. Genom att uppmärksamma policyprocesser inom organisation, struktur och miljö 

kan man i praktiken se om politiska intentioner omsätts för att främja invånarnas hälsa. Den 

individuella hälsostatusen påverkas av såväl beteenderelaterade som strukturella faktorer. 

Dessa faktorer är i sin tur kopplade till individens materiella, kulturella och finansiella 

resurser samt sociala förutsättningar som exempelvis samhällsnormer och individens nätverk. 

Det är därför av vikt att dessa områden främjas med aktiviteter i samhället (ibid.). 

2.3. Tematisering utifrån tidigare forskning 

2.3.1 Arbetsmiljö inom offentlig verksamhet 

För att mäta hälsa används sjukfrånvaro som en indikator, men hälsa innebär mer än bara låg 

sjukfrånvaro bland anställda (Eriksson, Skagert & Dellve, 2013). Hälsa kan även mätas 

genom medarbetares känsla av arbetstillfredsställelse samt arbetsengagemang. Genom att 

analysera de processer som leder fram till en bättre hälsa, som exempelvis i vilken 

utsträckning organisationer främjar psykosocial arbetsmiljö och chefers förmågor och 

kunskaper till hälsofrämjande arbete, kan man få en uppfattning av hur medarbetares hälsa 

främjas. För att möjliggöra ett sådant ledarskap krävs tid och resurser. Genom att arbeta 

utifrån de arbetsmiljöfrågor som de anställda själva prioriterar kan man få ett naturligt 

engagemang, där drivkraften för ett hälsofrämjande arbetssätt kommer inifrån organisationen. 

För att utveckla hälso- och arbetsmiljöarbetet har arbete utförts i projekt där man använt sig 

av forskningsbaserat arbetsmaterial. Syftet har varit att öka medvetenhet och förutsättningar 

för hälsa, uppmärksamma friskfaktorer, se vad som är stödjande respektive hindrande faktorer 

gällande hälsofrämjande arbete samt hur roller, ansvarstagare och synsätt bland både 

medarbetare och ledare påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Här är viktigt att verkligen se 

de problem som finns inom organisationen och att skapa handlingsplaner och systematiskt 

följa upp arbetet (ibid.).   
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2.3.2 Ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa 

Genom interventioner i samarbete med chefer, HR – enheten, företagshälsovård och 

arbetsplatsers skydds- och arbetsmiljöombud kan man skapa ett fördelaktigt hälsofrämjande 

utvecklingsarbete (Eriksson et al., 2013). Inom dessa enheter och områden har man arbetat 

med exempelvis strukturer för hälsofrämjande utveckling, samband, synsätt och 

förutsättningar för hälsa, hälsoperspektiv, ledar- och medarbetarskap, samt mål och grund för 

hälsofrämjande ledarskap (ibid.). För att bidra till minskade sjuktal och färre 

långtidssjukskrivna medarbetare behöver chefer och ledare mer utbildning inom 

hälsofrämjande ledarskap (Guthenberg, 2011). Ett arbetssätt som kännetecknas av utveckling, 

delaktighet och positivt stöd utgör delar av det hälsofrämjande arbetet. Olika ledarskapsstilar 

kan inverka på medarbetares hälsa och välbefinnande (ibid.). Enligt Eriksson et al. (2013) 

visar forskning att medarbetares välmående är starkt kopplat till hur ledarskapet bedrivs. 

Genom utbildning om hälsofrämjande interventioner kan chefers förmåga öka att driva ett 

hälsofrämjande arbete. Dock är det organisatoriska stödet avgörande för att få ett långsiktigt 

resultat. Detta stöd saknas ofta inom offentlig verksamhet där många mellanchefer i sin 

utsatta position, blir klämda av krav från ledning, medarbetare, klienter och samhälle (ibid.).  

 

 

2.3.3 Organisationens betydelse för hälsofrämjande ledarskap inom offentlig 

verksamhet 

Enligt Åkerlind et al. (2010) finner man ofta en högre sjukfrånvaro och ett sämre hälsoläge 

inom kommunala organisationer i jämförelse med andra arbetsgivare. Därför har 

undersökningar utförts för att se skillnader mellan kommuner. Här fann man det intressant att 

undersöka om det fanns kopplingar mellan kommuners frihet i hur verksamheter organiseras 

samt hur personalpolitiken bedrivs, med skillnader gällande medarbetares hälsa och 

sjukfrånvaro. Studien omfattade ett urval av medarbetare inom kommunal vård och omsorg. 

Studiens frågeställning inriktades på ledarskap, krav och kontroll, grupper, 

organisationskultur samt klimat, distributiv rättvisa, empowerment, socialt stöd och 

interaktion, hälsofrämjande åtgärder samt självskattad hälsa. Med studien ville man 

undersöka om medarbetarna hade ett bättre hälsoläge där man inom organisationen riktar in 

sig på ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete genom verksamhetsstyrning och ledarskap. 

Resultatet visade att det fanns tydliga samband mellan medarbetarnas hälsoläge och 

arbetsgivarfaktorer. Att man fann sådana tydliga samband utifrån ovan nämnda 
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undersökningar i Åkerlind, Ljungblad och Granströms studie stärker skälen till att 

organisationer ska ha ett konkret och brett utbud av hälsofrämjande insatser genom att 

tillämpa en hälsofrämjande strategi där man har ett utvecklingsinriktat ledarskap (ibid.) För 

att en sådan hälsofrämjande strategi ska vara möjlig är det organisatoriska stödet av väsentlig 

vikt när det gäller långsiktiga resultat enligt Eriksson et al. (2013). 

 

2.4. Sammanfattning av kunskapsområdet 
Utifrån genomgången av tidigare forskning kan man utläsa några perspektiv som är mer 

tydliga än andra. Exempelvis är chefs- kontra medarbetarperspektiv centralt med fokus på det 

salutogena synsättet (Eriksson et al., 2013; Åkerlind et al., 2010). Även det systemteoretiska 

synsättet är tydligt. Med systemteorin analyseras individ, arbetsgrupp samt organisationers 

roller ur ett hälsoperspektiv (Åkerlind et al., 2010). Frågeställningar av relevans som reses i 

tidigare forskning är hur man kan utveckla förståelse, både teoretiskt och praktiskt, för hur 

hälsofrämjande åtgärder kan effektiviseras (Haglund och Tillgren, 2009). Vidare 

frågeställningar är hur ledarskap kan bidra till bättre hälsa, hur medarbetarna påverkas av 

organisatoriska faktorer och hur information och delaktighet ser ut för medarbetare (Eriksson 

et al., 2013; Theorell et al., 2013). Tidigare forskning och frågeställningar av intresse för 

studien är frågor rörande ledarutveckling och utbildning inom utvecklande ledarskap samt hur 

sådan typ av utbildning skulle kunna se ut (Guthenberg, 2011).  

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående tidigare forskning att det finns ett tydligt samband 

mellan medarbetares hälsa och sjukfrånvaro med arbetsgivarfaktorer. Detta stärker skälen till 

hälsofrämjande insatser och utvecklingsinriktat ledarskap i offentlig verksamhet (Åkerlind et 

al., 2010). När organisationer riktar sitt fokus mot ett hälsofrämjande arbete kan hälsan hos 

organisationens medarbetare förbättras (Haglund & Tillgren, 2009). Ledarskapet har en viktig 

roll för hur medarbetare upplever sin arbetssituation och det hälsofrämjande arbetet inom 

organisationer bygger på utövat ledarskap (Eriksson et al., 2013). Här är det organisatoriska 

stödet avgörande för att få ett långsiktigt resultat (ibid.). Genom att uppmärksamma 

policyprocesser inom organisation, struktur och miljö kan man i praktiken se om politiska 

intentioner omsätts för att främja invånarnas hälsa. (Haglund & Tillgren, 2009). 
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3. Teoretisk referensram 
Vi har i denna studie utgått från ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär en 

utgångspunkt i att den sociala verkligheten konstrueras genom sociala interaktioner (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Genom denna utgångspunkt analyseras hur människan upplever sin hälsa 

och arbetets krav i relation till ledarskapet och organisationen. Vidare presenteras i detta 

avsnitt de mest centrala perspektiven utifrån tidigare forskning och härav valet av dessa 

perspektiv i denna studie. Utifrån det salutogena perspektivet har vi i vår analys valt att lägga 

tyngdpunkten på KASAM-verktyget men även använt oss av systemteori då vi fann den 

relevant för studien eftersom man kan analysera olika systems betydelse ur ett 

hälsoperspektiv. 

 

3.1. Salutogent perspektiv 
Inom det salutogena perspektivet har man ett holistiskt synsätt (helhetssyn) där man fokuserar 

på vilka faktorer som skapar hälsa hos människor (Antonovsky, 2005) 2. Antonovsky menar 

att man genom att fokusera på dessa faktorer kan ”hela” det sjuka. I motsats till patogenes, 

vilket innebär att man fokuserar på vad som skapar sjukdom, fokuserar man inom detta 

perspektiv på vad som skapar hälsa. Antonovsky menade att man genom detta kan se hur 

människan trots sjukdom blir frisk eller ändå rör sig mot hälsa och välmående. Genom att 

undersöka hur människor kunde behålla en god hälsa eller bli friska trots att de genomgått 

svåra, stressfulla eller traumatiska situationer fann Antonovsky att de som klarade sig bäst 

hade en hög känsla av sammanhang – KASAM. Komponenterna i KASAM består av 

följande: 1) Hög känsla av meningsfullhet där känslan av betydelsefullhet skapar motivation i 

människans liv. 2) Att individen begriper i hög utsträckning varför saker händer, det vill säga 

förstår orsak och verkan, både inom sig och i omvärlden. 3) Begripligheten i sin tur påverkar 

hur individen hanterar det som händer, det vill säga, personen har de resurser som behövs vid 

agerande för de krav som ställs på denne. Detta innebär också att personerna har fler strategier 

för att hantera olika svårigheter i de fall de inte kan påverka det som händer i deras liv (ibid.).  

 

 

 

                                                
2 Stycke 3.1 - 3.2 är en vidareutveckling av en tidigare inlämnad examinationsuppgift; Hur överlevde Kenth 
Rågsved?  22 maj 2016. Högskolan i Gävle. 



 

 11 

Hansson (2004) menar att medarbetare kan uppleva begriplighet genom stöd och återkoppling 

från chefer, kollegor och klienter och brukare. Vidare kan hanterbarhet erfaras genom 

möjligheter till att påverka och vara delaktig i beslut på arbetsplatsen samt att meningsfullhet 

kan öka med tydliga visioner och mål inom organisationen (ibid.). Genom att använda 

Antonovskys KASAM som analysverktyg för vår empiri analyserade vi intervjupersonernas 

svar efter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att tolka och uppskatta deras 

känsla av sammanhang.  

 

3.2. Systemteoretiskt perspektiv 
Systemteorins fokus på individen som en del av en helhet, ett system, gör att man kan se hur 

olika system samverkar och påverkar varandra på ett komplext sätt (Payne, 2008). Enligt det 

systemteoretiska synsättet ser man samband till varför saker händer cirkulärt, vilket innebär 

att när en del av systemet förändras så förändras hela systemet. Detta i sin tur innebär att för 

funktion krävs att delarna hänger ihop, då funktionen inte kan drivas av enbart separata 

beståndsdelar. Systemteorin utgår från rangordnade nivåer där varje nivå bygger på den 

föregående och varje system präglas av identitet och gränser (ibid.).  

 

Den systemekologiska modellen består av en cirkel där man längst in finner mikrosystemet 

(Klefbeck & Ogden, 2003; Andersson, 2007). Inom mikrosystemet finns individen och 

dennes närmaste omgivning. Här lever individen i ömsesidig relation med sin omgivning 

vilken kännetecknas av närhet samt omedelbarhet, exempelvis hem och arbetsplats. Inom 

mesosystemet är mikrosystemet inbördes relaterat till mesosystemet i en bestämd tidpunkt, till 

exempel individers kontakter med andra instanser, såsom föräldrars förhållande till skola eller 

förskola men också sådant som oro och stress på en arbetsplats kan påverka relationer inom 

familjer. Exosystemet, utanför mesosystemet, består av samma strukturer som mesosystemet. 

Här påverkas individen genom sin befintliga miljö även om individen inte verkar i direkt 

mening. Exosystemet är en skildring av närsamhället och de institutioner som fungerar där 

som exempelvis arbetsliv, barnomsorg, hälso- och sjukvård och myndigheter. Ytterst i cirkeln 

fungerar det abstrakta makrosystemet som utgörs av lagstiftning, politik, media, institutioner, 

värderingar och normer vilka får sitt konkreta utlopp i de inre systemen. Här påverkar 

dimensioner varandra inifrån och ut samt utifrån och in. Betydelsen av vad som händer 

mellan systemen och hur det i sin tur påverkar vad som händer i de olika systemen kan därav 

vara mycket stor (ibid.).  
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Den systemekologiska modellen fokuserar på risk- och skyddsfaktorer kring individen 

(Andersson, 2007). På så vis kan lämpliga insatser stärkas upp inom systemen (ibid.). Det 

systemteoretiska perspektivet blev tillämpligt för studien då syftet var att undersöka om 

arbetsmiljön fungerar utifrån samhällets bestämmelser genom organisation och ledarskap ner 

till grupp- och individnivå. För att vidga analysen från medarbetarnas upplevelse av hälsa till 

deras upplevelse av ledarskapets betydelse för hälsan blev det av betydelse att analysera hur 

saker fungerar inom och mellan systemen. Detta för att undersöka vilken betydelse 

organisationen har när det kommer till krav kontra resurser. Här blev systemteorin ett 

användbart redskap genom att det belyser de nätverk och grupper som finns kring individen 

för att se vad som skapar problemen där (Klefbeck & Ogden, 2003).  

 

Systemteorin blev relevant att använda då man som Payne (2008) beskriver analyserar en 

profession och en organisatorisk struktur eftersom man analyserar och accepterar den 

existerande sociala ordningen. Det finns många fördelar med ett systemperspektiv, bland 

annat att det inte bara fokuserar på individnivå utan att man ser hela systemet som en 

samverkande enhet. Detta bidrar till att det också läggs större vikt på att omgivningen skall 

genomgå en förändring för att förändra en individs livsmiljö (ibid.). När det gäller 

hälsofrågans betydelse kan det konstateras att ohälsoproblemet finns på minst tre olika nivåer 

i samhället: nationellt, organisatoriskt och mänskligt (Hanson, 2004). Problemets spridning 

kommer kräva nya idéer och nya handlingsvägar (ibid.).  

 

4. Metod 
Här nedan följer en beskrivning av tillvägagångssätt för insamlande av material till studien 

samt vilken arbetsprocess som genomförts för att säkerställa att studien skulle bli så 

tillförlitlig som möjligt. Härefter presenteras även de forskningsetiska ställningstaganden som 

vidtagits i studien och om vår förförståelse i ämnet. 

 

4.1. Kvalitativ metod 
Enligt Kvale & Brinkmanns (2009) beskrivning av den kvalitativa intervjumetoden är syftet 

med denna att begripa världen ur intervjupersonens perspektiv och utifrån dennes erfarenheter 
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utveckla en mening om undersökningsområdet. Mot bakgrund av detta användes den 

kvalitativa intervjumetoden eftersom vi var intresserade av att få kunskap om 

intervjupersonernas upplevelser. Den halvstrukturerade intervjuformen som användes, har 

som mål att från intervjupersonen få beskrivningar av dennes livsvärld. Syftet var att tolka 

innebörden av deras beskrivningar för att sedan analysera detta (ibid.). I denna studie 

genomfördes fyra intervjuer med medarbetare på arbetsplatser som arbetar utifrån ett 

hälsofrämjande ledarskap. Till de arbetsplatser som var av intresse skickades ett 

informationsbrev via mail för att se hur gensvaret blev. Då svarsfrekvensen var låg användes 

ett snöbollsurval, där man börjar med en intervju och den personen man intervjuar i sin tur ger 

förslag på personer att fråga om en intervju (Ahrne & Svensson, 2015).  
 

Genom att analysera empiriska data i kombination med teorier och tidigare forskning utgick 

vi från ett abduktivt angreppssätt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det abduktiva 

tillvägagångssättet har inneburit att det inledningsvis fanns en teoretisk förståelse hos oss som 

författare av denna studie vilket formade intervjuguiden samt närmandet av empirin. Genom 

ett öppet förhållningssätt under datainsamlingsprocessen har sedan denna teoretiska förståelse 

modifierats och utvecklats under studiens gång (Ahrne & Svensson, 2015). Områden som inte 

klart var tydliga teoretiska utgångspunkter i inledningsskedet men som blev intressanta under 

genomförandet av studien var exempelvis vilka resurser som finns för hälsofrämjande 

ledarskap samt hur organisationer förmedlar sina mål och visioner till de anställda. I studien 

användes halvstrukturerade intervjuer med en intervjuguide som undersökningsinstrument. 

Intervjumetoden valdes på grund av möjligheten att klargöra och utvidga svaren genom 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa intervjuer transkriberades, vilket innebär att 

de översattes från muntligt språk till skrivet. Svaren kategoriserades sedan utifrån våra 

frågeställningar och tematiseringar. Detta låg sedan till grund för analys och tolkning av 

resultat. Empirin analyserades därefter med hjälp av valda teorier.  

 

4.2. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vid kvalitativa studier är det först och främst en hög intern validitet man vill uppnå och för att 

göra detta handlar det om att undersöka det man har för avsikt att undersöka (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intern validitet innebär med vilken trovärdighet man som forskare 

rapporterar den sociala verklighet som intervjupersonerna uttryckt (Bryman, 2011). Detta 

eftersträvades genom att utforma intervjuguiden efter studiens syfte och frågeställningar. 
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Efter varje intervju kontrollerades om det möjligen behövdes revideras frågor i 

intervjuguiden, detta för att vara helt säkra på att frågorna kunde kopplas till studiens syfte 

och frågeställningar. Alltså genom att forma om frågor så att de blev öppna och klargörande 

samt hade ett begripligt språk för intervjupersonerna. Detta för att intervjupersonerna skulle 

kunna ge oss så informationsrika svar och bra beskrivningar som rörde det ämne vi ville ha 

svar på för att sedan tematiseras och kategoriseras utifrån valda frågeställningar. Som Kvale 

& Brinkmann (2014) menar kan den som ställer frågorna hämta in respons från 

intervjupersonen under intervjun. Genom att t.ex. upprepa och sammanfatta samt om det 

behövdes be om förtydligande genom att ställa frågan på annat vis kunde det styrkas om deras 

tolkning av frågan stämde med den mening som var ämnad (ibid.). På så vis bekräftades att 

intervjupersonens verklighet uppfattats på rätt sätt (Bryman, 2011). Genom detta 

tillvägagångssätt kunde frågorna prövas för att se om dessa träffade målet.  

 

Validiteten är beroende av reliabiliteten (Larsson, 2005). Reliabilitet kan i kvalitativ forskning 

vara svår att fastställa eftersom utvärdering av sådan forskning kan vara svår att göra. Man 

måste då istället sträva efter att beskriva samt upptäcka ett fenomens kvalitet (ibid.). 

Reliabiliteten handlar bland annat om studiens pålitlighet (Bryman, 2011). För att påvisa en 

studies pålitlighet krävs att man redogör hur man gått tillväga genom hela sin 

forskningsprocess (ibid.). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska allt i studien vara så 

transparent och tydligt beskrivet att en annan forskare skall kunna göra en liknande studie och 

få fram samma eller ett snarlikt resultat. För att nå en hög pålitlighet beskrivs utförligt metod 

samt tillvägagångssätt genom hela studien. För att säkerställa pålitligheten utformades 

intervjuguiden så att samma fråga ställs, men på olika sätt.  

 

Med generaliserbarhet menas överförbarhet, det vill säga hur man av studiens resultat kan dra 

allmänna slutsatser om att dessa skulle gälla för exempelvis en större population (Bryman, 

2011). Det är svårt med en generaliserbarhet i kvalitativa studier (Svensson & Ahrne, 2015). 

Man kan få till en viss generaliserbarhet om man studerar fler miljöer och sedan jämför dem 

med varandra (ibid.). Bryman (2011) beskriver att det viktiga vid bedömning av 

generaliserbarhet i kvalitativ forskning är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som 

formuleras med grund i empirin. Inom tidsramen för denna studie fanns ingen ambition om att 

uppnå en allmän generaliserbarhet eftersom de intervjuer som gjordes var få till antalet. Vi 

önskade dock få en uppskattning av situationen inom det studerade området och anser därför 

att resultatet kan bidra lokalt samt vara användbart i vidare forskning. 
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4.3. Forskningsetiska ställningstaganden  
För att samhälle och individer ska kunna utvecklas är det nödvändigt med forskning 

(Vetenskapsrådet, 1990). Forskning ska bedrivas för samhället och dess medlemmar gällande 

viktiga frågor och med hög kvalitet för att tillgängliga kunskaper ska kunna fördjupas, 

utvecklas och metoder förbättras. Initialt gjordes en avvägning av vad det förväntade 

undersökningsresultatet gav i förhållande till vilka konsekvenser undersökningen fick för 

deltagarna, eller tredje person både ur kort- och långsiktigt perspektiv. Forskning gällande att 

exempelvis förbättra människors hälsa och livsvillkor väger tungt (ibid.). Att förbättra 

människors hälsa är i slutänden målet med det hälsofrämjande arbetet vilket är vad denna 

studie handlar om. 

 

För att individen ska skyddas finns enligt Vetenskapsrådet (1990) fyra huvudsakliga krav på 

forskningen: 1) Informationskravet: Deltagarnas rätt till att få veta studiens syfte, villkor, att 

det är frivilligt att delta samt att man närsomhelst kan avsluta sin medverkan.                         

2) Samtyckeskravet: att deltagarna i studien samtycker till att medverka.                                

3) Konfidentialitetskravet: att allt som sägs och skrivs, exempelvis personuppgifter, 

intervjusvar etcetera, avidentifieras och hålls anonymt. Här är det även viktigt att vidta de 

åtgärder som behövs för att utomstående ej ska kunna lista ut vilka som medverkat i studien. 

4) Nyttjandekravet: vilket innebär att uppgifter vi får enbart kommer att användas för studiens 

ändamål (ibid.). Dessa forskningsetiska aspekter informerades våra intervjupersoner om i 

samband med inledande kontakt via informationsbrev (se bilaga 1). Samtliga intervjupersoner 

informerades dessutom muntligt om var och hur studiens resultat skulle komma att publiceras. 

 

4.4. Förförståelse 
Rökenes och Hanssen (2007) beskriver hur människan tolkar och förstår andra genom sin 

förförståelse vilket innebär utifrån sina egna känslor, tankar och erfarenheter. Det fanns en 

medvetenhet hos oss om att vår förförståelse kunde påverka hur vi tolkar intervjupersonernas 

svar vid analys i studien. Intentionen är dock att förstå intervjupersonernas upplevelser utifrån 

deras perspektiv. Men det är också genom att vara medvetna om hur vår egen förförståelse ser 

ut som vi kan skapa ny förståelse och mening i det samspel som sker mellan intervjuare och 

intervjuperson (ibid.). Författarna av denna studie har båda två erfarenheter av ledarskap i 
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olika former, både att leda samt att utbilda blivande chefer i kommunikation och ledarskap. 

Detta skapar en plattform där förståelsen för både medarbetare och chefer får ta plats. Här 

används förförståelsen som ett fördelaktigt verktyg där vi inte tar parti för någon sida utan kan 

se bägge sidor som viktiga för att få ett tydligt sammanhang. 

5. Resultat och analys 
Inledningsvis i detta kapitel ges en kort presentation av intervjupersonerna. Vidare presenteras 

resultaten utifrån tidigare tematiseringar: 1) Arbetsmiljö i offentlig verksamhet,  

2) Ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa samt 3) Organisationens betydelse för ett 

hälsofrämjande ledarskap i offentlig verksamhet. Under varje tema används underrubriker för 

att det ska bli så överskådligt som möjligt. Därefter analyseras resultatet med hjälp av 

Antonovskys analysverktyg KASAM samt systemteori.  

 

5.1. Beskrivning av intervjupersoner 
Samtliga intervjuer har gjorts på olika orter inom en medelstor svensk kommun. Dessa 

intervjupersoner arbetar i någon form av socialt arbete i offentlig verksamhet. De arbetar i 

direkt kontakt med brukare och klienter men en av intervjupersonerna arbetar även på 

kommunal strategisk nivå. Alla intervjupersoner är kvinnor i åldrarna 42-55 år. Intervjuperson 

ett och två arbetar inom samma organisation där man har ett uttalat hälsofrämjande ledarskap, 

under samma verksamhetschef men med olika enhetschefer. Dessa intervjupersoner har bägge 

tvåårig gymnasial utbildning. Den ena har varit på samma arbetsplats i drygt trettiofem år och 

den andra har varit inom verksamhetsområdet i femton år men på olika arbetsplatser varav 

den senaste arbetsplatsen i fyra år. Intervjuperson tre och fyra har socionomutbildning men 

arbetar inom olika kommunala verksamheter. Den ene socionomen har arbetat inom 

kommunala verksamheter sedan drygt tjugofem år tillbaka och varit på sin nuvarande 

arbetsplats sedan 2010. Den andre socionomen har arbetat sedan 2011 på sin nuvarande 

arbetsplats.   
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5.2. Arbetsmiljö inom offentlig verksamhet 

5.2.1 Stöd och återkoppling från kollegorna 

Samtliga intervjupersoner uppger att de trivs på sin arbetsplats med sina kollegor och 

arbetsuppgifterna. Intervjuperson tre beskriver att hon trivdes bättre med administrativt arbete 

än arbetet med klienterna medan de övriga beskriver att de upplever arbetet med människor 

som väldigt givande vilket intervjuperson två ger uttryck för i följande citat: 

 
IP 2: Mm, jag trivs faktiskt jättebra! …ja, jag är ju alltid motiverad när jag går till jobbet för 
det är brukarna i fokus som är i mitt hjärta. 
 

Att trivas på sin arbetsplats, med sina arbetsuppgifter och sina kollegor skapar mening, vilket 

är det viktigaste av de tre begreppen för människans känsla av sammanhang (Antonovsky, 

2005; Hanson, 2004). Studiens resultat visar att intervjupersonerna upplever stöd och 

återkoppling från sina kollegor i arbetet, dock tycks det vara i olika grad beroende på hur nära 

man står varandra och hur överens man är i värderingsfrågor. 

 
IP 1: ...på det stora hela i vardagsrutiner känner jag bra stöd. Men vi skulle nog kunna 
förbättra oss om vi pratade mer om värderingar och innebörden av det vi gör i jobbet… 

 
 

Som Antonovsky (2005) menar, handlar begripligheten om i vilken grad man upplever alla 

intryck samt all information i tillvaron som greppbara, förnuftsmässiga, förutsägbara och 

strukturerade. Hanson (2004) menar vidare att medarbetarna genom stöd och återkoppling 

från sina kollegor kan känna en ökad grad av begriplighet. Resultatet visar att 

intervjupersonerna upplever stöd och återkoppling från kollegorna vilket enligt Antonovsky 

och Hanson ger större begriplighet på arbetsplatsen. Enligt KASAM innebär begreppet 

mening, människans motivationskomponent, vilket svarar på alla våra frågor om varför saker 

sker som exempelvis vad det här ger mig och varför ska jag göra det (Hanson, 2004). Utifrån 

ovanstående citat från intervjuperson ett, kan även tolkas att stöd och därmed begriplighet 

skulle kunna öka om man diskuterade meningen om varför man är på sitt arbete. Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv fokuserar man på individen som en del av systemet och hur 

individer både påverkar och påverkas av varandra (Payne, 2008). Här anser vi det av vikt att 

medarbetare får tydliggöra sina värderingar och hur man ser på sitt arbete eftersom 

arbetsplatser är som arenor där individernas sociala sammanhang och livsmiljö är av 

betydande vikt (Hanson, 2004).  
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5.2.2 Delaktighet och inflytande i det vardagliga arbetet 

Några av intervjupersonerna upplever att de har inflytande över- och är delaktiga i hur det 

vardagliga arbetet utformas, vilket understryks av följande citat: 

 
IP 4: Jag känner mig delaktig, jag känner mig högst delaktig, jag får ju skriva fram hur jag 
tänker jobba framöver… var vi ska lägga fokus, lägga fram förslag, vilka områden som är 
viktiga.   

 

Intervjuperson fyras upplevelse av hög delaktighet och inflytande på arbetsplatsen innebär 

enligt Hanson (2004) kopplat till Antonovskys teori om KASAM att denne person även har 

hög hanterbarhet. Begriplighet innebär att individen har en förmåga att bedöma sin verklighet 

och förstå varför saker sker vilket är en förutsättning för att kunna hantera verkligheten 

(Hanson, 2004). Vidare beskriver Hanson hur hanterbarhet kan erfaras genom möjligheter till 

att påverka och vara delaktig i beslut. Denna delaktighet och detta inflytande ger en större 

hanterbarhet (ibid.). Intervjuperson tre särskiljer sig dock något från de övriga 

intervjupersonerna då hon upplever lägre delaktighet men mer inflytande ju längre tid hon var 

på arbetsplatsen. 

 
IP 3: Det fanns möjlighet att påverka men inte så mycket, det var ofta bara att jobba på... så 
här har vi alltid gjort, ibland tog man sig eget handlingsutrymme och gjorde saker som 
kanske inte var helt by the book... jag kunde tycka att några av mina äldre kollegor var fast i 
tiden och prata om modeller eller sätt att arbeta som var helt urgamla... 

 

 

Att intervjuperson tre uttryckte att hon kände mindre delaktighet kan tolkas som att hon 

känner mindre hanterbarhet. Utifrån intervjuperson tre i citatet ovan kan vi se att hon inte 

tycker sig kunna påverka tillräckligt. Intervjuperson tre hade inte samma syn på arbetssätt 

som sina kollegor och stödet från kollegorna fanns inte i tillräcklig utsträckning för att hon 

skulle känna inflytande på arbetsplatsen. Intervjuperson tre uttryckte dock vidare att hon 

tyckte att hennes inflytande ökade med tiden vilket kan förklaras med att hennes 

yrkesfärdigheter utvecklas genom erfarenheter på arbetsplatsen (Hanson, 2004). 

5.2.3 Delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

När det kommer till arbetsplatsträffar (APT) beskriver de två intervjupersonerna som är inom 

samma organisation och verksamhetsområde hur de har avsatt tid för regelbundna 

arbetsplatsträffar en gång per månad, där man behandlar punkten arbetsmiljö på 

dagordningen. Intervjuperson tre beskriver att de har arbetsplatsträffar en gång per månad, 
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men att det egentligen ska vara varannan vecka. Där diskuterar man verksamhet samt budget, 

ekonomi och något om hur medarbetarna mår. Enligt intervjuperson tre tas den psykosociala 

delen upp under arbetsmiljö men inte tillräckligt. Hälsa tas ibland upp i form av fysisk 

aktivitet, friskvårdsbidrag och fruktkorg. Man berör även till viss del angående stress och hot 

i vardagen. Samma person upplever att tiden inte disponeras rätt på dessa möten utan fel saker 

prioriteras. Intervjuperson ett beskriver i följande citat hur tidspress på arbetsplatsträffarna är 

av stor betydelse för vad man hinner diskutera: 

 
IP 1: Tyvärr i och med att det är sån tidspress på möten... finns det inget under arbetsmiljö, 
då säger bara chefen liksom ”ja arbetsmiljö, har vi någonting där… nehej”, och då går man 
bara vidare. 

 

Av intervjuerna kan man utröna att systematiken gällande arbetsmiljö ser olika ut samt att 

chefernas förhållningssätt påverkar utfallet av deras arbetsplatsträffar. Här verkar tidsaspekten 

vara en viktig faktor för vad chefen prioriterar för frågor som kan utläsas av citatet från 

intervjuperson ett här ovan. Enligt Haglund och Tillgren (2009) skall folkhälsoarbete bedrivas 

systematiskt och målinriktat vilket i sin tur skapar mening för medarbetare på arbetsplatser 

(Hanson, 2004). En av intervjupersonerna, intervjuperson fyra, berättar att de har 

arbetsplatsträffar en gång per vecka där en hel förmiddag avsätts men hela tiden utnyttjas bara 

vid behov. Hon upplever att dessa täta arbetsplatsträffar skapar samhörighet i arbetsgruppen. 

Detta illustreras i följande citat: 
 

IP 4: …nu är det en förmiddag, men det är ju för att det ska finnas utrymme… för att vi har 
synsättet att vi vill veta vad alla vi håller på med... det skapar en sammanhållning, en vi-
känsla... 

 

Intervjupersonen beskriver vidare sin delaktighet som hög men lyfter fram medarbetaransvar i 

vad som ska diskuteras på dessa möten. Punkten arbetsmiljö finns ej på någon dagordning 

men behandlas indirekt, därför kan saker komma upp först när det blir aktuellt mer än 

systematiskt. Varken fysisk, psykosocial arbetsmiljö eller hälsa finns som punkter på 

dagordningen på APT. Däremot behandlas det under enskilda medarbetarsamtal. Som Hanson 

(2004) beskriver innebär en god arbetsmiljö bl.a. möjlighet att påverka på sin arbetsplats. Av 

resultatet kan man dock se en skillnad i upplägg av dessa möten på de olika arbetsplatserna. 

Vilket utrymme arbetsmiljön får på dessa möten verkar också beroende av vilken chef man 

har. Utifrån Theorell et al. (2013) har chefers engagemang och deras förmåga att agera utifrån 

medarbetares perspektiv betydelse för hälsan på arbetsplatsen och detta kan man urskilja av 
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intervjuerna. På en arbetsplats, där ordförandeskapet alterneras mellan personalen, hanteras 

arbetsmiljön systematiskt på möten och inkluderar både fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

samt hälsa. På en annan arbetsplats, där chefen alltid är ordförande på mötet, upplever 

intervjupersonen att arbetsmiljön behandlas mest i form av den fysiska. På de två 

arbetsplatser där man verkar mest nöjd med sina arbetsplatsträffar och med vad som 

diskuteras på dessa upplever intervjupersonerna en hög delaktighet vilket innebär att de också 

får en högre grad av hanterbarhet (Hanson, 2004; Antonovsky, 2005). Detta understryker att 

det naturliga engagemanget kommer från de arbetsmiljöfrågor som medarbetarna prioriterar 

(Eriksson et al., 2013). Eriksson et al., menar vidare att för ett fungerande hälsofrämjande 

arbete måste man se de problem som finns inom organisationen och arbeta aktivt med 

handlingsplaner och systematiskt följa upp detta arbete (ibid.).  

 

På den ena av dessa arbetsplatser där man upplever hög delaktighet i arbetsmiljöfrågor 

hanteras arbetsmiljön systematiskt och inkluderar fysisk såväl som psykosocial arbetsmiljö 

samt hälsa en gång per månad medan den andra ej tar upp dessa punkter systematiskt. Att 

man på den andra arbetsplatsen ändå är så pass nöjd kan belysas av att punkterna ändå 

behandlas systematiskt på de enskilda medarbetarsamtalen. Vidare uttrycker intervjupersonen 

fyra i det andra citatet ovan att de har tätare arbetsplatsträffar som skapar samhörighet och 

mening (Antonovsky, 2005). På de arbetsplatser man är mindre nöjd med sina 

arbetsplatsträffar nämner man tidsbrist och prioriteringar av vad som behandlas på mötena 

som negativa faktorer. Då det är cheferna som styr arbetsplatsträffarna på de senare nämnda 

arbetsplatserna understryker detta att medarbetarna tycks känna mindre delaktighet och 

inflytande vilket behövs för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats (Hanson, 2004).  

 

Under intervjuerna framkom att intervjuperson ett och tre är, eller har varit, sjukskrivna på 

grund av stressrelaterade sjukdomar.  

 
IP 1: …”gick på knäna” och det är ju inte hållbart i längden, det kan funka om det är så i 
perioder… men blir det långvarig stress är det ju inte hållbart. Det har ju faktiskt varit 
anledning till att jag bytt arbetsplats också, för mycket stress, och då blev jag sjuk... 

 

 

Enligt Theorell et al. (2013) kan ett ledarskap där man inte har möjlighet att förstå eller har 

förmågan att agera utifrån medarbetarnas perspektiv påverkar medarbetarnas välmående, 

stressnivå och hälsoläge vilket kan åskådliggöras av citatet ovan. Därav blir det även viktigt 
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att ha ett systemteoretiskt synsätt vilket innebär att man tittar på individers, arbetsgruppers 

och organisationers roller och betydelse i ett hälsoperspektiv (Hanson, 2004.) Som Payne 

(2008) menar behöver man lägga större vikt på att omgivningen skall genomgå en förändring 

för att förändra en individs livsmiljö. 

5.3. Ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa 

5.3.1 Stöd och återkoppling från chefen 

Alla intervjupersonerna i studien upplever sina chefer något olika. Intervjuperson två och tre 

uttrycker att de får för mycket information från sina chefer medan intervjuperson ett och fyra 

upplever information som ett ömsesidigt givande och tagande mellan chef och medarbetare. 

Intervjuperson ett upplever dock brister när det gäller information och stöd från sin chef när 

det handlar om tidsbrist. Vidare upplevs bristande kunskap om varandras uppdrag på den 

arbetsplats där chefen är relativt ny. Samtliga intervjupersoner anger att man känner stöd samt 

att cheferna är tillgängliga i vardagen. Men det fanns dock en önskan från några av 

intervjupersonerna att deras chefer skulle vara mer närvarande i vardagsarbetet och att stödet 

måste efterfrågas och påtalas för att man ska få det vilket uttrycks i följande citat av 

intervjuperson två och tre: 

 
IP 2: …hen tror att våran grupp är mer självgående än vad den är. Så att stöd det får vi, och 
det får jag om jag verkligen påtalar det, men man får söka stödet nästan... vi har efterlyst en 
beskrivning på vad som är hens uppdrag och vad som är vårat uppdrag. Så vi verkligen ska 
veta om varandras uppdrag.  

 
IP: 3…hon hade så mycket att göra, så om hon trodde att vi fixade själva så fick vi göra det. 
Så länge ingen sa något var det sällan hon lade sig i vårat arbete. Jag kan med facit i handen 
säga att jag hade velat att hon fanns mer närvarande i vardagen. 

 

För att öka medarbetarnas känsla av sammanhang på arbetsplatsen behövs enligt Hanson 

(2004) en god relation med chefen samt att man får stöd och återkoppling från denne. Att stöd 

och information måste efterfrågas för att chefen tror att arbetsgruppen är mer självgående än 

vad den är, som intervjuperson två beskriver, tycks vara ett tecken på att arbetsinnehåll och 

riktlinjer ej är tydliga på arbetsplatsen, vilket skapar sämre förutsättningar för begriplighet 

och hanterbarhet hos medarbetarna (ibid.). Intervjuperson tre beskriver en önskan om mer 

stöd och återkoppling, där upplevelsen av chefens brist på tid kan styrka det Hanson (2004) 

beskriver, att chefers otillräckliga tid för verksamhetens personal kan skapa ett minskat 

engagemang hos chefen för det dagliga arbetet. Det av personalen önskade stödet kan då 
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utebli (ibid.). På en av arbetsplatserna upplever man att det är tillåtet att vara frånvarande när 

man är sjuk både från chef samt från sina kollegors sida. Intervjuperson tre hade en 

uppfattning om att det var jobbigare att sjukskriva sig då detta ändå innebar jobb hemifrån 

eller mer jobb för kollegorna än att gå sjuk till jobbet. På de bägge arbetsplatserna inom 

samma organisation upplever man från kollegorna tillåtelse att vara frånvarande när man är 

sjuk men att minimala resurser och chefers oförstående för vad arbetet innebär gör att man 

inte känner detsamma uppifrån. Intervjuperson två beskriver sin uppfattning av bristande 

förståelse från sin chef i nedanstående citat: 

 
IP 2: I personalgruppen tillåts man nog vara sjuk, men ringer man som nu i det här 
specifika fallet som var, så var det en arbetskollega som ringde sig sjuk, och då fick hen 
höra av chefen att ”oj, oj, oj, det här blir dyrt för verksamheten”. Ingenting om att ”oj, vad 
tråkigt att du är sjuk, hoppas du kryar på dig snart.”… 

 

I dagsläget har den ökande sjukfrånvaron bland medarbetare blivit en alltmer kännbar kostnad 

för arbetsgivare (Hanson, 2004). Inom hälsofrämjande organisationer har man i ett led att 

arbeta mer salutogent börjat mäta frisknärvaro i stället för sjukfrånvaro vilket kan öka risken 

för sjuknärvarande på arbetsplatserna (ibid). Citatet ovan belyser tydligt att kostnaden för 

sjukskrivningen är central utifrån chefens svar och därav upplevs heller inget stöd från chefen 

vilket ökar risken för att medarbetarna går sjuka till arbetet. Som Hanson (2004) beskriver 

tycks också vetskapen om att kollegor och klienter blir drabbade av ens frånvaro eller att man 

ändå får arbeta hemifrån göra att man blir mindre benägen att sjukskriva sig. Ambitionen med 

en hälsofrämjande satsning bör därför sträcka sig längre än att bara se till frisknärvaron på 

arbetsplatsen. Att skapa bättre förutsättningar för sina medarbetares hälsa innebär att öka 

deras välbefinnande och därmed öka arbetsglädjen. På så vis skulle man kunna öka 

engagemang och produktivitet utan att de anställda riskerar att drabbas av 

utmattningssyndrom (Hanson, 2004). Med utmattningssyndrom menas stressrelaterad psykisk 

ohälsa, som oftast ett resultat av en långdragen process som medfört både kroppsliga samt 

psykiska problem (Socialstyrelsen, 2003). 

5.3.2 Delaktighet och inflytande  

För att öka medarbetares känsla av sammanhang är relationen till sin chef av väsentlig vikt 

(Hanson, 2004). Samtliga intervjupersoner uttrycker att de känner förtroende och tillit till sina 

chefer, intervjuperson fyra beskriver dock en högre grad av detta i följande citat: 
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IP 4: …det är en sådan ömsesidig tillit, så att man nästan vet vad den andra tänker, men så 
har vi jobbat ihop länge... 

 

Intervjuperson fyras upplevelse understryker det Hanson (2004) beskriver, att ökad 

delaktighet för medarbetarna innebär en dialog vilken är grunden för delaktig kommunikation 

och för detta krävs att man lär känna varandra. Ökad delaktighet innebär också att chefer 

vågar släppa kontrollen och visa att man litar på sina medarbetares förmåga vilket i sin tur 

skapar ömsesidig tillit (ibid.). 

 

Medarbetarsamtalet är enligt Hanson (2004) ett viktigt instrument för chefers ledarskap. 

Under ett sådant samtal kan chefer förutom att prata om arbete och kompetensutveckling, ta 

reda på hur deras medarbetare mår samt agera som hälsocoacher (ibid). När det kommer till 

dessa samtal ses en väsentlig skillnad då tre av intervjupersonerna får ett medarbetarsamtal 

per år medan en av intervjupersonerna har detta möte med chefen en gång varannan vecka. 

Här märker man också en stor skillnad i vad man upplever att dessa samtal ger 

intervjupersonerna då de som har en gång per år uttrycker att de inte är speciellt givande. 

Dock kan några av dessa personer uppleva att de har stort stöd och tillgängliga chefer i 

vardagen vilket väger upp. 
 

IP4: ...det är ju så att vi har den där tiden, varannan vecka, och jag kanske har förberett 
saker som jag vill delge, det här behöver du veta. Det är som överlämning av information 
och hon checkar av, hur är det, hur mår du, vart är du, såna saker. Sen kan det vara hon som 
behöver bolla en ide med mig, hur tänker du här, är det rätt riktning, såna saker... 

 

Medarbetarsamtalen som enligt Arbetsmiljöverket (2015) fungerar som en del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet verkar inte fylla sin funktion på de arbetsplatser där man har 

dessa enbart en gång per år men att det till viss del vägs upp av hur chefernas stöd ser ut i 

vardagen. På den arbetsplats där man har medarbetarsamtal med systematisk arbetsmiljö 

varannan vecka uttrycker man sig vara väldigt nöjd med information, stöd och delaktighet, 

vilket innebär att man upplever både hög begriplighet och hanterbarhet (Hanson, 2004; 

Antonovsky, 2005). Ovanstående citat från intervjuperson fyra illustrerar en ömsesidig dialog 

mellan chefen och medarbetaren där chefen checkar av hur medarbetaren mår och var hon 

befinner sig både mentalt och i sitt arbete. Detta kan liknas vid att chefen arbetar coachande 

med ett hälsofrämjande ledarskap (Hanson, 2004; Guthenberg, 2011). Det är också på denna 

arbetsplats man uttrycker att man tillåts vara frånvarande om man är sjuk från både chefens 

och kollegornas sida samt att man på denna arbetsplats upplever en ömsesidig tillit mellan sig 
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och chefen. Detta belyser att olika former av ledarskap kan inverka på den anställdes 

välmående samt att chefers ledarskap bland annat bör vara stöttande, uppmuntrande för att 

vara hälsofrämjande och därmed kunna bidra till minskade sjuktal (Guthenberg, 2011). Dock 

upplevs skillnad av hur systematiskt och frekvent detta ledarskap bedrivs då man på de övriga 

arbetsplatserna kan märka att bristande tid och resurser även påverkar cheferna. Detta menar 

Eriksson et al. (2013) är vanligt inom offentlig sektor där chefer kan vara klämda av krav från 

olika håll.  

 

Som Thylefors (2007) beskriver kan problem som uppstår vid otydliga förväntningar och 

orimlig arbetsbelastning vara otydlig rollfördelning, överbelastning och konflikter när kraven 

är för höga samt tiden för knapp. Detta belyses av intervjupersonernas upplevelse av sina 

chefers brist på förståelse och stöd i situationer när resurserna tryter och bristande kunskap 

om sina medarbetares arbetsbelastning eller uppdrag. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan 

man tolka hur dessa chefer påverkas utifrån organisationens ramar och från sina medarbetare 

(Payne, 2008; Hanson, 2004). Inom dessa system påverkas man olika beroende på individer, 

gruppkonstellationer, attityder och yttre förutsättningar såsom exempelvis 

organisationsstruktur och politik (Klefbeck & Ogden, 2003; Andersson, 2007). Detta gör att 

chefer agerar olika utifrån det system de befinner sig i (Payne, 2008; Hanson, 2004).  

5.4. Organisationens betydelse för ett hälsofrämjande ledarskap inom 

offentlig verksamhet 

5.4.1 Stöd samt delaktighet i organisationen  

På de arbetsplatser där man upplever mer stöd från sina chefer upplever man även att man har 

större möjlighet till delaktighet och inflytande i organisationen. På den arbetsplats man 

upplever sig ha mindre stöd från chefen känner man sig inte heller delaktig eller att man har 

inflytande i organisationen. Den intervjupersonen uppger att man inte känner sig motiverad 

till att vara delaktig eller att ha inflytande i organisationen heller. Där möjlighet till 

delaktighet och inflytande nämns tas dock tidsaspekt och få resurser upp som hinder vilket 

illustreras i följande citat: 

 
IP 1: Jag skulle nog kunna engagera mig mer vilket det faktiskt finns möjlighet till, 
samtidigt, inom ramen för mitt arbete skulle det nog vara tidsmässigt svårt också. Det finns 
inte alltid tid och resurser för det man vill. 
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Citatet från intervjuperson ett belyser att intervjupersonen vill vara mer delaktig men inte 

upplever balans mellan kraven som ställs och de resurser hon har till sitt förfogande vilket är 

en förutsättning för att inte drabbas av negativ stress (Hanson, 2004). För att öka 

begripligheten på sin arbetsplats behöver medarbetaren förstå sin plats och funktion i 

organisationen samt förstå sambanden i organisationens olika system. För att kunna agera 

behöver man kunskap om de större och komplicerade sammanhangen i samhället. Genom 

delaktighet får individen möjlighet att påverka i sin vardag vilket också styrs av tillgängliga 

resurser. På så vis har individen möjlighet att vara en aktiv deltagare utifrån de förutsättningar 

samhället ger vilket man brukar benämna som empowerment (ibid.).  

 

Av intervjuerna framgår att där man upplever sämst stöd och delaktighet inom sin 

organisation är man inte heller motiverad till att vara delaktig i organisationens arbete. Detta 

kan tolkas som att dessa personer har för lite förståelse för sin roll i det stora sammanhanget 

och för få resurser till sitt förfogande (Hanson, 2004). Den intervjuperson som känner att hon 

har stor delaktighet och inflytande på högre nivå hanterar sin arbetssituation och hälsa bättre 

vilket understryker Hansons påstående om betydelsen av förståelse för sitt arbete i ett större 

sammanhang samt vilka resurser man har till sitt förfogande. Sammantaget belyser detta att 

man bör fokusera på bl.a. organisationsklimat, ledarskap, grupper, krav och kontroll, socialt 

stöd och interaktion, empowerment för att långsiktigt hälsofrämjande arbete ska vara hållbart 

inom organisationer (Åkerlind et al., 2010; Eriksson et al., 2013). 

 

När det kommer till vetskap om organisationens hälsopolicy samt vilka hälsofrämjande 

insatser som görs verkar en av intervjupersonerna ha väldigt goda kunskaper. Intervjuperson 

ett och två, är delvis medvetna om organisationens hälsopolicy och vilka insatser de kan ta del 

av inom detta område. Den av intervjupersonerna som varit långtidssjukskriven beskriver i 

citatet nedan de insatser som gjordes för henne: 

 

IP 3: ...Jag hade kontakt med min chef, med min vårdcentral, min doktor och senare en 
samtalskontakt genom jobbet, men sen även en privat, fick sen gå yoga genom jobbet, en 
dyr yogakurs, kändes som jag var till besvär och kostade pengar… min känsla, jag mådde 
inte så bra... 

 
Som Hanson (2004) beskriver ökar begripligheten genom det stöd man får vilket 

framkommer av ovanstående citat men detta stöd upplever intervjuperson tre först när hon 
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blivit sjukskriven. Men begripligheten handlar även om förmågan att ta till sig information 

vilket man gör genom tolkningar och slutsatser (ibid.). Intervjupersonens vidare beskrivning i 

citatet understryker att begripligheten dock är så låg vid det laget att hon får svårt att ta till sig 

de insatser som görs för henne. Intervjupersonens upplevelse att vara till besvär och kosta 

pengar kan belysa det Hanson (2004) beskriver att organisatoriska och ekonomiska mål 

kommer i första hand. Här menar Hanson att hälsa måste prioriteras först då det är en 

förutsättning för prestation och därmed gynnas verksamhetens mål (ibid.). 

 

5.4.2 Tydliga mål och dess betydelse för hälsan 

Den av intervjupersonerna som delvis arbetar på strategisk nivå upplever sig ha full vetskap 

om organisationens mål och visioner. Intervjuperson två upplever att hon inte vet någonting 

om vare sig visioner eller mål men har efterlyst detta på både organisation och 

verksamhetsnivå. Intervjuperson ett och tre beskriver att de har viss kunskap om 

organisationens mål och visioner men att det behöver förtydligas vad dessa egentligen 

innebär.  
 

IP 1: ...men vi behöver tolka mycket mer vad det betyder i vår vardag än bara dessa ord på 
ett papper. Vi behöver bryta ner och förklara mer vad alla begrepp betyder och innebär 
konkret i vår vardag… 
 

I citatet ovan beskriver intervjupersonen att hon önskar mer än bara organisationens 

nedskrivna mål. Att känna drivkraft och lust behövs för att uppnå resultat (Hanson, 2004). För 

detta behövs motivation vilket individen kan få av meningsfulla mål. För att skapa mening till 

dessa mål bör man ställa målen i relation till vad individen har för behov och vilka 

värderingar hen har i förhållande till sin omvärld. För att när människans egna grundläggande 

behov är tillgodosedda kan hon motiveras till att bidra till gemensamma mål (ibid.). Här kan 

man utläsa vikten av att diskutera innebörden av organisationens mål. Detta går i linje med 

det Hanson (2004) skriver att en organisation där man genom ledarskapet betonar värderingar 

före ekonomiska termer i sina mål också har större lönsamhet (ibid.). Utifrån systemteorin 

verkar arbetsplatsen som en arena där individer kommer samman för att uppnå mål därför blir 

det av vikt att förstå hur olika institutioner fungerar och hur samverkan samt förändring kan 

ske däremellan (Hanson, 2004; Payne, 2008). Tolkningen utifrån intervjuerna är att dessa 

organisationer har mål och visioner men det resultat man önskar i slutänden, att individen 

skall få en förståelse för det övergripande arbetet ibland brister.  
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Budskapet blir otydligt vilket kan belysa att samverkan och kommunikation brister mellan 

leden i organisationen (Hanson, 2004; Arbetsmiljöverket, 2015a; Arbetsmiljöverket, 2015b). 

Resultatet av denna otydlighet där samverkan och kommunikation brister tycks bli att man på 

dessa arbetsplatser, där organisationen ämnar ha ett hälsofrämjande arbets- och synsätt, inte 

når ut till alla medarbetare. 

 

Gällande intervjupersonernas självskattade hälsa samt upplevd stress verkar de två inom 

samma organisation ha liknande upplevelser. Bägge har lite problem med hälsan men 

upplever sig på det stora hela må ganska bra samt att det som stressar är när klienten och 

brukaren kommer i kläm på grund av nedskärningar och ojämna resursfördelningar inom 

organisationen. Intervjuperson fyra upplever en mycket god hälsa och en hanterbar stressnivå. 

Intervjuperson tre har varit sjukskriven under längre tid på grund av stress men är på väg 

tillbaka till arbetslivet och en ny arbetsplats. 

 
IP 3: Alltså, klienterna fortsatte komma, många ledsna, missnöjda, desperata och jag 
simmade med näsan ovanför vattenytan och gjorde precis det jag måste och skulle, hann 
inte mer, tänkte att jag borde göra mer, skulle kunna göra. Jag tog med mig hem, inte 
jobbet, men tankar och stress och konstiga tankar om vad andra tyckte om mig, både 
jobbarkompisar men också klienter. Det satt i huvudet, otillräcklig, stressen… för mycket 
arbetsuppgifter, otydliga arbetsbeskrivningar, mina och andras förväntningar på mig, ett 
otydligt ledarskap, en chef som inte bryr sig eller inte har tid är det nog. Jag hanterade det 
genom att bli tyst, sur, ledsen, kunde inte sova, tänkte för mycket och avslutade med att bli 
sjukskriven...   
 
 

Det som intervjuperson tre beskriver är att kraven överstigit de resurser hon har vilket lett till 

negativ stress som övergått i långtidssjukskrivning. Som Astvik och Melin (2013) beskriver 

kan en person i ett första skede för att bibehålla kvalitetsmål på arbetet tänja på sina egna 

gränser för att kompensera den obalans som uppstått mellan arbetets krav och befintliga 

resurser. När personens egna resurser inte går att tänja på längre kan individen i nästa skede 

stänga av sig mentalt från arbetet. Att arbeta under sådana påfrestningar under längre tid kan 

leda till utmattningssyndrom och ohälsa (ibid.). Upplevelsen som intervjuperson tre beskriver 

styrker också att en ökad administrativ börda, fler arbetsuppgifter, klienter med komplicerad 

problematik, personalbrist och bristande ledarskap försvårar medarbetarens möjlighet att 

prestera tillfredsställande på arbetet (Astvik & Melin, 2013; Kim & Stoner, 2008; Lloyd, 

King & Chenoweth, 2002). De personer som uttrycker att de har lite eller måttligt, stöd, 

delaktighet och inflytande samt upplever organisationens mål och visioner som otydliga 
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verkar ändå hantera arbetssituation och stress relativt bra. Att de kan hantera arbetssituation 

och stress kan tolkas som att de trivs på sina arbetsplatser och att deras arbete ger dem mening 

samt att de upplever en hög känsla av sammanhang på andra områden i livet (Hanson, 2004; 

Antonovsky, 2005). Exempelvis nämns familj och privatliv som väldigt viktiga i inledningen 

av intervjuerna.  

 
IP 1: …trivs jättebra med jobbet… ständigt nya utmaningar och utvecklas…man får se till 
att tanka energi hemma när det är tungt på jobbet. 

 

Intervjupersonerna nämner även möjlighet till återhämtning i privatlivet när det kommer till 

att hantera stress. Att intervjupersonerna uttrycker privatlivet som viktigt och en källa till 

återhämtning, kan uppfattas som att de upplever en hög känsla av mening i privatlivet vilket 

väger upp den totala känslan av sammanhang för personerna (Hanson, 2004; Antonovsky, 

2005). I och med att mellanmänskliga relationer uppstår genom sociala konstruktioner där 

individer har olika känsla av sammanhang blir det ännu viktigare att förankra mål och ha ett 

tydligare arbetssätt mellan leden (Alvesson & Sköldberg, 2008; Antonovsky, 2005; Hanson, 

2004). Systemteorin har som utgångspunkt att organisationer finns för att samhället kräver 

det. Organisationen uppfyller alltså samhällets behov (Payne, 2008). 

 

Sammanfattningsvis tolkas utifrån studiens tematiseringar att arbetsmiljön inte behandlas 

tillräckligt systematiskt på flertalet av de undersökta arbetsplatserna. Medarbetarnas 

upplevelse av välmående och engagemang i det dagliga arbetet påverkas av hur cheferna 

bedriver sitt hälsofrämjande ledarskap och detta påverkas även av organisatoriska strukturer 

inom verksamheterna. 

6. Diskussion 
Det sista avsnittet inleds med en sammanfattande presentation av studiens viktigaste resultat, 

utifrån de valda frågeställningarna. Sedan diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning 

och vad vi efter studien finner intressant för vidare forskning. Härefter diskuteras metodval 

och hur genomförandet av undersökningen kan ha påverkat studiens utfall. Avslutningsvis 

presenteras slutord från författarna av denna studie. 
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6.1. Sammanfattning av resultat och analys 
De viktigaste resultaten utifrån valda frågeställningar är att medarbetarna på dessa 

arbetsplatser upplever stöd från sina kollegor och chefer, dock måste detta stöd från chefen i 

vissa fall efterfrågas av intervjupersonerna. Några påtalar också att stödet brister vid stress 

eller hög arbetsbelastning. Endast en av intervjupersonerna upplevde att det är tillåtet att vara 

frånvarande vid sjukdom från både sin chefs och sina kollegors sida. Intervjuperson ett och 

två upplevde tillåtelse från kollegorna om de var sjukfrånvarande medan de inte kände 

tillåtelse från sina chefer. Intervjuperson tre upplevde att det var värre att sjukskriva sig än att 

gå till arbetet sjuk. Att cheferna var oförstående för vad intervjupersonernas arbete innebar 

samt minimala resurser på arbetsplatserna kan tolkas som orsak till deras upplevda känsla av 

att det inte var tillåtet från chefens sida att vara frånvarande vid sjukdom. Denna brist på stöd 

från chefernas sida där kostnaderna blir viktigare än medarbetarna, ökar risken för ohälsa hos 

medarbetarna (Hanson, 2004).  

 

Den av intervjupersonerna som upplever högst delaktighet och tillit mellan sig och sin chef 

har tätare medarbetarsamtal än de övriga intervjupersonerna. Det är också på den 

arbetsplatsen man verkar behandla arbetsmiljön mest systematiskt. Denne chef har ett 

coachande förhållningssätt vilket innebär en ömsesidig dialog med medarbetaren där chefen 

har en helhetssyn på människan (Hanson, 2004; Guthenberg, 2011).  

 

Det som utmärker de arbetsplatser där chefernas drivande av systematiskt arbetsmiljöarbete 

fungerar sämre är bristande tid och resurser vilket kan understryka den klämda roll många 

mellanchefer hamnar i mellan ledning, medarbetare och samhällets krav (Eriksson et al., 

2013; Thylefors, 2007). Övervägande del av intervjupersonerna upplevde hög delaktighet och 

inflytande på arbetsplatserna medan resultatet visade en betydande skillnad när det gällde 

deras upplevelse av delaktighet och inflytande inom organisationerna. Resultatet visade också 

att flera intervjupersoner hade låg kunskap om organisationernas mål. Av resultatet kan tolkas 

att intervjupersonernas låga delaktighet och kunskap beror på bristande samverkan och 

kommunikation mellan leden i organisationerna där innebörd och betydelse av mål och 

visioner bör förtydligas. Endast en av intervjupersonerna upplevde organisationens mål och 

visioner som tydliga.  
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Utifrån studiens resultat kan man även utläsa att god trivsel på arbetsplatserna samt hög 

mening i privatlivet hjälper medarbetarna att hantera den stress och de komplexa 

arbetssituationer som uppkommer i vardagsarbetet. Tolkningen av resultatet är att de personer 

som uttalar att de har en god hälsa också har en högre känsla av sammanhang vilket enligt 

Antonovsky (2005) är en bidragande friskfaktor. 

6.2. Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att öka kunskapen om medarbetares upplevelser av ledarskap 

på arbetsplatser där fokus är riktat mot hälsofrämjande arbete. Detta för att se hur man inom 

socialt arbete ska kunna bibehålla sin hälsa ur ett långsiktigt perspektiv så det gynnar klienter 

och brukare. Ett av resultaten från denna studie är att tätare medarbetarsamtal där man tar upp 

arbetsmiljö systematiskt verkar ge positiv effekt på individens hälsa vilket styrker vikten av 

systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete (Haglund & Tillgren, 2009; Arbetsmiljöverket, 

2015b; Hanson 2004). Resultatet visar även att stöd och goda relationer på arbetsplatsen med 

både kollegor och chefer har en gynnande effekt på hälsan men att stress och hög 

arbetsbelastning kan bli en hindrande faktor i det hälsofrämjande arbetet. Som Åkerlind et al. 

(2010) skriver är skälen starka till att ha hälsofrämjande strategier och utvecklingsinriktat 

ledarskap.  

 

Astvik & Melin (2013) beskriver att den ökade stressen inom välfärdssektorn gjort att många 

medarbetare lämnat sitt arbete vilket också framkom i resultatet av studien. Som Glasberg et 

al. (2006) menar ökar stressrelaterade sjukskrivningar på grund av medarbetares känsla av 

otillräcklighet inom offentlig verksamhet vilket också framgick av några intervjupersoners 

upplevelser. Av resultatet kan också tolkas att på de arbetsplatser där man upplever mindre 

stöd och ökad stress anger man också minskade resurser och ökade krav som en anledning. 

Intervjupersonernas upplevelser belyser att organisationernas förskjutning av ansvar för 

resultat och kostnader till sina enskilda medarbetare vilket tycks bero på de 

kostnadseffektiviseringar inom välfärdssektorn där den sociala, ekonomiska och politiska 

kontext vi lever i sätter ramarna för det sociala arbetets struktur (Astvik & Melin, 2013; 

Harlow, Berg, Barry & Chandler, 2013). Utifrån Antonovskys analysverktyg KASAM ser vi 

betydelsen av medarbetares känsla av sammanhang både i privatlivet och på arbetet (Hanson, 

2004). Människan är en helhet och alla delar påverkar varandra och att delarna även kan 

kompensera varandra. Att höja sin känsla av sammanhang i arbetslivet kan då väga upp i 

privatlivet och vice versa (ibid.). Som en del i vårt arbete har vi sett vikten av att titta på ett 
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organisations- och ledarskapsperspektiv och vad man kan göra inom dessa områden. Utifrån 

resultatet tycks otydliga mål där man inte diskuterat innebörden försämra medarbetares känsla 

av sammanhang. Om organisationerna ska arbeta med en hållbar utveckling som i längden 

blir mer lönsam där medarbetarna är friska, stannar kvar och presterar på god nivå ser vi att 

det är av vikt att arbeta mer strukturerat med hälsofrämjande insatser på alla nivåer (Hanson, 

2004; Åkerlind et al., 2010; Eriksson, et al., 2013). Inom social offentlig verksamhet behöver 

dessa organisationer se över hur mål, delaktighet och stöd förankras ner i leden vilket kan 

göras med bättre samverkan och tydligare kommunikation (Hanson, 2004). Genom att 

tydliggöra innebörden av mål samt tydliggöra vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär för 

samtliga chefer kan man möjliggöra att medarbetares känsla av sammanhang ökar (ibid.).  

 

Arbetsgivaren bör i ett led att förhindra ohälsa arbeta systematiskt med arbetsmiljön och följa 

upp risker med hjälp av handlingsplaner (Arbetsmiljöverket, 2015b). Utifrån resultatet finner 

vi därför det intressant för vidare forskning att göra en studie över tid där man prövar mer 

frekventa medarbetarsamtal. Samtal där arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete behandlas 

systematiskt. Ett annat intressant forskningsområde vore att undersöka hur mellanchefer som 

bedriver ett hälsofrämjande ledarskap upplever att de kan fullfölja detta arbete utifrån de 

ökade krav och minskade resurser som ses inom den sociala verksamheten. Detta då chefer 

inom offentlig sektor enligt Thylefors (2007) har mycket komplexa och otydliga 

förväntningar på sig som kan ses orimlig att genomföra med god kvalitet. 

 

6.3. Metoddiskussion  
Genom hela arbetsprocessen- i utformandet av intervjuguiden, under intervjuerna samt under 

det gemensamma analysarbetet, har aktivt diskuterats och reflekterats över hur egna tankar 

och förförståelse kan påverka resultatet av studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Då avsikten 

var att öka förståelsen för intervjupersonernas subjektiva upplevelser föll metodvalet på den 

kvalitativa intervjun eftersom man då kan uppleva en djupare förståelse för individernas egna 

attityder och tankar (ibid.). Författarnas kunskap om hälsofrämjande ledarskap samt 

erfarenhet inom intervjupersonernas yrkesområde kan ha varit till en nackdel då det ibland 

fick oss att avstå från att ställa vissa följdfrågor under intervjuerna. Detta eftersom vi med 

våra kunskaper förutsatte en förståelse för vad intervjupersonerna menade. Det är ett exempel 

på hur förförståelsen kan ha påverkat negativt. Samtidigt kan dessa kunskaper och 

erfarenheter tillfört mer till studien än vad det varit negativt.  
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Intervjuerna har också berikats av att ej ställa följdfrågor eftersom intervjupersonerna tycks ha 

utvecklat sina tankar och svar utan sådan styrning. Det har också varit fördelaktigt att båda två 

är relativt vana intervjuare och därmed sammanfattade och kontrollerade att frågorna 

uppfattats på rätt sätt. Intervjuguiden följdes dock relativt noggrant för att på så sätt lättare 

kunna strukturera materialet efteråt. Att ha en intervjuguide ökar omfattningen av svarsdata 

och den kan också samlas in mer systematiskt (Kvale & Brinkmann 2014). De inspelade 

intervjuerna transkriberades under samma vecka då de utfördes för att hålla informationen 

färsk. Intervjuerna delades sedan upp så att författarna transkriberade två var och hade då 

tillgång till de anteckningar den andre gjort för att spara tid. Under intervjuerna fanns också 

möjlighet att avläsa kroppsspråk och mimik vilket annars går förlorat i en ljudinspelning. För 

att öka trovärdigheten av studien hade det varit önskvärt att intervjua fler personer men inom 

tidsramen av detta arbete hade det dock varit svårt. Detta eftersom det var svårt att få tag på 

intervjupersoner som ville delta från de utvalda arbetsplatser som fått informationsbrevet. Det 

i sin tur resulterade i användande av snöbollsurval, det vill säga, använda personer som 

utifrån första intervjun rekommenderade andra som kunde vara intresserade av att delta i 

studien. Som Theorell et al. (2013) menar påverkas medarbetares upplevelser av chefers 

beteende vilket kan ha olika effekt bl.a. beroende av kön. Det hade därför varit önskvärt med 

intervjupersoner av bägge kön för att få svar utifrån både manligt och kvinnligt perspektiv. Då 

författarna inom tidsramen för studien fick tillgång till enbart kvinnliga intervjupersoner kan 

detta förklaras med att sociala verksamheter till större andel består av kvinnor än män (SCB, 

2013). 

6.4. Slutord 
Slutsatsen av denna studie är att organisationer skulle, genom att se över sin 

organisationsstruktur samt se till ekonomiska vinningar ur ett långsiktigt perspektiv, kunna 

arbeta med hälsofrämjande insatser som genomsyrar hela verksamheten. Organisationer som 

ger chefer rätt förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap, där det systematiska 

arbetsmiljöarbetet fungerar på ett effektivt och tillfredsställande sätt, borde sannolikt kunna 

behålla sina medarbetare samt verka för deras goda hälsa. Vår uppfattning är att det är av 

betydande vikt att organisationer utvecklar organisationsstrukturer, arbetar långsiktigt samt 

ger rätt förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap inom social verksamhet i framtiden. 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 

En inbjudan till intervju 

Hej! 

Vi är två studenter från Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Den här terminen 
skriver vi vårt examensarbete, en uppsats med fokus på det Hälsofrämjande ledarskapet. 
Vårt syfte är att öka kunskapen om medarbetarnas upplevelse kring ledarskap, där fokus 
är riktat mot hälsofrämjande arbete. Vi vill nu komma i kontakt med medarbetare som 
arbetar i en verksamhet där man bedriver någon form av socialt arbete samtidigt som det 
finns ett uttalat eller outtalat fokus på hälsofrämjande åtgärder. Vi vill bjuda in dig till 
en enskild intervju, för att kunna diskutera och synliggöra ämnet.  

Intervjuerna kommer att ligga till grund för vår uppsats, vi kommer att spela in 
intervjuerna, för att på enklast sätt kunna analysera vårt material. Allt material hanteras 
konfidentiellt och anonymt samt raderas när vår uppsats publiceras. I det färdiga arbetet 
kommer allt att vara anonymiserat, det kommer varken framgå i vilken kommun, vilken 
arbetsplats eller vem man är. 

Ditt deltagande är frivilligt och du har när som helst under studien rätt att avbryta din 
medverkan. Om du vill delta meddela oss direkt via våra kontaktuppgifter nedan. Efter 
urval kommer vi att kontakta utvalda deltagare och boka en tid som passar. Meddela om 
du vill bli kontaktad via telefon eller mail. Intervjuerna sker på det ställe som passar dig. 
Vår intervju kommer att ta ca en timme, men avsett gärna 1.5 timme, för frågor och 
komplettering. 

 
Tack för att du vill vara med! 

Anna Glas 

Tel. xxx-xxxxxxx 

xxxxxxx@student.hig.se 

Jenny Segerdal Ländin 

Tel. xxx-xxxxxx 

xxxxxxx@student.hig.se 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Inledning och bakgrund 

1. Beskriv kort dig själv som person och vad du gör när du inte arbetar. 
2. Vad har du för utbildning?  
3. Hur länge har du varit yrkesverksam? 
4. Hur länge har du varit på den här arbetsplatsen? 
5. Varför har du valt detta yrke och hur trivs du med din profession/yrke? 
6. Beskriv hur du trivs på din arbetsplats och med dina arbetsuppgifter. 
7. Kan du beskriva engagemang, motivation till ditt arbete? 
8. Hur upplever du din hälsa? 

 
Arbetsmiljö 

1. Hur trivs du på arbetsplatsen? (Ev. följdfråga: Vad får dig att må bra/inte må bra 
på arbetsplatsen?) 

2. Hur uppfattar/upplever du struktur/rutiner på din arbetsplats (vem gör vad och 
när)? 

3. Har ni regelbundna arbetsplatsträffar på er arbetsplats och i så fall hur ofta? Hur 
upplever du dessa? 

4. Behandlas punkten arbetsmiljö på dessa möten? 
• Hur uppfattar du att diskussioner kring arbetsmiljö får utrymme på 

arbetsplatsens gemensamma möten? 
• Finns särskilda punkter för hälsa respektive psykosocial arbetsmiljö och fysisk 

arbetsmiljö? 
• Känner du att ni hinner och behandlar dessa delar tillräckligt? Om inte beskriv 

vad du önskar skulle förbättras. Ge konkreta exempel. 
• Hur upplever du att de visioner/mål som tas upp (om sådant tas upp) på mötena 

uppfylls på arbetsplatsen? 
5. Vet du var du ska vända dig om du eller någon av dina kollegor mår dåligt? 
6. Har ni någon som är hälsoombud, arbetsmiljöombud eller skyddsombud på 

arbetsplatsen? 
• Beskriv hur du upplever att dessa ombud verkar/fungerar på arbetsplatsen. 
7. Beskriv i vilken omfattning du upplever dig vara delaktig i utvecklingen av 

arbetssätt och hur nöjd/missnöjd du är med detta. 
8. Beskriv hur du upplever ditt inflytande?  
9. Hur upplever du stödet från dina kollegor i vardagen? 
10. Vad får dig stressad i arbetet och hur hanterar du det? 

 
Ledarskapets betydelse för hälsan 

1. Har ni regelbundna enskilda medarbetarsamtal med chefen och i så fall hur ofta? 
• Beskriv hur ett sådant samtal fungerar och vad det ger dig. 
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• Hur upplever du information från din närmaste chef? 
• Är det något du skulle vilja förändra på angående detta? Om ja, beskriv hur du 

skulle önska denna ändring. 
2. Hur upplever du stödet från din närmsta chef? 
3. Vilken känsla har du av chefens närvaro/frånvaro i vardagen? 
• Beskriv om det är något du skulle vilja ha förändring på och varför. 
4. Hur tycker du att en bra chef ska vara? 
5. Hur upplever du chefens synsätt på hälsa och välbefinnande hos sina 

medarbetare? 
6. Hur fungerar sjukskrivningsrutinerna på arbetsplatsen och känner du att du 

tillåts vara frånvarande när du är sjuk? 
 
Organisationens betydelse 

1. Hur upplever du organisationens stöd till dig som anställd? 
2. Vad är din uppfattning om organisationens stöd till din närmsta chef? 
3. Kan du beskriva organisationens och din verksamhets mål? 
• Upplever du att dessa mål är tydliga? Beskriv om det är något du skulle vilja ha 

tydligare. 
4. Kan du beskriva din vetskap om organisationens hälsopolicy och det du vet om 

hur man arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatserna? 
5. Hur får du information om vad som händer i organisationen och ditt 

verksamhetsområde? 
6. Beskriv i vilken omfattning du upplever dig vara delaktig i utvecklingen av 

organisationen och hur nöjd/missnöjd du är med detta. 
7. Beskriv hur du upplever ditt inflytande och dina möjligheter att påverka det som 

händer inom organisationen?  
 
Finns det något du vill tillägga? Det går även bra att kontakta oss i efterhand om det är 
något du kommer på senare. 
 
Kan vi kontakta dig om vi har några funderingar i efterhand? 
Tusen tack för din tid och ditt deltagande i vår studie! 
 
Anna Glas och Jenny Segerdal Ländin
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