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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka attityder, kunskap och förväntningar på hälsofrämjande 

ledarskap bland chefer inom Kalmar kommun. Kvalitativ metod användes genom 

telefonintervjuer med tio chefer på olika nivåer i kommunen. Genom en induktiv tematisk analys 

bearbetades och kategoriserades intervjumaterialet efter relevanta teman. Studiens resultat visar 

att samtliga chefer har positiva attityder till hälsofrämjande ledarskap även om deras 

uppfattningar om begreppet skiljer sig åt. Intressant vad gäller kunskap om hälsofrämjande 

ledarskap är att det är många chefer med lång erfarenhet av ledarskap som kopplar ihop den med 

erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap. Detta till skillnad mot chefer med kort erfarenhet av 

ledarskap där uppfattningen är att de saknar kunskap för att kunna leda hälsofrämjande och känna 

sig trygga i det. Gemensamt för alla chefer är att de inte har fått någon formell utbildning i 

hälsofrämjande ledarskap. Det finns en grupp av chefer som menar att det i de 

ledarskapsutbildningar de genomfört har ingått element som de kan koppla till hälsofrämjande 

ledarskap. Förväntningar hos cheferna på ett hälsofrämjande ledarskap är förbättrade relationer i 

arbetsgruppen, medarbetare som känner sig hörda, delaktiga och att det kommer finnas en väl 

fungerande kommunikation på arbetsplatsen. Cheferna uttrycker även förväntningar på ökad 

måluppfyllelse för organisationen. De tänker att hälsofrämjande ledarskap skulle kunna bidra 

med att ge friskare medarbetare vilket i sin tur skulle kunna leda till effektivitet och produktivitet 

i organisationen. En del chefer menar att brist på administrativt stöd och ekonomiska resurser 

skulle kunna utgöra ett hinder för att utveckla hälsofrämjande ledarskap i organisationen. 

Samtliga chefer uttrycker ett behov av utbildning och informationsinsatser för att kunna utveckla 

sitt ledarskap mot ett mer hälsofrämjande ledarskap inom kommunen. 

  

Nyckelord: Kommunchefer, hälsofrämjande ledarskap, attityder, kunskap, förväntningar, 

organisation 
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1. Inledning 

Arbetsmiljön påverkar många människors hälsa under en stor del av livet och har därför stor 

betydelse för folkhälsan på flera sätt. I olika undersökningar har konstaterats att en ökande ohälsa 

bland befolkningen tros till en viss del vara en följd av försämrad arbetsmiljö och i 

självrapporterade studier har arbetet oftast angetts som orsak till försämrad hälsa. Statens 

folkhälsoinstitut (2011) anser att individers hälsa påverkas av anställningsformer och möjligheter 

till att skapa balans mellan arbetsliv och fritid. Att arbetsmiljön är viktig för individers hälsa och 

välbefinnande, för verksamheternas utveckling och i sin tur också förutsättningar för tillväxt 

konstateras i flera politiska styrdokument. Därför är hälsa i arbetslivet det fjärde målområdet i de 

nationella folkhälsomål som regeringen formulerat (ibid.). 

Åtgärder och insatser på arbetsplatserna för att förbättra hälsan hos de anställda kan vara att 

skapa resurser, möjligheter och ansvar att själva ta hand om sin hälsa. Förutom de praktiska 

hälsofrämjande åtgärderna på en arbetsplats finns det några centrala faktorer som påverkar 

folkhälsan och det är ledarskapet, resurserna och egenviljan (Statens Folkhälsoinstitut, 2004b). 

Enligt Ljusenius och Rydqvist (1999) handlar det friska ledarskapet om att skapa förutsättningar 

för de anställda att enskilt stärka, främja och utveckla sina fysiska, psykiska och sociala resurser. 

Detta kan ske genom insatser som till exempel utbildning och aktiviteter.  

I denna studie har vi valt att fokusera just på ledarskapet. Chefen på en arbetsplats utgör den 

främsta arbetsmiljöfaktorn och kan inta rollen som både bromskloss och möjliggörare för sina 

anställda (Ljusenius och Rydqvist, 1999). Chefen, ledaren, påverkar på så sätt de anställdas hälsa. 

Menckel och Österblom (2000) menar att chefer gärna ser att produktivitet och lönsamhet ökar. 

Detta menar Ljusenius och Rydqvist (1999) avgörs av faktorer som kompetens, motivation och 

välbefinnande. En god ledare har en analytisk förmåga och kan se sambandet mellan hälsa, 

effektivitet och lönsamhet menar Johnsson, Lugn och Rexed (2003). 

Det finns olika sätt att definiera hälsofrämjande ledarskap. Hultberg (2007) menar att 

hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av att man visar omtanke om sina medarbetare, att ge 

dem möjligheterna som krävs för att kunna ta kontroll över sin arbetsmiljö samt skapa 

förutsättningar för delaktighet. Eriksson et al. (2010) menar att hälsofrämjande ledarskap handlar 

om att skapa en kultur för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Policys och 

organisationsstruktur bör användas för att stötta det hälsofrämjande arbetet i organisationen. 

Gemensamt ser dessa två definitioner av hälsofrämjande ledarskap de anställda som resurs i 

organisationen.  

Med detta som bakgrund, tog vi ett uppdrag inom Kalmar kommun för att ta reda på chefers 

kunskaper, attityder och förväntningar på hälsofrämjande ledarskap. Vi var intresserade av att 

undersöka hur chefer ser på hälsofrämjande ledarskap. Föreliggande studie kan komma att ligga 

till grund för bland annat utbildningar och informationsinsatser inom Kalmar kommun och som 

hjälp i arbetet med att skapa policys för hälsofrämjande arbetsmiljö genom att lyfta in 

hälsofrämjande ledarskap i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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2. Bakgrund 

Kommande avsnitt belyser en del centrala begrepp för studien, samt redogör för tidigare 

forskning inom området hälsofrämjande ledarskap. Vi kommer att nämna folkhälsomålområde 4 

- hälsa i arbetslivet – som tillsammans med hälsofrämjande ledarskap delar utgångspunkt, att 

arbetsmiljö är viktig för både enskild arbetstagares hälsa men också för verksamheters utveckling 

och förutsättning för tillväxt. Därefter presenteras arbetsmiljölagen som skapats för att behålla ett 

tryggt och hälsosamt arbetsliv för alla medborgare. Att folkhälsoområde 4 och arbetsmiljölagen 

presenteras i vår bakgrund är för att sätta hälsofrämjande ledarskap i sitt sammanhang. Efter en 

kort historisk återblick, presenteras centrala begrepp som hälsofrämjande och ledarskap. 

Anledningen till att vi valt att dela upp dem är för att vi anser att de är så övergripande att de bör 

klargöras var för sig. Detta mynnar sedan ut i ett avsnitt om hälsofrämjande ledarskap vilket är 

studiens huvudområde.  

2.1 Hälsa i arbetslivet 

Utgångspunkten för det nationella folkhälsomålet Hälsa i arbetslivet är att kraven i arbetslivet och 

människors möjlighet att fungera och må bra under ett helt arbetsliv måste balanseras, och ska gå 

att förena med familjeliv och aktiv fritid på ett hälsofrämjande sätt (Statens Folkhälsoinstitut, 

2011). Regeringen bedömer att en viktig uppgift inom arbetsmiljöpolitiken bör vara att se till så 

att risker för skador och ohälsa bland medborgare minimeras och att arbetets positiva faktorer 

utvecklas (Proposition 2007/08:110). Arbetsmiljö är en fråga som är viktig för både den enskilde 

individens hälsa och välbefinnande, men också för verksamheternas utveckling och 

förutsättningar för tillväxt och konkurrens (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Det är en utav 

utgångspunkterna i hälsofrämjande ledarskap. I Proposition 2007/08:110 menar Regeringen att 

arbetsmiljön bör vara utformad så att arbetet inte innebär risk för att anställda skadas eller 

drabbas av ohälsa och att det bör finnas möjligheter att skapa balans mellan arbetsliv och 

privatliv, något som är viktigt för hälsan. Arbetslivet måste skapa plats för dem som har en 

begränsning i arbetsförmåga och vara utformat för att förebygga att människor stängs ute från 

arbetslivet till följd av ohälsa eller olycksfall. Rätten till delaktighet och inflytande gäller 

oberoende av kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Om individer eller grupper upplever att dem inte kan påverka de egna livsvillkoren uppstår 

utanförskap och maktlöshet vilket i sin tur påverkar deras hälsa negativt (ibid.). Arbetsmiljölagen 

ska säkerställa att arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatserna är goda.  

2.1.1 Arbetsmiljölagen 

I Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 

skyddsansvariga för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Där finns regler om samverkan 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och regler om skyddsombudens verksamhet. Lagen omfattar 

alla faktorer och förhållanden i arbetet så som tekniska, fysiska, arbetsorganisationiska och 

psykosociala och ämnar förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god 

arbetsmiljö.  

I lagtexten (1977:1160 kap 2 §1) står att arbetsförhållanden ska anpassas till människans olika 

förutsättningar både fysiska och psykiska. Arbetstagaren skall ges möjlighet att påverka sin 
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arbetssituation och det utvecklings- eller förändringsarbete som berör arbetet. Arbetet ska 

eftersträva att det för arbetstagaren ges möjlighet till variation, social kontakt, samarbete och att 

arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande 

och ansvar. Arbetsmiljöverket är den myndighet som genom tillsyn ska se till att denna lag följs. 

Arbetsgivaren är den aktör som är ansvarig för att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga 

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetet. Detta inkluderar systematiskt 

arbetsmiljöarbete i form av att göra riskbedömning och utreda ohälsa, genomföra främjande 

åtgärder, kontrollera och följa upp åtgärderna för att uppfylla en tillfredsställande arbetsmiljö. Att 

bryta mot Arbetsmiljölagen kan för arbetsgivare ge påföljder som böter eller fängelse. 

Arbetsmiljölagen och folkhälsomålområdet hälsa i arbetslivet ligger till grund för att ett gott 

arbetsliv ska finnas i Sverige idag och att arbetsrelaterad ohälsa minskar bland befolkningen. På 

arbetsplatsen kan hälsofrämjande arbete inkludera allt arbete som syftar till att arbetande 

människor utvecklar god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden (Statens Folkhälsoinstitut 

2004b). Därför kan en del av de lagar och regler för arbetsmiljöarbete som arbetsmiljölagen 

reglerar kallas hälsofrämjande arbete.  

Hansson (2004) menar att arbetsplatsen utgör för individen en arena som livsmiljö och påverkar 

dennes hälsa. Att arbetsplatsen ses som arena och betydelsefull för individers hälsa utgör grunden 

för det hälsofrämjande arbetet med att förbättra villkoren för hälsa i arbetslivet.  

2.1.2 Arbetslivet förändras 

Under 1970- och 1980-talet började svenska arbetsplatser bli allt mer demokratiska än de tidigare 

varit och arbetare upplevde ökat inflytande och förbättrad kompetensutveckling (Theorell, 2003). 

Mot 1990-talet vände detta i och med att effektiviseringen i arbetslivet ökade, och fler upplevde 

att de hade för höga krav och minskat inflytandet. Detta kan tänka sig vara anledningen till den 

ökande höga sjukfrånvaron som varade mot slutet av 1990-talet (ibid.). De arbetsorsakade 

problemen, som psykiska symptom och stress, tycks öka vid slutet av 1900-talet för att nå kulmen 

2000 och sedan avta något. Särskilt stor andel psykiska besvär ses hos landstingsanställda 

kvinnor och kvinnliga lärare. Ökningen har ett samband med minskad upplevd möjlighet att 

påverka arbetssituationen bland arbetstagarna vilket kan ses som ett tecken på att just möjlighet 

att påverka sin arbetssituation är den mest betydelsefulla faktorn för att undvika arbetsrelaterade 

psykiska besvär (ibid.).  

Det finns ett vetenskapligt stöd för att arbetsmiljöfaktorer påverkar människors hälsa idag. 

Sambandet mellan påverkansfaktorer, psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa är dock 

komplexa (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Theorell (2003) menar att minskade möjligheter för 

individen i organisationen att utöva kontroll i sin arbetssituation har betydelse för insjuknandet i 

bland annat hjärt- och kärlsjukdom samt mag- tarmbesvär. Under slutet av 1990-talet har 

beslutsutrymmet försämrats medan de psykiska kraven har ökat, i takt med att sjukligheten ökar. 

Detta trots att arbetsgivare bör se till så att arbetstagaren ges möjlighet till att påverka sin 

arbetssituation, vilket regleras i arbetsmiljölagen som vi nämnde. ovan,  

Andra processer i arbetslivet, som balans mellan ansträngning och belöning och mellan krav och 

resurser har försämrats och tros också vara en bidragande faktor till ökad sjuklighet (Theorell, 

2003). Som åtgärd för att sjukligheten ska minska bland befolkningen på grund av 
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arbetsrelaterade faktorer menar Statens Folkhälsoinstitut (2011) att det bland annat är angeläget 

att fokusera på hälsofrämjande arbetsplatser där man tar hänsyn till balansen mellan arbetslivets 

och övriga livets krav för de anställda. Hälsofrämjande arbetsplatser är en gemensam satsning av 

arbetsgivare, arbetstagare och samhället för att förbättra människors hälsa. Enligt den så kallade 

Luxemburg-deklarationen kan detta uppnås genom förbättrad arbetsorganisation, ledarskap, 

arbetsmiljö och organisationskultur som främjar aktiv medverkan och uppmuntra till personlig 

utveckling (ibid.). Enligt Eriksson et al, (2010) kan en hälsofrämjande ledares uppgift bland annat 

vara att öka de anställdas kontroll och möjlighet till att förbättra och behålla sin hälsa. Detta sker 

bland annat genom att skapa en kultur hos de anställda som främjar hälsan i organisationen. De 

anställda får möjligheten att på eget initiativ ta vara på sin hälsa.  

Luxemburgdeklarationen är ett policydokument som framtogs 1997 av det europeiska nätverket 

för hälsofrämjande arbetsplatser, The European Network for World Health Promotion (ENWHP). 

Nätverket bildades för att sprida goda exempel på hälsofrämjande arbetsplatser genom kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte inom nätverket. Statens Folkhälsoinstitut (2011) menar att det finns 

forskning från flera vetenskapliga discipliner som visar att hälsofrämjande insatser i arbetslivet 

kan förbättra både hälsan och effektiviteten i en organisation om dem är både individanpassade 

och organisationsanpassade samt om både ledare och medarbetarna är delaktiga.  

2.1.3 Krav- Kontroll- Stöd- Modellen 

Att delaktighet, inflytande, socialt stöd samt en balans mellan fritid och arbete är något som 

betonas som viktigt för hälsan i både Proposition 2007/08:110 och Arbetsmiljölag 1977:1160. 

Dessa delar är också centrala i Karasek & Theorells (1990) Krav-Kontroll-Stöd-model.  

Modellen är en flerdimensionsmodell som tar upp sambandet mellan krav, kontroll och socialt 

stöd och hur det påverkar arbetstagarens hälsa. I denna modell ser vi att chefer kan utgöra rollen 

som arbetstagare eftersom de också kan ha en chef, samt befinna sig i en situation där krav, 

kontroll och socialt stöd påverkar deras hälsa. Därför menar vi att chefers situation kan förstås 

utifrån denna modell.  

Karasek och Theorell (1990) menar att det finns fyra olika typer av psykosociala 

arbetserfarenheter. Dessa karaktäriseras av antingen hög eller låg kontroll, höga eller låga krav 

och hög eller låg grad av socialt stöd. 
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  Låga PSYKOLOGISKA -  Höga   

   KRAV     

Figur 1 – Krav - Kontroll – Stöd- Modellen 

Att ha ett spänt arbete innebär att ha höga psykologiska krav ställda på sig i kombination med låg 

grad av kontroll. Detta skapar enligt Karasek och Theorell (1990) stress av den negativa sorten 

vilket kan leda till trötthet, ångest, depression och sjukdom. Att ha ett spänt arbete är alltså det 

minst önskvärda läget. I detta läge har arbetstagaren, chefen, låg grad av inflytande över sin egen 

arbetssituation. Detta läge skulle kunna beskrivas utifrån det vi ovan nämnt, att den ökande 

sjukligheten i arbetslivet enligt Theorell (2003) kan ses som resultat av att arbetstagaren har små 

möjligheter att utöva kontroll över sin arbetssituation.  

Ett aktivt arbete, bidrar också till höga krav och men upplevs av en chef som utmanande, och 

utan negativa stresspåslag som orsakar sjukdom. Karasek och Theorell (1990) jämför detta läge 

med klippklättrare eller kirurger. Personen som befinner sig i detta läge har liksom arbetstagaren i 

spänt läge höga krav på sig, men skillnaden är att i detta läge finns en hög kontroll, alltså 

arbetstagaren engageras i sin arbetssituation och känner att denne har inflytande, delaktighet och 

kan använda alla tillgängliga resurser för att agera mot en stressor, istället för att påverka den. 

Arbetstagaren kan prova tillvägagångssätt, modifiera om det misslyckades förra gången och 

stärka ageranden som fungerar, och på detta sätt utvecklas (ibid.). I detta läge lär och utvecklar 

sig arbetstagaren vilket bidrar till ökad produktivitet. Även utanför arbetet, under fritiden är dessa 

personer aktiva. Vi ser många likheter mellan detta läge och en hälsofrämjande ledares mål; att 

skapa delaktiga, välmående medarbetare som besitter resurser och möjlighet att påverka sin 

arbetssituation i en hälsofrämjande organisationskultur, vilket leder till ökad produktivitet och 

ekonomiska vinster i organisationen (Eriksson, Axelsson &Axelsson 2010).  

Avspänd Aktiv

Passiv Spänd



 

 7 

Ett avspänt arbete kallas läget som innebär att chefen har låga krav men hög grad av kontroll på 

sin arbetsplats. För denna grupp av arbetstagare menar Karasek och Theorell (1990) att man kan 

förutsäga lägre psykiska påfrestningar och mindre risk för sjukdom för att de låga kraven gör att 

personer som befinner sig i detta läge, exempelvis reparationspersonal, kan agera direkt och 

optimalt på utmaningar som kommer till dem. 

Det fjärde läget i Krav-kontroll-stöd- modellen är passiva arbeten. Dessa karaktäriseras av låga 

krav i kombination med låg kontroll. Karasek och Theorell menar att detta läge är det andra stora 

psykosociala arbetsmiljöproblem, tillsammans med spänt arbete. Åtgärder för att minska dessa 

och de skador som de båda lägena resulterar i är inte alls detsamma men påverkar den upplevda 

hälsan hos arbetstagarna lika allvarligt. Passiva arbeten bidrar till negativ inlärning och förlust av 

tidigare inlärning vilket leder till förlorad kompetens, brist på utmaningar på arbetsplatsen, och 

begränsningar i arbetssituationen som förhindrar att chefen testar sina egna idéer att förbättra 

arbetssituationen. Summa utav detta blir förlust av arbetsmotivation och produktivitet (Karasek 

och Theorell 1990).  

Karasek och Theorell har valt att lägga till socialt stöd som en dimension i Krav- kontroll och 

stöd- modellen. Denna dimension, socialt stöd, kan ses längst upp till vänster i figur 1. De har 

valt att ta med denna dimension för att de anser att sociala interaktioner utgör en viktig del i 

hälso- och beteendemässiga reaktioner. Socialt stöd på arbetsplatsen utgörs i modellen av all typ 

av socialt stöd som upplevs vara hjälpfull på arbetsplatsen för både medarbetare och chefer. 

Karasek och Theorell menar att socialt stöd påverkar grundläggande fysiologiska processer som 

är viktiga för underhåll av långsiktig hälsa och kan bidra till buffringsmekanismer för att undvika 

att psykologiska stressfaktorer leder till negativa hälsoresultat. De menar att socialt stöd kan 

underlätta aktiva copingstrategier. De tror också trots att bevis för det saknas, att socialt stöd ger 

en positiv känsla av identitet och socialt bekräftande av individuella bidrag till det kollektiva 

målet av välbefinnande. Socialt stöd underlättar alltså för individen genom att det påverkar 

dennes subjektiva uppfattning av balansen mellan krav och kontroll. Stödet från arbetskollegor 

och chefer kan alltså utgöra en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna för att lindra stress och för 

höga krav i relation till handlingsutrymmet. Karasek och Theorell (1990) menar att det i studier 

har visats som resultat att arbetstagare i miljöer med lågt socialt stöd oftare upplever 

stressymptom som hjärtsjukdom, mental trötthet och ryggproblem.  

Att känna delaktighet och kunna påverka sin arbetssituation menar alltså Karasek och Theorell 

(1990) är viktigt för att kunna hantera de krav och den kontroll som arbetssituationen kräver. 

Menckel och Österblom (2000) menar att empowerment är ett begrepp som är svåröversatt. 

Begreppet kan förknippas med nyckelord som makt, egenkontroll, äga sitt liv, tillit, självstyrelse 

med flera. Janlert (2000) menar att empowerment, eller som han kallar det maktmobilisering, är 

att öka möjligheterna att påverka sitt eget liv. Det finns olika nivåer på maktmobilisering. På 

individnivå innebär det främst att öka den enskildes individuella möjlighet till att fatta beslut och 

ta kontroll över sitt eget liv. På samhällsnivå innebär det att individer ska få mer inflytande över 

hälsans bestämningsfaktorer och livskvalité i lokalsamhället. För att kunna uppnå hälsofrämjande 

är just egenmakt eller empowerment viktig enligt Maben och Clark (1995). 
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2.2 Hälsofrämjande 

Begreppet hälsofrämjande anses idag som en av de grundläggande insatserna i modernt 

folkhälsoarbete (Pellmer, 2007). Det har inte alltid haft det goda ryktet som det har idag. På 80 – 

talet när begreppet fick en stor spridning blev det beskrivet som meningslöst eftersom begreppet 

varierade väldigt mycket beroende på vem som använde det (Naidoo & Wills, 2009).    

  

Enligt Naidoo & Wills (2009) handlar begreppet hälsofrämjande om en omfattande social och 

politisk process som inriktar sig mer på att stärka den enskilde individens kapacitet och 

kompetens. Begreppet syftar även till att förändra sociala, miljömässiga och ekonomiska villkor. 

Hälsofrämjande är den process som gör det möjligt för människor att ta kontroll över faktorer 

som påverkar deras hälsa och därmed förbättra sin hälsa. 

Hälsofrämjande är enligt Maben och Clark (1995) likt Naiddo & Wills (2009) ett försök att 

förbättra hälsans status för den enskilde individen eller för samhället genom att förebygga 

sjukdom. Maben och Clark menar att andra viktiga komponenter som bör ses som medel eller 

metod för att uppnå hälsofrämjande i samhället är bland annat genom att förmedla delaktighet, 

samarbete, jämlikhet och egenmakt. 

Gunnarsdóttir och Björnsdóttir (2003) presenterar olika sätt att se på hälsofrämjande enligt 

Seedhouse. Seedhouse ser hälsofrämjande som två olika delar - medicinsk hälsofrämjande och 

social hälsofrämjande. Medicinsk hälsofrämjande, syftar till att förebygga sjukdomar och skador 

genom att uppmuntra individer till att skapa hälsofrämjande beteenden och en livsstil som gynnar 

hälsan. Social hälsofrämjande å andra sidan fokuserar på samhälleliga orättvisor i relation till 

hälsa och vad man kan göra för att förbättra dessa. Sociala hälsofrämjande syftar istället på 

samhälleliga åtgärder. Gunnarsdóttir och Björnsdóttir (2003) menar att kritiken mot medicinsk 

hälsofrämjande riktas mot att begreppet lägger för stor vikt på individen, dennes val och ansvar 

för sin hälsa. Moraliska undertoner i hälsofrämjande kampanjer har uppmärksammats av flera 

författare som är kritiska mot detta medan andra menar att det finns en tendens bland socialt 

hälsofrämjande att se människan som offer för sociala förhållanden (Gunnarsdóttir och 

Björnsdóttir 2003).  

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar hälsofrämjande: 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-

being, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to 

satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is, therefore, 

seen as a resource for everyday life, not the objective of living (WHO 2009 s.1). 

Enligt den definitionen av begreppet hälsofrämjande menar WHO alltså att hälsofrämjande är en 

process som möjliggör för människor att öka och förbättra sin egen hälsa. För att nå ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste en grupp eller individ kunna få 

sina behov tillfredsställa och ha möjlighet att kunna förändra eller hantera sin situation. Hälsa bör 

därför ses som en resurs för vardagligt liv, och inte som ett livsmål. 
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2.2.1 Hälsofrämjande arbetsplatser 

Det finns många olika arenor där hälsofrämjande arbete kan äga rum men arbetsplatsen har en 

avgörande betydelse för folkhälsan (Statens Folkhälsoinstitut, 2004b). När man använder 

arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande arbete är det av vikt att inkludera betalt som obeatld 

arbetstid men också människors livsstil och livsvillkor (ibid.). Hultberg (2007) menar att insikten 

om att hälsan och människans livssituation hänger samman börjar bli alltmer utbredd vilket gör 

att man som arbetsgivare måste ta hänsyn till medarbetarnas vardag utanför arbetet. Insikten av 

att hälsa inte kan bortses från individens totala livssituation har gjort att arbetsplatserna har 

kommit mer i fokus i diskussionerna om hälsofrämjande arbete. Även om problemet med ohälsa 

enbart har en liten del med arbetsplatserna att göra så måste diskussion tas på allvar för att öka 

välbefinnandet bland befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2004b).  

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser kombinerar systematiska insatser för god psykosocial 

arbetsmiljö med insatser för att stärka individens hälsa genom livsstilsförändringar. Hultberg 

(2007) menar att den visade omsorg som en hälsofrämjande ledare visar om medarbetarnas 

arbetsmiljö gör att individer blir mer intresserade av att följa individuella råd.  

Det man oftast kan göra på arbetsplatserna för att förbättra hälsan hos de anställda är att ge dem 

resurser, möjligheter och ansvar att själva ta hand om sin hälsa. Det går även att förbättra miljön 

på företagen så att den förebygger ohälsa. Bortser man från de praktiska åtgärder som kan 

implementeras på en arbetsplats så finns det några central faktorer som kan påverka folkhälsan. 

Dessa är nykelorden för hälsofrämjande på arbetsplatsen: ledarskap, resurser och egen kraft i 

kombination med att se hälsofrämjande arbete som en process som startar, pågår och ständigt 

utvecklas (Statens Folkhälsoinstitut 2004b) 

2.3 Ledarskap 

Ledare har funnits i alla tider, sedan början av historien, innan ens homo sapiens fanns (Bryman, 

Collinson, Grint, Jackson, Uhl- Bien 2011). I den utsträckningen det går att säga har alla 

organisationer eller samhällen haft någon form av ledarskap. Oftast förkroppsligat i en person, 

ofta men inte alltid en man. Det behöver inte betyda att det alltid har funnits ledarskap eller alltid 

kommer att finnas men det tyder på att vi alltid har haft ledare. Ledarskap har genom åren 

påverkats av bland annat kultur, vetenskap, krig och olika rådande normer (ibid.).  

Irving (2005) definierar begreppet chef på följande vis: ”En chef är en person som har formell 

behörighet att utöva makt inom ramen för sin befattning.” Irving menar att en chef är en tilldelad 

styrning från någon högre chef eller styrelse. Chefens direktiv följs först och främst av att 

personen sitter på en högre maktposition än de övriga medarbetarna. Begreppet ledare är mer 

positivt laddat än chef. Ofta blir en ledare utvald på grund av sin auktoritet men det kan bero på 

att en ledare är bra på att omsätta kunskaper till handling. En chef som saknar auktoritet blir 

auktoritär (utövar makt) på grund av sin maktposition (ibid.).   

Ledarskap är makt, menar Blomquist och Röding (2010). Ledare utövar makt oavsett om det 

uttrycks som påverkan, inspiration eller att få saker gjorda. Ett gott ledarskap handlar om att vara 

ödmjuk och medvetande om vad makt innebär och att ansvarsfullt hantera den makt man förfogar 
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över. Det är svårt att leda utan att ha legitimitet, menar Blomquist och Röding (2010). 

Legitimiteten kan man få genom att vara expert, som läkare, eller genom att ha en lång erfarenhet 

av att leda. Ett tredje sätt är att få det genom att anpassa sitt sätt att leda till rådande normer och 

värderingar. Legitimitet får en ledare när de som han eller hon ska leda över känner förtroende 

för ledaren och erkänner dennes förmågor att leda (ibid.). En annan definition på ledarskap är att 

det handlar om någon form utav påverkansprocesser där en överordnad ledare styr sina 

underordnade (Alvesson och Svenningsson, 2007). Eriksson et al (2010) gör skillnader på 

ledning och ledarskap. Ledningen på ett företag menar dem arbetar med att organisera, leda och 

kontrollera olika aktiviteter. Ledarskap handlar mer om att skapa en gemensam kultur och 

gemensamma värderingar samt att inspirera och motivera de anställda. Ledarskap är även viktigt 

för att främja förändringar och utvecklingen i en organisation.   

2.3.1 Skillnader inom ledarskapsteorin 

Det är skillnad på att vara chef och att vara ledare, menar Geller (2002) och menar att managers, 

chefer, får sitt inflytande genom att skapa konsekvenser för människors agerande. Ledare å andra 

sidan går förbi konsekvenskontrollen och arbetar med beteenden och attityder hos kollegor och 

medarbetare. Ledarskapets riktlinjer, enligt Geller, bygger på beteendevetenskaplig forskning och 

är relevanta och praktiska för alla anställda i organisationen, även dem som har minimalt 

inflytande på meningsfulla konsekvenser i sina egna och andras arbetsliv. Geller har jämfört 

leadership, ledarskap, med management, chefskap. Dessa är bland annat att chefer fokuserar på 

utfall och ledare på processer, ledare lyssnar först och talar sedan medan chefer gör tvärtom. 

Chefer håller människor ansvariga, ledare skapar förtroende.  

En ledare håller människor ansvariga för att skapa aktiva processer som leder till framgång inom 

produktion, kvalité eller säkerhet, och när människor ser förbättringar inom dessa områden 

känner dem sig belönade och utvecklar ett personligt ansvar för att fortsatta bidrag till 

förbättringsprocessen (Geller, 2002). Eriksson et al. (2010) skriver att ett stödjande 

ledningsklimat innebär att arbetet på arbetsplatserna sker på ett hälso- och säkerhetsfrämjande 

sätt. Detta innebär bland annat att balansera kraven på de anställda, öka deras deltagande i 

arbetet, ge dem socialt stöd, klara roller i verksamheten samt att ge dem erkännande för utfört 

arbete. Geller (2002) menar att managers motiverar genom resultat och siffror och fokuserar på 

kvantiteter och kvalitetsförbättringar och inte så mycket på processerna bakom. Geller menar att 

en ledare frågar: ”Hur gjorde de?” medan en chef frågar ”Vad gjorde de?” 

Både Geller (2002) och Kotter (2001) menar att de båda begreppen management och leadership 

kompletterar varandra och inget av dem är bättre än de andra utan helt enkelt två olika system att 

leda genom. Kotter (2001) hävdar att ju mer tävlingsinriktat och ostabilt näringslivet blir, ju mer 

behov av ledarskap krävs. Detta blir resultatet idag när världen förändras genom snabbare teknisk 

utveckling, hårdare konkurrens mellan länder och förändrad demografi i arbetskraften. Enligt 

Kotter (2001) genomför management sin vision, riktning eller plan genom att organisera 

bemanning, planera och budgetera. Management skapar en organisatorisk struktur med 

kvalificerade personer på tjänster som ska genomföra planen och kommunicerar planen till dem. 

Chefen, management, organiserar och delegerar ansvaret för genomförandet av planen samt 

utformar system för att övervaka genomförandet. Leadership, å andra sidan, handlar 

visionsbyggande om att skapa motivation och inspiration. En ledare kommunicerar den nya 
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inriktningen och får människor att röra sig i den riktningen trots ibland stora hinder, genom att 

tillgodose grundläggande mänskliga behov, värden och känslor. Inom leadership handlar det om 

att skapa en samsyn bland medarbetarna och kommunicera visionen. 

En ledare anpassar och enar alltså medarbetarna mot ett gemensamt mål. Detta menar Kotter 

(2001) leder till empowerment, något som organisering sällan gör. När medarbetarna har ett 

kommunicerat och tydligt mål, känner dem sig trygga att utföra handlingar och de vet att 

ledningen inte kan tillrättavisa dem, så länge dem agerar inom ramen för målsättningen. 

Dessutom är sannolikheten att en persons initiativ fastnar när den kommer i konflikt med någon 

annans. Empowerment är något som vi tidigare nämnt att Maben och Clark (1995) ser som en 

viktig komponent för att uppnå hälsofrämjande.  

2.3.2 Ledarstilar 

Ledarskap handlar om processen som gör det möjligt att leda en grupp av individer mot ett 

gemensamt mål (Northouse, 2010). Som vi ovan nämnt påverkar en ledare medarbetarna och 

deras hälsa (Larsson 2010). Beroende på vilken ledarstil ledaren har påverkar han eller hon sina 

medarbetare på olika sätt. Enligt Nyberg, Bernin & Theorell (2005) visar resultat från flera 

studier att det finns ett samband mellan upplevd ledarstil och arbetstillfredsställelse bland 

medarbetare. Inom ledarskapslitteraturen talas det om olika ledarstilar och hur de påverkar 

medarbetarna. Exempelvis finns det ledare som ser sig själva som centrum i gruppen där alla 

aktiviteter och förändringar går via ledaren. Det finns även vissa ledare som fokuserar på 

personalens personliga perspektiv där ett gott ledarskap är en kombination av personer med olika 

karaktärer eller egenskaper. Dessa egenskaper eller karaktärer kan hjälpa eller framkalla 

lösningar åt gruppen (Northouse, 2010). Vi tar här upp några exempel på dessa. 

En auktoritär ledare är enligt Maltén (1992) en person som tar alla besluten själv, rådslår sällan 

med de andra gruppmedlemmar och reglerar verksamheten helt självmant. Enligt Önnevik (2010) 

är en autoritär ledare målfokuserad och prioritera att lösa uppgiften framför att främja 

relationerna i organisationen. Denna ledarstil kan enligt Maltén (1992) leda till trygghet hos 

medarbetarna men de negativa effekterna väger oftast över. Dessa effekter kan vara rädsla, 

osjälvständighet eller passivitet. Inom gruppen kan denna effekt få en hackkyckling- tendens, där 

en syndarbock får ta skulden för allt misslyckande.       

En demokratisk ledare är enligt Önnevik (2010) beskriven som antagonisten till en auktoritär 

ledare. Han menar att ett demokratiskt ledarskap bygger på sunda relationer mellan ledaren och 

medarbetarna. Ledaren förankrar sina planeringar och beslut och låter medarbetarna komma med 

kommentarer och synpunkter. Det finns många kopplingar mellan Malténs (1992) syn på en 

demokratisk ledarstil och Önneviks (2010). Maltén (1992) menar att en demokratisk ledare ska 

finnas till hands för sina medarbetare så de får hjälp till att utvecklas. Ett gott samarbete och 

utvecklad kommunikation bland medarbetarna är några saker som en demokratisk ledare också 

fokuserar på. Denna ledarstil utvecklar de anställda till att bli mer självständig individer. Det kan 

även skapa en känsla av trygghet och en upplevelse av frihet inom arbetsgruppen. Denna ledarstil 

går att jämföras med Eriksson et al. (2010) beskrivning av ledningsstöd som innebär att ge stöd 

till de anställda genom möjlighet och verktyg till olika hälsofrämjande aktiviteter.     
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En låt- gå- ledare är enligt Maltén (1992) en passiv och tillbakadragen ledare som inte läger sig i 

utan låter gruppen sköta uppgifterna själva. Endast när personalen eller gruppmedlemmarna 

frågar så ger han eller hon svar. Ledarens egna initiativ för att styra och leda gruppen eller 

medlemmarna lyser med sin frånvaro. Denna ledarstil kan leda till att medarbetarna känner sig 

osäkra. I en arbetsgrupp kan den här typen av ledarstil resultera i djungelns lag, ledaren låter de 

anställda göra lite vad de vill (ibid.). 

2.3.3 Olika typer av ledarskap 

Ljusenius och Rydqvist (1999) använder begreppet friskt ledarskap. Enligt dem handlar det friska 

ledarskapet om att skapa förutsättningar för de anställda att enskilt stärka, främja och utveckla 

sina fysiska, psykiska och sociala resurser. Detta kan ske genom insatser som till exempel 

utbildning och aktiviteter. Ledarskapet utgår från det friska i individen, gruppen och 

organisationen. Friskt ledarskap har ett salutogent tankesätt vilket grundades i slutet på 1900-talet 

av Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Antonovsky (1991) intresserade sig för de 

faktorer som gör att vi förblir friska och behåller hälsa istället för att lägga fokus på de faktorer 

som gör människor sjuka. Ett friskt ledarskap har därför många likheter med salutogent 

ledarskap, som också går i Antonovskys anda. Här arbetar man med Antonovskys tre 

delområden; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som leder till hälsa. En salutogen 

ledare ser till de tillgångar och värden som varje människa i organisationen upplever som viktiga 

och hjälper sina anställda att översätta klagomål till önskemål (Ljusenius och Rydqvist 1999). 

Precis som friskt ledarskap ser salutogent ledarskap till det som fungerar i organisationen vilket 

tas tillvara på och ledarskapet i sig syftar till att alla människor ska må bra och fungera väl i sitt 

arbete. Ledarens uppgift blir att se vad som blir begripligt, hanterbart och meningsfullt i den här 

situationen, för den här individen (ibid.). 

Utgångspunkter blir därför det mänskliga mötet för att finna positiv energi och förändringen som 

leder individer mot goda prestationer. Självklart ingår behandling och förebyggande aktiviteter 

även här, men salutogent ledarskap ser mer till att stärka det som bibehåller god hälsa och god 

funktion i verksamheten därför stödja det, och fokuserar inte lika mycket på att skapa 

förutsättningar för det genom insatser och utbildning som friskt ledarskap gör. Båda 

ledarskapsinriktningarna delar tankarna om att ledarskapet bör utgå från det friska och 

fungerande i personer och verksamheten. 

Även pedagogiskt ledarskap utgår från de faktorer som gynnar medarbetarnas hälsa. Den 

pedagogiska ledaren har insett att för att nå kvalitetssäkring på flera nivåer krävs att 

kvalitetssäkringen utgår från människorna i organisationen. Enligt Their (1994) upplever 

människan inre hälsa om det råder balans mellan tre dimensioner; Jaget (kompetens, ansvar, 

betydelsefullhet), Omgivningen (sedd och bekräftad, social medvetenhet) och Dynamiken 

(utmaningar, förväntningar, mål). En pedagogisk ledare är föredöme och själv delaktig i en 

lärprocess där han eller hon delar med sig av sin kunskap för att stimulera mod, vilja och förmåga 

hos de anställda att klara av arbetsuppgifter. Pedagogsikt ledarskap delar därför friskt ledarskaps 

syn på att stärka individen och dess resurser genom ledarskapet, och likt salutogent ledarskap ser 

den pedagogiska ledaren att människan har sociala behov och utvecklas i en sund social miljö. 

Precis som en salutogen ledare måste en pedagogisk ledare anpassa sig och ta hänsyn till sina 

medarbetares behov och vara nära dem.  
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Samtliga beskrivna tre ledarskapsförgreningar är lika därför att de ser hälsa som resurs, 

utgångspunkt och förutsättning för produktiva medarbetare i organisationen och ser medarbetaren 

för de resurser hon besitter. Ledarskapet utgår från det friska, fungerande och syftar till att skapa 

motiverande, producerande medarbetaren som utvecklas. Ledarskapsförgreningarna skiljer sig åt 

när det kommer till hur hälsa bör uppnås, genom interventioner (friskt ledarskap) genom att skapa 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i varje situation (salutogent ledarskap) och genom 

balans mellan tre dimensioner (pedagogiskt ledarskap).  

Dessa ledarskapsförgreningar återkommer ofta i litteraturen om hälsofrämjande ledarskap och går 

in i varandra till viss del och skiljer sig åt på andra. Den största skillnaden är att hälsofrämjande 

ledarskap fokuserar på organisationen och på att skapa faktorer för att främja hälsan med hjälp av 

policys och organisationsstrukturer (Eriksson et al, 2010) medan övriga fokuserar på 

medarbetaren. En hälsofrämjande ledares syfte blir att skapa en hälsofrämjande 

organisationskultur genom att sprida egenmakt, delaktighet, jämlikhet och samarbete (Maben och 

Clark, 1995). Johnsson et al, (2003) menar att en god ledare som arbetar hälsofrämjande ska ha 

helhetssyn och inte fokusera på enstaka detaljer, och ser sambandet mellan hälsa – effektivitet - 

lönsamhet. 

2.4 Hälsofrämjande ledarskap 

Eriksson et al, (2011) skriver att det inte finns någon enighet gällande hur ett hälsofrämjande 

ledarskap definieras. Det är viktigt att ha i åtanke att begreppet hälsofrämjande ledare kan betyda 

olika beroende på vilken aktör det är som beskriver begreppet. Hansson (2004) har en något 

tydligare bild och menar att när vi använder hälsofrämjande ledarskap kan det syfta till olika 

delar av uppdraget som chef. Det kan syfta på ledarskapet som personlig relation mellan 

medarbetare och chef vilket har betydelse för hälsan. Ledarskapet bör vara stödjande, 

uppmuntrande och återkoppla till medarbetaren. Andra chefsegenskaper som är viktiga att besitta 

som hälsofrämjande ledare är att vara tydlig, sätta mål, lyssna, kommunicera och vara konstruktiv 

i samtal med medarbetaren. En hälsofrämjande ledare ska enligt Johnsson et al,. (2003) ha 

helhetssyn och inte fokusera på enstaka detaljer samt kunna se sambandet hälsa, effektivitet, 

lönsamhet.  

Hultberg (2007) menar dock att hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av att man visar omtanke 

om sina medarbetar, att ge de anställda möjligheterna som krävs för att ta kontroll över sin 

arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för delaktighet. En hälsofrämjande ledare ska se till att ha 

struktur i organisationen speciellt vid pressade situationer. Epidemiologiska studier har också 

visat att det bland ledare finns en hög förekomst av stressrelaterade besvär. Hultberg (ibid.) 

menar därför att det är viktigt att också fokusera på själva ledarskapet och dess förutsättningar för 

att skapa god hälsa och ett hållbart ledarskap för individerna. Det för att ledarna ska kunna 

utvecklas i sin ledarroll och skapa effektivitet och god psykosocial arbetsmiljö i organisationen. 

Hultberg menar att en förutsättning för hälsofrämjande ledarskap är att ha ett rimligt antal 

medarbetare så att en god ledare/medarbetarrelation kan skapas genom medarbetarsamtal, 

återkoppling och att ledaren ges möjlighet att visa omtanke om sina anställda och kan vara 

uppmärksam på tecken av konflikt eller ohälsa i arbetsgruppen. Medarbetarnas beteende menar 

Hultberg har betydelse för hur ledarskapet utvecklas (ibid.).  
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Hansson (2004) menar att även pedagogiskt ledarskap är en form av hälsofrämjande ledarskap 

där relationen mellan chef, medarbetare och uppdrag ska fungera på så sätt att mål uppfylls, 

människor mår bra, chefen upplever arbetstillfredsställelse; alla gagnas. Den pedagogiska rollen 

som hälsofrämjande ledarstil ska kombinera organisationens mål och uppdrag med varje 

medarbetares förutsättning och behov och inriktar sig på mål, relationer, förnyelse, situation och 

etik.  

Strategiskt hälsoutvecklande ledarskap kallar Hansson (2004) betydelsen av hälsofrämjande 

ledarskap. Den innebär att chefen målmedvetet arbetar för att utveckla arbetsplatsen till en 

hälsofrämjande arena genom strategiskt och operativt hälsoarbete. Chefen engagerar och 

stimulerar medarbetarna i organisationen och integrerar övriga aspekter inom organisationen, 

som tekniska, miljömässiga, sociala aspekter. Hansson menar att denna typ av chef får starkt 

engagerade medarbetare för hälsofrågor. Eriksson et al, (2010) menar att en syn på en 

hälsofrämjande ledare är en ledare som initierar och stöttar aktiviteter som främjar hälsa och 

tillfredsställelse på arbetet.   

Luxemburg- deklarationen (1997), som vi ovan nämnt, innefattar olika faktorer för 

hälsofrämjande på arbetsplatsen där bland annat ledarskapsprinciper och metoder ingår som 

bidrar till att de anställda ses som en resurs, och som en framgångsfaktor för organisationen 

istället för en kostnadsfaktor. Ledarskapskulturen bör verka för att alla anställda medverkar aktivt 

genom uppmuntran och motivation av ledningen. Arbetsorganisationen bör enligt definitionen 

främja en balans mellan krav, kontroll i arbetet, socialt stöd och kompetensnivå. Personalpolicyn 

bör förena hälsofrämjande frågor och åtgärder i ett integrerat hälsofrämjande arbete (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011). Dessa faktorer är alltså några exempel på vad hälsofrämjande kan 

innebära i arbetslivet. Centrala och återkommande är att de anställda bör ses som resurs och att 

det är här ledaren har en viktig uppgift: att påverka organisationskultur och struktur för att 

integrera hälsofrämjande arbete i daglig verksamhet. Statens Folkhälsoinstitut (2004b) menar att 

för att ett arbete på en arbetsplats ska räknas som hälsofrämjande krävs ett kontinuerligt arbete. 

Kortvariga interventioner eller projekt inkluderas inte i begreppet hälsofrämjande om de inte är 

planerade att hålla på fortlöpande. 

2.4.3 Hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande ledarskap 

I den litteratur som vi har läst inom detta ämne har två stycken begrepp ständigt återkommit. 

Dessa två begrepp är ”hälsofrämjande ledarskap” och ”hälsofrämjande arbete”. Dessa begrepp är 

viktigt att reda ut då vi ska ha fokus på hälsofrämjande ledarskap i vår uppsats. Tidigare i 

bakgrunden har vi presenterat olika tolkningar på hälsofrämjande ledarskap och det centrala i 

dessa tolkningar har varit att inriktar sig på att påverka, inspirera och motivera de anställda så att 

organisationskulturen och arbetsplatsen blir hälsofrämjande. Fokus ligger på att se de anställda 

som en resurs i organisationen (Eriksson et al., 2010, Ljusenius och Rydqvist, 1999). Ett 

hälsofrämjande arbete i arbetslivet kan vara att hitta olika hälsofrämjande strategier för 

individerna, medarbetarna och ledarskap att främja sin hälsa. Ett hälsofrämjande arbete som 

riktar sig till miljön kan stärka individens resurser och utveckling (Hansson, 2004). Statens 

Folkhälsoinstitut (2004b) menar att hälsofrämjande syftar till att verka eller understödja för att 

människor ska må bra. För att en arbetsplats i praktiken ska vara hälsofrämjande kan ansvaret 

läggas på den enskilde individen. Det finns dock andra strategier som inte kräver någonting 
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utifrån individen. När miljöförändringar vidtas påverkar det individers hälsa utan att individerna 

behöver ta något ansvar alls. De viktigaste faktorerna för ett hälsofrämjande arbete på en 

arbetsplats ska vara framgångsrikt är gott ledarskap, resurser och egen kraft samt att se 

hälsofrämjande arbete som ett kontinuerligt arbete som aldrig avtar (ibid.). 

Den största skillnaden mellan begreppen hälsofrämjande ledarskap och arbete visar sig vara att 

hälsofrämjande ledarskap inriktar sig på att påverka kulturen i organisationen genom att påverka 

de anställdas motivation, attityd och inställning till att bli mer hälsofrämjande. Hälsofrämjande 

arbete är ett bredare begrepp som berör organisationens alla olika nivåer tillexempel, miljön, 

anställda, chefer, personal (Hansson, 2004).   

2.4.1 Hälsofrämjande ledarskap skapar förutsättningar  

Eriksson et al. (2010) ger sin tolkning av begreppet hälsofrämjande ledarskap. De menar att 

ledarskapet handlar om att skapa en kultur i organisationen för hälsofrämjande ledarskap. Det 

betyder att skapa en hälsofrämjande arbetsplats genom att motivera och inspirera de anställda att 

delta i utveckling. De anställda ska ses som en resurs i utvecklingsarbetet för en hälsofrämjande 

arbetsplats genom att använda de kunskaper och färdigheter de besitter. Policys och strukturer 

som finns i organisationen bör användas för att stödja utvecklingen av en hälsofrämjande 

arbetsplats.  

Att få sina medarbetare att utvecklas och blomma ut i verksamheten är något som Johnsson et al,. 

(2003) anser är viktigt när han tolkar begreppet hälsofrämjande ledarskap. De menar att 

hälsofrämjande ledarskap kan innebära att skapa förutsättningar hos de anställda så de kan 

utveckla sin energi i organisationen.  

Att utveckla sin egen energi i organisationen är något som Ljusenius och Rydqvist (1999) 

beskriver när de tolkar begreppet friskt ledarskap. De menar att det handlar om att skapa 

förutsättningar för de anställda att enskilt stärka, främja och utveckla deras fysiska, psykiska och 

sociala resurser. Detta kan ske genom insatser som till exempel utbildning och aktiviteter. 

Det friska ledarskapet och det hälsofrämjande ledarskapet har många likheter i sin syn på sina 

anställda. De menar på att de ska se dem som resurser och använda de kunskaper och färdigheter 

de besitter samt att uppmuntra dem till att själva ta initiativ till utveckling (Eriksson et al, 2010, 

Ljusenius och Rydqvist, 1999).   

I en studie av Eriksson, Jansson, Haglund & Axelsson (2008) undersöks hur ledarskap, 

organisation och organisationskulturen kan påverka hälsan hos de anställda på ett svenskt företag. 

Bolagets ägare har aktivt utvecklat en hälsofrämjande organisationskultur som bygger på att 

skapa förutsättningar för att alla individer ska få göra något meningsfullt och ta ansvar för sitt 

arbete i organisationen. Företaget har utvecklat decentraliserade självstyrda arbetsteam där 

medarbetarna har en hög grad av kontroll och där det finns en hög grad av personlig utveckling. 

Detta har lett till en god kamratskap bland de anställda vilket gör att de mår bra på jobbet. Detta 

visar sig i låg grad av sjukskrivning. Det decentraliserade arbetet underlättas om ledningen i 

organisationen aktivt främjar den organisationskulturen som råder i företaget. Det krävs också en 

struktur för de anställda hur de ska planera sitt arbete, övergripande riktlinjer och kanaler för 
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kommunikation. De anställda behöver dagligen information för att kunna arbeta självständigt. 

2.4.2 Olika syn på hälsofrämjande ledarskap  

I artikeln ”Health promoting leadership – Different views of the concept” intervjuar Eriksson, 

Axelsson och Axelsson (2010) 20 personer som på ett eller annat sätt har erfarenhet av 

hälsofrämjande arbete på olika arbetsplatser. De flesta som deltog i studien hade någon form av 

chefs- eller ledarposition. Undersökningens syfte var bland annat att ta reda på vad dessa 

personer ansåg om begreppet hälsofrämjande ledarskap. 

En del chefer och ledare i studien ansåg att hälsofrämjande ledares arbete innebar att arbeta med 

att uppmuntra och initiera aktiviteter som skulle gynna personalens fysiska - och psykosociala 

arbetsmiljö. Att fokusera på det friska och skapa förutsättningar som gynnar det fysiska, psykiska 

och sociala välmående är enligt Ljusenius och Rydqvist (1999) ett friskt ledarskap. Detta 

ledarskap var även vanligt hos de flesta chefer i en annan studie som handlar om hälsofrämjande 

ledarskap. I studien deltog chefer ur tre stadsdelsförvaltningar som fick svara på öppna frågor om 

hälsofrämjande ledarskap. Resultatet visade att flertal av cheferna hade ett salutogent synsätt där 

de ser att helheten påverkar hälsan samt att de är medvetna om att de som chefer kan vara 

förebilder som kan påverka deras medarbetares hälsa (Holm, 2010).   

Andra chefer och ledare i studien ansåg att ledarstilen var viktig (Eriksson, Axelsson och 

Axelsson (2010). Att vara stödjande i sin ledarestil och skapa en bra arbetsmiljö som alla trivdes 

med var det viktigaste för en hälsofrämjande ledare. En del chefer och ledare ansåg att en 

hälsofrämjande ledares uppgift var att skapa en hälsofrämjande arbetsplats där chefens position 

var extra viktig för att främja hälsa hos de anställda eftersom det var hans uppgift att följa upp 

ohälsa snabbt och skapar ett gott arbetsklimat, psykiskt och fysiskt. Dock ansåg de flesta att 

kommunikation med de anställda, tid för reflektion och möjliga arbetsuppgifter var bra 

arbetsförhållanden och viktiga för att utveckla hälsofrämjande ledarskap.  

2.4.5  Effekter av hälsofrämjande ledarskap  

Tidigare studier som gjorts av Eriksson et al., (2010) med syfte att ta reda på hur personer som 

var engagerade i hälsofrämjande arbete såg på hälsofrämjande ledarskap, visar som resultat att 

det fanns ett övergripande gemensamt intresse bland cheferna och ledarna för utvecklingen av 

hälsofrämjande ledarskap, vilket var att minska sjukskrivningen i organisationen. De såg bland 

annat de ekonomiska vinsterna med en mindre sjuk personal och en del chefer ansåg att en frisk 

och välmående personal är mer effektiv på jobbet. Andra chefer och ledare ansåg att hälsa och 

välmående var det centrala målet i organisationen och på köpet skulle du få en mindre sjuk och 

en mer effektiv personal.  

Utifrån denna studie kan vi dra slutsatserna att alla cheferna och ledarna i studien vill ha ett 

hälsofrämjande ledarskap för att minska sjukskrivningen i organisationen. En del chefer är mer 

tydliga och säger att genom att minska sjukskrivningarna sparar organisationen pengar, det är inte 

alla chefer eller ledare som öppet säger detta i studien. En del utrycker att de vill ha en välmående 

och frisk personal så att arbetseffektiviteten ökar. Utifrån dessa uttalande drar vi slutsatsen att 
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även dessa chefer och ledare har ett ekonomiskt intresse eftersom en effektiv personalgrupp gör 

att företaget sparar in pengar genom att de får mer gjort på en arbetsdag.  

Statens folkhälsoinstitut (2004b) redovisar en kunskapsöversikt där effekter av Projekt 

Långtidsfrisk resulterat i ökat antal långtidsfriska, långtidssjukskrivningarnas längd har förkortats 

och antalet rehabiliteringsärenden minskat. Detta har lett till en besparing på 30 miljoner för det 

berörda företaget som involverades i projektet. Arbetsplatsprogrammet har bland annat inneburit 

utbildning av chefer, konsulter och skyddsombud i kunskap om salutogena faktorer i arbete, 

människans villkor i arbetslivet, uppbyggande och nedbrytande faktorer och 

kommunikationskunskaper. Som resultat visar projektet att det finns ett tydligt samband mellan 

dialog, chefskap och långtidsfriskhet (ibid.). Brister i ledarskapet har i flertalet studier visat sig ha 

en bidragande orsak till ökade ohälsan bland vårdpersonalen (Hultberg 2007). Dellve, Skagert 

och Vilhelmsson (2007) menar att sjukfrånvaro är lägre i organisationer där chefen ger sina 

medarbetare respekt, erkännande, belöningar och tydliga mål.  

Gunnarsdóttir och Björnsdóttir (2003) har genomfört en studie för att ta reda på arbetstagares syn 

på välbefinnandet på arbetsplatsen. Arbetstagarna hade tunga arbeten och kände att cheferna inte 

brydde sig om jobbet på golvet, bara satt i möten och e-mailade men arbetade aldrig nära deras 

anställda. Ny information nådde inte fram till arbetstagarna vilket resulterade i att arbetarna 

kände att deras arbete var meningslöst och att dem behandlades som objekt, istället för människor 

med förmåga att förstå förändringar. Många av de intervjuade i studien upplevde att cheferna inte 

lyssnade på arbetstagarna och deras förslag till förbättringar. Effekter av att de förslag som 

arbetarna själva hade om förbättringar aldrig kanaliserades ut till cheferna blev att det heller inte 

skedde några förbättringar på arbetet, varken för trivseln, arbetarnas känsla av delaktighet eller i 

den fysiska arbetsmiljön. Dålig kommunikation, dålig ledning och dåligt kommunicerad 

information på arbetet verkade i studierna ha en dålig effekt på välbefinnandet hos arbetarna i 

denna studie. Trots att denna studie antar ett medarbetarperspektiv till skillnad från oss fokuserar 

på chefers uppfattningar i denna studie är resultaten ganska beskrivande för konsekvenser av och 

betydelse av god ledning, effektiv kommunikation och behovet av hälsofrämjande ledarskap i 

arbetslivet idag.  

2.4.5 Utveckling av hälsofrämjande ledarskap  

För utveckling av hälsofrämjande ledarskap visade resultaten i en undersökning gjord av 

Eriksson et al., (2010) att informanterna betonade att viktiga faktorer var 

organisationsförhållanden, chefers egenskaper och stöd till cheferna.  

Det viktiga för organisationsförhållanden i utvecklingen av hälsofrämjande ledarskap var enligt 

studien chefernas resurser, organisationsutveckling och organisationskultur. Tid för reflektion, 

dialog med de anställda och rimliga arbetsuppgifter för cheferna uttrycktes som faktorer som 

underlättar arbetsförhållandena på arbetet. Detta medan organisationsförändringar sågs som 

hinder för att utveckla hälsofrämjande ledarskap eftersom dessa kan förinta stödet för 

hälsofrämjande aktiviteter i organisationen. Enligt en del informanter i studien var det även 

viktigt att när man anställer chefer att tänka på att rekrytera personer med rätt kompetenser och 

attityd och sedan träna dem väl i hälsofrämjande ledarskap: 



 

 18 

Having knowledge and tools is a condition for health promoting leadership[...] Therefore it 

is important to give managers on different levels the necessary tools and also to recruit the 

right kind of person as managers (Eriksson et al., 2010, s81)   

Gunnarsdóttir och Björnsdóttir (2003) menar att vad som verkar behövas i framtida 

hälsofrämjande åtgärder är ett synsätt som värderar och respekterar mänskligt mångfald och 

komplexiteten hos människor i olika sammanhang, för att möjliggöra en gemensam analys på 

individuell-, institutionell, och samhällelig nivå.  

Det viktigaste steget för att utveckla hälsofrämjande ledarskap sågs av majoriteten av 

informanterna i studien av Eriksson et al. (2010) vara stöd till chefer. Stödet till chefer i deras 

dagliga arbete var viktigt eftersom att chefers eget välbefinnande troddes påverka deras anställda 

(Eriksson et al., 2010). Stödet efterlystes av chefer i form av reflekterande grupper av chefer för 

att exempelvis diskutera ledarskapsrollen med chefer i liknande situation och på så sätt finna 

stöd. Några av informanterna i studien uttryckte också ett behov av administrativt stöd för att 

underlätta arbetsbördan för cheferna (ibid). 

I en senare studie av Eriksson et al. (2011) betonas vikten av att utbredningen av ett 

utvecklingsprogram når ut till både individerna och miljön på en arbetsplats samt at det är viktigt 

att så många chefer som möjligt i organisationen deltar i detta projekt för att lyckas utveckla 

hälsofrämjande ledare.  
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3. Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka attityder, kunskaper och förväntningar på hälsofrämjande 

ledarskap bland chefer inom Kalmar kommun. 

Till detta syfte ämnar vi att finna svar på dessa frågeställningar: 

- Hur ett antal chefer inom Kalmar kommun uppfattar hälsofrämjande ledarskap? 

 

- Vad har cheferna inom Kalmar kommun för upplevda förväntningar på hälsofrämjande 

ledarskap utifrån hinder eller vinster för dem själva, medarbetarna och organisationen? 

 

- Vad har cheferna inom Kalmar kommun för erfarenhet och utbildning om hälsofrämjande 

ledarskap?  
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4. Metod 

Vi beskriver i den här delen hur vi gått tillväga för att nå studiens resultat. Vi har valt att 

disponera de olika delarna i metodavsnittet i kronologisk ordning för att studiens 

tillvägagångssätt ska bli begriplig. Inledningsvis presenteras studiens urval av informanter för att 

klargöra representationen av kommunchefer utifrån ett antal av oss uppställda kriterier. Därefter 

framförs studiens val av metod och dess genomförande. Databearbetning och analys redogörs. 

Detta för att förklara studiens genomförande och uppkomst. Tankar om studiens tillförlitlighet 

presenteras därefter och avslutningsvis de etiska aspekter vi har tagit hänsyn till under studiens 

gång för att respektera våra informanter.  

4.1 Urval 

På Kalmar kommun arbetar det 226 chefer på olika nivåer, varav 141 kvinnor och 85 män. Av 

dem ville vi ha en variation av chefer som deltagare till kvalitativa intervjuer. I kvalitativa studier 

är det ointressant att skapa representativa urval i statistisk mening, istället vill man få en så stor 

variation som möjligt av olikartade informanter (Trost 2010). Vi har valt att systematisera vårt 

urval utifrån ett antal kriterier. Trost (2010) menar att man på det sättet får tag på tillräcklig 

variation av personer för intervju. Eftersom vi ville säkerställa denna variation vände vi oss till 

vår kontaktperson, som tillsammans med personalchefen på Kalmar kommun, skapade en 

urvalsgrupp av kommunchefer efter dessa kriterier. Dessa kriterier var:    

 En representativitet av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschefer 

 En jämn spridning av kön och ålder  

 En variation av tidigare erfarenhet vid ledande position  

Utav dessa valde vår kontaktperson och personalchefen tillsammans ut 14 personer som utgör vår 

urvalsgrupp. Utav dessa personer svarade tio chefer på vårt missiv och anmälde sitt deltagande 

till studien. Av dessa var två förvaltningschefer, två verksamhetschefer, sex enhetschefer. Det var 

tre män och sju kvinnor. Åldrarna på cheferna varierade mellan 29 till 63 år.  

Informant Nuvarande tjänst (år) Ledarskapserfarenhet (år) 

Niklas 4 29 
Lena 2 22 
Bea 6 20 

Lasse 3 17 
Eva 1 12 

Bigitta 3 11 
Linus 5 10 

Camilla 6 9 
Petra 5 5 
Frida 1 1 

 

Tabell 1 – Data över informanternas erfarenhet av nuvarande tjänst och sammanlagda erfarenhet 

av ledarskap. Informanternas namn är figurerad 
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4.2 Val av metod 

Vi har valt att i denna studie undersöka attityder, kunskap och förväntningar på hälsofrämjande 

ledarskap bland chefer inom Kalmar kommun. Vi önskar komma fram till chefernas personliga 

uppfattningar om detta fenomen, hälsofrämjande ledarskap. För att skapa en bild av en annan 

persons uppfattning av ett fenomen används ofta kvalitativa intervjuer (Kroksmark, 1987, 

Paulsson, 2008), bland annat inom fenomenografin.   

Larsson (1986) skriver att i fenomenografi är det en persons syn på fenomenet, inte förklaringen 

av fenomenet, som är det centrala. I vår studie är det chefernas uppfattningar om hälsofrämjande 

ledarskap som vi är intresserade av, vi vill inte ha någon allmän förklaring till själva begreppet. 

Vi har därför valt en kvalitativ metod, enskilda telefonintervjuer, för att vi tänker oss att detta är 

det bästa sättet att ta reda på chefers uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap. Att intervjua är 

en aktiv process där intervjuare och den intervjuade producerar kunskap genom sin relation i ett 

samtalsförhållande anser Kvale och Brinkman (2009) som menar att kunskapen som produceras 

är berättande och språklig. Starrin & Svensson (1994) har som åsikt att kvalitativa metoder 

inbjuder både till vidsynthet och djupare inblick i det som undersöks. Vi tänker därför att 

intervjuer gynnar vår uppsats eftersom vi vill fördjupa oss i personernas uppfattningar, vi vill 

kunna fråga följdfrågor och spegla informanterna för att få en förståelse för hur dem uppfattar 

fenomenet. Detta är något vi anser att vi inte kan tillgodogöra oss i enkätstudier där frågorna kan 

tolkas olika och ofta resulterar i ja och nej- svar eller korta svar. I enkäter finns inte möjligheten 

att kunna fråga följdfrågor eller reda upp missförstånd. Vi tänker oss att intervju i jämförelse med 

enkät också tillåter en annan typ av uppföljning än kvantitativa metoder tillåter. Det ger oss en 

chans att försöka utveckla och fördjupa det personerna vi intervjuar uttrycker. Vi vill att våra 

informanter ska fundera och reflektera över sina egna uppfattningar och kunna ta del av de 

resonemang som verbalt uttrycks av dem. Vi vill ha en djupare inblick i det som undersöks. Det 

tänker vi oss ger ökad kunskap om det vi faktiskt ämnar undersöka. Att samtal blir djupare och 

mer målande, berättande är något vi tänker hjälper oss att uppfylla vårt syfte.   

Av praktiska och ekonomiska skäl valde vi att genomföra våra intervjuer över telefon. Enligt 

Kvale (2009) har telefonintervjuer en rad fördelar, tillexempel är det bra när man behöver tala 

med människor som befinner sig på geografiskt avlägsna platser. Detta var aktuellt i vårt fall då 

vi befann oss i Gävle och inte hade möjligheterna att resa till Kalmar för att genomföra våra 

intervjuer. Enligt Bryman (2011) är telefonintervjuer mindre kostsamma för intervjuaren då 

denne slipper att resa. Det råder enligt Bryman (2011) en allmän uppfattning om att 

telefonintervjuer kan ge ett mindre bortfall jämfört med en direkt intervju där man fysiskt träffas, 

men att det samtidigt är svårt att hitta empiriska undersökningar med samstämmiga resultat att 

bevisa detta med.  

 

Eftersom att vi ville ha en viss variation av chefer på olika nivåer i kommunen, en spridning av 

kön och erfarenhet av ledarskap, skulle finnas med i vårt urval önskade vi att bortfallet skulle bli 

så litet som möjligt. Telefonintervju som metod tänkte vi skulle bidra till med fler deltagare i vår 

studie. Vår övertygelse var att om deltagarna själva fick bestämma en tid för telefonintervju som 

passade dem utifrån deras egen almanacka skulle detta ge mer tid över både för dem skulle leda 

till ökat deltagandet. Vi blev även förvarnade utav vår kontaktperson på Kalmar kommun att 

dessa chefer hade ont om tid över till intervjuer så hon rekommenderade oss att genomföra 
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telefonintervjuer. Vi tänker att telefonintervjuer i vårt fall minskade bortfallet jämfört med om vi 

rest till Kalmar under en bestämd vecka och cheferna i urvalsgruppen inte skulle ha möjlighet att 

delta under denna vecka.  

 

Ett annat dilemma vi funderat kring är det faktum att i intervjuer kan informantens svar påverkas 

av sociala faktorer och egenskaper hos den som intervjuar som exempelvis ålder, klädsel, 

etnicitet, utseende (Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2011). I telefonintervjuer minskar 

risken för att sociala egenskaper och yttre attribut hos oss som intervjuare påverkar svaret hos 

våra informanter, vilket vi ser som en fördel och ett gott argument till vårt val av telefonintervjuer 

till denna studie. En annan fördel var att personerna har möjlighet att känna sig trygga i sin egna 

vana miljö, och kanske genomförs intervjuerna vid deras skrivbord, vilket förhoppningsvis 

medför att de känner sig bekväma och inte hotade.  

 

Det faktum att informanterna kan påverkas av sociala faktorer och attribut menar Bryman (2011) 

gör att den responderande kan säga saker som den tror den intervjuande uppskattar. Detta kunde 

omöjligt ske i vår metod, vilket vi tänker å ena sidan gjort att våra informanter svarat utan 

påverkan av vårt kroppsspråk. Å andra sidan är risken med det att informanterna kanske inte 

känner att vi aktivt lyssnar på dem, då de kanske saknar den bekräftelsen i samtal som 

kroppsspråk ger. Detta kan resultera i outvecklade svar eftersom informanterna känner sig 

otrygga. Så här i efterhand har vi reflekterat över detta och funnit att de svar av respondenterna 

som vi faktiskt fått har varit tillfredsställande för att besvara vårt syfte och frågeställningar.  

Det kan dock också utgöra ett problem för oss i telefonintervjuer för vi ser inte vad informanterna 

använder för kroppsspråk, om de flackar med blicken och verkar osäkra inför vissa frågor, vi kan 

inte se personernas ansiktsuttryck och heller inte tyda dessa. Bryman (2011) menar att dessa 

gester och minspel kan vara viktiga att intervjuaren får information om för att kunna tolka om 

informanten känner sig osäker eller förvirrad kring en fråga. Här finns en negativ aspekt med vårt 

val av metod och vi är medvetna om att det kan påverka vårt resultat. Vi kan heller inte vara 

säkra på att informanterna kände sig trygga eller förstod alla frågor under intervjuerna men 

utifrån samtalens karaktär är vår övertygelse om att de gjorde det. De reflekterande svaren och 

tankegångar vi fick följa i intervjuerna gör oss också övertygade om detta.  

 

Vid ett fåtal gånger bad informanterna oss att upprepa frågan och det tolkar vi som att de kände 

sig trygga med att be oss om upprepning när de inte förstod frågan. I vissa intervjuer fick vi 

omformulera frågan för att informanterna skulle förstå frågan bättre. De gånger dessa scenarion 

inträffade i våra intervjuer var väldigt få.   

 

En annan aspekt Bryman (2011) lyfter är det faktum att det i telefonintervjuer är mycket lättare 

för informanterna att avsluta intervjun genom att enkelt lägga på luren. Detta är något vi 

diskuterade inför vårt val av metod, kanske kunde informanterna lägga på luren om de upplevde 

frågorna som stötande eller för personliga. Vi hade med oss dessa tankar när vi skapade vår 

intervjuguide för att anpassa frågor på sådant sätt så att det inte skulle vara av allt för känslig eller 

stötande karaktär och att vi anpassade vår samtalston i intervjuerna vilket förhoppningsvis skulle 

bidra till att informanterna skulle känna sig bekväma och respekterade. Det var dock aldrig någon 

informant som valde att avslutade intervjun tvärt efter en upplevd känslig fråga genom att lägga 

på luren i våra intervjuer.  



 

 23 

Vi skrev ett missiv (se bilaga 1) som vi skickade ut till samtliga chefer i urvalsgruppen via e- 

mail. I och med detta hade personalchefen på Kalmar kommun kontaktat cheferna i 

urvalsgruppen för att förankra vår undersökning hos dem genom att i ett e-mail presentera oss 

och syftet med vår studie, vilket vi gjorde med förhoppning om att få så många deltagare som 

möjligt till vår undersökning. När cheferna svarade på vårt missiv och anmälde sitt deltagande, 

föreslog de en tid för telefonintervju. 

Efter att missivet gått ut till cheferna i urvalsgruppen väntade vi på svar och formulerade en 

intervjuguide som vägvisare i våra intervjuer (se bilaga 2).  

4.3 Skapandet av Intervjuguide  

 

Kroksmark (1987) hävdar att för att komma åt en människas uppfattningar om världen med hjälp 

av fenomenografi bör det ske genom öppna och minimalt strukturerade intervjuer. Enligt Bryman 

(2011) gör frågarna i en intervjuguide det möjligt för intervjuaren att skapa en bild om hur 

intervjupersonen upplever sin värld och sitt liv. Med detta som bakgrund skapade vi en 

intervjuguide med teman och frågor som berörde vårt syfte. Den kvalitativa intervjun är icke-

standardiserad och utgår ifrån att man från början inte kan veta vilka frågor som är viktiga och 

betydelsefulla. Den kvalitativa intervjun kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp 

vad som kan vara ändamålsenligt för situationen och för syftet med undersökningen (Svensson 

och Starrin, 1996).  

 

Vi skapade en intervjuguide (se bilaga 2) för att få svar på uppsatsens frågeställningar. Trost 

(2010) menar att man i kvalitativa intervjuer inte har några i förväg formulerade frågor utan den 

intervjuade tillåts styra ordningsföljden Istället ska man göra en lista på frågeområden som ska 

vara ganska kort och ta upp stora delområden. Vi tänkte på detta till en viss del när vi 

formulerade vår intervjuguide och skapade tre stora delområden. Dessa var inledande frågor om 

vem personen var och dess erfarenhet av ledande position och dennes nuvarande tjänst. Detta för 

att vi skulle få förståelse för i vilket sammanhang och läge som informanten befinner sig. Kvale 

och Brinkman (2009) menar att kunskapen som uppstår i kvalitativa intervjuer är beroende av sitt 

sammanhang. Efter dessa inledande frågor kom frågor om nästa delområde som var hälsa för att 

förstå hur personen vi intervjuade såg på hälsa, både sin egen och andras. Vårat tredje delområde 

var ledarskap där frågor om ledarstil, innebörd av ledarskapet och uppfattningar om 

hälsofrämjande ledarskap eftersöktes. Intervjuguiden fungerade för oss som ett stöd under 

genomförandet av intervjuerna för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Trost (2010) 

skriver att likheterna med en intervjuguide och ett strikt frågeformulär är att intervjuledaren 

måste få svar på alla sina frågor. Enligt Bryman (2011) ska frågorna i en intervjuguide täcka de 

teman eller frågeställning utifrån intervjupersonens perspektiv.  

 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Vi genomförde våra telefonintervjuer i bokade grupprum på Högskolan i Gävle. Intervjuerna 

spelades in på diktafon. Vi genomförde intervjuerna genom att ringa upp cheferna från våra 

mobiltelefoner på en tid som dem själva föreslagit. Vi använde högtalarfunktionen på våra 

mobiltelefoner i samtliga intervjuer så att vi båda kunde delta i samtalen. Vi delade upp de olika 
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delområdena i intervjuguiden mellan oss så att en person inledda att fråga frågor inom ett visst 

område, men kände den andra att en följdfråga var på plats eller att en fråga passade bra in på ett 

visst ställe så fanns det utrymme att kunna överta rollen som aktiv intervjuare. Alla intervjuer 

inleddes med att vi poängterade syftet med uppsatsen och de etiska aspekter vi hade och i 

framöver kommer att ta hänsyn till. De tio intervjuerna varade mellan 35 och 65 minuter. 

Efter att alla intervjuer var gjorda transkriberade vi det inspelade materialet för att det skulle bli 

lättare att hantera inför databearbetning och analys. Istället för att enbart lyssna och leta relevant 

information kunde vi leta efter det i det transkriberade materialet. En risk som vi såg med att 

arbeta med transkriberade materialet var att vi inte kunde uppfatta tonfall, betoningar av ord, 

harklingar eller tveksamheter som de intervjuade uttryckte vilket kunde ha betydelse för vår 

analys. Därför lyssnade vi också på det inspelade materialet flertalet gånger för att kunna förstå 

materialet bättre. När vi transkriberade avstod vi från att skriva ut hostningar eller harklingar 

vilket vi inte fann relevant för resultatet. Vid de tillfällen våra informanter stakade sig på ord eller 

började med en mening utan att avsluta den skrev vi ut de stakande orden. Det för att det skulle 

kunna komma att ha en betydande roll i resultatet att informanterna tvekade kring vissa frågor. På 

detta sätt hoppades vi att vi skulle kunna förstå de centrala delarna i materialet. Vi valde att i 

transkriberingarna skriva på skriftspråk i den största möjliga mån det gick. Vi planerade att 

redovisa citat i vår resultatredovisning varför vi ville att dessa senare skulle vara lättförståeliga 

för en utomstående läsare av vår uppsats. I transkriberingarna har vi avstått från att återge 

dialektspråk eftersom vi ansåg oss inte vara i behov av dialekten i sig.  

4.5 Databearbetning och analys 

Det finns egentligen inga allmänna, standardiserade metoder för hur en analys av kvalitativa 

undersökningar bör gå till (Carlsson, 1996) och heller inga för att komma fram till en djupare 

innebörd av det som sägs i en intervju (Kvale, 2009). Kvale menar vidare att en forskare bör läsa 

igenom sina intervjuer gång på gång och reflektera över speciella teman, skriva ut sina tolkningar 

men utan att egentligen följa någon speciell teknik eller metod. Att analysera är att hitta sätt att 

hitta råa fakta, det som forskaren kommit fram till. Produkten av analysen uttrycker det viktigaste 

som forskningen kommit fram till (Ely, 1993). 

Även om det inte finns någon allmän standardiseringsmetod för kvalitativa intervjuer valde vi att 

använda oss av en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000) som grund för att söka svar på våra 

frågeställningar och studiens syfte i vårt intervjumaterial. I den tematiska analysen framträder 

teman ur insamlat material och det var vad vi ämnade göra efter att vi genomfört våra intervjuer. 

Metoden består av sju steg: först förbereda data och transkribera materialet. I vårt fall lyssnade vi 

igenom intervjuerna och transkriberade dem var för sig. Under tiden kunde vi notera vissa 

tendenser till teman och ämnen. Dessa noterade vi i ett dokument som senare kom att utvecklas. 

Som andra steg läste vi noga igenom allt material i varje enskild intervju, enligt analysmetoden, 

för att notera relevanta ämnen till teman för studiens syfte. Detta gjorde vi genom att färgkoda 

objekt av intresse som kunde komma att bli framtida teman.  

Tredje steget i analysmetoden är att sortera ut olika bitar av data och här börjar temana växa 

fram. Här gick vi tillbaka till färgkodningarna i våra transkriberingar och grupperade dem efter 

det vi tyckte hörde ihop och möjligtvis kunde utgöra ett tema. Vi hade nu ett antal tema för vår 



 

 25 

analys. Vi analyserade grupperna av likartade objekt var för sig i detta fjärde steg, för att utreda 

vad temat var och handlade om. De teman som blev till utifrån vårt intervjumaterial omfattas av 

syftets delområden – attityder, kunskap, förväntningar. Eftersom vi ville ha svar på syftets 

frågeställningar ansåg vi att dessa teman väl omfattade det och kunde besvara syftet.  

Som femte steg menar Hayes (2000) att den induktiva tematiska analysen kräver att forskaren går 

tillbaka till transkriberingarna ytterligare än gång för att för att se om det innehåller något som är 

relevant för de teman som forskaren undersöker för närvarande. Detta genomfördes genom att vi 

läste igenom våra transkriberingar och lyssnade igenom våra intervjuer gång på gång. Hayes 

(2000) menar att det här är ett viktigt steg för analysprocessen för att människans 

uppfattningsförmåga är selektiv och det är lätt att förbise information om vi inte verkligen letar 

efter det. Trots att detta var en tidskrävande process finner vi att det har varit bra för vår analys 

att vi faktiskt gick tillbaka till transkriberingarna ytterligare en gång för vi fann då intressanta 

aspekter vi inte fann i det första steget av analysen och kategorierna blev tydligare under varje 

tema.  

Efter detta hade vi våra teman klara, vi namngav dem som sjätte steg, hittade kategorier och data 

som styrkte dessa, exempelvis citat. Sista steg menar Hayes (2000) utgörs av att forskaren hittar 

relevant illustrativ data för att rapportera de funna tema. Det gjorde vi och hittade citat som fick 

representera en grupps uppfattningar av ett tema. Ibland används citaten i resultatredovisningen 

för att illustrera en persons åsikt som skiljer sig mycket från mängden i förhållande till ett tema 

eller andra tankegångar som sticker ut i en grupp.  

4.6 Trovärdighet  
 

Enligt Trost (2010) är trovärdigheten ett av de största problemen i en kvalitativ undersökning. En 

forskare måste kunna visa att det forskningsresultatet som framställs är trovärdigt. För att visa 

trovärdigheten i undersökningen måste data som samlas in och de frågor som ställs i intervjun 

vara relevant för problemställningen och syftet. När vi formulerat intervjuguide har vi därför 

använt oss av vårt syfte som bakgrund och haft tankar om att de flesta frågor i intervjuerna ska på 

ett sätt eller annat leda till att kunna besvara vårt syfte. Eftersom vi tycker att det i studien lyckats 

genomföra menar vi enligt detta påstående att vår studie kan ses som trovärdig.  

 

Trost (2010) menar att reliabilitet eller tillförlitligheten ska vara stabil och inte påverkad av 

slumpinflytelser. Detta är något vi har tagit hänsyn till när vi har gjort våra intervjuer genom vi 

har strävat efter att alla deltagare har fått samma förutsättningar och behandlats på likvärdigt sätt i 

våra intervjuer. I intervjuerna har vi som intervjuare följt en intervjuguide (se bilaga 1) där syftet 

har varit få svar på samtliga frågor. Då detta var avsikten med intervjuerna ansåg vi ibland att alla 

frågor inte behövde ställas. Eftersom svaren från informanterna oftast blev berättelser i stället för 

korta svar blev flera frågor besvarade i intervjuguiden under samma berättelse. Då det gällde 

oklarheter om detta ställde vi frågor om ett redan berört ämne för att försäkra oss om att vi 

uppfattat informantens tankegångar korrekt. Eftersom alla intervjupersoner har fått samma 

förutsättningar anser vi att detta ökar trovärdigheten.  

 

Trost (2010) menar att det viktiga i giltigheten är att frågan eller instrumentet mäter det den är 

ämnad för. I en kvalitativ studie som vi har gjort är det viktigt att ta reda på vad just den 
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intervjuade personen tycker om fenomenet, det finns inget intresse av att få en generell förklaring 

om fenomenet. Vi har haft detta i åtanke när vi formulerade våra frågor till vår intervjuguide. Det 

ledde till att vi formulerade endast öppna frågor där vi gav intervjupersonen möjlighet att 

utveckla svaren. Enligt Patel & Davidson (2011) är det ett bra tillvägagångssätt i kvalitativa 

studier där man vill ha flyt i samtalet och även belysa studiens syfte. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) kan ledande frågor oavsiktligt inverka på svaren, vilket var något vi hade i åtanke när vi 

genomförde våra intervjuer.  

 

I de kvalitativa intervjuerna går det inte bortse från felsägelse från informanten eller intervjuaren. 

Det går heller inte vara helt säker på att frågor i intervjun har tolkats korrekt. När samtalet är det 

avgörande när kunskap ska förstås blir dialogen en väsentlig del (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom vår studie bygger på kvalitativa intervjuer är dialogen av stor vikt för själva metoden 

men också för syftet. Medvetna om detta har vi strävat efter att ge informanten utrymme att ge 

tala och ge tydliga och utvecklande svar samt återspeglat svaren för att försäkra oss om att vi har 

tolkat berättelsen korrekt. Vid de tillfällen då intervjupersonerna svävade bort från ämnet något 

har vi försökt leda informanten tillbaka till ämnet när vi märkte att svaren blev irrelevanta. Vårt 

mål var i intervjuerna att få material som kunde besvara vårt syfte och frågeställningar, varför 

denna ledning tillbaks till ämnet ansågs relevant. Vårt ledande av intervjun gjorde vi med största 

försiktighet då vi egentligen inte kunde vara säkra på om svaren var irrelevanta.  

 

När vi analyserade vårt insamlade material från intervjuerna använde vi oss av en induktiv 

tematisk analys. Denna analysmetod hjälpte oss att tolka informationen och sortera den i olika 

teman. Hayes (2000) menar att en viktig del av analysprocessen är att gå tillbaka till råmaterialet 

och läsa det noggrant igen. Hayes anser att människans perception är selektiv och lätt bidrar till 

att vi förbiser information om vi verkligen inte letar efter den. Metoden hjälpte oss därför att 

minska denna selektiva utgallring av information som ansågs vara irrelevant första gången vi 

läste det. Metoden tvingade oss att återgå till materialet med öppna sinnen för att hitta material 

som kunde vara av vikt för studiens syfte. Detta tror vi ökar trovärdigheten i vår studies resultat, 

att vi har lyssnat och läst igenom vårt material flertalet gånger i analysen och inte låtit våra egna 

tolkningar styra valet av teman och kategorier.  

 

Studien initierades genom ett uppdrag vi tog av Kalmar kommun. Vi har haft regelbunden 

kontakt med vår kontaktperson på kommunen men uppdragsgivaren har inte engagerats i 

genomförandet av vår undersökning. Deras roll har varit som bollplank vid våra överväganden av 

val av metod samt skapat vårt urval. Vi anser att tillförlitligheten till vår studie ökar eftersom 

undersökningen genomförts självständigt av oss uppsatsförfattare och uppdragsgivaren inte 

medverkat i studiens huvudsakliga genomförande.  
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4.7 Etiska aspekter 

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är en svår balans i kvalitativa intervjuer att få ut så 

mycket kunskap som möjligt men samtidigt respektera intervjupersonernas integritet. 

Vetenskapsrådet har tagit fram grundläggande etiska aspekter att ta hänsyn till inom forskning. 

Dessa säger att individer som deltar i forskning inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, det 

för inte förekomma någon förödmjukelse eller kränkning. Dessa etiska aspekter för individer 

kallas individskyddskravet och är självklara utgångspunkten för forskning (Vetenskapsrådet, 

2002). Utifrån individskyddskravet finns det fyra allmänna huvudkrav på forskningen, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.).    

 

Den första kontakten som vi hade med våra intervjupersoner var genom vårt missiv (se bilaga 1) 

som cheferna fick via e-mail. Däri presenterade vi oss och studiens syfte. Enligt Patel och 

Davison (2011) är det viktigt att klargöra på vilket sätt deltagarens bidrag används och om det är 

konfidentiellt eller inte, något vi återkommer till längre ner. I enighet med Vetenskapsrådets 

(2002) informationskrav informerade vi vår målgrupp om vad deras medverkan skulle innebära, 

vår metod och på vilket sätt vi skulle använda oss av informationen samt förvara den så att ingen 

annan kom åt den. Vi var noga med att informera deltagarna om att deras insats var frivillig och 

att de kan avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång, i enighet med 

informationskravet.  

 

Det var viktigt för oss att vi fick deltagarnas samtycke att delta i undersökningen. 

Samtyckeskravet är något som enligt Vetenskapsrådet (2002.) krävs för forskningens 

godkännande. Detta samtycke utryckte sig i att cheferna själva tog kontakt med oss och bokade 

tid för intervju efter att vi skickat ut vårt missiv. 

 

Patel och Davison (2011) menar att det är skillnad på anonymitet och konfidentialitet och att 

deltagarna i undersökningen måste få veta hur deras information kommer att användas. 

Anonymitet är ofta aktuellt i enkäter, där den som undersöker något varken vet namn, nummer 

eller möjlighet till identifiering av deltagarna. Konfidentialitet är när vi känner till uppgifter som 

kan identifiera personen men det bara är vi som har tillgång till den informationen (ibid.). 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav hör ihop med detta, om offentlighet och sekretess 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer har vi förvarat och sparat på platser där enbart vi som är 

behöriga kan komma åt dem. Utomstående har ej haft tillgång till det insamlade materialet. Vårt 

insamlade material kommer enbart att användas i forskningsändamål enligt nyttjandekravet. Det 

insamlade materialet kommer efter denna uppsats publicering att förvaras på Högskolan i Gävle i 

ett år därefter kommer det att förstöras. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) ska personuppgifterna 

behandlade på ett sådant sätt att det inte går att hänföra respektive intervju till intervjuperson 

(ibid.) detta är något vi har beaktat under hela arbetets gång. Till exempel genom att använda 

fingurerade namn när vi redovisat studiens resultat och när vi presenterat representation av urval. 

Dessutom har vi förvarat intervjumaterialet skyddat för obehöriga och endast använt de 

insamlade uppgifterna till studien utan att någon annan kunnat låna eller tagit del av den 

insamlade informationen, vilket enligt Vetenskapsrådets nyttjandekrav bör ske i all typ av 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Personuppgiftslagen inkluderar även den informationen som är inspelad på ljud och bild och inte 

enbart information som är dataregistrerade. Detta har gjort att vi även gett våra sparade ljudfiler 

från intervjuerna fingerade namn för att skydda våra informanter, även i framtiden.   

 

Uppdragsgivaren till denna undersökning om chefernas attityd, kunskap och förväntningar på 

hälsofrämjande ledarskap kan ha en maktrelation till informanterna som gör att informanterna 

kan vara extra utsatta. Den eventuella maktrelationen har vi varit medvetna om och att den 

informationen vi har tagit del av kan vara av känslig karaktär om den skulle komma i fel händer. 

Detta är något vi har haft i åtanke när vi kommunicerat med vår kontaktperson och även i 

intervjuerna. Trots att vår kontaktperson hjälpte oss med urvalet av informanter har dem som 

faktiskt valde att deltaga inte blivit kända för vår kontaktperson som heller inte fått tagit det av 

intervjumaterialet utifrån konfidentialitetkravet.  
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5. Resultatanalys 

I detta avsnitt redovisas uppsatsens resultat utifrån ett antal teman och kategorier som uppkommit 

i intervjuerna. Resultatet beskrivs utifrån fyra stora teman som uppkom ur intervjuerna, där 

syftets tre delområden attityd, kunskap och förväntningar redogörs.  Vi har analyserat resultatet 

och i och med det uppkom dessa teman: uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap, 

förväntningar på hälsofrämjande ledarskap, erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap och 

kunskap om hälsofrämjande ledarskap.   

5.1 Uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap 

I det här temat redovisar vi för chefernas uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap. För att 

enligt denna studies syfte finna svaret på hur chefer uppfattar begreppet hälsofrämjande 

ledarskap. Vi tänker att i chefernas uppfattningar om fenomenet hälsofrämjande ledarskap kan vi 

finna deras attityder, kunskaper och förväntningar. Vi tänker oss att begreppen på ett sätt hänger 

ihop, vilka attityder cheferna har till hälsofrämjande ledarskap påverkar deras uppfattningar om 

fenomenet, vilket avgörs av vilken kunskap de har om det, vilket i sin tur påverkar deras 

förväntningar på hälsofrämjande ledarskap.  

Av de intervjuade cheferna inom Kalmar kommun hade samtliga positiv inställning till begreppet 

hälsofrämjande ledarskap. Chefernas uppfattningar om begreppet skiljde sig åt. Tre uppfattningar 

om fenomenet växte fram vilket utgör våra kategorier: hälsofrämjande ledarskap som 

friskvårdsinsatser, i termer av ledarens roll och funktion eller som organisationsinsatser. Citaten 

under de olika kategorierna representerar chefernas tankar kring detta.  

5.1.1 Som friskvård  

Tydligt i vårt resultat är att det fanns en uppfattning hos många chefer att de förknippar 

hälsofrämjande ledarskap med friskvårdsinsatser i form av hälsofrämjande kampanjer. Dessa citat 

representerar dessa uppfattningar: 

– Jag förknippar det med ett projekt som vi håller på med som innebär att få dem att må bättre 

och få ner sjukantalet, där de 20 min om dagen ska röra på sig. För att få ryggar, axlar och 

ben att hålla, jag tycker det ska bli spännande att se vilket resultat det ska bli. (Bea) 

 

– … vi har den där må bra kampanjen. Som är jättebra tycker jag, det är verkligen 

hälsofrämjande. Den kan man göra lite reklam för den och ser gärna till att så många som 

möjligt hakar på den. För att vi ska orka med i vår vardag är det viktigt att tänka på sin hälsa. 

(Eva) 
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5.1.2 Som ledarens egenskaper och funktion 

Många chefer beskrev hälsofrämjande ledarskap i termer av hur en ledare bör vara för att vara 

hälsofrämjande, som ett önskat tillstånd: 

- Det känns som att det är en ledare som, eller chef som, vill att medarbetarna ska må bra 

på jobbet. Både fysiskt och psykosocialt. (Linus) 

 

En del av de chefer vi intervjuade menade att det för en hälsofrämjande ledare är viktigt att se 

människan som en helhet, ur ett holistiskt perspektiv och på detta sätt förstå människan:  

 

- Det, precis som jag sa tidigare, att kunna se människan på holistiskt sätt och inte dela upp 

dem i delar, att kunna se att vi inte är bara arbete, fritid, det ena, det andra, utan vi består 

ju av många delar. Och det är ju den att försöka se människan som en helhet (Birgitta). 

Många nämnde att det är viktigt att en hälsofrämjande chef tydliggör uppdrag, ansvar och roller. 

Cheferna menade att det är hälsofrämjande för att alla då vet sitt uppdrag och de förväntningar 

som finns på personerna för att nå målen vilket i sin tur förhindrar att stress eller oro skapas på 

arbetsplatsen.  

- Ja dels så är det ju det här med tydligheten, att uppdragen är tydliga, man vet vad man ska 

göra och varför man gör sitt jobb. Att man får feedback på det. (Lena) 

 

- Jag tänker att man ska vara lite av allt för då är man hälsofrämjande. Det finns ju de som 

fokuserar på, nu ska vi ha friskvård och vi ska hitta på det ena efter det andra för att vi ska 

må bra. Men det kanske också är viktigt att fokusera på att man får tydlighet och struktur 

och man vet vad man har för uppdrag. Det är viktigt, i mitt ledarskap att jag är tydlig och 

talar om vad de har för uppdrag. (Petra) 

 

Gemensamt för de chefer vi intervjuade var att de ofta förknippade egenskaper hos en god chef 

med egenskaper hos en hälsofrämjande ledare, exempelvis att skapa delaktighet, vara lyhörd och 

tydlig. Detta till trots att det fanns varierande uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap som 

begrepp. Detta kan vi exempelvis finna i detta citat: 

 

- För mig är en del av att vara en god ledare att arbeta med hälsofrämjande frågor. Men det 

får ju, hälsofrämjande frågor är ju enligt mitt sätt att se det, ett stöd till att uppnå målet 

men det är inte ett mål i sig. (Lasse) 

Intressant i detta citat är även synen på att hälsofrämjande frågor är ett sätt att nå målen men inte 

ett mål i sig, något som flera intervjuade chefer delade. Några få informanter uttryckte en 

problematik med olika direktiv om vilket ledarskap som ska råda i kommunen. Detta för att det 

ofta leder till att kommunen då fokuserar på ledarskapet i sig och mäter hur väl det efterlevs och 

ofta upplevde en del informanter då att organisationen glömde målet; att ge god samhällsservice 

till medborgarna i kommunen.  
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Egenskaper som att ledaren har en positiv inställning, är kommunikativ och lyhörd på sina 

medarbetare var egenskaper som många chefer förknippade med en hälsofrämjande ledare. 

- Jag tänker nog att det är viktigt att ha en positiv inställning som ledare, det är nog, och att 

man försöker få in dem här små roliga sakerna i jobbet också, att det inte bara körs på, 

man måste någon gång i mellan åt stanna upp och man måste få diskutera ihop sig i 

grupperna, och få göra något roligt tillsammans. Det kan vara någon aktivitet, eller något 

annat man gör men just det här att man jobbar med det positiva och försöker liksom att få 

alla att tänka på lösning istället för problem, så tänker jag nog. (Lena) 

Just kommunikation och att ha ett öppet klimat var för många informanter det som skapade en 

hälsofrämjande ledare.   

- Jag tror att folk mår bättre utav kommunikation, jag tror det är nyckeln till att lyckas. Att 

ha en öppen och rak dialog. (Bea) 

Några av de intervjuade cheferna nämnde att det är viktigt att en ledare skapar ett bra klimat för 

arbetsglädje och att en hälsofrämjande ledare har ett ansvar gentemot sin personal att se till att 

dem mår bra samtidigt som de uppfyller målen för verksamheten. Två tankegångar kring detta 

beskrivs i citaten nedan.  

- Om jag tänker på hälsofrämjande ledarskap tänker jag mycket på vår arbetsmiljö och hur 

jag (som ledare) ska göra för att min personal ska må bra. Då kanske det inte enbart är 

stress och arbetsbelastning utan det är det jag själv värdesätter. Man ska ha harmoni i livet 

och en balans mellan arbete och fritid. Att man är lyhörd för sin medarbetare och lite 

observant på de här bitarna hur man ter sig. (Eva) 

 

- Hälsofrämjande ledarskap handlar om att jag, utifrån mitt ledarskap försöker styra min 

personal eller de jag har under mig i en viss riktning, för att vi ska uppnå ett visst resultat. 

[…] Man pratar väldigt mycket om det här och det känns som att det har blivit ett 

modeord. Jag tror det ser olika ut i vad man lägger i det begreppet. För mig blir det krav 

uppifrån att jag ska jobba med min personal hälsofrämjande genom att förvaltningen vill 

se resultat att sjukfrånvaron minskar. (Petra)  

5.1.3 Som organisationsinsatser 

Många chefer förknippar hälsofrämjande ledarskap med att ha en rimlig arbetsbelastning, att det 

skapar hälsa på arbetsplatsen och de som ansvarar för att skapa detta för medarbetarna är för 

vissa chefen eller ledaren i arbetsgruppen och för andra är det organisationen, kommunen, eller 

förvaltningen som sådan.  

- Jag tänker på att ha en rimlig arbetsbelastning. De fysiska åtgärderna känner jag att det 

inte riktigt är kontorets uppgift utan det är mer förvaltningens uppgift. Det måste de ta 

ansvar över mer än jag. För mig är det mer att se till att varje person har rätt arbetsmängd 

för att de ska må bra och att de får stöd och uppmuntran i det. Är det ett rum som är dåligt 

utrustat måste jag se till så det blir åtgärdat.[…] Det jag kan se över är arbetsuppgifterna 
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och det psykiska välmåendet. (Frida) 

Här ser vi också tydligt uppfattningen bland cheferna att hälsofrämjande ledarskap också kan ses 

som insatser i den fysiska arbetsmiljön, en uppfattning en del av de intervjuade cheferna delar.  

En av cheferna vi intervjuade menade att hälsofrämjande ledarskap mer är att skapa ett 

förhållningssätt och en kultur i organisationen, samt att sätta ut en riktning att sträva mot, han sa: 

- För mig är det att du arbetar med att bygga in ett förhållningssätt i verksamheten som 

innebär att man bejakar ett beteende som innebär bättre hälsa. (…) Hälsofrämjande 

arbetsplatser för mig är arbetsplatser där man faktiskt har en kultur som främjar en god 

hälsa (…). Alltså det hälsofrämjande ledarskap handlar om är att sätta ut riktningen, 

hälsofrämjande arbete handlar om att göra det så att man hamnar där (Lasse). 

Flera chefer som vi intervjuade menade att ledarskapet i vardagen var mycket viktigt. 

Hälsofrämjande ledarskap kan vara att ständigt arbeta salutogent och lösningsfokuserat både som 

ledare men också som strategi för hela organisationen.  

- I en organisation är det lätt att fokuserar på vad är det som inte fungerar och vi behöver 

jobba med ständiga förbättringar och utvecklingsområden hela tiden. Men också 

poängtera det som fungerar bra och se på de faktorerna som gör att vi lyckas så bra med 

dem grejorna. Och kopiera det så lyckas där till något som fungerar mindre bra. Så mer 

fokus på det som fungerar bra. […] Det är lite för mycket fokus på det här som inte 

fungerar, vi skulle behöva fokusera lite mer på det positiva. (Camilla) 

 

Centralt i studiens resultat är att cheferna har positiva attityder till hälsofrämjande ledarskap. 

Uppfattningarna skiljer sig mellan informanterna och uppfattningarna utgörs av tre kategorier: 

Hälsofrämjande ledarskap som friskvård där det förknippas det med måbra-kampanjer. 

Hälsofrämjande ledarskap uppfattas utifrån en ledares egenskaper och funktion, som en ledare 

som är tydlig vad gäller uppdrag, kommunikativ och ser varje människa som en helhet,  

Hälsofrämjande ledarskap som organisationsinsatser exempelvis som insatser i den fysiska 

arbetsmiljö, skapande av positiv kultur och förhållningssätt i organisationen.  

5.2 Förväntningar – Vinster och hinder med hälsofrämjande ledarskap  

Ett tema som vi valt att fokusera på utifrån vårt syfte är chefernas förväntningar på 

hälsofrämjande ledarskap. Även i detta tema återspeglas kunskaper och attityder, eftersom 

kunskaperna om hälsofrämjande ledarskap avgör vad man kan förväntas av det, enligt vårt sätt att 

se det. Gemensamt för alla chefer var att de hade förväntningar om att arbetet i organisationen 

skulle bli bättre för både medarbetare och chefer, för mer sammansvetsade arbetsgrupper och 

effektivare verksamhet. Det fanns ett antal chefer som menade att det fanns vissa 

aktsamhetssynpunkter och en del upplevda hinder med hälsofrämjande ledarskap. Fyra kategorier 

blev tydliga under detta tema: Förväntade vinster för chefers relation till medarbetare, 

Förväntade vinster för organisationen, Förväntade problem med hälsofrämjande ledarskap för 

medarbetarna, Förväntade problem med hälsofrämjande ledarskap inom organisationen.  
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5.2.1 Förväntade vinster för chefers relation till medarbetare 

De förväntningar om hälsofrämjande ledarskap vi fann i intervjuerna innehöll både positiva 

förväntningar och vissa negativa aspekter. Chefernas förväntningar om vad hälsofrämjande 

ledarskap skulle kunna bidra med visade sig vara vinster för deras medarbetare som troddes få 

bättre kontroll i sin vardag. Cheferna förväntade de sig att hälsofrämjande ledarskap skulle göra 

att de själva skulle få bättre kontakt med arbetsgruppen och ökad förståelse för de anställda. Detta 

förväntades också påverka effektivitet och produktivitet i arbetsgruppen. Nedan visas några citat 

som illustrerar dessa tankegångar.   

- Ja det skulle kunna leda till ökad egenkontroll, det tror jag att det skulle kunna göra. 

Alltså att den enskilda kan förbättra sin kontroll över sin vardag (Niklas) 

 

- Förmodligen skulle det innebära en ännu tightare grupp, bättre relation i gruppen vilket 

gör också att man bli mer produktiv och blir mer effektiv. Jag tror att det skulle bli bättre 

om man gjorde sådana åtgärder. Det handlar återigen tror jag om att må bra, och gör man 

hälsofrämjande åtgärder så mår man bra och mår bättre och då gör man också ett bättre 

jobb. (Linus) 

En del av cheferna såg att det fanns vinster med ett hälsofrämjande ledarskap för medarbetarna. 

Vinsterna för medarbetarna uttrycktes som uppmärksamhet, trygghet och tolerans vilket också 

kunde leda till delaktighet.  

- Ja det handlar ju om att även dem upplever att vi har en öppen arbetsplats och att vi 

kommunicerar med varandra, att vi har dialog och att man blir hörd på att man är lyhörd 

inför andra. Ja det bidrar väl också förhoppningsvis till trygghet och tolerans […] Ja, 

alltså att det är öppet, inget smusslande, man är öppen kring situationer och händelser, 

man känner delaktighet. Har man en öppen dialog så är man ju delaktig. Delaktighet och 

förankring är ju mina uppdrag (Birgitta). 

5.2.2 Förväntade vinster för organisationen 

Vissa av intervjupersonerna ansåg att de positiva aspekterna med hälsofrämjande ledarskap i 

organisationen visade sig bland annat genom att personalen känner sig hörda och får en bättre 

hälsa och mår bättre vilket kan sprida en positiv energi i organisationen. Detta resultat stärks av 

citaten nedan:  

– För mig innebär det ju att jag får ytterligare möjligheter och medel att jobba mer med vår 

organisation så att vi kommer dit vi ska komma […] förmodligen skulle det innebära att 

vi får en, hälsa till bättre pris, en ökande tillfredsställelse på jobbet, och har man det då 

mår man bättre. (Lasse) 

En chef förväntade sig att hälsofrämjande ledarskap inom organisationen skulle kunna bidra till 

en kultur där inställning från ledningen smittade av sig till verksamheterna och genomsyrade hela 

organisationen:    
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- Jag tänker att om man jobbar väldigt aktivt med hälsofrämjande ledarskap då är ju min 

chef också mån om att jag har en god arbetsmiljö kan man säga och det tror jag ger ringar 

på vattnet. Om man har en normal arbetsbelastning och normal stressnivå för stress kan ju 

vara positivt också i mellan åt för extra fart också, men det tror jag kan bli en grej i hela 

organisationen. Att om ledarna har en god arbetsmiljö har man också bättre ork att möta 

sina medarbetare. Så det tror jag skulle påverka rakt igenom organisationen, även mig då. 

(Lena) 

Det fanns ett visst förväntat läge bland cheferna där de hoppades att hälsofrämjande arbete skulle 

råda bot på en ökande sjukfrånvaro bland deras anställda, oavsett vad sjukfrånvaron egentligen 

berodde på, oavsett privata orsaker eller arbetsplatsrelaterad sjukfrånvaro. Tankarna gick likt 

detta citat: 

- Jag tror att, om vi tittar på sjukfrånvaron exempelvis så ökar den och så ser det ju ut i hela 

landet just nu men den ökar även här hos oss. Vi har ett mål på 5% vi ligger på 7% nu och 

det går uppåt istället, och det är inte alls bra så vi skulle verkligen behöva hjälp att hitta 

strategier för att jobba med hälsofrämjande arbete. (Lena) 

5.2.3 Förväntade problem med hälsofrämjande ledarskap för medarbetarna 

Gemensamt för samtliga chefer var att få ansåg att det fanns problem kopplade till 

hälsofrämjande ledarskap. De problem som bland förväntningarna blev tydliga var att enstaka av 

cheferna ansåg att det finns en risk att hälsofrämjande ledarskap kan göra för stort intrång på 

individens liv och dennes egenmakt. Detta bekräftas i citaten nedanför:  

 

– Man får ju passa sig lite gran så man inte går över gränsen, alltså. Det kan ju lätt bli för 

mycket, det får man nog passa sig lite för ibland. Att man tränger sig på och att man gör för 

mycket. […] till exempel att man tvingar folk att sluta röka, så kan det ju lätt slå tillbaka i det 

hälsofrämjande, att man slutar röka men det slår tillbaka på arbetsgivaren, i fall en del av 

dem som röker inte vill. Då får man negativa effekter. (Linus) 

 

– Jag kan tycka det är lite svårt ibland att hur mycket vi ska lägga oss i en individs val hur de 

vill leva. Alltså om man jobbar mycket med att de inte ska röka, gör man det för individens 

skull eller gör man det för arbetsgivaren för personen inte ska vara sjuk så att man kan tjäna 

in så mycket pengar som möjligt? Vem gör man det hälsofrämjande arbete för egentligen? Är 

det för arbetsgivarens skull eller är det för individens skull? Oftast är det för bådas skull 

naturligtvis. Båda tjänar på om någon slutar röka och blir friskare. (Frida) 

I dessa båda citaten ser vi också en tydlig uppfattning som många chefer delar, att hälsofrämjande 

ledarskap uppfattas för många som praktiska friskvårdsinsatser i arbetsmiljön, exempelvis sluta- 

röka- kampanjer eller drogprevention som i dessa citat. Denna uppfattning delas av chefer 

oberoende vilken nivå i kommunen de befinner sig i.  

Dessa båda citat uttrycker också en fråga om medarbetarnas integritet och en tveksamhet över hur 

mycket arbetsgivaren verkligen ska lägga sig i medarbetarnas liv och dennes val. Likt citatet 

ovan, för vems skull ska man hålla sig frisk? 
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5.2.4 Förväntade problem med hälsofrämjande ledarskap inom organisationen 

Medan få chefer ansåg att det kan finnas negativa effekter med ett hälsofrämjande ledarskap 

fanns ett uttryck bland några chefer att det kan finnas vissa aspekter att ta hänsyn till och ställa 

sig frågande till. Under detta tema är citaten uttryck för enskilda personers tankar kring 

förväntade problem med hälsofrämjande ledarskap. En chef ansåg att hälsofrämjande ledarskap 

kunde leda till fel fokus i organisationen och det i sin tur skulle leda till att de anställda glömmer 

bort varför vi är här. Nedanför styrks detta av citat:     

– Vi är inte här primärt för att må jäkligt bra. Vi är här för att nå vissa mål och utföra vissa 

arbetsuppgifter. Däremot så utför vi dem förmodligen bättre om vi mår bra. Problemet är 

om man börjar fokusera på den här delmängden eller inre processen, så man börjar 

fokuserar för mycket på den och man glömmer varför man gör det. (Lasse) 

En del chefer ansåg att brist på ekonomiska resurser kunde utgöra ett hinder för att utveckla ett 

hälsofrämjande ledarskap och skapa hälsa för alla medarbetare inom organisationen.  

– Ibland känner man sig maktlös, du kan sitta med dina avdelningars chefer som säger att de 

inte orkar det här, de klarar inte av det här. Men då är det inte så säker att du har möjligheten 

att göra den förändringen du nästan vill göra direkt för att säga att du jobbar hälsofrämjande. 

Då kommer ekonomin in i bilden, då kan jag inte avlasta de här avdelningscheferna, eller 

måste göra prioriteringar. Och prioriteringar är inte lätt i en politisk styrd organisation (Petra) 

Detta citat hänger på ett sätt också ihop med de tankar om att hälsofrämjande är att ha rimlig 

arbetsbelastning som vi beskrev ovan att många chefer vi intervjuat ser som viktigt att reglera 

som hälsofrämjande ledare. Därför blir detta citat målande som ett hinder för att kunna utföra 

hälsofrämjande ledarskap, för att cheferna inte har makten själva att alltid kunna avgöra 

arbetsbelastningen för deras anställda för att resurserna är för små och organisationen 

budgetstyrd. Fler ekonomiska hinder för hälsofrämjande ledarskap som vissa chefer uttryckte var 

att bristen på tid och administratörer gjorde att de inte alltid hade möjligheter att kunna arbeta 

med sin personal.  

– Det enda jag kan se är ju de ekonomiska hindren, egentligen. För det handlar kanske om att 

man ska kunna uppbygga, energin och minskad stress så tror jag att det behövs lite mer 

administratörer än det gör idag. För det är ju så här idag att alla chefer ska vara sina egna 

administratörer på sätt och vis. […] jag tror det är nödvändigt att man har det stödet som chef 

för att man ska kunna uppbåda den kraft och energin och få den tid att kunna jobba med sina 

medarbetare, så det är de ekonomiska hindren annars kan jag inte se några hinder över huvud 

taget (Lena) 

 

Sammanfattningsvis förväntar sig cheferna att hälsofrämjande ledarskap skulle kunna medföra 

vinster som att cheferna får bättre kontakt med arbetsgrupperna, ökar förståelsen för de anställda 

genom att få ökad tid med sina medarbetare. Detta förväntades resultera i välmående medarbetare 

vilket ger produktivitet och effektivitet i arbetsgrupperna. Medarbetarna förväntades få mer makt 

över sin arbetssituation, bli hörda, få ett ökat deltagande. De förväntades kunna uppleva att 

befinna sig i en öppen organisation, med kommunikation och tydliga uppdrag. Organisationen 
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förväntades få en positiv energi med välmående arbetare, tydliga ledare, medel att nå sina mål, 

minskad sjukfrånvaro. Cheferna såg vissa problem med hälsofrämjande ledarskap som att det 

skulle kunna göra för stort intrång på individers liv allt för mycket. Hälsofrämjande ledarskap 

förväntades kunna orsaka problem då det kan uppstå fel fokus i organisationen, som inte är där 

för att mäta hur hälsofrämjande organisationen är, utan hur väl de uppnår målen. Cheferna 

förväntade sig att det skulle kunna finnas vissa hinder för hälsofrämjande ledarskap vilka 

uttrycktes vara de ekonomiska resurserna och det administrativa stödet för chefer. 

5.3 Erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap 

Enligt vårt syfte ämnar vi med vår studie ta reda på chefernas kunskap om hälsofrämjande 

ledarskap, vilket vi kommer att redovisa för i detta tema. Varför vi frågat om chefernas erfarenhet 

är för att vi tänker oss att erfarenhet och kunskap går hand i hand, utifrån erfarenhet får du 

kunskap om ett fenomen. Tydligt i vårt resultat är att det inte är någon utav cheferna som 

egentligen har någon direkt erfarenhet av att arbeta med hälsofrämjande ledarskap eller någon 

utbildning i enbart hälsofrämjande ledarskap.  

Tre kategorier under detta tema blev tydliga i vårt material: Chefer med lång erfarenhet av 

ledande position, Chefer med kort erfarenhet av ledande position, Chefer utan erfarenhet av 

hälsofrämjande ledarskap trots erfarenhet av ledande position.  

5.3.1 Chefer med lång erfarenhet av ledande position 

En grupp av cheferna ser att sin långa erfarenhet av ledande position med personalansvar har 

gjort att de har med sig tankar om hälsofrämjande ledarskap dagligen och menar att de arbetar 

hälsofrämjande utifrån sin erfarenhet. Kanske inte medvetet alltid, men att de försöker arbeta på 

så sätt att de tycker att deras ledarskap är hälsofrämjande. Citaten nedan representerar den grupp 

chefer:  

- Jag jobbar kanske inte medvetet med ett hälsofrämjande ledarskap, men jag försöker att 

jobba med varje individ genom medarbetarsamtal, där vi går igenom 

kompetensutveckling, vad man behöver för stöd för att kunna klara av sitt ledarskap i 

nästa led så jag tänker inte att jag jobbar hälsofrämjande men jag jobbar på så sätt att jag 

vill se varje individ, som mina chefer då, och på så vis så tror jag att jag bidrar med hälsa 

förhoppningsvis. (Lena) 

 

- Jag tror jag är en sådan person att jag alltid har jobbat med hälsofrämjande. Mer än att 

titta vad det blir i plånboken. Jag vill se individerna. Du får ju mer ut av personen när den 

känner att den behövs också. (Bea)  

 

- Ja, det är klart att efter 20-25 år i yrket så har ju jag naturligtvis en lång, lång erfarenhet 

och egentligen så är ju lite amatörmässigt betonat, det får ändå ge uttryck för det. Det här 

är ju ingen forskning från min sida men i min vardag […] så krävs det ju ett ledarskap och 

ett tydligt ledarskap. (Niklas) 

5.3.2 Chefer med kort erfarenhet av ledande position 
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Den andra kategorin innefattas av de chefer som har kortare erfarenhet av att arbeta som chef 

med personalansvar och uttrycker en brist på erfarenhet, kunskap samt trygghet för att kunna leda 

hälsofrämjande. Dessa citat representerar denna grupps tankar kring detta: 

- Nej det har jag inte, nu kan jag ju säga att jag bara har haft ett jobb innan jag fick detta 

jobbet. (Petra) 

 

- Nej det har inte varit i fokus. Tyvärr, man kopplar inte ihop resultatet med god hälsa utan 

det mer fokus på hur man ska nå målen. Då är ju hälsa absolut ett verktyg. (Eva) 

5.3.3 Chefer utan erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap trots erfarenhet av 
ledande position 

Trots att en del av cheferna med lång erfarenhet av ledande position kunde koppla ihop den med 

erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap, menade en tredje grupp av chefer att de trots allt inte har 

någon erfarenhet av att ha arbetat med hälsofrämjande ledarskap. En chef sade såhär, vilket är 

representativt för hur många chefer i den här gruppen uttryckte sig: 

- Ja jag tror inte att jag har någon specifik erfarenhet av det alls, förutom att jag har jobbat 

17 år som chef. Och där i ingår ju det här, men att ha någon särskild utbruten del. (…) 

Men har jag någon distinkt erfarenhet där jag kan säga att här har vi arbetat särskilt med 

hälsofrämjande ledarskap? Nej det kan jag inte säga att jag har. (Lasse) 

 

Sammanfattande kan sägas att chefer med lång erfarenhet menar att deras personalansvar har 

bidragit till att de har med sig tankar om hälsofrämjande processer i deras dagliga arbete och 

försöker arbeta med att se individerna och att se dem som resurs. Intressant var att många chefer 

delade tankar om att medarbetare som mår bra också presterar bra på arbetsplatsen. Det fanns 

samtidigt en del chefer som hade lång erfarenhet av ledarskap men som menade att de inte hade 

någon erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap. De chefer som hade kort erfarenhet av ledarskap 

uttryckte en brist på erfarenhet, kunskap och trygghet för att kunna leda med ett hälsofrämjande 

ledarskap. 

5.4 Kunskap om hälsofrämjande ledarskap 

Beträffande kunskap var det egentligen ingen av cheferna som varit på någon utbildning i just 

hälsofrämjande ledarskap. Samtidigt menade många att det ingår element i de flesta 

ledarskapsutbildningar som tangerar detta och som väcker frågor och tankar om hälsofrämjande. 

En grupp chefer menar att de inte fått någon utbildning i hälsofrämjande ledarskap över 

huvudtaget och menar att det inte ingått i någon utav de chefsutbildningar de genomgått. Vi fann 

under detta tema tre kategorier som blev tydliga: Kunskap om hälsofrämjande ledarskap som 

berörts i andra utbildningar, Ingen genomförd utbildning i hälsofrämjande ledarskap, Behov av 

kunskap och utbildning. 

 

 



 

 38 

5.4.1 Kunskap om hälsofrämjande ledarskap som har berörts i andra utbildningar 

Att en del av cheferna tänker sig att hälsofrämjande ledarskap har ingått och berörts i andra 

ledarskapsutbildningar är tydligt i dessa citat nedan: 

- Ja alltså, dem enkla jag har ju gått en del om hur man hanterar frågor. Det finns en 

utbildning som jag har gått som handlar om det goda samtalet, jag har gått utbildningar 

om hur man arbetar med folk i kris, hur man arbetar med folk med alkoholproblem, har 

läst forskarutbildningar som handlar om hälsoekonomi där organisation kring detta är en 

del. Så jag har läst olika kurser i det men jag kan inte säga att jag läst en kurs i 

hälsofrämjande ledarskap. Men ja några som tangerar den. (Lasse) 

 

- Ja jag har ju gått många chefsutbildningar. Jag har ju jobbat mycket med självkännedom 

och ledarskap på högskolenivå, på Försvarets utbildningar, jag har gått på tre kommunala 

chefsutbildningar. De här väcker ju frågor som är väldigt aktuella och som ligger väldigt 

nära. Jag är inte främmande för det och man kan säga att hela mitt chefskap har ju 

tangerat de här frågorna. (Birgitta) 

 

- Just definitionen hälsofrämjande ledarskap har jag väl inte fått någon utbildning i men 

däremot har jag ju gått den här ledarskapsutbildningen, alltså utvecklande ledarskap, och 

det hänger ju ihop. Hur man är som utvecklande chef, det hänger väl ihop med 

hälsofrämjande ledarskap också då. Den ledare som jag ser… om ni rent konkret frågar 

om jag fått någon utbildning i hälsofrämjande ledarskap så svar: nej det har jag inte fått. 

(Linus) 

 

Dessa chefer har gått olika typer av utbildningar och samtliga menar att det i utbildningarna 

funnits element som berört hälsofrämjande ledarskap men att de inte fått någon specifik 

utbildning i just hälsofrämjande ledarskap. De ser det som att utbildningarnas innehåll tangerat 

frågor som ligger nära hälsofrämjande ledarskap och som hänger ihop med det.  

En utav cheferna uppgav att det egentligen inte givits någon formell utbildning i just 

hälsofrämjande ledarskap men att det i de utbildningar informanten gått funnits med 

kommunikation, något som informanten tycker är en grund för hälsofrämjande ledarskap. 

- Inte någon direkt hälsofrämjande ledarskaps- utbildning men jag tror inte att jag har gått 

en utbildning där hälsofrämjande ledarskap inte funnits med i programmet. (…) Jag 

tycker att det är mycket det här med kommunikation som finns med i utbildningarna. Att 

kommunicera är ett fundament för ett hälsofrämjande ledarskap (Bea).  

 

Andra chefer menar att dem har liknande utbildningar och försöker arbeta hälsofrämjande så gott 

de kan. Detta exemplifieras i dessa citat från våra intervjuade chefer: 

 

- Dels har jag ju ledarskapsutbildning, salutogent ledarskap sen så försöker jag jobba med 

det här så mycket jag kan med mina arbetsgrupper och den verksamheten jag svarar för. 

(Camilla) 
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5.4.2 Ingen genomförd utbildning i hälsofrämjande ledarskap 

Andra chefer vi intervjuade uttryckte en frånvaro av hälsofrämjande ledarskap i de 

chefsutbildningar som de gått, som vi kan se i dessa citat: 

- Ingen av de utbildningar jag gått har tagit upp hälsofrämjande ledarskap. Den senaste 

ledarskapsutbildningen gick jag förra våren tror jag, så det var inte så länge sedan och där 

tog de inte upp det. (Petra) 

 

- Ingen direkt utbildning i hälsofrämjande ledarskap som jag har gått igenom, kan jag inte 

säga.(…). Men jag har under åren gått olika form av ledarskapsutbildningar men det har 

inte varit fokus på hälsofrämjande arbete. Men det skulle vara spännande! (Lena) 

 

Dessa chefer hade likt de informanter i tidigare kategorin i detta tema varit på 

ledarskapsutbildningar men inte känt att det ingick element av hälsofrämjande i dessa.  

5.4.3 Behov av kunskap och utbildning 

I intervjuer med cheferna inom Kalmar kommun fann vi ett uttryckt behov av kunskap eller 

någon form av utbildningsinsats för att öka medvetenheten om hälsofrämjande ledarskap. Vi 

undrade om det fanns något som cheferna behövde för att kunna leda hälsofrämjande. De 

svarade: 

- Dels så skulle jag ju vilja ha en egen grund att stå på, en utbildning helt enkelt, det känner 

jag att jag behöver. (Lena) 

 

- Det krävs ju ett intresse från olika zoner i organisationen men också kunskap kanske lite 

mer utbildning, kompetenshöjning i det, inte bara vi enhetschefer som jobbar med det mot 

våra medarbetare. Utan att det finns även högre upp i organisationen så att vi får de rätt 

förutsättningar att jobba med det. (Camilla) 

Det fanns samtidigt en del av cheferna som kände sig tillfreds med det kunskapsläge de befann 

sig i men som var ödmjuka inför kunskapen, och hade en syn på kunskap som att man aldrig får 

tillräckligt och att kunskap är något som måste uppdateras och fyllas på.  

- Det är klart att kunskap är ju en färskvara och det finns ju alltid mer att lära, jag känner 

inte att jag har för lite kompetens om jag säger så. Jag behöver ju ständigt fylla på och bli 

stimulerad att driva det här hälsofrämjande ledarskapet. (Camilla) 

 

Samtidigt uttrycker flera chefer att det inom Kalmar kommun finns goda möjligheter för 

samverkan, nätverk och en medvetenhet om var man kan finna hjälp och resurser om man söker 

dem.  

- Erfarenhetsmässigt tycker jag väl ändå att jag har, inte tillräckligt, men kunskaper och 

kunskaper i det här fallet då är det min egen erfarenhet, men också, jag vet ju var jag kan 

söka mig när jag vill jobba med de här frågorna, kommunhälsa och de läkarna där hjälper 

mig ju. Vi har ju ett samverkansavtal i kommunen och där har jag då alla skyddsombud 
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och de fackliga företrädarna som då är arbetsmiljöansvariga inom sitt respektive fack som 

fullt stöd i det vi genomför (Niklas) 

Många chefer svarade att de saknar kunskap och trygghet för att kunna leda hälsofrämjande i 

dagsläget när vi frågade om hur de kände inför det. Detta kan vi finna i citaten nedan: 

- Nej det tycker jag inte eftersom jag håller på att skaffa mig den erfarenheten det krävs för 

att vara ledare, det finns mycket kvar att göra. (Frida) 

 

- Nej det kan jag inte säga, men jag tycker man lär sig nya saker varje dag. Sen är det väl så 

att man ska känna sig trygg i det när man utövar det med, det kan ju vara så att man har 

kunskaper i det men ibland behöver man, det är därför det är så tydligt att veta vad som 

krävs av en från chef (Petra) 

Medan de flesta informanter var positiva till- och uttryckte ett behov av utbildning i 

hälsofrämjande ledarskap nämnde en av cheferna att det är viktigt att också reflektera över 

innehållet i den eventuella utbildningen för att vara medveten om vad ett samtida ledarskap 

kräver.  

- Som jag sa innan, man måste hela tiden titta på utveckling och man måste hela tiden vara 

medveten om förändringar i samhället och försöka analysera, vad de här förändringarna 

kräver i ett samtida ledarskap såklart. Men att bara säga utbildning, ja tack, det säger ju 

inte så mycket utan då måste man ju också reflektera vad ska innehållet i den utbildningen 

då vara. (Birgitta) 

En viss typ av frustration yttrycktes av de flesta chefer inför nya policies eller 

organisationsförändringar. Cheferna önskade att få rätt förutsättningar för att kunna sätta sig in i 

de nya begreppen och få rätt resurser i form av tid och kunskap för att kunna genomföra det som 

beslutats att genomföra. En chef uttryckte det såhär: 

- Sen måste vi ju få förutsättningarna att jobba med det. För ofta är det så här i politisk 

styrda organisationer att vi får till oss vad vi ska jobba med men inte hur och när så det är 

mycket vad. Det här med hur vi ska jobba med det och när följs inte riktigt åt och då 

tappar man förutsättningarna för att lyckas med det. (Camilla) 

 

Vi fann bland cheferna uttryck för en viss trötthet vad gäller nya direktiv där man känner sig allt 

för låst i kombination med otydliga förväntningar från ledningen. En grupp av cheferna menade 

att man i förvaltningarna bör diskutera begreppen för att få en samsyn och tydlighet när man 

utformar policys och informationsinsatser bland cheferna, så att alla vet vad som menas och 

förväntas. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se som resultat att gemensamt för samtliga chefer är att det inte är 

någon som egentligen uttrycker att de gått en formell utbildning i just hälsofrämjande ledarskap 

men en del av cheferna menar att det i vissa chefsutbildningar ingått element som de kan koppla 

till hälsofrämjande ledarskap, där främst kommunikation och tydligt ledarskap ses som faktorer 

som rör hälsofrämjande ledarskap. En del chefer menar däremot att de inte gått någon formell 



 

 41 

utbildning och att det i de ledarskapsutbildningar de genomfört inte har ingått något som kan 

kopplas till hälsofrämjande ledarskap. Många chefer uttrycker en önskan och ett behov av 

kunskap och utbildning i hälsofrämjande ledarskap för att kunna ha en egen grund att stå på för 

att leda genom detta och skapa de förväntade vinster de ser att hälsofrämjande ledarskap skulle 

kunna bidra med för medarbetare, chefer och organisationen 

5.5 Sammanfattande resultat 

Studiens resultat visar att samtliga chefer har positiva attityder till hälsofrämjande ledarskap. 

Uppfattningarna delas i tre olika teman där hälsofrämjande ledarskap ses som antingen 

friskvårdsinsatser, som ledarens roll eller funktion eller som organisationsinsatser. Intressant vad 

gäller kunskap om hälsofrämjande ledarskap är att det är många chefer med lång erfarenhet av 

ledarskap som kopplar ihop den med erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap. Detta till skillnad 

mot chefer med kort erfarenhet av ledarskap där uppfattningen är att de saknar kunskap för att 

kunna leda hälsofrämjande och känna sig trygga i det. Gemensamt för alla chefer är att de inte 

har fått någon formell utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Det finns en grupp av chefer som 

menar att det i de ledarskapsutbildningar de genomfört har ingått element som de kan koppla till 

hälsofrämjande ledarskap. Förväntningar hos cheferna på ett hälsofrämjande ledarskap är 

förbättrade relationer i arbetsgruppen, medarbetare som känner sig hörda, delaktiga och att det 

kommer finnas en väl fungerande kommunikation på arbetsplatsen. Cheferna uttrycker även 

förväntningar på ökad måluppfyllelse för organisationen. Cheferna inom Kalmar kommun tänker 

att hälsofrämjande ledarskap skulle kunna bidra med att ge friskare medarbetare vilket i sin tur 

skulle kunna leda till effektivitet och produktivitet i organisationen. En del chefer menar att brist 

på administrativt stöd och ekonomiska resurser skulle kunna utgöra ett hinder för att utveckla 

hälsofrämjande ledarskap i organisationen. En annan problematisk aspekt med hälsofrämjande 

ledarskap, menar en del av cheferna, är att det skulle kunna leda till fel fokus i kommunen, som 

primärt inte existerar för att ha hälsosamma medarbetare. Samtliga chefer uttrycker ett behov av 

utbildning och informationsinsatser för att kunna utveckla sitt ledarskap mot ett mer 

hälsofrämjande ledarskap inom kommunen. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att ta reda på chefer inom Kalmar kommuns attityder, kunskap och 

förväntningar på hälsofrämjande ledarskap. Våra kvalitativa telefonintervjuer resulterade i fyra 

teman och i denna del av uppsatsen kommer vi att diskutera de mest centrala och intressanta 

fynden för vårt syfte och våra frågeställningar.  

Studiens resultat visar att samtliga chefer var positivt inställda till begreppet hälsofrämjande 

ledarskap och trots att uppfattningen om begreppet skiljde sig åt mellan informanterna tolkar vi 

det som att de flesta ändå ser en utveckling av hälsofrämjande ledarskap inom Kalmar kommun 

som positivt och välkommet. En del av studiens informanter uppfattar hälsofrämjande ledarskap 

som friskvårdsinsatser och kampanjer och verkar tänka direkt på dessa när de hör hälsofrämjande 

ledarskap. Detta skulle kunna förklaras utifrån att Statens folkhälsoinstitut (2004b) menar att allt 

arbete som syftar till att arbetande människor utvecklar god hälsa och goda hälsobeteenden kan 

räknas som hälsofrämjande. Andra chefer i studien tänker på hälsofrämjande ledarskap 

förknippat till ledarens egenskaper och intentioner, som ett mål för ledarskapet att vara 

hälsofrämjande ledare. Det tredje lägret av uppfattningar utgörs av de reflektioner och tankar som 

yttrar sig som organisatoriska insatser som normal arbetsfördelning och balans mellan jobb och 

fritid. I detta läger ser cheferna på hälsofrämjande ledarskap förknippat med större insatser för 

hela organisationen än delar som ledaren kan se över.  

Det faktum att kunskaperna om hälsofrämjande ledarskap varierar väldigt mycket kan man se på 

olika sätt. Å ena sidan skulle man kunna säga att de flesta chefer inte riktigt vet vad 

hälsofrämjande ledarskap är eller innebär eftersom deras uppfattning oftast inte stämmer överens 

med den definitionen som kan finnas i litteraturen bland tidigare studier. Å andra sidan kan man 

säga att det finns många olika sätt att se och uppfatta hälsofrämjande ledarskap. Att det inte finns 

några rätt eller fel beträffande begreppsutredning av hälsofrämjande ledarskap styrks av Eriksson 

et al, (2011) då de poängterar att det inte finns någon enighet hur hälsofrämjande ledarskap 

definieras.  

Vi har reflekterat över hur friskvårdsinsatser i organisationer av cheferna kan kopplas ihop med 

hälsofrämjande ledarskap. Den definitionen av hälsofrämjande ledarskap kan finnas i Ljusenius 

och Rydqvists (1999) tolkning på ett friskt ledarskap. Det friska ledarskapet förknippas med att 

fokusera på det friska och skapa förutsättningar som gynnar det fysiska, psykiska och sociala 

välmående. Här blir friskvårdsinsatser en förutsättning för att gynna det främst fysiska välmående 

på en arbetsplats, men även de andra delarna kan ju ingå i friskvårdsinsatser. Hultberg (2007) 

menar å andra sidan att en hälsofrämjande ledare i en organisation måste ge sina anställda 

möjligheter, förutsättningar och kontroll över sin arbetsmiljö för att de själva ska uppnå hälsa 

eller välbefinnande. Alltså måste en hälsofrämjande ledare enligt denna definition först skapa 

möjligheter för den enskilde att ta kontroll över sin arbetsmiljö innan den kan uppleva hälsa och 

friskvårdskampanjer kan ses som lönsamma. Denna definition verkar de chefer i studien dela, 

som upplever hälsofrämjande ledarskap som organisationsinsatser. Hultbergs beskrivning av 

hälsofrämjande ledarskap, att ge sina anställda möjligheter, förutsättningar och kontroll påminner 
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om definitionen av empowerment som Janlert (2000) beskriver. Janlert menar att empowerment 

innebär främst att öka den enskildes individuella möjligheter. Detta synsätt kan tänkas att de 

chefer som uppfattade att hälsofrämjande ledarskap utgörs av ledarens roll eller funktion, delar.  

En förklaring till chefernas positiva attityder till hälsofrämjande ledarskap kan förklaras utifrån 

detta citat:  

– Man pratar väldigt mycket om det här och det känns som att det har blivit ett modeord jag 

tror det ser olika ut i vad man lägger i det begreppet (Petra). 

Att hälsofrämjande ledarskap upplevs av informanterna som ett modeord kan bero på att vi i 

dagens samhälle har ett ökat fokus på hälsa, tillexempel blir vi dagligen påverkade av 

hälsobudskap i massmedier som talar om för oss att äta rätt och motionera mer. Att hälsa har fått 

mer fokus idag i arbetslivet kan även bero på att vi under 1990-talet haft en ökande sjukfrånvaro 

med psykiska symptom som når sin kulmen under 2000- talet (Theorell, 2003). Det verkar även 

finnas ett utbud av friskvårdsinsatser som vanligt förekommande inslag inom denna organisation 

för att råda bot på dessa problem, vilket också uttrycks av cheferna vilket kan bidra till att det blir 

ett modeord. Man kopplar hälsa till moderna framgångsrika organisationer. Studiens intervjuade 

chefer verkade vara väl bekanta med praktiska hälsofrämjande aktiviteter inom organisationen 

vilket också kan förklara varför en del chefer kopplar ihop dessa aktiviteter med hälsofrämjande 

ledarskap.  

En annan anledning till att just hälsa har kommit i fokus och fått en positiv innebörd kan vara att 

det finns ett ekonomiskt motiv till att ha en hälsosam personal som är effektiva på sitt arbete och 

sällan är sjuk. Tidigare hälsofrämjande projekt har resulterat i besparingar för ett företag på 30 

miljoner kronor på minskade långtidssjukskrivningar och rehabiliteringsärenden (Statens 

Folkhälsoinstitut 2004b). Minskad sjukfrånvaro nämns av enstaka chefer i studien som 

förväntade effekter med hälsofrämjande ledarskap i förvaltningar som var hårt drabbade. Detta är 

inte alls lika framträdande som i tidigare studie av Eriksson et al (2010) där minskad sjukfrånvaro 

och dess kostnader var det mest framträdande motivet för att implementera ett hälsofrämjande 

ledarskap i organisationen. Här finns en väsentlig skillnad jämfört med vår studie.  

Cheferna förväntade sig att hälsofrämjande ledarskap skulle kunna gynna medarbetarna genom 

att de skulle uppleva en ökad egenkontroll över sin arbetssituation, ökad delaktighet och mer 

kommunikation på en arbetsplats som upplevs som öppen där alla blir hörda. Dessa förväntningar 

stärks av hur Hultbergs (2007) definition av hälsofrämjande ledarskap; att ge anställda 

möjligheter som krävs för att öka deras egenkontroll över sin arbetsmiljö och skapa 

förutsättningar för delaktighet. Hansson (2004) menar att hälsofrämjande ledarskap kan syfta till 

olika delar av chefskapet, som bland annat relationen mellan chef och medarbetare som våra 

informanter här nämnde. Just relationen mellan chef och medarbetare förväntade sig cheferna i 

studien skulle förbättras allt med att individerna i arbetsgruppen skulle må bättre och 

delaktiggöras. Detta förväntades i sin tur leda till produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen.  

Hälsofrämjande ledarskap kan här inverka på medarbetarnas hälsa menar Hansson (2004). I 

föreliggande studiens resultat kan vi tydligt se att cheferna ser samband mellan ledarskapet och 

medarbetarnas hälsa och förväntar sig att hälsofrämjande ledarskap ska kunna påverka de 
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anställdas hälsa positivt. Belägg för detta kan vi se i en studie av Eriksson, Jansson, Haglund & 

Axelsson (2008) visas som resultat att ett ledarskap som skapar förutsättningar för en 

hälsofrämjande organisationskultur där alla individer ska få känna meningsfullhet och ta ansvar 

för sitt arbete har bidragit till att medarbetarna har hög grad av kontroll över sin arbetssituation, 

god kamratskap i arbetsgrupperna, effektiva kommunikationskanaler och låg grad av 

sjukskrivning bland personalen. 

Förväntningarna på hälsofrämjande ledarskap hos cheferna avsåg också organisationen och ett 

hopp om minskad sjukfrånvaro i vissa förvaltningar som drabbats av hög sådan. Denna förväntan 

stärks i Eriksson et. als (2010) studie som visar som resultat att minskad sjukskrivning var det 

främsta motivet för att utveckla hälsofrämjande ledarskap i organisationen och förhoppningarna 

var att hälsofrämjande ledarskap skulle ge hjälp för att minska sjukskrivningarna i den undersökta 

gruppen. Detta gav cheferna i vår studie likt detta uttryck för. Dock anser vi att det är mer 

framträdande som ett motiv och verkar mer central i Eriksson et als studie än i vår studie. 

Cheferna uttrycker förväntade vinster med som mål för organisationen och förbättringar för den 

enskilda är mer tydlig än förhoppningar om ekonomiska besparingar som central för 

hälsofrämjande ledarskap.  

I studiens resultat kopplar informanter med lång erfarenhet av chefskap eller ledarskap ihop den 

med hälsofrämjande ledarskap. Denna långa erfarenhet på ledande position verkar ha skapat en 

förståelse hos cheferna för individen i organisationen. Cheferna menar att de försöker, utifrån sin 

erfarenhet, att jobba hälsofrämjande med att se varje medarbetare och att ha ett tydligt ledarskap. 

Här blir också chefernas kunskap vad gäller hälsofrämjande ledarskap definierad. Hansson 

(2004) menar att chefsegenskaper som är viktiga att besitta som hälsofrämjande ledare är bland 

annat att vara tydlig, lyssna, kommunicera konstruktivt i samtal med medarbetaren. Detta skulle 

man kunna tolka som att cheferna ändå har en uppfattning och om centrala delar av hur en 

hälsofrämjande ledare definieras. Viktigt i vårt resultat är att cheferna med lång erfarenhet verkar 

se individen som resurs i organisationen, något som inte uttrycks lika starkt hos chefer med 

kortare erfarenhet av ledande position. Chefer med kort erfarenhet uttryckte en större osäkerhet 

inför att leda hälsofrämjande och menade att det inte tidigare varit i fokus att se hälsa som resurs 

för att nå organisationens mål.  

Uppfattningarna om en hälsofrämjande ledare gick ofta hand i hand med uppfattningarna om hur 

en god ledare bör vara i studiens resultat. Liknande resultat syns också i tidigare studie av 

Eriksson et al (2010). Det är på ett sätt förståeligt då hälsofrämjande ledarskap uppfattas av 

kommunchefer i föreliggande studie som något som kan föra med sig flera positiva aspekter för 

enskilda arbetstagare, för chefer och ledare, arbetsgrupper och för organisationen i stort. Studien 

visar som resultat att cheferna är förväntansfulla och behovet av hälsofrämjande ledarskap 

upplevs som efterlängtat och välkommet bland cheferna, varför det är lätt att förstå att de positiva 

definitionerna av begreppet bottnar i detta. Hälsofrämjande ledarskap känns antagligen därför 

som hoppfullt för att det finns något positivt de för med sig för alla personer och alla delar av 

kommunen. Man får helt enkelt en attraktiv arbetsplats med individer som trivs och sprider god 

energi.  

Det finns bland chefernas upplevda problem och hinder för utvecklandet av hälsofrämjande 

ledarskap som uttrycks av cheferna inga direkt negativa effekter, vilket också stärker påståenden 
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om att samtliga chefer välkomnar hälsofrämjande ledarskap inom organisationen. De hinder som 

uppkom för att utveckla hälsofrämjande ledarskap i vårt resultat upplevdes av cheferna främst 

utgöras av ekonomiska hinder. Cheferna uttryckte en frustration över att de ibland inte kunde 

skapa de förutsättningar för att leda en hälsofrämjande arbetsplats på grund av ekonomistyrning 

och budget. Exempelvis begränsade ekonomin för cheferna att kunna skapa en jämn 

arbetsbelastning för sina anställda vilket de upplevde som frustrerande.  

Andra problem som förväntades hindra utvecklandet av hälsofrämjande ledarskap var bristen på 

administratörer. Cheferna menade att administratörerna underlättade deras arbete och 

möjliggjorde att de kunde jobba nära sin personal med att förmedla positiv energi och vara lyhörd 

för varje medarbetare. Administratörerna utgjorde ett behövligt stöd för att de kunde lyfta över 

arbetssysslor på administratörerna och få tid över till att närvara med sin personal. Behovet av 

administratör uttrycktes därför av cheferna. 

Brist på resurser förväntades leda till att man tappar förutsättningar att lyckas med något. 

Cheferna som såg problem med att utveckla hälsofrämjande ledarskap menade att det i 

kommunen som politiskt styrd organisation ges direktiv om att man ska arbeta på ett visst sätt 

men att det inte framgår hur eller vilka resurser som ska användas. Cheferna menade att besluten 

som fattas inte alltid är genomförbara på alla nivåer i verksamheten, vilket man inte alltid tar 

hänsyn till när man fattar besluten. Att inte få de rätta resurserna menade cheferna ledde till att 

man inte lyckas med det som beslutats genomföras i organisationen. Eriksson et al., (2010) visar 

som resultat att kunskap och verktyg är en förutsättning för chefer att kunna utveckla 

hälsofrämjande ledarskap i organisationen, varför brist på detta skulle kunna utgöra ett hinder för 

utvecklande av hälsofrämjande ledarskap inom Kalmar kommun om dessa aspekter inte 

tillgodoses.  

Intressant i vår studie är att dessa hinder och problem med utvecklandet av hälsofrämjande 

ledarskap uttrycks främst av enhetschefer och verksamhetschefer. Att reflektera över sambandet 

mellan hur deras arbetssituation påverkat deras frustration känns därför aktuellt. Att identifiera 

chefernas arbetssituation i krav – kontroll – stöd- modellen skulle kunna förklara deras 

utgångspunkt. Att ha höga psykologiska krav i arbetet och låg grad av beslutsutrymme leder 

enligt Karasek och Theorell (1990) till negativ stress. Detta läge kallas spänt arbete och vi tänker 

oss att detta läge kan vara aktuellt att en del chefer, främst enhetschefer, befinner sig i. Detta 

eftersom dem har höga krav, i form av tydlig målsättning och krav på sig från förvaltningen att 

genomföra de beslut som fattas där. De har låg grad av kontroll eftersom de ofta bara ska 

implementera besluten i verksamheten utan att själva ha möjlighet att påverka eller skapa själva 

besluten. De har krav på sig också underifrån eftersom de har anställda under sig som kanske 

kritiserar besluten, inte vill genomföra dem eller kräver chefens fulla närvaro. Det är omöjligt att 

generalisera som vi ser det och säga att alla enhetschefer och verksamhetschefer befinner sig i 

detta läge. Det som studien ändå visar är att de enhetschefer som uttrycker förväntade hinder för 

hälsofrämjande ledarskap verkar också uttrycka en frustration som skulle kunna förklaras av att 

dem befinner sig i detta läge. Frustrationen tror vi då uppstår i denna pressade arbetssituation som 

mellanchef, med lågt beslutsutrymme och hög grad av kontroll. Detta resultat stärks i Eriksson et 

als (2010) studie om uppfattningar och redskap för utvecklandet av hälsofrämjande ledarskap. 

Mellanchefer uttryckte i deras studie ett behov av att förbättra sina arbetsförhållanden. Studien 

visar som resultat att det fanns ett uttryckt behov av stöd bland mellancheferna för att utveckla 
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hälsofrämjande ledarskap eftersom mellanchefer ibland måste balansera motstridiga krav. Detta 

behov av stöd visas också i föregående studies resultat, där behovet av administratörer också, 

som nämnt, efterfrågas.  

Jämförelse skulle kunna göras med förvaltningschefer däribland få uttrycker denna typ av 

frustration och få hinder eller problem med utvecklandet och implementering av hälsofrämjande 

ledarskap i organisationen ses som få. Förvaltningschefer till skillnad från enhetschefer, ser vi 

skulle kunna befinna sig i det läge som Karasek och Theorell (1990) kallar aktivt arbete som 

karaktäriseras av höga krav och högt beslutsutrymme. Förvaltningscheferna ansvarar i Kalmar 

kommun för förvaltningen, har personalansvar och fattar beslut för att fullfölja det politiska 

uppdraget. Skillnaden i detta läge jämfört med föregående är att den höga kontrollen gör att 

förvaltningscheferna kan ta till alla tänkbara resurser för att klara en resurs och därför inte 

påverkas negativt av en stressor. Detta stärks i vår uppfattning från intervjuerna att 

förvaltningscheferna sällan uttryckte frustration i organisationen som enhetschefer eller 

verksamhetschefer gjorde, samt att de såg fler möjligheter och vinster med hälsofrämjande 

ledarskap för organisationen.  

6.2 Metoddiskussion  

Eftersom studiens syfte var att ta reda på chefers attityder, kunskap och förväntningar på 

hälsofrämjande ledarskap ville vi komma åt deras uppfattningar kring ämnet, deras inre bild. 

Detta görs bäst via kvalitativa intervjuer (Paulsson, 2008)) vilket medförde att vi fick en djupare 

inblick i våra informanters tankegångar. Dessa tankegångar kunde lättare följas av oss genom 

intervjuer, något som vi anser att en kvantitativ metod inte hade uppfyllt på samma sätt då 

missförstånd och oklarheter kunde tydliggöras direkt genom vårt val av metod. Dock går det 

aldrig att garantera att informanterna tolkat frågorna rätt eller att intervjuaren har tolkat svaren 

rätt.  

Att vi båda intervjuare deltog aktivt i intervjuerna skulle kunna vara en nackdel då vi kan ha satt 

press på informanten när vi var två som ställde frågorna. Detta skulle kunna leda till svar som var 

mer som försvarsställning. Det är inget som vi uppfattade skedde i våra intervjuer men vi hade 

reflekterat över detta innan. Medvetna om denna risk var vi var noga med att låta informanterna 

tala till punkt vid alla svar för att de skulle känna sig lyssnade på och minska risken för att de 

skulle känna sig trängda. Det kunde även vara en fördel för vår studie med två intervjupersoner 

då två par öron uppfattade mera intressanta svar än ett par. Detta ledde förmodligen till flera och 

mer intressanta följdfrågor då vi var två som tänkte och reflekterade kring vilka frågor som bör 

ställas och när. I intervjuerna ville vi ha så utvecklande svar som möjligt det gjorde att vi ofta bad 

våra informanter att utveckla sina svar och frågade om de ville tillägga någonting för att minska 

risken att gå miste om relevant information. Vi tänker oss att det skulle kunna bidra till att 

intervjun mer känns som ett samtal mellan tre personer istället för att informanten får frågor från 

en person. Det kan bidra till trygghet för informanten och ett samtalsliknande intervjuform. Det 

tycker vi stämmer i våra intervjuer där de flesta av dem kändes som ett samtal mer än en 

utfrågning. Att vi var två intervjuare skulle möjligtvis kunna bidra med en risk att informanterna 

påverkas olika vilket ger olika typer av svar från intervju till intervju, beroende på vem som 

frågar vad. Detta är inget vi anser har utgjort en större skillnad, vilket vi har varit uppmärksamma 

på i databearbetningen då vi lyssnat igenom intervjuerna flertalet gånger.  
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I intervjuerna följde vi en intervjuguide för att se till att vi fick svar på de frågor som vi avsåg var 

viktiga för resultatet. Intervjuguiden lämnade utrymme för att anpassa frågorna efter informanten 

och hur intervjun utvecklades. En intervjuguide kan dock bidra till att vissa synvinklar inte 

kommer fram i intervjuerna, då man begränsar informantens frihet att berätta om sina 

uppfattningar om de områden som guiden innefattar (Patton, 2002). Detta var något vi ville 

undvika men förstod att det skulle bli svårt, vi avslutade alla intervjuer med att fråga om det 

fanns något som informanterna ville tillägga eller kommentera, detta för att minska risken att gå 

miste om relevant information. Att vi frågade öppna frågor och försökte att hålla oss ifrån 

ledande frågor hoppades vi också skulle minska begränsningen. Vi försökte som sagt även att 

alltid låta personerna tala till punkt i största möjliga mån. 

Något vi reflekterat över i studiens gång är huruvida intervjupersonernas deltagande var frivilligt 

med tanke på att undersökningen förankrades via e-mail av personalchefen samt att vi nämnde 

hennes namn i vårt missiv som också gick ut via samma kommunikationskanal. Informanterna 

som deltog i studien kanske blev påverkade av detta och kände att de blev påtvingade att delta i 

vår studie eftersom personalchefen var delaktig i uppdraget. Detta skulle kunna vara både 

medvetet eller omedvetet hos cheferna och huruvida det var aktuellt eller inte är inget vi kan vara 

helt säkra på egentligen. Cheferna var kanske rädda för att det skulle se dåligt ut inför 

personalchefen om de hade tackat nej. Om cheferna kände att deltagandet i studien var 

påtvingande har det kanske lett till svar som inte var deras egen uppfattning egentligen utan 

enbart har lett till svar där de uppfattades som pålästa för att ge en bra bild av organisationen. 

Eller undanhålla viss information för att vara säker på att de inte berättade något som skulle 

kunna skada dem själva eller organisationen. Vi tror inte att detta kan ha varit aktuellt i studien då 

vår uppfattning av samtalen i intervjuerna inte känts präglade av makt eller tvång men det kan 

tyckas vara aktuellt att i alla fall ha det i tankarna. Om deltagandet hade känts påtvingat från 

chefernas håll tror vi inte att dem hade varit så öppenhjärtade som vi uppfattade att de ändå varit i 

intervjuerna och de svaren skulle antagligen inte ha varit så nyanserade som vi tycker att de har 

varit. 

Urvalet skapades av vår kontaktperson och personalchefen på Kalmar kommun med hjälp utav ett 

antal kriterier som vi skapat. Detta resulterade i en urvalsgrupp om 14 chefer. Denna grupp 

representerades tillfredsställande nog av alla nivåer i kommunen, spridd erfarenhet av ledarskap 

och ålder med något högre representation av det kvinnliga deltagandet vilket var representativt 

för kommunen där fördelningen är fler kvinnor än män bland kommuncheferna. Vi deltog inte i 

valet av cheferna till urvalsgruppen i vår studie. Hur dessa 14 chefer har blivit utvalda hade vi 

egentligen ingen kontroll över, vi kan bara ta för givet att de är valda utifrån våra kriterier. Efter 

att vi hade genomfört våra intervjuer reflekterade vi över antalet chefer i urvalsgruppen. I Kalmar 

kommun finns det sammanlagt 226 chefer och i vår urvalsgrupp ingick det 14 chefer. Det kan 

tyckas vara få utifrån våra kriterier då dem i sig inte borde ha utgjort ett hinder för att skapa en 

större urvalsgrupp. Vi har reflekterat över hur det kan ha blivit så. De chefer som blev utvalda 

kanske var de som passade bäst till en studie om hälsofrämjande ledarskap utifrån deras eget 

intresse om hälsa eller hälsofrämjande ledarskap eller tidigare utbildning eller erfarenhet. Det 

kanske enbart var de chefer som var mest tillgängliga och som erbjöd sitt eget intresse till studien 

som utvalda. Hur detta hade påverkat resultatet kan vi bara spekulera i. Kanske hade vi haft 

möjligheten att finna flera olika åsikter från olika nivåer och områden i kommunen. Vi anser att 

materialet vi fått fram i intervjuerna är tillräckligt nyanserat för att svara på studiens 
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frågeställning och syfte. Hur urvalet hade sett ut om vi själva hade gjort det eller om en större 

urvalsgrupp hade påverkat resultatet vet vi inte och det är en kritik som kan riktas mot oss och 

denna studie. Men det hade varit spännande med en större urvalsgrupp till framtida studier.  

6.3 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan klara samband ses i vårt resultat mellan arbetssituation och upplevelser 

av hinder och problem inför utvecklandet av hälsofrämjande ledarskap i en organisation. De 

chefer som befann sig i spända arbetsförhållanden tenderade att se fler varningssignaler och 

aspekter att ta hänsyn till än de chefer som hade en mer aktivt arbetssituation. Detta påverkar 

också behovet av resurser, ekonomi och utbildning. Det är aktuellt för vår uppdragsgivare att vara 

medveten om att tillämpa de rätta resurser för att framgångsrikt kunna utveckla hälsofrämjande 

ledarskap på alla nivåer i kommunen, något många chefer är väldigt positiva och förväntansfulla 

inför.  

Samtliga chefer i undersökningsgruppen har positiva attityder till hälsofrämjande ledarskap. De 

positiva attityderna till hälsofrämjande ledarskap skulle kunna hänga ihop med de förväntade 

effekter som chefer såg med vad ett hälsofrämjande ledarskap kan bidra med för dem som chefer, 

för de anställda och för organisationen i stort. Att uppfattningarna om hälsofrämjande ledarskap 

skiljer sig åt hos informanterna i studien utgör egentligen inget hinder som vi ser det för själva 

implementeringen av hälsofrämjande ledarskap inom Kalmar kommun eller annan organisation. 

Dock bör initiativtagare vara medveten om detta och försöka skapa en samsyn i organisationen 

för hur man bör se och förhålla sig till hälsofrämjande ledarskap. Detta är något som eftersöks 

och uttrycks av cheferna i studien och har visat sig vara en framgångsfaktor för utvecklandet av 

hälsofrämjande ledarskap i organisationer.  

Behovet av kunskap och utbildning efterlyses av majoriteten av cheferna, trots att många chefer 

gärna kopplar ihop sin långa erfarenhet av ledarskap med erfarenhet av ledarskap är det 

egentligen ingen som har någon formell erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap och heller ingen 

som haft någon direkt utbildning i ämnet. Vi tror därför att det går att skapa en samsyn i 

organisationen, att chefer kan finna verktyg och stöd och att begreppsutredning kan ske enkelt via 

utbildningsinsatser för alla chefer inom kommunen. Detta kommer möjliggöra implementeringen 

av hälsofrämjande ledarskap i Kalmar kommun, vilket välkomnas varmt av cheferna i 

organisationen.  

För framtida studier vore givande att återuppta kontakt med Kalmar kommun för att utvärdera om 

dem har implementerat hälsofrämjande ledarskap och hur det utföll. Intressant vore då att 

identifiera framgångsfaktorer och betydelsefulla aspekter inom kommunen för att kunna utveckla 

hälsofrämjande ledarskap. Studien skulle kunna vara tillfredsställande att läsa för kommuner som 

går i tankar likt Kalmar kommun gör idag, att införa hälsofrämjande ledarskap. Då skulle Kalmar 

kommun kunna vara vägvisare och förhoppningsvis exemplifieras som ett gott exempel. Vi 

önskar Kalmar kommun all lycka med det hälsofrämjande ledarskapet och hoppas att vår studie 

kommer väl till användning inom organisationen.  
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Bilaga 1- Missiv 

Hej!  

Vi heter Anja Karlholm och Jakob Svensson och är två studenter vid Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle som skriver vårt examensarbete på C-nivå i pedagogik. Vi har 

fått uppdrag av Kalmar kommun, genom Anne Elgmark, personalenheten, och Ulla W 

Hellström, kommunhälsan, att ta reda på chefers attityder, kunskap och förväntningar gällande 

hälsofrämjande ledarskap (se gärna syfte och frågeställningen i mail från Anne Elgmark). 

För att ta reda på detta önskar vi att få intervjua just dig.   

Vi har valt att utföra intervjuerna över telefon. Vi tänker oss att intervjuerna kommer att ta cirka 

60-90 minuter, vilket är det enda som deltagandet kommer att innebära. Vi har förståelse för att 

du har mycket att göra och att tiden är knapp varför vi önskar att du återkommer till oss med en 

tid för intervju som passar dig.    

Deltagandet är frivilligt och uppgifterna du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och 

endast användas i just denna studie. Du har möjlighet att när som helst under studiens gång 

avbryta deltagandet eller under intervjun avstå från att svara på vissa frågor. Den färdiga 

uppsatsen kommer du att få ta del av.   

Kan du tänka dig att medverka i vår studie om hälsofrämjande ledarskap? Vänligen, kontakta oss 

för att bestämma en tid för intervju dock senast den 4 november. 

Vi hoppas på ditt deltagande!   

Med vänliga hälsningar 

Anja Karlholm hhp09akm@student.hig.se  

Telefon: 073x xxx xx 

Jakob Svensson jakobsvensson87@gmail.com  

Telefon: 073x xxx xx 

  

Handledare vid Högskolan i Gävle: 

Erika Björklund 

Fil.Dr., lektor i pedagogik 

ebu@hig.se  026-64 89 35 

  

Kontaktperson Kalmar Kommun: 

Ulla W Hellström       

Hälsoutvecklare Kommunhälsan 

ulla.w.hellstrom@kalmar.se  tfn. 501 83 

mailto:hhp09akm@student.hig.se
mailto:jakobsvensson87@gmail.com
mailto:ebu@hig.se
mailto:ulla.w.hellstrom@kalmar.se
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Bilaga 2 – Intervjuguiden  
 
Vem är du?                                   

Namn: Ålder: Nuvarande tjänst: Sedan hur många år tillbaka: 

Hur lång erfarenhet har du av att vara chef/ledande position i ditt tidigare yrkesliv? 

Arbetar du mot någon typ av målsättning/uppdrag?  

Vem har skapat denna målsättning/uppdrag? 

Vilka krav ställer denna målsättning/uppdrag på dig? Ex, kommunikation, kunskaper, flexibilitet.   

Hur upplever du dessa krav? 

Upplever du att du är stressad i arbetet? Vad är det som gör att du upplever dig stressad/ inte 

stressad? 

Hur upplever du din tillgång till ledningsstöd/kollegialt stöd för att lösa dina arbetsuppgifter?  

 

Hälsa 

Vad gör du för att må bra? Vad är hälsa för dig, (vad har du för förhållningssätt), ge gärna 

exempel?  

Vad behöver du på en arbetsplats för att du ska må bra? Upplever du att dessa uppfylls idag? 

Hur ser du på vem eller vilka som bär ansvaret för att dina medarbetare ska må bra på 

arbetsplatsen? Vad enligt dig främjar människors hälsa i arbetslivet idag?  

 

Ledarskap 
Vad innebär det för dig att vara chef? 

Finns det någon skillnad på att vara chef och att vara ledare för dig? Om ja, så vad är skillnaden? 

Om nej, varför? 

Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

Finns det några egenskaper som du tycker är viktiga att ha som chef? 

Hälsofrämjande ledarskap 

Vad tänker du om hälsofrämjande ledarskap?  

Vad tänker du om hälsofrämjande arbete? 

Vad tänker du om hälsofrämjande arbetsplatser? 

Vad är det, och Vad lägger du i begreppet?  

Skulle du vilja ha mer eller mindre av hälsofrämjande ledarskap inom Kalmar kommun? Och hur 

är det nu? Arbetar ni hälsofrämjande på arbetsplatsen idag? 

Vad skulle hälsofrämjande ledarskap inom Kalmar kommun kunna innebära för dig/ för dina 

medarbetare/ för organisationen? - Bättre? Sämre? Problem?  

Vilken typ av erfarenhet har du av att arbeta med hälsofrämjande ledarskap? 

Vilken utbildning har du fått i hur du skulle kunna utöva ett hälsofrämjande ledarskap? 

Känner du att du har tillräckligt mycket kunskap för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap? 

Hur skulle du utifrån din ledarstil leda hälsofrämjande? Vad behöver du utifrån din ledarstil för 

att kunna leda hälsofrämjande?  

Vad har du för förväntningar på hälsofrämjande ledarskap?  

Inom Kalmar kommun arbetar man fram en policy där hälsofrämjande ledarskap kommer att 

ingå, hur känner du för det?  

 

Vi har bett våra informanter att utveckla sina svar.    


