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Sammanfattning  

Inledning: Sjukfrånvaron har ökat markant sedan år 2010, samtidigt som 

evidensbaserad forskning visar att hälsofrämjande perspektiv saknas på svenska 

arbetsplatser. Ledarskapets roll har stor inverkan på samtliga aspekter gällande 

arbetsmiljön. Den aktuella studien lyfter därför fram betydelsen av ett 

hälsofrämjande ledarskap som en viktig faktor för en god och hållbar 

medarbetarhälsa. Syfte: Syftet är att undersöka kommunala enhetschefers 

upplevelser av sitt ledarskap ur ett hälsofrämjande perspektiv.  

Metod: Studien hade en kvalitativ ansats där tolv deltagare intervjuades inom 

omsorgsförvaltningen i en kommunal verksamhet. Studien använde sig av ett 

strategiskt urval. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad metod och 

empirin analyserades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I resultatet framkom att de viktigaste egenskaperna i ett hälsofrämjande 

ledarskap är socialt stöd, lyhördhet, tydlighet och anpassat ledarskap. Chefen 

behöver vara närvarande och skapa en gemenskap i arbetsgruppen, vilket leder till 

samarbete och delaktighet. Vidare skapar det hälsofrämjande ledarskapet 

förutsättningar för lärande, utveckling och inflytande i verksamheten. 

Konklusion: Studien kan bidra med ytterligare kunskap till ett relativt outforskat 

område i Sverige. Studien kan synliggöra och visa på de faktorer som är viktiga 

och värdefulla i ett hälsofrämjande ledarskap. 
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Abstract  

Introduction: Sickness absence has increased significantly since 2010, while 

evidence shows that health-promoting perspectives are lacking in Swedish 

workplaces. Work environment management needs to focus on maintaining, 

developing and increasing health to a greater extent. The role of leadership has a 

major impact on all aspects of the work environment. The current study therefore 

highlights the importance of health-promoting leadership as an important factor 

for good and sustainable employee health. The purpose: The purpose of the study 

was to investigate municipal unit managers' experiences of their leadership from a 

health-promoting perspective. Method: The study had a qualitative approach 

where twelve participants were interviewed within the care administration in a 

municipal business. The study used a strategic selection. The interviews were 

conducted using a semi-structured method and the empirical data was analyzed 

with the support of a qualitative content analysis. Results: The results revealed 

that the most important qualities of a health-promoting leadership are social 

support, responsiveness, clarity and adapted leadership. Leadership needs to be 

present and create a community in the working group, which leads to 

collaboration and participation. Health-promoting leadership creates the 

conditions for learning, development and influence in the business. Conclusion: 

The study has been able to contribute with additional knowledge to a relatively 

unexplored area in Sweden. A leadership with a health-promoting perspective 

needs to be clarified, noticed and given greater space, in order to create and 

maintain good employee health. 
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Förord 

Redan tidigt under vår folkhälsopedagogiska utbildning har vi haft ett stort 

intresse för arbetsmiljöfrågor och ledarskap. Idén till examensarbetet uppkom då 

båda varit intresserade av hälsa kopplat till arbetslivet. Då vi såg att mycket 

forskning utgick från ett förebyggande arbete kring arbetsmiljöarbetet, valde vi  

i stället att titta närmare på det främjande arbetet ur ett salutogent perspektiv. 

 

Under processens gång har samarbetet fungerat väldigt bra med en jämn 

arbetsfördelning. Vi har haft kontinuerlig kontakt med varandra både fysiskt och 

digitalt genom Messenger. En av fördelarna var att våra egenskaper kompletterade 

varandra. Att vara två författare har även varit en styrka eftersom det fanns 

möjlighet att kontinuerligt ta del av varandras styrkor och svagheter. Vi hade även 

möjlighet till att reflektera tillsammans genom att utbyta tankar och idéer. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sophie Schön Persson, som har varit 

ett väldigt bra och pedagogiskt stöd genom hela processen. Vi vill även tacka våra 

två kontakter från omsorgsförvaltningen, som gjorde studien möjlig. Ett stort tack 

går även till alla enhetschefer, som ställde upp på intervju och visade ett stort 

intresse för området. Det har varit otroligt spännande att få ta del av chefernas 

upplevelser kring ett hälsofrämjande ledarskap. 

 

Rim Ameen & Antonia Astergren 

2022-06-05, Kristianstad 
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Inledning 
Arbetsplatsen anses vara en viktig arena för att skapa en god befolkningshälsa, 

därför påtalar Sveriges nationella folkhälsopolitiska mål vikten av goda 

arbetsförhållanden och en fysiskt och psykosocialt hållbar arbetsmiljö 

(Folkhälsomyndigheten 2021). Försäkringskassan (2018) anser att Sverige är 

framgångsrikt land när det handlar om arbetsmiljöfrågor, men trots detta har 

sjukfrånvaron ökat successivt sedan år 2010 (ibid.). Beräkningar inom Europeiska 

unionen (EU) visar att de ekonomiska fördelarna med en god arbetsmiljö är 

omfattande. I ett internationellt forskningsprojekt genomfört av Europeiska 

arbetsmiljöbyrån (2017) visas att kostnader inom EU för arbetsrelaterade 

sjukdomar och olyckor uppgick till 476 miljarder kronor. Forskningsresultatet 

påvisar att dålig arbetsmiljö leder till negativa ekonomiska följder för samhället 

och näringslivet (ibid.). Det framgår i arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö (SFS 2020:476). Däremot visar studier att insatser på svenska 

arbetsplatser, utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, är minimala (Sigblad, Savela 

& Okenwa-Emegwa 2020). Idag sker arbetsmiljöarbete i stor utsträckning utifrån 

ett förebyggande perspektiv som fokuserar på att undvika risker och ohälsa. 

Sigblad et al. (2020) anser att framtida utveckling av arbetsmiljöarbetet kan ske 

utifrån ett hälsofrämjande perspektiv som fokuserar på att bibehålla, utveckla och 

öka hälsan i större utsträckning.  

Enligt WHO (2022) beskrivs värdet av hälsofrämjande insatser som en process 

som ger individer utrymme till mer egenkontroll och påverkan på sin egen hälsa. 

Med tanke på att individer tillbringar större delen av sin tid på arbetsplatsen, är 

hälsa, välbefinnande och livskvalitet betydelsefulla frågor som måste säkerställas 

(Sivris & Leka 2015). Arbetsplatsen definieras ofta som en av de viktigaste 

miljöerna för hälsofrämjande arbete. Vidare tyder forskning på att arbetsplatsens 

organisationskultur och ledarskap är viktiga bestämningsfaktorer för anställdas 

hälsa (Aronsson & Lindh 2004; Shain & Kramer 2004).  
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Ett bra ledarskap kan skapa goda arbetsvillkor på arbetsplatsen som i sin tur 

främjar hälsa och välmående hos medarbetarna (Hällstén & Tengblad 2006; 

Finne, Christensen & Knardahl 2016). I jämförelse med andra studier 

uppmärksammas hur ett dåligt ledarskap och ett destruktivt ledarbeteende, har 

skadliga effekter på medarbetarnas hälsa (Mullen, Fiset & Rhéaume 2018).  

En god medarbetarhälsa och minskad sjukfrånvaro skapas genom att chefen 

lägger stor vikt i att organisera sin verksamhet (Åkerlind, Larsson & Ljungblad 

2013). Dessutom ger en god medarbetarhälsa en bättre produktivitet i hela 

organisationen (Hanson 2004). Ledarskapets roll har stor inverkan på samtliga 

aspekter gällande arbetsmiljön, eftersom chefen fördelar arbetsuppgifter, hanterar 

resurser, organiserar arbetet och fungerar som stöd för arbetsgruppen (Winroth 

2018).  

Sammanfattningsvis visar forskning att ett hälsofrämjande ledarskap är en viktig 

faktor för en god hållbar medarbetarhälsa (Liu, Zhang & Fang 2021). Samtidigt 

belyser forskning att hälsofrämjande ledarskap är ett komplext område och därför 

behöver chefer stöd och förutsättningar för att implementera ett hälsofrämjande 

ledarskap (Lundqvist, Ekberg & Eriksson 2010). Eriksson, Axelsson och 

Axelsson (2011) diskuterar vidare att begreppet hälsofrämjande saknar tydlighet, 

det vill säga att det tenderar att uttryckas på olika sätt med olika innebörd. Därför 

behöver ledarskapet på arbetsplatsen utforskas ytterligare från ett hälsofrämjande 

perspektiv. 

Litteraturgenomgång 

Hälsa och hälsofrämjande perspektiv 

Hälsa är ett komplext begrepp som behöver förstås och diskuteras för att kunna få 

en ökad förståelse för det hälsofrämjande arbetet. Hälsa definieras enligt WHO 

som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2019). 

Definitionen fokuserar på ett holistiskt synsätt, som sammankopplar fysisk, 

mental och social hälsa (Bringsén & Nilsson Lindström 2019). Globala målen 
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beskriver god hälsa som en grundläggande förutsättning för individer att nå sin 

fulla potential och bidra till samhällets utveckling (UNDP 2021).  

Antonovsky (1996) förklarar hälsa utifrån ett salutogent synsätt som belyser de 

faktorer som gör att en person behåller eller stärker sin hälsa. Ur ett salutogent 

perspektiv beaktas människan i sin helhet och genom hälsofrämjande processer 

ska det finnas möjlighet för människan att öka kontrollen över sin hälsa och 

förbättra den (ibid.). Brülde och Tengland (2003) beskriver hälsa som ett begrepp 

som innehåller olika dimensioner; det holistiska perspektivet, det biomedicinska 

perspektivet och individens välbefinnande. Välbefinnande enligt Antonovsky 

(1987) är en positiv subjektiv upplevelse som kan kopplas till det salutogena 

perspektivet. Vidare förklarar Carlisle och Hanlon (2007) begreppet 

välbefinnande som livstillfredsställelse och positiva känslor. Välbefinnande har en 

central roll i flera beskrivningar och definitioner av hälsa och Korp (2016) 

förklarar att begreppet välbefinnande har stark koppling till det hälsopromotiva 

arbetet. 

Ett hälsopromotivt arbete utgår från ett salutogent synsätt som tar hänsyn till 

komplexiteten, men fokuserar främst på att stärka resurser så att människor kan 

fortsätta att ha en god hälsa (Antonovsky 1996). Suominen och Lindström (2008) 

förklarar att ett hälsofrämjande perspektiv utgår från Antonovsky´s salutogenes, 

där faktorer som får människan att behålla och utveckla sin hälsa står i fokus. 

Enligt Antonovsky (1996) ska människan inte nöja sig med att enbart ha låga 

riskfaktorer utan behöver även lägga till faktorer som främjar hälsa. En sådan 

faktor kan vara sociala förhållanden som tillåter, underlättar och uppmuntrar 

individen till att engagera sig i beteenden som stärker hälsan. Det gör individen 

mer motståndskraftig mot stressorer som uppkommer i livet. Hälsofrämjande 

perspektiv bidrar således till en ökad förståelse kring utveckling och 

upprätthållande av hälsa (ibid.). Studier visar hur specifika stärkande 

arbetsrelaterade resurser kan stärka medarbetarnas hälsa genom att öka deras 

känsla av sammanhang (KASAM) (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein 

2012). En individ med stark KASAM får betydligt mycket lättare att uppleva god 

hälsa. KASAM består av tre huvudsakliga komponenter meningsfullhet, 
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hanterbarhet och begriplighet (Antonovsky 1996). Meningsfullhet utgår från att 

individen har en vilja, är motiverad och klarar av utmaningar. Begriplighet 

handlar om att individen känner att hen förstår utmaningen (Antonovsky 1996). 

Hanterbarhet i sin tur gör att individen känner att det finns resurser till att klara 

utmaningen. KASAM är därför inte kulturbunden utan anpassas efter den enskilda 

individen och utifrån olika situationer. KASAM är utformad till att vägleda 

människor mot hälsa och det viktiga är att individen får använda sina tidigare 

erfarenheter och lämpliga resurser vid olika stressfaktorer eller livshändelser 

(ibid.).  

Motsatsen till det salutogena synsättet är det traditionella biomedicinska synsättet 

även kallat patogent perspektiv. Det betraktar hälsa och sjukdom som dikotomt 

och endimensionellt där individen antingen är frisk eller sjuk (Bringsén & Nilsson 

Lindström 2019). Den biomedicinska forskningen vill identifiera och beskriva 

vilka omständigheter och faktorer som är sjukdomsframkallande, alltså patogena 

(Hanson 2004). Det patogena hälsoarbetet fokuserar på att individen inte ska 

utveckla sjukdom eller bli värre i sin sjukdom och sjukdom är det enda som får 

uppmärksamhet. Antonovsky (1996) menar att ett sådant hälsoarbete glömmer 

komplexiteten i begreppet hälsa. Det patogena synsättet handlar om riskfaktorer, 

som i sin tur kan bli en stressor för individen. Stressorer enligt Antonovsky (1996) 

är något som ska begränsas och undvikas. Vidare belyser studier vikten av att 

undvika stressorer även på arbetsplatsen för att ha möjlighet till att skapa en god 

och hållbar medarbetarhälsa (Kordsmeyer, Lengen, Kiepe, Harth & Mache 2020). 

Hållbar medarbetarhälsa 

I 1 kap. 2 § regeringsformen framgår det att ”det allmänna ska främja en hållbar 

utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande 

generationer.”. Hållbarhet skapas genom tre olika dimensioner miljömässig, 

ekonomisk och social hållbarhet, vilka också går att koppla till en hållbar 

medarbetarhälsa (Regeringskansliet 2022). Miljömässig hållbarhet ska hushålla 

med samhällets mänskliga resurser, där medarbetarna ses som en resurs för 

organisationens utveckling. Ekonomisk hållbarhet ger individen tillgång till en 

god ekonomi som i sin tur tillgodoser individens grundläggande behov, 
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exempelvis att organisationen ger medarbetarna belöning genom lön och andra 

förmåner (Regeringskansliet 2022). Social hållbarhet är den som står i mest fokus 

utifrån ett medarbetarperspektiv, då dimensionen handlar om att samhället ser till 

att grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls (ibid.). Exempelvis att 

organisationen främjar en god medarbetarhälsa genom välmående och 

jämställdhet (Regeringskansliet 2017). Arbetsplatsen kan uppnå en social 

hållbarhet genom att organisationen genomsyrar en jämställdhet och jämlikhet 

och att alla människor har lika värde oavsett bakgrund (Folkhälsomyndigheten 

2022a).  

 

Sverige strävar efter en hållbar utveckling genom sina nationella målområden i 

folkhälsopolitiken, en god och jämlik hälsa (Regeringskansliet 2017).  

Vikten av anställningstrygghet påvisas i målområde 3 som belyser betydelsen av 

att inneha ett arbete. Ett arbete är oftast den primära källan till inkomst och skapar 

en ekonomisk trygghet (ibid.). De globala målen talar i stället om anständiga 

arbetsvillkor som i sin tur främjar en hållbar ekonomisk tillväxt. Anständiga 

arbetsvillkor och innovation skapar en ekonomisk tillväxt som inkluderar hela 

samhället (UNDP 2021). Hanson (2004) förklarar att det moderna arbetslivet har 

hamnat i en situation där vinst kommer först, därefter produktion och sist 

medarbetarna. Det innebär att organisationer har maximal hänsyn till marknaden 

och ofta en bristande hänsyn till medarbetarna i verksamheten (ibid.). 

Regeringskansliet (2017) belyser att arbetssjukdomar kopplade till psykisk ohälsa 

nu är den vanligaste orsaken till sjukdom. Sedan år 2012 har stress och andra 

psykiska besvär kopplat till arbetet ökat med nästan 40 procent. Sett till kvinnor är 

det den högsta uppmätta nivån i Sverige någonsin. En förklaring till detta är att 

kvinnors arbetsmiljöer inte synliggörs och åtgärdas i tillräckligt hög utsträckning 

och att forskningen ligger efter i kvinnors arbetsmiljöer (ibid.).  

 

För att förhindra uppkomsten av stress väljer fler och fler länder att lagstadga 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen, där olika typer av arbetsmiljöresurser 

skapar god medarbetarhälsa (Kordsmeyer et al. 2020). Det kan handla om socialt 

stöd, strukturerade arbetsuppgifter, delaktighet och självbestämmande kring 
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exempelvis arbetsuppgifter och arbetstider (Kordsmeyer et al. 2020). 

Organisationen bör också säkerhetsställa att arbetet uppfattas som meningsfullt 

hos medarbetarna. Vidare är upplevelsen av meningsfullhet i arbetet något som 

kan uppfyllas i organisationen genom ett hälsofrämjande ledarskap (ibid.). Studier 

visar att en organisation som väljer att investera i medarbetarhälsa får en 

verksamhet som blir effektiv och lönsam (Liu, Zhang & Fang 2021). Vidare bör 

organisationer ta hänsyn till de anställdas behov, stärka relationer och skapa 

utbildningstillfällen. Det stimulerar engagemang hos medarbetarna och det i sin 

tur skapar en låg personalomsättning och en anställningstrygghet (ibid.).  

 

Kordsmeyer et al. (2020) belyser också fördelarna med en anställningstrygghet 

vilket medför att medarbetarna visar högre arbetstillfredsställelse, välbefinnande 

och självförtroende. Sammanfattningsvis har studier lyft att det hälsofrämjande 

ledarskapet på arbetsplatsen har ett starkt inflytande på en hållbar medarbetarhälsa 

(Denier, Dhaene & Gastmans 2019). En hållbar medarbetarhälsa kan uppnås på 

arbetsplatsen med hjälp av empowerment, där medarbetarna får engagera sig i 

hälsoskapande aktiviteter (Williams et al. 2020).  

Hälsoskapande faktorer på arbetsplatsen 

Empowerment, också kallat egenmakt, är en hälsoskapande faktor när det gäller 

medarbetares upplevelser av sitt arbete (Bringsén & Nilsson Lindström 2019). 

WHO (1998) definierar begreppet empowerment som individens förmåga att fatta 

egna beslut och ha kontroll över sitt liv. På en arbetsplats där medarbetarna agerar 

kollektivt, fungerar empowerment som en faktor till att medarbetaren får 

möjlighet till ett inflytande och ha kontroll över sin arbetssituation (ibid.). Hanson 

(2004) beskriver både individen och arbetsgruppen som aktiva deltagare i de 

förutsättningar som ges och vid beslut i stället för passiva mottagare. Forsberg och 

Starrin (1997) menar att egenkontroll, socialt stöd och delaktighet är olika 

begrepp som också kan definiera begreppet empowerment. Vidare beskriver 

Hanson (2004) att delaktighet och empowerment har stark koppling till när det 

handlar om möjligheten till att påverka. Costa, Sartori och Åkerstedt (2006) lyfter 

fram betydelsen av påverkansmöjlighet, delaktighet och inflytande kring 
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exempelvis arbetstider, då deras studie visar att medarbetare som har små 

möjligheter till delaktighet och inflytande upplever mer hälsobesvär. Andra 

faktorer som fungerar hälsofrämjande på arbetsplatsen är autonomi och 

samverkan, som båda tillgodoses genom en viss möjlighet till delaktighet. 

Autonomi syftar till att medarbetaren får tillräcklig med information, ansvar, 

befogenhet, kunskap och inflytande på arbetsplatsen. Det stärker medarbetarnas 

vilja till att delta i samarbeten och samverkan som sedan ger en känsla av en 

tillhörighet (Hanson 2004).  

 

Antonovsky (1996) påtalar betydelsen av socialt stöd och sociala kontakter inom 

arbetslivet som stärkande faktorer. Ett socialt stöd går att åstadkomma genom att 

skapa en atmosfär där arbetsgruppen tillåts vara stödjande och självständiga 

(Audenaer et al. 2020). En stödjande atmosfär kan skapa en trygghet och stärker 

medarbetarnas prestation på arbetet (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein 

2012). Genom att förbättra tillgängligheten av socialt stöd på arbetsplatsen kan det 

på lång sikt möjligen minska risken för ett antal sjukdomar, vilken i sin tur kan ha 

stor påverkan på folkhälsan (Suominen & Lindström 2008). Ett socialt stöd på 

arbetsplatsen fungerar därför som en hälsoskapande faktor, där socialt stöd är 

starkt relaterat till arbetstillfredsställelse och ökat engagemang. Det finns en 

växande obalans mellan krav och resurser inom den offentliga sektorn och därför 

är det väsentligt att stärka ledarskapet i socialt stöd (Strömgren, Eriksson, 

Bergman & Dellve 2016). 

 

Goda relationer fungerar som en hälsofrämjande faktor på arbetsplatsen och 

relationen mellan chef och medarbetare är viktig för arbetsklimatet. Ett utbyte av 

personlig och djupgående information leder till positiva känslor, god 

kommunikation och främjar relationerna i arbetsgruppen (Kida, Togari, Yomoto 

& Ogata 2021). En ledare främjar goda relationer och en roligare arbetsplats 

genom att använda sig av en lättsamhet och en positiv humor i sitt ledarskap 

(Goswami, Beehr, Grossenbacher & Nair 2016). Det skapar ett större 

medarbetarengagemang och positiva känslor i arbetsgruppen (Goswami, Beehr, 

Grossenbacher & Nair 2016). Engagemang hos medarbetarna skapas även genom 
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att medarbetare upplever sina arbetsuppgifter som roliga. Olika former av nöjen 

på arbetsplatsen skapar glädje som stimulerar till ett övergripande engagemang 

hos arbetsgruppen (Plester & Hutchison 2016). Borgh (2011) talar i stället om att 

engagemang och inspiration skapas genom att måla upp en färgstark och 

inspirerande bild av verksamhetens mål. Ju attraktivare och tydligare bild som 

medarbetarna har av målet, desto större blir deras motivation. Enligt Winroth 

(2018) fungerar motivation som medarbetarens största drivkraft. Vidare menar 

Winroth (2018) att faktorer som exempelvis meningsfullhet, lärande, 

utvecklingsmöjligheter, att ha en god relation med sin chef och sina kollegor samt 

få belöning och beröm för sitt arbete fungerar hälsofrämjande på arbetsplatsen. 

Hälsofrämjande ledarskap 

Enligt Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) är en ledare som arbetar 

hälsofrämjande väl medveten om att hälsa är en viktig faktor på arbetsplatsen.  

Ett hälsofrämjande ledarskap utgår från sju dimensioner: hälsomedvetenhet, låg 

arbetsbelastning, gemenskap, kontroll, rättvisa, värderingar och belöning (ibid.). 

Enligt studier förväntas ett hälsofrämjande ledarskap inneha tydliga krav, ge 

socialt stöd, erbjuda kompetensutveckling och låta medarbetarna vara 

självständiga och delaktiga i sitt arbete (Furunes, Kaltveit & Akerjordet 2018). 

När en chef tillåter medarbetarna att vara delaktiga genom diskussion och 

reflektion skapas ett lärande där medarbetare får en helhetsbild och en förståelse 

för verksamheten. Dessa dialoger och diskussioner som uppkommer vid olika 

situationer är också viktiga för arbetsgruppens gemensamma lärande (Ohlsson 

2021).  

 

Chefers ledarstilar och kommunikationsformer kan främja det sociala stödet på 

arbetsplatsen (Kida, Togari, Yomoto & Ogata 2021). Autentiskt beteende är en 

egenskap som är betydelsefull i chefens ledarskapsstil, då det främjar det sociala 

stödet på både individ- och gruppnivå (ibid.). Autentiskt ledarskap förklaras som 

när en chef utövar sitt sanna jag i sin roll som ledare. Vidare strävar en chef med 

det autentiska ledarskapet för att främja medarbetarnas arbetsmotivation och deras 

prestationer (Leroy, Anseel, Gardner & Sels 2015).  
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Torp, Grimsmo, Hagen, Duran och Gudbergsson (2013) lyfter engagemang som 

en viktig del av det hälsofrämjande ledarskapet. Ledare som ger medarbetarna 

kontroll och ett socialt stöd skapar engagemang hos medarbetarna. Engagemanget 

ger ett inflytande på hela arbetsplatsen och är starkt kopplat till goda 

arbetsprestationer (ibid.). Hanson (2004) lyfter i stället belöning som en 

förutsättning för att arbetet ska upplevas värdefullt, det avgör i vilken utsträckning 

som medarbetaren vill anstränga och engagera sig. En chef skapar bäst 

förutsättningar för sig själv och sina medarbetare genom att generera en kultur 

inom arbetsgruppen, där det är accepterat att be om hjälp och råd och det i sin tur 

ger medarbetarna ett sammanhang (Denier, Dhaene & Gastmans 2019).  

 

Vidare påtalar Kaluza, Weber, Dick och Junker (2021) vikten av en öppen 

kommunikation mellan ledare och medarbetare vid ett hälsofrämjande ledarskap, 

där det tillåts att diskutera behov, förväntningar och önskemål. Det ger möjlighet 

till ledaren att anpassa sitt beteende efter gruppen, vilket påverkar 

relationskvalitén och medarbetarnas hälsa och välbefinnande positivt (ibid.). Ett 

hälsofrämjande ledarskap behöver anpassas efter arbetsgruppen då medarbetarna 

har olika åsikter och önskemål gällande vad som skapar hälsa. Med andra ord kan 

det finnas flera preferenser och hälsovärden på individnivå och gruppnivå (Liu, 

Zhang & Fang 2021). En annan anpassning i ledarskapet är att chefen bör kunna 

balansera sin relation med arbetsgruppen, genom att både kunna stå utanför 

gruppen och kunna stödja medarbetarna, men samtidigt kunna vara en jämställd 

medlem arbetsgruppen (Schön Persson 2019). 

 

Vidare visar studier att medarbetarna är väl medvetna om hur de anser en 

hälsofrämjande ledare bör agera även om medarbetarna saknar en hälsofrämjande 

ledare (Furunes, Kaltveit & Akerjordet 2018). Studien synliggör önskade 

egenskaper som uppmärksamhet, tillgodose meningsfullhet och främja 

kompetensutveckling som betydelsefulla i ett hälsofrämjande ledarskap (Furunes, 

Kaltveit & Akerjordet 2018). En chef kan främja medarbetarnas 

kompetensutveckling och lärande på olika sätt (Illeris 2015).  
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Medarbetarnas lärande sker ofta i direkt förbindelse med arbetets utförande och 

det är upp till chefen att systematiskt bygga upp en lärinriktad arbetsmiljö. Även 

målinriktade lärinsatser främjar medarbetarnas utveckling och lärande genom 

exempelvis kollegialt lärande och regelbundna medarbetarsamtal (Illeris 2015).  

 

Ytterligare studier visar att det hälsofrämjande ledarskapet är särskilt 

betydelsefullt när samhället befinner sig i kris som exempelvis under Covid-19 

pandemin (Denier, Dhaene & Gastmans 2019). Litteraturgenomgången visar hur 

sjukfrånvaron i Sverige har ökat sedan år 2010 och särskilt drabbad av 

sjukskrivningar är den offentliga sektorn, såsom sjukvårds- och 

kommunalanställda. Därför behöver det hälsofrämjande arbetet implementeras på 

arbetsplatser i större utsträckning, för att kunna vända den nedåtgående trenden 

som ses i sjukfrånvarostatistiken idag. En studie med kommunala chefer visar att 

de behöver arbeta mer för att stödja både individen och arbetsgruppen. Ett starkare 

förändringsarbete och att skapa en kreativitet i gemenskapen var också 

betydelsefulla insatser. För att uppnå detta kan ett hälsofrämjande ledarskap 

implementeras (Folkman, Tveit & Sverdrup 2019). Däremot visar andra studier att 

enhetschefer inom omsorgsförvaltningar ofta har hög arbetsbelastning och därför 

brist på tid för ett hälsofrämjande arbete och ledarskap. Samtidigt visar studien 

ändå att chefer försöker prioritera det hälsofrämjande ledarskapet högt, då det på 

sikt leder till att jämna ut ett ensidigt fokus på det förebyggande arbetet, 

exempelvis minskad sjukfrånvaro och personalomsättning (Larsson, Stier, 

Åkerlind & Sandmark 2015). Arbetsplatsen är en viktig arena för att skapa en 

hållbar medarbetarhälsa och därför är det betydelsefullt att undersöka olika 

aspekter av hur ledarskapet är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet. 

Syfte 
Syftet är att undersöka kommunala enhetschefers upplevelser av sitt ledarskap ur 

ett hälsofrämjande perspektiv. 

Frågeställning 

- Vad upplever enhetschefen skapar en hållbar medarbetarhälsa?  
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Metod  

Under metodavsnittet redogörs studiens design, metodval och urval av deltagare. 

Därefter presenteras genomförande och analys av insamlat datamaterial. Slutligen 

presenteras etiska aspekter som författarna tagit hänsyn till i samband med 

studiens planering och genomförande. 

Studiedesign och metodval     

Studien utgick från en kvalitativ ansats för att beskriva och analysera hur 

enhetschefer ser på sitt ledarskap ur ett hälsofrämjande perspektiv. Den kvalitativa 

ansatsen används för att undersöka individers upplevelser, tankar och känslor av 

ett fenomen (Patel & Davidson 2019). För att få fram intervjupersonernas 

upplevelser genomfördes semistrukturerade intervjuer (Alvehus 2019). Enligt 

Alvehus (2019) finns det en flexibilitet i semistrukturerade intervjuer som kan 

hjälpa författarna att anpassa frågorna till studien och datainsamling. Det betyder 

att frågorna som ställs vid intervjutillfället inte behöver ställas i samma ordning 

som intervjuguiden och kan anpassas till det individuella mötet. Dessutom ger det 

intervjupersonerna en större frihet att utforma svaren. Fördelar med en kvalitativ 

studie är att studien blir mer djupgående samt tillåter mer än en tolkning. Det 

innebär att författarna kan få olika resultat med samma metod, till skillnad från en 

kvantitativ metod som inte är så djupgående. Däremot kan en utmaning vara att 

analysen av studien är mer tidskrävande och omfattande än kvantitativa studier 

(ibid.).  

Syftet och frågeställningen utformades för att förklara hur enhetschefer inom 

omsorgsförvaltningen upplever sitt ledarskap ur ett hälsofrämjande perspektiv, 

vilket bygger på chefens erfarenheter, tankar och upplevelser. Eftersom syftets 

utformning var relativt brett fanns det ett behov av att komplettera med tillhörande 

frågeställning, det tydliggjorde och avgränsade vad studien skulle svara på. Det 

empiriska materialet som samlades in utgjorde underlag för att sedan kunna 

anknyta till teori, därav blev ansatsen av induktiv form (Patel & Davidson 2019). 
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Urval 

Mot bakgrund av att ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas hälsa och att 

sjukskrivningar inom offentlig sektor ökat, valdes enhetschefer från två 

kommunala verksamheter som urvalsgrupp. Det eftersom studien syftar till att få 

kunskap om hur det hälsofrämjande ledarskapet skapar en hållbar 

medarbetarhälsa. Enhetscheferna arbetade inom omsorgsförvaltningen och hade 

ansvar för medarbetare inom äldreomsorg, LSS och bistånd. Kommunerna som 

enhetscheferna arbetade på var två mellanstora kommuner i södra Sverige.  

 

Inklusionskriterierna för att medverka i studien var att respondenterna arbetade 

som enhetschefer inom omsorgsförvaltningen i en kommunal verksamhet. Ett 

ytterligare kriterium var att kommunerna skulle ligga i olika län. För att uppnå 

inklusionskriterierna valdes ett strategiskt urval. Alvehus (2019) påpekar att 

genom ett genomtänkt strategiskt urval kan författarna redan på förhand, veta 

vilka delar av organisationen som behöver fokuseras på för att få intressant 

information till studien. Ett strategiskt urval var aktuellt då författarna sedan 

tidigare kände till miljön som skulle studeras, genom tidigare genomförd 

verksamhetsförlagd utbildning. Det strategiska urvalet beskrivs enligt Wibeck 

(2010) som att studiens mål uppnås genom att deltagarna är lämpliga för studien. 

Studiens urval gjordes med hjälp av två enhetschefer inom omsorgsförvaltningen 

från två olika kommuner i Skåne och Blekinge. Enhetscheferna vidarebefordrade 

studiens syfte och författarnas kontaktuppgifter till sina kollegor, vilka därefter 

fick ta ställning till huruvida de var intresserade av att delta i studien eller ej. Om 

de var intresserade skickade det ett mejl om deltagande till författarna. 

Sammanlagt deltog tolv enhetschefer i studien. Två enhetschefer valde att inte 

fullfölja sitt deltagande. Åldersspannet på deltagarna låg mellan 30–65 år och 

tiden som de arbetat som enhetschef varierade från 5 år till 25 år. Respondenterna 

bestod av elva kvinnor och en man. Alla respondenterna arbetade inom 

kommunens omsorgsförvaltning och hade chefsansvar för ca 20–30 medarbetare 

inom antingen äldreomsorg, LSS eller bistånd.   
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Genomförande 

Processen påbörjades med att genomföra en projektplan som innehöll en 

etikansökan, informationsbrev, samtyckesblankett och intervjuguide. Det innebar 

att studien kunde påbörjas när författarna fick ett godkännande från Högskolan 

Kristianstad. När projektplanen blivit godkänd, blev nästa steg att kontakta 

deltagarna. Fjorton enhetschefer anmälde intresse för att delta i studien via mejl 

till författarna. Författarna skickade då ut informationsbrev (bilaga 1) och 

samtyckesblankett (bilaga 2) till respondenterna. Respondenterna hörde sedan av 

sig med önskad tid och plats för intervju. En intervjuguide (bilaga 3) skapades 

utifrån studiens syfte och användes som stöd vid intervjutillfället. Graden av 

strukturering fanns i åtanke när frågorna formulerades. I intervjuguiden användes 

öppna frågor och ledande frågor undveks, detta för att få en djupare förståelse 

kring chefernas upplevelser (Patel & Davidson 2019). Författarna var förberedda 

på att göra förtydliganden kring vissa frågor, det kunde handla om att de behövde 

sättas i relation till ett sammanhang för att underlätta för deltagaren. Författarna 

var även beredda på att ställa följdfrågor om deltagaren inte gav tillräckligt 

utförliga svar på frågan. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan det 

bidra till att deltagaren ges utrymme till att tänka efter och det i sin tur ge ett mer 

nyanserat svar. Patel och Davidson (2019) nämner vikten av att intervjuarna ska 

vara förberedda inför en intervju, där genom att de har en inblick i det studerade 

fenomenet.  

 

Förslagsvis är pilotintervjuer, studiebesök eller deltagande observationer 

behjälpliga för att kunna orientera sig och kunna utveckla ett underlag för 

intervjustudien (Patel & Davidson 2019). En deltagande observation valdes för att 

skapa sig en förförståelse i tolkningsprocessen. Den deltagande observationen 

skedde under åtta veckor innan studien genomfördes, i samband med författarnas 

verksamhetsförlagda utbildning inom kommunal verksamhet.  

 

På grund av rådande Covid-19 restriktioner när studien skulle genomföras, så 

erbjöds deltagarna att delta i intervjun genom olika kontaktvägar, det som erbjöds 

var telefonsamtal, videosamtal och fysisk träff. Tio deltagare valde att intervjuas 
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genom fysiska möten på deras arbetsplats, en deltagare intervjuades med hjälp av 

telefonsamtal och en deltagare valde att delta genom videosamtal. I enlighet med 

Patel och Davidson (2019) så fick deltagarna i samband med intervjutillfället 

information om studien, att deltagandet var frivilligt, konfidentiellt och att all 

inspelning enbart användes till studiens syfte och raderas sedan. De deltagare som 

inte skickat tillbaka en signerad samtyckesblankett (bilaga 2) på mejl, fick skriva 

på blanketten under intervjutillfället för att ge godkännande till deltagande och 

inspelning. Vidare fick deltagarna information om att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet. Intervjuerna varade i cirka 40–50 minuter. De fysiska mötena 

skedde på deltagarnas arbetsplats på respondentens begäran. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) förklarar att plats och miljö där intervjuer sker har en betydande 

roll. En intervju som sker på en arbetsplats kan göra att deltagaren känner sig 

trygg och ger mer uttömmande svar. Medan en intervju som sker i hemmiljö, kan 

göra att det upplevs som mer känsligt och kan göra att respondenten tackar nej till 

att ställa upp på en intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Av den 

anledning valde författarna att intervjua deltagarna på deras arbetsplats i största 

möjliga mån. Båda författarna deltog vid intervjuerna, antingen som intervjuare 

eller som bisittare. Bisittarens roll var att föra anteckningar och ställa eventuella 

följdfrågor.  

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys användes som stöd för insamlat datamaterial i 

enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) riktlinjer för analys. En kvalitativ 

innehållsanalys är en vetenskaplig metod som har sitt fokus på tolkning av texter 

och används vid hantering av insamlade data. Syftet med en kvalitativ 

innehållsanalys är att uppnå en bred och innehållsrik beskrivning av ett fenomen, 

baserat på individers erfarenheter och upplevelser. Därav är metoden användbar 

vid tolkningar av olika texter på olika nivåer, vilket gör den kvalitativa 

innehållsanalysen lämplig inom olika forskningsområden (Graneheim & 

Lundman 2004). Syftet med en analys beskrivs enligt Backman (2016) som att 

skapa ordning i data och bidra till överskådlighet och systematik.  
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Innehållsanalysen var manifest som förklaras enligt Graneheim och Lundman 

(2004) som att fokusera på vad texten säger och att beskriva tydligt vad som 

framgår i texten. Vidare fokuserar en innehållsanalys på att upptäcka likheter och 

skillnader i studiens text, som uttrycks på olika nivåer med stöd av koder och 

kategorier (Graneheim & Lundman 2004). Det datamaterial som samlats in 

genom studiens intervjuer avlyssnades och transkriberades som ett första steg i 

analyseringsarbetet. Det empiriska materialet mynnade ut i 68 sidor som sedan 

lästes igenom. Enligt Graneheim och Lundman (2004) skapar detta en känsla av 

helhet. Materialet kondenserades i olika steg där meningsbärande enheter som 

svarade på studiens syfte togs ut. De meningsbärande enheterna kondenserades 

ytterligare ned till ett kortare textinnehåll i enlighet med analysens utförande 

(ibid.). De kondenserade meningsenheterna kodades med en preliminär kod för att 

kunna se ett mönster eller likheter i materialet. Koderna förändrades under 

processens gång och nya mönster syntes. Det skapades sedan kategorier utifrån 

koderna, dessa lästes sedan igenom och de material som inte svarade på studiens 

syfte raderades. Därefter tillkom nya kategorier som enbart svarade på studiens 

syfte. Huvudsyftet med en innehållsanalys är att plocka ut den mest centrala 

informationen som besvarar studiens syfte och frågeställning (ibid.). Slutligen 

sorterades materialet in i subkategorier och kategorier. Innehållsanalysen beskrivs 

i tabell 1, från meningsenheter till kategorier.  

 

Tabell 1: Exempel över analysen med exempel på meningsenheter, kondensering, 

koder, subkategori och kategori. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Igår när vi hade APT så 

skickade jag ut dem i 

solen och skulle de leta 

vårtecken och samtidigt 

skulle de liksom jobba 

med handlingsplan,  

så det var 

arbetsrelaterad men 

ändå att man fick 

liksom ut i den friska 

luften och göra 

någonting annat och 

prata om något annat, 

röra på sig. 

Enhetschefen höll 

APT mötet utomhus 

i solen och 

medarbetarna fick 

leta vårtecken 

samtidigt som de 

arbetade med 

handlingsplan. De 

fick röra sig och 

vara ute i friska 

luften 

Hälsofrämjande 

ledarskap 

Anpassat 

ledarskap  

Chefsegenska-

per 
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Sen är det ju viktigt att 

ha lite kul ibland också, 

även på arbetstid för att 

skratta mycket. jag 

tycker det är jättemysigt 

när de sitter ute i kuben, 

vid kaffeautomaten och 

man hör hur de skrattar 

jättehögt och sitter på 

kontoret och myser, det 

kan man behöva. 

  

Viktigt att skratta 

och ha kul på 

arbetstid, det skapar 

en bättre 

arbetsmiljö  

Arbetsklimat Arbetsklimat  Gemenskap 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) har presenterat fyra forskningsetiska principer som är 

behjälpliga vid studiens etiska överväganden. Vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att författarna till studien har en skyldighet om att 

informera om studien och dess syfte (Vetenskapsrådet 2017). Författarna har 

tillgodosett informationskravet genom att delge deltagarna ett informationsbrev 

(bilaga 1) genom mejl. Vid intervjutillfället informerades deltagarna muntligt 

kring studien och dess syfte, vad studien kommer att användas till och vem 

publiceringen skulle finnas tillgänglig för. Deltagarna blev informerade om att 

deras medverkan kunde avbrytas utan negativa följder, både genom 

informationsbrevet och under intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt till att bestämma över sin 

medverkan och kan när som helst avbryta sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet 2017). Kravet tillgodosågs genom att deltagarna fick skriva 

under en samtyckesblankett (bilaga 2) som antingen skickades via mejl eller 

skrevs under vid intervjutillfället. Samtyckesblanketten bekräftade att deltagarna 

tagit del av information om studien, att intervjun spelades in och att deltagarnas 

uppgifter behandlades på de sätt som beskrivits. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskarna är skyldiga att hantera all information 

till största möjliga mån konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2017).  
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Kravet uppnåddes då författarna informerade deltagarna att det enbart var 

författarna som tog del av uppgifterna. Personuppgifter skyddades från obehöriga 

och all data i form av transkriberingar och ljudinspelningar förvarades i datorer 

med lösenordsskydd. Deltagarna fick fiktiva namn redan vid intervjutillfället för 

att säkerhetsställa konfidentialitetskravet.  

 

Nyttjandekravet innebär att forskarna enbart får använda insamlade 

personuppgifter och data till forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2017). Kravet 

tillgodosågs genom att författarna garanterar att data som samlades in, inte 

kommer användas till annat än studien. Deltagarna fick information om att all 

insamlad data förstörs när examensarbetet är genomfört. Deltagarna informerades 

om att arbetet kommer att publiceras på Högskolans Kristianstads databas när 

examensarbetet slutförts.  

Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat utifrån kategorier och subkategorier som 

skapades i analysprocessen. Tabell 2 visar en övergripande bild över hur resultatet 

delades in i tre kategorier och tillhörande subkategorier. Citaten är märkta med 

varje respondents fiktiva namn, exempelvis IP1, som står för intervjuperson 

nummer ett.  

Tabell 2: En övergripande bild över resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategorier Chefsegenskaper Gemenskap Utveckling 

och inflytande 

Subkategorier - Socialt stöd 

- Anpassat ledarskap  

- Samarbete och 

kommunikation 

- Arbetsklimat 

-Kompetensutveckling 

- Ansvar och delaktighet  

Chefsegenskaper 

Under denna kategori uppkom ett flertal aspekter som kom att beskriva 

chefsegenskaper för ett hälsofrämjande ledarskap. Enhetscheferna förklarade att 

vara engagerad genom att ge och skapa socialt stöd är en betydelsefull 

chefsegenskap som skapas genom närvaro, positiv feedback och uppskattning. 
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Vidare beskrevs lyhördhet och tydlighet som viktiga chefsegenskaper för att 

kunna skapa förtroende och tillit hos medarbetarna. Det var meningsfullt som chef 

att göra det lilla extra för arbetsgruppen, det kunde vara att föregå med gott 

exempel och att vara kreativ för att skapa en hållbar medarbetarhälsa. 

Enhetscheferna talade också om ett anpassat ledarskap som anpassades utefter 

den enskilda arbetsgruppen och dess individer. Även ett ledarskap som byggdes 

på tillit och där chefen litade på sina medarbetare lyftes som en väsentlig 

chefsegenskap.  

Socialt stöd 

Enhetscheferna uttryckte att skapa socialt stöd är en av de viktigaste 

chefsegenskaperna i ledarskapet. Ett socialt stöd består av flera olika faktorer som 

togs upp, exempelvis betydelsen av en fysisk närvaro för att kunna vara ett 

fungerande stöd för medarbetarna. Tillgänglighet beskrevs som en annan viktig 

del i det sociala stödet genom både fysisk och mental närvaro. Enhetscheferna 

nåddes på telefon, mejl och sms om de inte fanns tillgängliga på arbetsplatsen. 

Medarbetarna skulle inte behöva vänta länge på ett svar, då det i värsta fall kunde 

påverka medarbetarnas arbetsuppgifter negativt. Tillgänglighetens betydelse 

förknippades med tillit, förtroende och trygghet hos medarbetarna. Enhetscheferna 

närvarade vid möten och utbildningar för att kunna vara ett bättre stöd för 

arbetsgruppen. Avstämningsmöten såsom arbetsplatsträffar lyftes som 

betydelsefullt, då chefen fick möjlighet att genom dessa möten få veta vilket stöd 

arbetsgruppen hade behov av. Positiv feedback och att visa uppskattning var andra 

faktorer som upplevdes som betydelsefulla. Enhetscheferna uttryckte att de 

försökte höja sina medarbetare genom positiv feedback och gav exempel på vad 

som var bra.  

 

[...] man behöver också ge feedback och visa uppskattning på olika sätt… hylla 

dom liksom att… de är fantastiska och jag är genuint stolt över min arbetsgrupp 

[...] (IP2) 
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Enhetscheferna uttryckte att de ville göra “det lilla extra” för att skapa en hållbar 

medarbetarhälsa. Enhetscheferna beskrev att de kunde genomföra 

arbetsplatsträffarna utomhus, för att medarbetarna skulle få röra sig och vara ute i 

naturen. Andra inslag kunde vara promenader under medarbetarsamtal, spontana 

rörelsepauser och att uppmuntra sina medarbetare till att prova nya fysiska 

aktiviteter. Enhetscheferna föregick med gott exempel där de alltid försökte att 

vara glada och positiva, då det smittade av sig på medarbetarna. Medarbetarna tog 

efter chefens beteende, därför var det viktigt att chefen inte arbetade utanför 

arbetstid samt förespråkade att göra saker som hen mår bra. Enhetscheferna var 

tacksamma för medarbetarnas arbete och att de försökte visa de på olika sätt. 

 

[...] vara tacksam och skicka olika peppande mejl, lämna lite godis på deras 

skrivbord när de kommer. Det behöver inte alls vara mycket, det är de små 

sakerna som liksom gör det och en liten liten gest kan blir otroligt högt 

uppskattad, kanske mer än man någonsin kunnat ana (IP8) 

Anpassat ledarskap 

Ett tillitsbaserat ledarskap beskrevs enligt cheferna som en icke kontrollerande 

ledarstil, som låter medarbetarna vara självständiga i sitt arbete. Tillits- och 

motivationsskapande var chefsegenskaper som lyftes fram genom beskrivningar 

av att låta medarbetarna få vara självständiga i sitt arbete. Cheferna menade att 

fanns det inga fördelar för medarbetarna på arbetsplatsen upplevde cheferna att 

det var svårt att motivera dem. Cheferna diskuterade gemensamt med 

medarbetarna om motivation, då cheferna upplevde motivation som en drivkraft 

för medarbetaren. Tillit är något som byggs upp successivt och gör att chefen kan 

leda gruppen. Tillit kan kopplas till andra egenskaper som också lyftes i samband 

med anpassat ledarskap, såsom prestigelöshet, flexibilitet och att kunna hoppa in 

och arbeta på golvet vid behov. Det var inte enbart på gruppnivå som ledarskapet 

behövde anpassas utan även på individnivå, då varje medarbetarna hade olika 

förväntningar och behov.  
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[...] det är en ny generation som har kommit in och där förväntningarna, kraven, 

behoven är lite annorlunda och det försöker jag också jobba med, att identifiera 

det så att jag anpassar mitt ledarskap utifrån behovet hos medarbetarna [...] 

(IP7)  

 

Lyhördhet lyfte cheferna som en viktig chefsegenskap i ledarskapet. Cheferna 

upplevde att medarbetarna uppskattade när chefen lyssnade och var uppmärksam. 

Att bejaka sin arbetsgrupp genom att se dem och visa intresse skapade en känsla 

av att chefen lyssnade på medarbetarna. Chefsrollen skulle se medarbetarna som 

enskilda individer och kunna ta vara på var och ens styrkor och 

utvecklingsområden. Att ha ett intresse för vad medarbetarna har att säga var 

något som lyftes fram som viktigt. Tydlighet upplevdes som en annan 

betydelsefull egenskap i chefsrollen. Cheferna beskrev andra faktorer kopplade till 

tydlighet som att sätta upp tydliga mål samt inte vara kontrollerande. Struktur är 

en återkommande beskrivning av tydlighet där mål och arbetsfördelning bör vara 

kartlagda, det underlättar för medarbetarna i deras arbete och skapar engagemang 

och motivation. Cheferna beskrev tydlighet som något som inte går att bli fullärd 

inom. Vidare beskrevs ärlighet och ett positivt förhållningssätt i chefsrollen som 

viktigt vid beslutstagande. Att som chef kunna ta beslut samt vara rak, orädd och 

tydlig, skapade ett förtroende samt tillit hos medarbetarna.  

 

[…] man får tillit och förtroende och framförallt att man samtidigt inte är 

flummig får man ju inte vara utan måste vara tydlig rak ärlig [...] (IP4) 

Gemenskap 

Det framkommer ur resultatet att enhetscheferna hade ett gott samarbete och 

kommunikation med medarbetarna. Det kunde ske genom olika möten och 

arbetsplatsträffar där arbetsgruppen fick uttrycka sina synpunkter. Cheferna såg 

sig själva och medarbetarna som ett team som arbetade tillsammans. Vidare 

behövdes en öppen och god kommunikation, vilket i sin tur främjade det 

hälsofrämjande arbetet och en hållbar medarbetarhälsa. Dock framstod 

kommunikation som ett svårt område där chefen aldrig blir fullärd.  
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Ett hälsofrämjande ledarskap strävar efter ett positivt arbetsklimat, det kunde ske 

genom gemensamma spelregler, öppen och inkluderande miljö på arbetsplatsen 

samt ett förhållningssätt där medarbetarna brydde sig om varandra. 

Samarbete och kommunikation 

Resultatet visar att chefen samarbetar med arbetsgruppen praktiskt taget i alla 

beslut. Arbetsplatsträffar beskrevs som en naturlig mötesplats för chefen och 

medarbetarna. På mötena diskuterades möjligheter och problem därefter skapades 

lösningar som sedan prövades och följdes upp. Ett gott samarbete var en viktig del 

i chefernas hälsofrämjande arbete. Cheferna beskrev att de gjorde medarbetarna 

delaktiga genom att de fick lämna sina åsikter och synpunkter innan ett beslut 

togs. Cheferna uttryckte att medarbetarna besatt den bästa kunskapen och därför 

behövde beslut förankras med dem. Ett engagemang skapades genom att ta 

hänsyn till medarbetarens intresse och anpassa arbetsuppgifterna utifrån det. Det 

var viktigt för cheferna att arbetsgruppen fungerade som ett team som arbetade 

tillsammans. Samarbete och gemensamma möten skapade en starkare relation och 

ett förtroende för chefen enligt resultatet.  

 

[...] om man försöker hjälpas åt och man möts någonstans i mitten så blir det 

alltid bäst resultat av det [...] (IP9) 

 

Cheferna uttryckte betydelsen av kommunikationens påverkan i ledarskapet. 

Relationen och kommunikationen spelade en stor roll för medarbetarnas 

välmående. En öppen och god kommunikation beskrevs kunna underlätta det 

hälsofrämjande arbetet, exempelvis genom en god dialog synliggjordes vilka 

hälsofrämjande faktorer som medarbetarna uppskattade. Öppenheten beskrevs 

som en viktig faktor då det i slutändan medförde positiva effekter för 

medarbetarna. Att åstadkomma en bra kommunikation sågs som eftersträvansvärt, 

men var en utmanande process och ett område som chefen aldrig blev fullärd 

inom. En god dialog mellan chef och medarbetare ansågs vara viktig att arbeta 

med, vilket gjorde att konflikter undveks samt skapade närmre relationer.  
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Vidare öppnade en god kommunikation upp för samtal som berörde både positiva 

och negativa ämnen och prestationer.  

 

[…] man kan ha den kontakten att man vill berätta något eller vad det än är, att 

man känner att det är ok att gå in och prata. det känner jag är viktigt att man har 

den dialogen och kommunikationen för jag tror med att man liksom bygger upp 

relationerna [...] (IP9) 

Arbetsklimat 

Cheferna lyfte betydelsen av ett positivt arbetsklimat för en god gemenskap i 

arbetsgruppen. Ledarskapet beskrevs i relation till arbetsklimat, att försöka ha 

roligt på arbetet och att chefen föregår med gott exempel, vilket resulterade i en 

god stämning på arbetsplatsen. Ett ledarskap som skapar en öppen och 

inkluderande miljö skapade engagemang hos medarbetarna menade cheferna. Den 

tillåtande miljön gjorde så att arbetsgruppen vågade visa sitt missnöje när det 

uppkom och det accepterades av cheferna. Vidare beskrevs hur arbetsgruppen 

uppmärksammade varandra och visade signaler när de inte mådde bra. Att 

arbetsgruppen brydde sig om varandra var ett tecken på ansvarstagande enligt 

cheferna. Betydelsefulla faktorer som uttrycktes i det hälsofrämjande arbetet var 

graden av trivsel på arbetet, som kopplades till känsla av sammanhang. Cheferna 

beskrev att arbetsmiljön och arbetssituationen skulle vara begripliga och 

medarbetarna skulle känna sig sedda och uppmärksammade. Även kopplingen 

mellan trivsel och arbetsglädje associerades med känsla av sammanhang, hur 

viktigt det var att trivas med varandra och att arbetet skulle kännas 

meningsfullt. Cheferna beskrev betydelsen av att kunna acceptera olikheter på 

arbetsplatsen genom att kunna visa respekt, lära varandra empati och lyhördhet. 

 

Sen är det just generellt detta med att man försöker skapa en trivsel och ett klimat 

där det inte är skitsnack som man kallar det, att man pratar till varandra och inte 

om varandra, att man är liksom öppna. Det tror jag gör väldigt mycket (IP9) 
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Utveckling och inflytande 

I denna kategori var verksamhetens utveckling och lärande i fokus. 

Enhetscheferna upplevde att medarbetarna ville kompetensutveckla sig själva och 

hade ett stort engagemang kring det. Cheferna såg även en mening med sin egen 

kompetensutveckling, där deras kunskap i sin tur genererade möjligheter till 

vidareutveckling hos medarbetarna. Vidare utvecklades medarbetarna genom 

möjlighet till ansvar som anpassades utifrån individens kapacitet. Cheferna ansåg 

att medarbetarna skulle få möjlighet till delaktighet och självbestämmande i 

verksamheten, då det gjorde att arbetsgruppen kände sig stimulerade och 

minskade eventuell frustration.  

Kompetensutveckling 

Cheferna beskrev att medarbetarnas lärande och utveckling bör främjas.  

Cheferna tillät medarbetarna att uttrycka sin önskan om vad som behövde 

utvecklas och gav medarbetarna rätt verktyg för att de skulle kunna utvecklas. 

Lärandet skedde i olika former exempelvis genom medarbetarnas omedvetna 

lärande och utbildning. Cheferna uttryckte att medarbetarna upplevdes ha ett stort 

engagemang och en vilja att kompetensutveckla sig själv, men att det skedde 

utifrån intresse och kompetens. Medarbetarsamtalet användes bland annat för att 

skapa en självutveckling hos medarbetarna. Cheferna poängterade att 

ledarskapsutveckling behövdes då cheferna i sin tur fungerade som en nyckelroll i 

medarbetarnas kompetensutveckling och lärande. Verksamheten hade som mål att 

följa med i utvecklingen och vara innovativa genom att främja lärande och 

utbildning inom alla nivåer.  

 

[...] hänga med i den utvecklingen det är ett mål vi har att hänga med i 

utvecklingen och förnya oss [...] (IP2) 

Ansvar och delaktighet 

Enhetscheferna uttryckte att medarbetarna hade möjlighet att ta ansvar i stor 

omfattning och förlitade sig på att medarbetarna tog ansvar över sina 

arbetsuppgifter. Vidare upplevde de att medarbetarna var benägna att ta ansvar 
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och hade en ambition att göra det. Cheferna lyfte betydelsen av medarbetarskapet 

och att arbeta med att göra medarbetarna medvetna, om att de själva har ett stort 

ansvar över sin arbetsmiljö. Resultatet visade att möjlighet till ansvar ledde till ett 

ökat engagemang, utveckling och stimulans. Det uttrycktes också att ansvar kunde 

vara en stor utmaning för chefen, då det gällde att ge ansvar utifrån individens 

kapacitet.  

 

[...] där får man också balansera hur mycket ansvar jag lägger, kontra hur 

mycket klarar en medarbetare av (IP5) 

 

Delaktighet och självbestämmande var en viktig del i det hälsofrämjande arbetet 

enligt cheferna. Det beskrevs hur cheferna genom sitt ledarskap ville få 

arbetsgruppen att känna sig delaktiga både i arbetsmiljö, beslut och 

arbetsuppgifter. Respondenterna var överens om att medarbetarna skulle ha 

möjlighet till både delaktighet och självbestämmande, då det medförde minskad 

frustration och skapade stimulans i arbetsgruppen. Cheferna upplevde att 

medarbetarna inte ville ha något serverat, utan att de förväntade sig att de fick 

bestämma till viss del själva och lämna sina åsikter. Cheferna upplevde att 

medarbetarna inte kände sig sedda eller hörda, om de inte fick vara delaktiga. 

Merjobb kunde cheferna undvika genom att inkludera medarbetarna, då cheferna 

upplevde att deras arbete försvårades om de inte gjorde medarbetarna delaktiga. 

En återkommande beskrivning av delaktighet och självbestämmande handlade om 

schema. Schema beskrevs som en bidragande faktor till hälsa och ohälsa, där 

chefer upplevde att schemat var kopplat till hälsa och arbetsmiljö. Schemat 

behövde anpassas efter individens återhämtning och livspussel. Vidare 

synliggjorde cheferna medarbetarna genom att inkludera dem i 

schemaläggningen.  

 

[...] en arbetsgrupp har rörliga scheman och de gillar till exempel känslan att 

man har fått vara med att påverka tror jag är viktig [...] (IP4) 
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Diskussion 

Detta avsnitt avser en diskussion om studiens övergripande och mest relevanta 

resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställning. Resultatet och metoden 

diskuteras i separata delar, där först den metodologiska delen diskuteras som berör 

studiens genomförande och därefter diskuteras studiens resultat. Avslutningsvis 

synliggör konklusionen viktiga aspekter av studien i relation till ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv.  

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen resonerar och argumenterar författarna kring studiens 

tillvägagångssätt och kvalitativa kvalitetsbegrepp används i resonemanget kring 

studiens tillvägagångssätt. Kvalitetsbegreppen som används är trovärdighet, 

giltighet, överförbarhet, poängfullhet och tillförlitlighet (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015; Graneheim & Lundman 2014; Alvehus 2019).  

 

En kvalitativ metod har använts då det ansågs besvara studiens syfte, att 

undersöka chefers ledarskap ur ett hälsofrämjande perspektiv samt vad chefen 

anser skapar en hållbar medarbetarhälsa. Metoden var lämpligast då studien skulle 

undersöka chefernas upplevelser och intervjutillfället ger ett djup, som är svårt att 

uppnå med en kvantitativ metod (Backman 2016). En kvalitativ intervju skapar 

förståelse för respondenternas perspektiv samt att semistrukturerade intervjuer ger 

möjlighet till författarna att utveckla sina tankar kring ämnet (Alvehus 2019). Vid 

planering av studiens genomförande hade författarna en tydlig plan att arbeta 

utefter, men även en förförståelse i det studerade området genom tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning. Det kan enligt Westlund (2015) skapa en mer 

nyfiken hållning som leder till att författarna får en djupare kunskap i det 

studerade området och ger större trovärdighet för resultatet. Däremot menar 

Westlund (2015) att för stor förförståelse kan leda till en lägre grad av öppenhet 

och objektivitet vid analysarbetet. Patel och Davidson (2019) rekommenderar en 

pilotintervju eller en deltagande observation för att kunna orientera sig och kunna 

utveckla ett underlag för intervjustudien. Författarna valde att inte genomföra en 
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pilotintervju då de hade möjligheten att genomföra en deltagande observation, 

under åtta veckors tid med två enhetschefer. Även svårigheter att hitta frivilliga 

respondenter spelade en stor roll och två respondenter valde att inte fortsätta 

studien. Därför valdes en pilotintervju bort för att istället öka möjligheten att 

uppnå en mättnad i studien (Patel & Davidson 2019). 

 

Semistrukturerade individuella intervjuer användes som datainsamlingsmetod 

med en induktiv innehållsanalys för att kunna tolka data. Studien strävade efter att 

uppnå en god nivå av trovärdighet genom att arbetet kring studien har genomförts 

noggrant och systematiskt samt beskrivs utförligt i metoddelen (Ahrne & 

Svensson 2015). En metod och ett resultat som skrivs fram så tydligt som möjligt 

att andra kan applicera resultatet i andra sammanhang och situationer, ökar 

trovärdigheten och överförbarheten enligt Graneheim och Lundman (2014). 

Svensson och Ahrne (2015) lyfter att transparens har stor påverkan på studiens 

trovärdighet, där det är viktigt att synliggöra forskningsprocessen. Analysarbetet 

har synliggjorts genom både text och tabeller och resultatet har diskuterats 

kritiskt, därav redogörs forskningsprocessen för läsarna vilket ytterligare leder till 

en kvalitet och trovärdighet (ibid.). För att öka trovärdigheten ytterligare i studien 

hade en återkoppling till fältet kunnat genomföras. Det innebär att författarna hade 

återkommit till respondenterna och låtit dem ge synpunkter på resultatet av 

studien. En sådan återkoppling hade kunnat ge studien nya data som hade berikat 

och nyanserat studiens resultat (Svensson och Ahrne 2015; Alvehus 2019). Då 

intervjuerna tog längre tid att genomföra än väntat och i hänsyn till studiens 

slutdatum, fanns det inte möjlighet att genomföra en återkoppling till fältet.  

 

Graneheim och Lundman (2004) talar om giltighet som avser hur sanningsenliga 

resultaten är. Ett noggrant utfört urval och analysarbete gör att läsaren själv kan 

bedöma studiens giltighet. Denna studie har en utförlig beskrivning av deltagare, 

urval, datainsamling och kontext, vilket ytterligare leder till en god giltighet. 

Bryman (2011) belyser att kvalitativa studier utgör en liten grupp, med få 

deltagare som gör det svårt att skapa en allmän överförbarhet. Dock menar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att sex till åtta personer kan räcka för att 
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uppnå en mättnad om studien avser att studera en särskild grupp. Då denna studie 

avsåg att studera en särskild grupp och att antalet respondenter uppgick till tolv 

respondenter, så uppnås en god mättnad enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015).  

 

På grund av rådande Covid-19 pandemi under studien fick deltagarna välja att 

genomföra intervjun genom antingen fysisk träff, videosamtal eller telefonsamtal. 

Fördelar med intervjuer som sker ansikte mot ansikte, det vill säga med kroppslig 

närvaro, ger förmånen till icke-verbal kommunikation såsom gester och 

ansiktsuttryck (Brinkman & Kvale 2014). Tack vare lättade restriktioner kunde 

fysiska träffar övervägas i större utsträckning. Därför önskade författarna att 

intervjuerna skulle ske genom en fysisk träff, om respondenten hade möjlighet till 

det. Tio respondenter valde att genomföra intervjun fysiskt, medan två 

respondenter valde att genomföra intervjun genom video- och telefonsamtal. 

Brinkman och Kvale (2014) förklarar att intervjuer genom medier sker i allt större 

utsträckning, då det ger fördelar i att tala med individer oberoende av geografisk 

placering. Men eftersom en kvalitativ intervju sker genom att både respondent och 

författare är medskapare i samtalet, gör att samtalet kan försvåras när intervjun 

sker genom video- och telefonsamtal (Patel & Davidson 2019). Författarna 

uppmärksammade en skillnad mellan telefonsamtal och fysisk träff genom 

mängden material och intervjuns tidsåtgång. Intervjutillfällena som skedde fysiskt 

gav en djupare konversation medan telefonsamtalet blev mer ytligt. 

Telefonsamtalet tog hälften så lång tid men gav trots allt ett underlag av värde.  

 

Ett problem som uppstod under intervjutillfällena var att respondenterna inte 

kunde skilja på främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa. Det gällde därför 

att författarna var uppmärksamma och beredda på att ställa följdfrågor och inflika 

med förtydligande, för att göra respondenten medveten om skillnaden. Alvehus 

(2019) belyser att lyssna aktivt är en viktig färdighet just för att kunna vara 

beredd, förtydliga och följa upp intressanta spår. Mycket av den insamlade datan 

blev inriktad mot det patogena synsättet och ett förebyggande perspektiv, även om 

författarna försökte förtydliga intervjuns inriktning mot det salutogena 
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perspektivet. Dock talar Alvehus (2019) om balansen mellan att vara delaktig och 

inte ta över intervjun som intervjuare. Intervjuaren kan försöka påverka intervjuns 

inriktning men det finns samtidigt en risk att intervjun slutar med att intervjuaren 

enbart försöker få svar på sina frågor. Det är respondentens upplevelse och 

berättelse som bör vara i fokus (ibid.). Det upplevdes därför som en svårighet i 

studien att respondenterna inte hade tillräckligt med kunskap om skillnaden 

mellan att arbeta främjande och förebyggande kring hälsa.  

 

Under studiens gång har det inte uppstått några etiska hinder, det kan bero på att 

studiens ämne inte var av så kallad känslig karaktär. För att säkerhetsställa att 

respondenterna fått rätt information och förstått sina rättigheter så gjordes en 

genomgång av de etiska aspekterna innan intervjun påbörjades. Vetenskapsrådet 

(2017) påtalar att forskarna är skyldiga att informera respondenterna om studien 

och att deltagandet är frivilligt, detta i enlighet med informations- och 

samtyckeskravet. Materialet som samlades in kodades med fiktiva namn och 

hanterades i lösenordskyddade datorer. Vidare skulle fiktiva namn förhindra 

någon form av koppling till respondenterna, vilket i sin tur kan styrka 

konfidentialiteten (Granskär & Höglund-Nielsen 2017). Forskarna är skyldiga att 

hantera all information konfidentiellt i enlighet med konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2017). Vidare var konfidentialiteten av stor vikt genom hela 

studiens gång för att generera tillförlitlig data, detta för att respondenterna skulle 

kunna vara ärliga vid intervjutillfället (Patel & Davidson 2019). Vidare användes 

datamaterialet endast för studieändamålet enligt informationsbrevet, vilket är en 

betydande del i nyttjandekravet för att garantera respondenters trygghet 

(Vetenskapsrådet 2017). 

 

Alvehus (2019) talar om poängfullhet som en typ av kvalitetsaspekt; att studien 

ska bidra till nya idéer eller se gamla problem ur ett nytt perspektiv. Det finns en 

uppsjö av tidigare studier i hälsofrämjande ledarskap, men författarna har 

uppmärksammats att det saknas studier kring ämnet kopplat just till enhetschefer 

inom kommunal verksamhet. Därav finns en förhoppning att studien kommer 

generera nya idéer och på så vis ny kunskap till området.  
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Sammanfattningsvis har en tillförlitlighet uppnåtts då författarna har lyft fram och 

argumenterat för sitt agerande under hela forskningsprocessen (Graneheim & 

Lundman 2004).  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer diskutera de viktigaste fynden från studien. 

Resultatet belyste aspekter av socialt stöd, anpassat ledarskap, god 

kommunikation, gemenskap, utveckling och inflytande som de mest 

betydelsefulla faktorerna i ett hälsofrämjande ledarskap.  

Resultatet visar att chefsegenskapen att arbeta för att skapa socialt stöd är en av de 

främsta faktorerna i ett hälsofrämjande ledarskap. Cheferna i studien förklarade att 

ett fungerande socialt stöd är viktigt för att arbetsgruppen ska kunna utföra sitt 

arbete. Buttigieg och West (2013) beskriver att ett välfungerande socialt stöd är 

kopplat till ökad trivsel, arbetstillfredsställelse och att medarbetarna är mindre 

benägna att säga upp sig. Ett socialt stöd ger inte enbart fördelar inom 

verksamheten utan kan även ge ett ökat välbefinnande på individens privatliv, 

genom exempelvis ökad tillfredsställelse och kvalité på individens familjeliv 

(Yang, Zhang, Kwan & Chen (2018). Vidare går socialt stöd att koppla till hälsans 

bestämningsfaktorer genom en rad faktorer som påverkar människors hälsa. Både 

sociala och samhälleliga nätverk och arbetsmiljön är stora delar som påverkar 

folkhälsan. En social miljö genom relationer och tillit till andra människor, en 

integration och en sammanhållning ger individen en förutsättning för en god hälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2022b).  

Vidare visar resultatet hur feedback och uppskattning också är viktiga delar i att 

skapa socialt stöd. Genom feedback och uppskattning fick medarbetarna veta vad 

de gjort bra och på så sätt höjde cheferna sina medarbetare. Positiv feedback och 

uppskattning från en ledare kan ses som en typ av belöning som ger glädje, bättre 

prestationer och en vilja att anstränga sig hos medarbetarna (Robinson & Pojkar 

2016). Hur en chef använder belöning har i sin tur stor betydelse för 

medarbetarnas hälsa och välbefinnande (Winroth 2018). Resultatet visade också 
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att chefen värnar om att medarbetarna ska kunna ha roligt på jobbet, även detta ses 

som en belöning enligt Siegrist (1996). En modell som går att koppla till studiens 

resultat är Ansträngning-belöningsmodellen (Siegrist 1996). Den visar att det 

behöver finnas en balans mellan ansträngning och belöning i arbetssituationen. 

Medarbetarnas ansträngning bör belönas antingen materiellt, socialt och 

individualpsykologiskt såsom exempelvis genom lön, befordran, uppskattning, 

känslan av att ha roligt och positiv feedback från chefen. Negativa påfrestningar 

och ohälsa uppstår hos medarbetarna vid obalans mellan ansträngning och 

belöning, därför ses belöning som en stärkande resurs i sammanhanget (ibid.).  

Resultatet synliggör även mental och fysisk närvaro som betydelsefull vid ett 

fungerande socialt stöd. Närvaro gjorde att chefen kunde skapa sig en uppfattning 

om arbetssituationen och kunde anpassa sitt ledarskap därefter. Ett gott ledarskap 

skapar sig en förståelse för vad som behövs i en psykosocial arbetsmiljö och hur 

den påverkar verksamheten genom att vara närvarande (Eklöf 2017). Dessutom 

beskriver Bould, Beadle-Brown, Bigby och Lacono (2016) att chefens närvaro är 

förknippad med bättre kvalité på det sociala stödet. Då chefen har möjlighet till att 

betrakta, stödja och förbättra stödet efterhand. Det i sin tur kan ge högre 

engagemang och stödjande medarbetare (Bould, Beadle-Brown, Bigby & Lacono 

2016).  

Resultatet lyfter fram att samarbete och kommunikation är viktiga delar för ett 

hälsofrämjande ledarskap. Kommunikation har blivit ett viktigt samarbets- och 

interaktionsverktyg i en arbetsgrupp, som i stort sett handlar om samspel med 

varandra (Kaufmann & Kaufmann 2010). Vidare menar forskning att denna typ av 

verktyg används för att bland annat bevara starka arbetsrelationer i en verksamhet, 

men även bidrar till en teamkänsla och engagemang (Choon Hee, Hui Qin, 

Kowang, Husin & Ping 2019). Föreliggande studies resultat visar hur enhetschefer 

upplever att en god kommunikation öppnar upp för samtal i arbetsgruppen och att 

det berör både positiva och negativa frågor och prestationer. Att arbetsgruppen 

tillsammans samtalar kan leda till diskussion och reflektion, vilket fungerar som 

resurser som ökar förutsägbarheten och förståelsen på arbetsplatsen menar 

Nilsson, Andersson, Ejlertsson och Troein (2012). Även andra studier visar att 
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kommunikation är nyckeln för att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande 

(Newman & Goode 2019), eftersom brist på god kommunikation i en organisation 

kan leda till bland annat bristande tillit och mindre prestation, som i sin tur leder 

till ett dåligt arbetsklimat (Choon Hee et al. 2019).  

 

Ett bra arbetsklimat enligt resultatet är en öppen och inkluderande miljö, som i sin 

tur skapar engagemang hos alla medarbetare. Det är chefen som har makten att 

kunna implementera en god, inkluderande och öppen kommunikationsmiljö, för 

att vidare kunna bilda en bra arbetsgrupp samt uppnå värdefulla prestationer 

(Bucăţa & Rizescu 2017). Studier visar att medarbetare föredrar en ledare som är 

öppen för nya förslag, lyssnar på sina medarbetare och vågar be om hjälp (Schön 

Persson 2019). Vidare visar andra studier att en sådan öppenhet på arbetsplatsen 

också bidrar till en ökad förståelse och deltagande (Nilsson, Andersson, Ejlertsson 

& Troein 2012). Gynnsamma arbetsförhållanden förstärker medarbetarens 

personliga utveckling, hälsa och välbefinnande (Regeringskansliet 2017). Därför 

är arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö ett målområde i Sveriges nationella 

folkhälsopolitik. Dock visas att arbetsrelaterad stress och andra psykiska 

påfrestningar ökar till följd av arbetet (Regeringskansliet 2017).  

 

Däremot visar resultatet att cheferna försöker skapa en roligare och mindre 

stressad miljö, genom att använda sin kreativa och innovativa förmåga. 

Exempelvis så organiserades medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar utomhus 

som gjorde att medarbetarna rörde på sig och var ute mer i naturen. Att 

medarbetarsamtal sker under ett så kallat “walk-and-talk”, har blivit ett vanligt 

sätt att genomföra möten i Sverige (Umeå universitet u.å). Ett universitet som 

uppmuntrar till denna typ av möten är Umeå universitet (u.å) som tagit fram 

promenadslingor runt campus, för sina studenter och anställda, som lämpar sig 

just för Walk-and-talk-möten. En ledare som använder sig av denna typ av 

aktiviteter som främjar hälsa ökar i sin tur medarbetarnas medvetenhet om sin 

egen hälsa (Dellve, Skagert & Vilhelmsson 2007). Vidare visar resultatet från 

denna studie att cheferna försöker att göra möten roligare genom digitalisering 

och olika samarbetsövningar.  
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Anne Loewenberger, Newton och Wick (2014) nämner att en chef som försöker 

skapa ett klimat där innovation och kreativitet tillåts, får en arbetsmiljö som blir 

effektivare och med en optimerad resursanvändning. 

 

Resultatet belyser vikten av kompetensutveckling, lärande och möjlighet till 

ansvar för att skapa en hållbar medarbetarhälsa. Det framkommer också att detta 

bör främjas i organisationen. En organisation som uppmuntrar sina medarbetare 

att utveckla sina färdigheter och kunskaper, främjar de resurser som skapar 

öppenhet på arbetsplatsen (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein 2012).  

Arbetsplatser som möjliggör utveckling, inflytande och ansvar bidrar till en mer 

tillfredsställande arbetsmiljö där medarbetaren trivs å ena sidan 

(Arbetsgivarverket 2021; Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind 2014). Å 

andra sidan kan för stort ansvar på medarbetaren leda till en press som kan 

påverka individens motivation negativt (Robinson & Pojkar 2016). Däremot 

synliggör Självbestämmandeteorin (SDT) att medarbetare behöver en viss mängd 

kompetens, självbestämmande och känsla av tillhörighet på arbetsplatsen. Dessa 

tre delar leder till att medarbetaren får en god mental hälsa, välbefinnande och 

motivation (Ryan & Deci 2000). Självbestämmandeteorin förknippas ofta med ett 

autentiskt ledarskap som förespråkar samspelet mellan chef och medarbetare och 

är positivt relaterat till tillfredställelsen av medarbetarnas behov (Leroy, Anseel, 

Gardner & Sels 2015). 

Resultatet visar att chef och medarbetare tillsammans planerade schemat. Chefen 

tog hänsyn till medarbetarnas behov av återhämtning och individens livspussel vid 

schemaläggningen. Självbestämmande var därför en väsentlig del vid 

schemaläggning och det kopplades till medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. 

Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010) vill belysa arbetstiden som ett 

betydelsefullt men sannolikt underskattat verktyg, för att förbättra arbetsmiljön 

och arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna. Stora påverkansmöjligheter på sina 

arbetstider är starkt kopplade till ökat inflytande, god självskattad hälsa och 

välbefinnande (Costa, Sartori & Åkerstedt 2006; Kecklund, Ingre & Åkerstedt 

2010).  
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Dock finns det begränsningar i vilken utsträckning som medarbetarna kan vara 

delaktiga och ha ett självbestämmande i verksamheter inom offentlig sektor 

(Audenaert et al. 2020). Det är oftast upp till chefen att skapa utrymme till att 

främja delaktighet och eget ansvar hos medarbetarna, vilket i sin tur kan leda till 

att medarbetarna har en mer aktiv roll (ibid.). Regeringskansliet (2017) lyfter i det 

sjunde nationella målområdet, att kontroll, inflytande och delaktighet är en viktig 

del i hälsoarbetet. Särskilt viktigt är dessa tre faktorer i arbetslivet, då det ofta 

finns möjlighet att agera och påverka mer direkt på arbetsplatsen. Dessutom 

stärker kontroll, inflytande och delaktighet både individen och gruppen och bidrar 

till förbättrade förutsättningar för en god och jämlik hälsa (ibid.). 

Resultatet visar hur delaktighet och eget ansvar var något som medarbetarna 

förväntade sig enligt cheferna. Det går att koppla till KASAMs tre komponenter, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1996). Ur ett 

organisationsperspektiv kan begriplighet kopplas till hur chefen underlättar för de 

anställdas förståelse. Det exempelvis vara genom reflektion och diskussion med 

kollegor (Nilsson et al. 2012). Nilsson et al. (2012) förklarar vidare hur 

hanterbarhet kan öka medarbetarnas kontroll över arbetssituationen och att 

möjligheten till ansvar, ökar känslan av att kunna påverka arbetssituationen och 

medarbetarnas arbetsprestationer. Slutligen förklaras meningsfullhet, som att 

medarbetaren känner sig betydelsefulla. Arbetet bör känns meningsfullt och det 

uppnås exempelvis genom trevlig arbetsmiljö, uppmuntran och höjd lön (Nilsson 

et al. 2012). När en medarbetare upplever alla tre KASAM-komponenterna som 

uppfyllda, påverkar det individens arbetsprestation och hälsa positivt och på så 

sätt bidrar till ett gott arbetsklimat (Antonovsky 2005). Det i sin tur gör att 

medarbetarna klarar stress och påfrestningar bättre och därav anses det vara en bra 

investering för arbetsgivaren (Winroth 2018). 

Socialt stöd, självbestämmande, lärande och utveckling och känna tillhörighet 

framkommer i resultatet. Dessa faktorer är även resurser som förknippas positivt 

med arbetsengagemang (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris 2008). Teorin Work 

engagement förklarar hur dessa resurser leder till att medarbetarna blir engagerade 

på arbetsplatsen, uppnår höga nivåer av energi och känner sig entusiastisk över 
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sitt arbete. Resurserna har en inre och en yttre motiverande roll som främjar 

medarbetarnas utveckling och tillhörighet, men även främjar viljan att göra gott 

och anstränga sig för sin arbetsgivare (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris 2008). 

Sammanfattningsvis visar resultatet i sin helhet vad cheferna anser är ett 

hälsofrämjande ledarskap och vad som skapar en hållbar medarbetarhälsa. När det 

hälsofrämjande ledarskapet fungerar, förklarar teorin Flourishing hur 

medarbetarna börjar blomstra och känna ett välbefinnande på arbetet 

(Redelinghuys, Rothmann & Botha 2019). En arbetsplats som erbjuder en 

stödjande, meningsfull och inspirerande arbetsplats får blomstrande medarbetare. 

Vilket gör att medarbetarna blir mer benägna att stanna kvar på arbetsplatsen och 

förbättrar sina prestationer. Arbetsplatsen bör genomsyras med respekt och 

uppskattning, vilket leder till ökat välbefinnande i hela organisationen (ibid.). Att 

bygga hälsosamma och blomstrande organisationer, genom att öka medvetenheten 

om ett hälsofrämjande ledarskap och medarbetarnas hälsa och välbefinnande, kan 

på sikt främja folkhälsan i stort (Karanika-Murray & Weyman 2013). 

Konklusion 

Forskning visar att det är ovanligt att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatser runt 

om i Sverige (Sigblad, Savela & Okenwa-Emegwa 2020). Därför belyser 

föreliggande studie det hälsofrämjande ledarskapet. Sammanfattningsvis visar 

resultatet vilka faktorer som fungerar hälsofrämjande i ledarskapet ur ett 

salutogent perspektiv. Resultatet utgörs av tre kategorier: chefsegenskaper, 

gemenskap och utveckling och inflytande, som genom tillhörande subkategorier 

visar på olika aspekter, exempelvis socialt stöd, ansvar och delaktighet. 

 

Studien har bidragit till att synliggöra vikten av ett hälsofrämjande ledarskap inom 

kommunal verksamhet och vilka positiva effekter som chefer menar att det kan ge 

på medarbetarhälsan. Genom att synliggöra vilka faktorer som är betydelsefulla 

kan det resultera i ett fortsatt hälsofrämjande arbete, i att bibehålla och stärka 

medarbetarhälsan med hjälp av ett hälsofrämjande ledarskap. Nyttan den aktuella 

studien har gett är en inblick i hur kommuner arbetar främjande genom sitt 
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ledarskap samt hur chefer kan arbeta i framtiden för att skapa en hållbar 

medarbetarhälsa. Denna studie är ett viktigt bidrag i att uppmärksamma och 

medvetandegöra områdets betydelse och nytta för en god och hållbar 

medarbetarhälsa. Förhoppningsvis kan studien ge ytterligare kunskap till chefer 

att arbeta i större omfattning med att främja hälsa hos medarbetarna. Det finns 

dock ytterligare behov av studier inom området och studiens resultat har genererat 

i ytterligare tankeställningar kring området. En intressant aspekt är att forska 

vidare på enhetschefers ledarskap ur ett hälsofrämjande perspektiv, i fler 

kommuner på olika geografiska platser i Sverige för att se på eventuella 

skillnader. 

 

Det skulle öka trovärdigheten om framtida forskning visade på liknande resultat 

som denna studie och om faktorerna som anses vara hälsofrämjande beror på olika 

chefer eller kommuner. En annan intressant aspekt att forska vidare inom hade 

varit hur cheferna åstadkommer ett hälsofrämjande ledarskap på distans. Eftersom 

ledarskap på distans har blivit allt vanligare på grund av Covid-19 pandemin. 

Klebe, Felfe och Klug (2021) belyser att ett hälsofrämjande ledarskap bör 

uppmuntras, speciellt i turbulenta tider som vid Covid-19, vilket gör att 

organisationen behåller och stärker den hållbara medarbetarhälsan. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till studiedeltagare 
Vi vill fråga dig om du vill delta i en kvalitativ studie om kommunala chefers 

ledarskap samt upplevelse av att arbeta för en hållbar medarbetarhälsa. I det här 

dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta.  

 

Vad är det för en studie och varför vill ni att jag ska delta? 

De här informationsbrev riktar sig till dig som arbetar som enhetschef inom en 

kommunal verksamhet. Vi som genomför studien heter Rim och Antonia och 

studerar på det folkhälsopedagogiska programmet på Högskolan Kristianstad. I 

samband med vår sista termin skriver vi vårt examensarbete, med syftet att 

studera kommunala enhetschefers ledarskap samt upplevelser av att arbeta för en 

hållbar medarbetarhälsa genom en kvalitativ studie. Ur ett folkhälsoperspektiv 

behövs hälsofrämjande insatser för att förbättra befolkningens hälsa. Alla 

individer behöver ha möjlighet till kontroll, inflytande och delaktighet i det 

vardagliga livet. Ledarskapet är en bidragande faktor till god hälsa hos 

medarbetarna, ledare som tillåts arbeta hälsofrämjande och implementerar 

delaktig och inflytande i arbetsgruppen skapar god hälsa och en tillfredsställande 

arbetsmiljö där medarbetarna trivs.  

 

Nyttan med studien är att undersöka ledarskapets påverkan på medarbetarhälsa. Vi 

hoppas att vår studie kan utveckla ledarskapet, genom ökad förståelse och 

kunskap i ett hälsofrämjande ledarskap som kan ge er minskad sjukfrånvaro, ökad 

produktivitet och en förbättrad moral hos medarbetarna. Därav önskar vi intervjua 

minst 10 enhetschefer från olika kommuner.  

 

Hur går studien till? 

Det vi först kommer göra är att boka en tid med dig för intervju. Intervjun 

beräknas ta ca 40 min och kommer ske via fysiskt möte, videosamtal eller telefon. 

Med godkännande från dig som deltagare, kommer samtalet att spelas in. Detta 

för att vi lättare kan transkribera resultatet för vidare analysarbete.  

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien? 

Det har inte kunnat identifieras några risker eller andra följder av ett deltagande i 

studien. Deltagandet är anonymt och allt material hanteras konfidentiellt och 

kommer på så sätt inte kunna härledas till dig. Ditt deltagande är frivilligt och du 

kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte delta i 

studien eller vill avbryta deltagandet behöver du inte uppge varför. De kan 

kontakta de ansvariga för studien för att bryta deltagande. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

Datainsamlingen som sker i samband med studien kommer enbart användas inom 

ramen för vår utbildning. Materialet kommer under analysarbetet att vara 

avpersonifierat och förvaras på en privat dator. Ingen förvaring av personuppgifter 

kommer att ske och efter avslutad studie kommer materialet att förstöras. Resultatet 

av studien kommer att presenteras av ett uppsatsarbete på C-nivå. Efter att arbetet 

är slutfört kommer det att registreras vid Högskolan Kristianstad.  

 



 54 (56) 
 

Har du några frågor om studien är du välkommen till att höra av dig till oss.  

 
 

Antonia Astergren              

Mejl: antonia.astergren0001@stud.hkr.se       

       

Rim Ameen 

Mejl: rim.ameen0003@stud.hkr.se 

 

Handledare: Sophie Schön Persson                 

Mejl: sophie.schon@hkr.se 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i projektet 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

• Jag samtycker till att delta i studien, en kvalitativ studie om kommunala 

enhetschefers ledarskap ur ett hälsofrämjande perspektiv. 

• Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs 

i informationsbrev. 

• Jag samtycker till att intervjun spelas in.  

  

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som enhetschef?  

2. Vad innebär ett hälsofrämjande arbete för dig?  

 

Ledarskap  
3. Hur arbetar organisationen för en hållbar medarbetar hälsa?  

4. Vad erbjuder kommunen för hälsofrämjande aktiviteter? Exempelvis 

friskvårdspeng, friskvårdstimme etc 

5. Vilka faktorer är viktiga i ditt ledarskap för en hållbar medarbetarhälsa?  

6. Hur arbetar du för att dina medarbetare ska må bra?  

7. Kan du beskriva relationen mellan dig och dina medarbetare?  

8. Vilket samarbete har du med dina anställda?  

• Hur tycker du att det fungerar? Vad är bra/dåligt? 

9. Hur ofta har du kontakt med dina medarbetare?  

• Om medarbetarna vill nå/prata med dig, hur når de dig då?  

• Hur ser du på betydelsen av att vara tillgänglig?  

10. Hur skapar du motivation/engagemang hos dina medarbetare?  

• Vad är det som är så viktigt med det? 

11. Jobbar ni mot mål? Har ni särskilda uppsatta mål för gruppen? 

12. Hur motiverar du din medarbetare att arbeta mot uppsatta mål?  

13. Beskriv din ledarstil. Vad fungerar bra och mindre bra? Vad anser du att 

du behöver utveckla? 

 

Hållbar medarbetarhälsa  
14. Kan du beskriva en situation där det hälsofrämjande arbetet har fungerat?  

15. Kan du beskriva ansvarsfördelningen mellan dig och dina medarbetare?  

• Hur ser du på ditt eget ansvar?   

• Upplever du att dina medarbetare tar ansvar över sitt eget 

välmående och lärande? 

16. Hur går det till när ett beslut ska tas på arbetsplatsen? exempelvis deras 

arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsrutiner.  

17. Ser du någon skillnad på om medarbetarna har fått vara delaktiga i ett 

beslut eller inte? om beslutet kommit uppifrån, utan att medarbetarna fått 

säga sitt. 

18. Upplever du att du har tillräckligt med kunskap och verktyg till att arbeta 

för en hälsofrämjande arbetsplats?  

 

Avslutande frågor  
19. Har du något förslag på en hälsofrämjande insats som hade kunnat 

förbättra arbetsmiljön och medarbetarhälsa i kommunen?  

20. Är det något annat du vill fråga oss eller tillägga?  

 


