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Sammanfattning 
Det hälsofrämjande ledarskapet fokuserar på friskfaktorer genom att synliggöra och lyfta fram 
de styrkor som finns på arbetsplatsen. För att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats 
behövs det kunskap om hälsofrämjande arbete hos ledarna, det behövs således förutsättningar 
för chefer att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Studiens syfte var att belysa hur 
förvaltningschefer i kommuner i Hallands län upplever förutsättningarna för att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap. Den teoretiska referensramen utgår ifrån hälsopromotion med 
fokus på främjande, hälsofrämjande ledarskap och dess förutsättningar, krav-resursmodellen, 
kompetens och kompetensutveckling. Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt där 
slutsatser dragits med induktiv ansats. Metoden i studien baserades på en kvalitativ ansats 
genom åtta semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat har analyserats genom en 
konventionell innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: Arbetsform och 
förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap som visade chefernas upplevelse av 
hälsofrämjande ledarskap. Goda möjligheter till stöd i det dagliga arbetet var såväl befintliga 
som önskvärda stödjande strukturer och resurser inom organisationen. Hanterbara arbetskrav i 
form av prioritering av resurser där cheferna förmedlade deras upplevda arbetskrav inom 
organisationen, vilka inte ansågs vara för höga. Vikten av att prioritera resurser och tid låg till 
grund för ett hälsofrämjande ledarskap. Slutligen var goda förutsättningar för 
kompetensutveckling och dagligt lärande vilket förekom på såväl individ som gruppnivå. 
Utifrån resultatet kan slutsatserna dras att cheferna upplevde att det fanns goda förutsättningar 
för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap i form av stöd, krav och resurser samt 
kompetensutveckling. Prioritering av resurserna låg till grund för chefernas förutsättningar för 
att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 
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Abstract 
Health promoting leadership focuses on health factors by highlighting the strengths of the 
workplace. In order to create a health-promoting workplace, the leadership needs knowledge 
about working with health-promotion. To accomplish this, managers need to be able to 
practice a health-promoting leadership. The purpose of this study was to highlight how 
managing directors of municipalities in Halland County are experiencing the ability to 
practice a health-promoting leadership. The theoretical framework is based on health-
promotion with focus on promoting, the ability to practice health-promoting leadership, the 
demands-resources model, competence and training. This study is based on a hermeneutical 
approach where conclusions are drawn with inductive approach. The method of this study was 
based on a qualitative approach through eight semistructured interviews and the results have 
been analysed by a conventional content analysis. The analysis resulted in four categories: the 
way of working and the ability to practice a health-promoting leadership which showed the 
managers' perception of health-promoting leadership. Opportunities for support in the daily 
work was both an existing and desirable resource in the organisation. Manageable work 
expectations in the form of resource prioritisation, where the leadership communicated their 
perceived work requirements within the organisation which were not considered too high. The 
importance of prioritising resources and time was the basis for practising health-promoting 
leadership. Finally, good conditions for training and daily learning, both individually and as a 
group. Based on the result, the conclusion can be drawn that the leadership perceived the 
possibility to practise health-promoting leadership in the form of support, training, demands 
and resources as good. Resource prioritisation was the basis for the leaderships ability to 
practice a health-promoting leadership. 
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1. Introduktion 
Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön har under många år skapat stor debatt där chefer ofta 
beskrivs som syndabockar och den främsta orsaken till sviktande arbetsmiljö och hög 
sjukfrånvaro (Eriksson, 2011). Hanson (2004) menar dock att denna bild av ledarskapet är 
missvisande och vilseledande. En värdering av ledarskapets effekter kan endast förekomma 
om ledarskapets villkor beskrivs. Vidare har resultat från Statens Folkhälsoinstitut (2011) 
visat att anställda och chefer upplever höga arbetskrav, lågt inflytande samt bristfälligt socialt 
stöd. Detta pekar om ännu mer på relevansen av att insatserna för hälsa i arbetet måste 
förstärkas. Chefer utgör således en nyckelgrupp när det gäller att åstadkomma ett bra 
arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Samtidigt är cheferna ofta utsatta för hög belastning 
samt oklarheter gällande ledarroll, ansvar och befogenheter, vilket kan medföra ökad risk för 
stressrelaterad ohälsa och prestationsnedsättning. Risken för sådana oklarheter kan vara högre 
i politiskt styrda organisationer (Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette, & Ahlborg Jr, 2004). 
Främsta anledningen till utmaningarna att leda i politiskt styrda organisationer ligger i den 
stora omvandlingen som kommuner och landsting genomgick under 1990-talet vilket innebar 
att antalet chefsnivåer reducerades och beslutsvägarna decentraliserades och kortades. Detta 
ledde till plattare organisationer vilka kännetecknas av ett fåtal hierarkiska nivåer och ett stort 
antal individer på varje nivå, vilket således inneburit förändrade förutsättningar för arbetet 
(Skagert et al. 2004). Förutsättningarna för ledarskapet i politiskt styrda verksamheter kan 
antas vara komplexa, med inbyggda målkonflikter och skillnader i förväntningar mellan olika 
intressenter, såsom arbetstagare, arbetsgivare samt politiker och allmänheten (Skagert et al., 
2004). En genomförd studie om svenska chefers framtid visar att cheferna inte känner att de 
får det stöd de behöver från sina organisationer i form av tillräckligt med 
ledarskapsutbildning, brister i det administrativa stödet samt att de inte får tillräckligt stöd 
från HR-funktioner (Nyström, 2009). Cheferna står även ofta inför begränsade resurser och 
kräver olika typer av stöd för att hantera sina ledarskapsuppgifter, så som stöd från en högre 
organisationsnivå för en hälsofrämjande kultur som såväl organisationsstrukturer och politik 
som stöder utvecklingen av en hälsofrämjande arbetsplats (Eriksson, 2011). Det är därav vitalt 
att få ökad kunskap om vad som främjar respektive motverkar chefers förutsättningar att 
bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Hälsofrämjande ledarskap definieras som ledarskap 
som arbetar för att skapa en kultur för hälsofrämjande arbetsplatser och värderingar för att 
inspirera och motivera medarbetarnas deltagande i utveckling (Eriksson, 2011). 

Angelöw (2013) pekar på relevansen i ett hälsofrämjande ledarskap, då ett fokus på 
friskfaktorer genom att se och lyfta fram de styrkor som finns på arbetsplatsen gynnar det 
positiva arbetsklimatet. För att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats behövs kunskap om 
hälsofrämjande arbete hos ledarna som ska driva arbetet tillsammans med medarbetarna. Det 
behövs således förutsättningar för chefer att kunna vara hälsofrämjande ledare. 
Förutsättningar av vad det gäller att avsätta tid och resurser eller omfördela befintliga resurser 
samt skapa förutsättningar för chefens eget välmående och stöd (Angelöw, 
2013).  Hälsofrämjande ledarskap kan även ses som en viktig del av den organisatoriska 
kapaciteten för att främja hälsa, det vill säga chefers kunskaper och färdigheter såväl som 
riktlinjer och strukturer i organisationen som understödjer en hälsofrämjande arbetsplats 
(Eriksson, 2011). Att vara chef är ett komplext uppdrag med mycket ansvar och många 
utmaningar, det är därför av ett hälsopedagogiskt intresse att undersöka hur chefer upplever 
sina förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att belysa hur förvaltningschefer i kommuner i Hallands län upplever 
förutsättningarna för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 

 Frågeställningar 
• Hur upplever cheferna stödet för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap? 
• Hur upplever cheferna förutsättningarna för arbetskrav och resurser i mån om att 

bedriva ett hälsofrämjande ledarskap? 
• Hur upplever cheferna förutsättningar för kompetensutveckling i form av lärande på 

arbetsplatsen för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap? 

3. Bakgrund 
Nedanstående rubriker som följer är definitioner på begrepp som kommer att behandlas i 
studien samt en presentation av hur forskningsläget förhåller sig till ämnet. 

3.1. Kommun som en politiskt styrd organisation 
Studien har riktat sig mot förvaltningschefer som tillhör den kommunala sektorn. Alla 
kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Den politiska 
organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnder som ansvarar 
för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har vanligtvis egna förvaltningar som 
sköter det dagliga arbetet i kommunen. Politikerna i den politiska organisationen bestämmer 
vad som ska prioriteras och genomföras, medan de anställda i förvaltningsorganisationen 
avgör hur det ska genomföras. Förvaltningscheferna behöver även ta hänsyn till lagar såsom 
kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr alla de 
kommunala förvaltningarnas arbete med ärenden, beslut och övrig administration (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2018). 

3.2. Chef och ledare 
Definitionen av chefskap och ledarskap kan skilja sig åt. Gemensamt för de båda är dock att 
de kan påverka medarbetarnas välbefinnande och engagemang. De vanligaste begreppen när 
ledarskap diskuteras är chef, ledare och ledning. Följande är en definition på begreppet chef: 

Med chef menas en person som formellt utsetts att ha en chefsbefattning, dvs. ha organisatoriskt underställd 
personal. Syftet med chefsbefattningar är givetvis att chefen ska utöva ledarskap. (Thylefors, 1991, s. 10). 

Chefskap ses följaktligen som en formell position med formellt ansvar och befogenheter att 
fördela, följa upp och belöna insatser. Som chef råder ofta ett formellt ansvar för arbetsmiljö, 
budget och verksamhet. Chefsarbete är ett komplext arbete med osäkerheter, varierande 
förväntningar och emotionellt krävande men med höga krav på resultat och fragmenterat 
arbete i högt tempo som snarare följer en processlogik än en planeringslogik (Dellve & 
Eriksson, 2016; Önnevik, 2010). 

Att ledarskap ingår i en chefsroll kan tyckas självklart men vad ledarskap står för kan i sin tur 
definieras på många olika sätt, vilket har varit ett problem inom ledarskapsforskningen. 
Definitioner av ledarskap är något som debatteras inte minst mot bakgrund av alla de olika 
teorier som finns. Chefskapet ses stundtals ur ett individperspektiv men även som kontexten 
chefen är verksam i. Det råder således delade meningar om vad som är mest vitalt för 
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ledarskapet, då det även beskrivs som relation, kommunikation eller organisation (Aronsson, 
Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). Följande är exempel på definition 
av ledarskap: 

Ledarskap är den process av meningsskapande rörande vad människor gör tillsammans så att de kan förstå och 
bli engagerade. (Drath & Palus, 1994, s. 4). 

En ledare är således en individ som vid en speciell tidpunkt eller period utövar inflytande över 
en individ eller en grupp av människor. Utövandet av ledarskap förutsätter därav ingen 
formell position utan det går även att vara en informell ledare. Däremot förväntas individer i 
chefsbefattningar kunna utöva ledarskap. Ett talesätt som blivit allt mer vanligt är ”chefer gör 
rätt, men ledare gör rätt saker” (Aronsson et al., 2012, s.326). Ledarskap är det sätt på vilket 
chefen väljer att utöva sitt chefskap. Vem som helst kan bli utsedd till chef men alla är inte 
lämpliga ledare. Det är en kompetens som kan tränas och ständigt utvecklas (Aronsson et al., 
2012). 

En bra chef och ledare kan se ut och agera på många olika sätt. Vad som formar ledarskapet 
beror på flera samspelande faktorer – chefens individuella kunskaper, drivkrafter och 
beteenden men också chefens förutsättningar för uppdraget och inte minst det sammanhang 
chefen är verksam i. Chefs- och ledarskap-aspekter behöver således sättas in i en aktuell 
situation och kontext för att förstås. Ledarskap inom offentlig sektor påstås ofta skilja sig från 
privat verksamhet. Politikernas roll påverkar starkt beslutsfattandet inom organisationen och 
kan snabbt förändra förutsättningarna för olika verksamheter (Nyström, 2009). 

Då studien genomförts i Hallands län följer här Halmstad kommuns (2018) definition av en 
förvaltningschef: 

Som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla förvaltningen i enlighet med 
kommunens vision, värdegrund och politiskt antagna prioriteringar. Du är ytterst ansvarig för personal, ekonomi 

och verksamhet. Du är också förvaltningens yttersta kontakt med såväl nämnd som kommunledning. 

3.2.1. Hälsofrämjande ledarskap definition 
Eriksson (2011) beskriver det hälsofrämjande ledarskapet som innefattande av kunskap och 
kompetens hos cheferna men också som organisationens politik och strukturer vilket stödjer 
en hälsofrämjande arbetsplats. Hälsofrämjande ledarskap definieras enligt Eriksson (2011) 
som:  

Ledarskap som arbetar för att skapa en kultur för hälsofrämjande arbetsplatser och värderingar, för att inspirera 
och motivera medarbetarnas deltagande i en sådan utveckling. (s. 52) 

3.3. Hälsa i arbetslivet  
Det moderna arbetslivet idag är på flera sätt präglat av snabba omställningar, pressat tidsläge 
samt bedrivs ofta med hög intensitet. Theorell (2003) lyfter fram ett par omständigheter kring 
dagens situation i arbetslivet – tillgången och begränsningar till tekniska arbetsutföranden 
samt ett ökat hektiskt arbetsliv med kraven på effektiviserat arbete. Hanson (2004) menar att 
en viktig del i människors liv är arbetet då många timmar spenderas där. Enligt Weman och 
Josefsson-Berggren (2013) kan arbetet stärka de psykosociala behoven som individer har i 
form av social status och identitet men även social och ekonomisk tillväxt vilket gynnar 
samhället i stort. 
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Regeringens proposition (2007/08:110) har tagit fram och arbetar utefter elva målområden, 
vilka är framtagna för att bidra till skapandet av jämlik hälsa samt för att förbättra folkhälsan. 
Ett av dessa målområden syftar till att öka hälsan i arbetslivet genom goda arbetsvillkor vilket 
på sikt förbättrar den arbetsrelaterade hälsan. En viktig aspekt för hälsan är ökat inflytande i 
arbetslivet vilket ställer krav på och har betydelse för både individen och arbetstagaren samt 
arbetsgruppen (Menkel, 2004). Hälsa i arbetslivet kan definieras ur olika synsätt samt 
perspektiv på hälsa. I studien ligger utgångspunkten för hälsa i arbetslivet i 
Luxemburgdeklarationen som är en viktig publikation för definitionen av hälsopromotion. 
Workplace Health Promotion innefattar arbetsgivares, medarbetares och samhällets 
ansträngningar till att förbättra välmående och hälsa för individer på arbetsplatsen. Scriven 
(2013) menar att det finns goda skäl för hälsoarbete på arbetsplatser då fokus har gått från 
förebyggande åtgärder och insatser till att innefatta allt mer fokus på vad som främjar hälsa på 
arbetsplatser, även benämnt som friskfaktorer. Hanson (2004) beskriver begreppet friskfaktor 
som faktorer och förhållanden i arbetet som syftar till att ha en förebyggande och främjande 
effekt. Exempel på friskfaktorer på individ- och organisationsnivå kan beskrivas som 
variation och utveckling i arbetet, eget ansvar, feedback samt tydliga riktlinjer. 

Utifrån detta synsätt inkluderar hälsofrämjande allt som syftar till att verka för människors 
möjligheter att må bra och att många faktorer både inom och utanför arbetsplatsen kan ses 
som hälsofrämjande. Menckel och Österblom (2000) beskriver en svensk definition av 
hälsofrämjande på arbetsplatser, med utgångspunkt från Luxemburgdeklarationen för 
hälsofrämjande på arbetsplatser i EU, enligt följande: 

Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer 
arbetar, och som syftar till att öka välbefinnandet och hälsa. (s.26) 

Fokus i ett hälsofrämjande synsätt och arbete på arbetsplatser syftar till att inte enbart befatta 
sig med orsaker till ohälsa av olika slag utan fokus ligger även på möjligheter till god hälsa. 
Winroth och Rydqvist (2008) menar att få möjlighet till att fullfölja sina arbetsuppgifter, 
känslan av meningsfullhet, stöd i det dagliga arbetet samt att lärande är viktigt för upplevelsen 
av kompetens och egenvärde det är således viktiga komponenter för hälsa i arbetslivet. 
Eriksson (2011) pekar på att viktiga förutsättningar för den ”goda arbetsplatsen” och som kan 
översättas till friskfaktorer handlar om förhållningssätt, relationer, samarbete samt 
kommunikation. Det är även betydelsefullt med fungerande vardagliga rutiner och tydlighet i 
organisationen i kombination med balans mellan krav, mål och resurser.  

3.4. Krav och resurser i arbetet 
Föreskriften (AFS 2015:4) ställer krav på att ledare ska ha kunskaper i hur en ohälsosam 
arbetsplats förebyggs och hanteras, dessutom ska arbetsgivaren sätta upp mål för att främja 
hälsa och motverka ohälsa på arbetsplatsen. Dessa mål ska vara förankrade i högsta ledningen 
samt i hela organisationen. Föreskriften benämner resurser i arbetet som arbetsmetoder och 
arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på 
arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor samt 
möjligheter till återhämtning. Dessa resurser i arbetslivet kan syfta till att uppnå mål eller 
hantera krav i arbetet (AFS 2015:4).  

Winroth (2018) tar upp riskfaktorer och resurser vilka indirekt och direkt främjar samt bidrar 
till minskning av förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Resurser visar sig ha en betydande 
innebörd för hälsa samt intresse för utvecklingsmöjligheter, socialt stöd, ett ledarskap som 
syftar till att stärka omgivande betydelsefulla resurser samt en tydlig organisationsstruktur. 
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Vidare diskuterar Winroth (2018) att resurser på arbetet, vilket innefattar socialt stöd och 
personalresurser samt supportfunktioner, kan ha en begränsande effekt om brister i dessa 
faktorer råder.  

Corin och Björk (2016) menar på att höga nivåer av arbetskrav och brist på arbetsresurser kan 
bidra till obalans i form av ett ökat ansvar vilket också kan härledas till ökad arbetsbelastning. 
Otydlighet i mål och arbetsuppgifter samt faktorer så som lagstiftning, organisatoriska rutiner 
och ett flertal intressenter bedöms även hindra inflytandet hos chefer. Chefsuppdraget i denna 
studie bedöms även enligt Corin och Björk (2016) som brist på balans mellan krav och 
möjligheter i form av avgränsade utvecklings-och återhämtningsmöjligheter.  

Studier utförda på offentligt anställda inklusive chefer med syfte att synliggöra krav och 
resurser i arbetet har framförallt visat på följande arbetskrav: känslomässiga krav, rollkonflikt, 
arbetsbelastning samt konjunkturkrav. Resurser inom offentlig verksamhet innefattas enligt 
Demerouti (2015) av stöd, organisations- och tillsynsverksamhet, beslutsmyndighet samt 
kompetensutnyttjande. Studierna har även i huvudsak utförts genom självrapporterade 
undersökningsdata. Demerouti (2015) menar att vidare studier bör omfattas av mer objektiva 
och kvalitativa inslag som med fördel kan minska problemen av huruvida arbetsförhållandena 
är korrekt rapporterade, överrapporterade eller underskattade. Det finns därav vidare ett behov 
av metodologiska bidrag, vilket styrker vårt forskningsproblem för studien och dess relevans 
för framtida forskning.  

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som anses vara av relevans för studiens 
forskningsområde. Avsnittet är uppdelat i olika rubriker som går in på de huvudsakliga 
områdena för studien. 

4.1. Hälsofrämjande ledarskapets betydelse  
Hälsofrämjande ledarskap ses enligt Eriksson (2011) som en betydande del i den 
organisatoriska kapaciteten för att främja hälsa. I ett hälsofrämjande ledarskap anses ledares 
färdigheter och kunskaper om organisationens strukturer och riktlinjer bidra till en 
hälsofrämjande arbetsplats. En studie om hälsofrämjande ledarskap i olika kommuner visar på 
att en stödjande ledarskapsstil, att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats samt att organisera 
hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen var viktiga komponenter för det hälsofrämjande 
ledarskapet (Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2011). Studien pekar på vikten av ett 
ledarskapsengagemang som en del i den systematiska utvecklingen av dels den fysiska men 
även den psykosociala arbetsmiljön. 

Hälsa 2020 är ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande 
(World Health Organization [WHO], 2013). Ramverket redogör för hur ledarskap och 
styrning kan förbättra hälsan för alla samt göra den mer jämlik. Vidare visar forskning på att 
en ansvarsfull styrning, delaktighet samt nya former av ledarskap är faktorer som har ett 
samband till ledarskap för hälsa (Eriksson, 2011; Larsson, Steir, Åkerlind & Sandmark, 
2015). Begreppet hälsofrämjande ledarskap har enligt Eriksson (2011) introducerats och fått 
mest fokus i de nordiska länderna och trots sin avsaknad av en tydlig definition beskrivs som 
en följd av en skandinavisk ledartradition. Detta innefattar en processorienterad och 
deltagande syn på ledarskap. Vidare diskuterar Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) att 
begreppet empiriskt tenderat att innefatta olika betydelser som varierar från att utveckla en 
hälsosam arbetsmiljö till att organisera hälsosamma livsstilsaktiviteter. 
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I en studie av Pettman, Lee, Armstrong, Pollard, Evans, Stirrat, Scott, Davies-Jackson och 
Waters (2013) beskrivs vikten av att vetenskapligt grundat material samt arbetssätt ska vara 
tillämpningsbara i ett hälsofrämjande arbete från det att hälsopromotion inkorporeras i 
organisationers beslutsfattande organ. Studien visar att behovet av att identifiera hinder, 
realistiska praktiska lösningar och att kommunicera dessa i större utsträckning är viktiga 
faktorer för ledare under implementering av ett hälsofrämjande arbete. Vidare visar Larsson et 
al. (2015) i sin studie att då kommuner styrs av lagar och regler i strävan efter produktivitet 
och lönsamhet missar att fånga upp samt informera om lönsamheten för ett hälsofrämjande 
arbete. I studien framkom det även att barriärer i form av resurser för hälsoarbete fanns i den 
ekonomiska aspekten samt att tillämpning av vetenskapligt baserat material för att informera 
om hälsofrämjande arbete var något som var önskvärt hos deltagarna i fokusgruppen. 
Författarna Larsson et al. (2015) pekar på vikten av att kommunala organ bör inkludera 
hälsofrämjande arbete genom att ha fler system för tillgång till akademisk litteratur i ämnet 
samt inneha forskningspraktiska partnerskap och mentorskap. 
 
En studie av Justesen, Eskerod, Reffstrup-Christensen och Sjøgaard (2017) pekar på 
betydelsen av att ledare har förståelse för sin roll i ett hälsofrämjande arbete samt visar 
engagemang och deltagande i olika hälsofrämjande interventioner. Vidare konstaterar 
Mellora, Mackay, Packham, Jones, Palferman, Webster och Kelly (2011) i sin studie att 
ledare upplever att de måste få mer utbildning och stöd om ansvaret ligger på dem vad gäller 
hälsofrämjande arbete. Slutligen diskuterar även Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) 
vikten av att vid implementeringen av den hälsofrämjande arbetsplatsen måste ledarnas 
medvetenhet kring de hälsofrämjande frågorna och deras processtöd säkerställas. 

4.2. Kompetensutvecklings effekter för lärande 
Som chef är det viktigt att ha kännedom om organisationsperspektivets logik, kunna leda i 
förändring, men även att förstå medarbetarna, ha social kompetens samt självkännedom. 
Därmed är kompetensen i ledarskap betydande. Chefen ställs inför krav på kunskap om 
administrativa perspektiv, som bland annat lagstiftning, administrativa system och ekonomi, 
samt mellanmänskligt perspektiv som att lyssna, ge feedback och hantera konflikter (Winroth, 
2018). Därav ligger studiens utgångspunkt i chefens förutsättningar för att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap, där tillgången till kompetensutveckling ligger i fokus för lärande 
till ledarskap. I litteraturen definieras kompetens som kunskap, förmåga att använda kunskap 
och personliga egenskaper som på något sätt kan relateras till prestanda. I en studie av Medina 
och Medina (2017) visar resultatet dock att personlig förmåga var viktigare än en persons 
tidigare kunskaper. Studien visar att egenskaper som förmågan att förstå, utnyttja och använda 
sociala nätverk är av stor betydelse för att få ny kunskap som behövs för såväl lärande som 
kompetensutveckling. Medina och Medina visar även på att lärande är en kunskapsskapande 
verksamhet som syftar till att skapa en permanent förändring i människors beteende som leder 
till bättre prestanda, men också till en organisations förmåga att förvärva nya resurser. 

Vidare innefattar inlärning såväl organisatorisk som individuell kompetens. Lärandeprocesser 
är sociala och kollektiva aktiviteter för att förstå komplexa problem och kan både ske i 
interaktioner mellan individer men också i team. Vilket visar på att lärande utgör grunden för 
att öka kunskapen om individens självständighet på såväl individuell som organisationsnivå 
(Medina & Medina, 2017). Enligt Kock (2010) har kompetensutveckling effekter för såväl 
individ som verksamhet. Däremot uppstår effekter inte utan villkor, utan de sätts i relation till 
de centrala begrepp organisationens lärmiljö och den strategin för kompetensutveckling som 
använts. Förutsättningar för att nå effekter av kompetensutveckling kan beskrivas som en 
stödjande lärmiljö som innefattar ledarskap, mötesplatser och handledning, vilket leder 
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användningen av integrerad kompetensutvecklingsstrategi till de högsta effekterna på individ- 
och verksamhetsnivå. Vidare anser Kock (2010) att en begränsande lärmiljö ger lägre effekter 
snarare än en stödjande lärmiljö och är oberoende av vilken strategi som implementeras. Kock 
(2010) visar på effekter av kompetensutveckling i en lärmiljö och stödsystem för lärande. 
Kunskapsanvändning och fortsatt lärande i det dagliga arbetet kan enligt Kock (2010) leda till 
ökad individuell samt kollektiv kompetens. 

Tidigare forskning inom ämnet visar även att ledarskapsutbildning bidrar till ledarkompetens 
och har en positiv inverkan på ledaren, där chefer indikerar att de var mer kompetenta och 
nöjda med sina arbeten och upplevde mer positiva och mindre negativa känslor på 
arbetsplatsen, vilket även ger effekter på individ- och verksamhetsnivå (Rappe & Zwick, 
2007).  Detta stämmer överens med Kock (2010) som beskriver att effekter av 
kompetensutveckling på individnivå kan bidra till ökad yrkeskompetens, utförande av nya 
arbetsuppgifter, ökad motivation för lärande, ökad helhetsbild av verksamheten samt ökat 
självförtroende.  

I organisationer som kännetecknas av en god inlärningsmiljö där arbetsuppgifternas 
komplexitet kräver fortlöpande lärande, rapporteras gynnsamma effekter i större utsträckning 
än i organisationer där villkoren för lärande brister (Ellström & Kock, 2008). Slutligen 
argumenterar Berry, Mirabito och Baun (2010) för nödvändigheten av kunskap om 
hälsofaktorer samt organisatorisk kompetens när man arbetar strategiskt med hälsofrämjande 
samt att alla aktiviteter måste anpassas för att säkerställa att de har effekt. 

4.3. Chefers krav och stöd inom politiskt styrda organisationer 
Chefer som befinner sig i en politiskt styrd organisation ställs inte bara inför krav som ledare 
utan även att kunna förstå och anamma den politiska dynamiken. Vid val och politiska 
maktskiften kan organisationens mål och förutsättningar ändras radikalt vilket påverkar både 
arbetssätt och ledningssystem. Kraven på administrativa uppgifter har dessutom ökat för 
chefer inom stat, kommuner och landsting under de senaste årtiondena (Nyström, 2009). Det 
finns dock lite forskning om hur det egentligen ser ut med chefers administrativa stöd vilket 
ger vår studie ytterligare relevans. 

Larsson (et al. 2015) visar i sin studie att inom ramen för en ledarskapsintervention visar 
kommunala ledare på faktorer som främjar genomförandet. Bland dessa faktorer är processtöd 
och stöd från HR-personal vitala. Studien visar även på konsekvenser av att arbeta som chef i 
en politiskt styrd organisation där politikerna kan fatta beslut och starta projekt med kort 
varsel. Sådana politiska initiativ beskrivs som en del av det dagliga arbetet inom en kommun, 
men det kan även vara tidskrävande och bidra till en hög arbetsbelastning (Larsson et al. 
2015). Vidare beskrivs även chefers flertal hinder i genomförandeprocessen som innefattar 
olika organisatoriska förhållanden, såsom hög arbetsbelastning, brist på ledarskapsstöd, 
politiskt initierade projekt och organisationsförändringar som utmaningar som begränsade 
möjligheterna till förändring (Larsson et al. 2015). 

Chefer befinner sig i regel i en form av gränsroll med krav och förväntningar från en mängd 
intressegrupper och individer. Hur stora kraven och förväntningarna är beror bland annat på 
den omgivande organisationens storlek och komplexitet. Dessutom ökar kraven på att chefen 
ska kunna arbeta med kontinuerlig verksamhetsutveckling vilket bygger på en förståelse för 
organisatoriska strukturer och processer (Nyström, 2009). En studie gjord i en offentlig 
verksamhet visar att chefer strävar efter att agera stötdämpare mellan krav från högre chefer 
samt krav och begränsningar hos medarbetare (Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette & 
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Ahlborg, 2008). Forskarna föreslår att organisationer bör bygga in mer vardagligt stöd till sina 
chefer, till exempel möjligheter att diskutera och reflektera över vissa situationer, egna och 
andras beteenden samt reaktioner i samband med dessa. Forskarna visar på att det vardagliga 
stödet för chefer kan brista i mån av att de flesta chefer får lite coachning, begränsad 
strukturerad feedback från medarbetarna, som när den kommer, är reaktiv i stället för 
proaktiv. Ju högre cheferna når inom organisationen desto mindre effektiv och meningsfull 
blir den feedback de får (Longenecker & Fink, 2001). Forskning visar även att inom den 
offentliga sektorns hantering av hälsa på arbetsplatsen vänder sig cheferna inte till ledande 
befattningshavare för stöd eller resurser utan fokuserar istället på individuella lösningar och 
vänder sig till kollegor för emotionellt stöd (Larsson et al. 2015).   

5. Teoretisk referensram 
I denna del kommer teorier och modeller att belysas med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningar för att kunna diskutera dess resultat med avseende till ett pedagogiskt samt 
hälsoperspektiv. Fokus kommer därav ligga på faktorer som stöd, krav, resurser samt lärande.  

5.1. Hälsopromotion med fokus på främjande 
Hanson (2004) beskriver både begreppen prevention och promotion. Prevention handlar om 
att få kunskap i vad som orsakar ohälsa och förebygga sjukdom. Att påverka människors 
livsstil och beteende eller att rikta in insatser innan problem utvecklas är exempel på 
förebyggande insatser för att undvika och förhindra riskfaktorer. Till skillnad från prevention 
beskrivs hälsopromotion som ett sätt att främja hälsoarbetet i en organisation. Hanson (2004) 
beskriver hälsopromotionens fyra kriterier som innefattar fokus på främjande, arenatänk, 
delaktighet och process. De fyra faktorerna samordnas med varandra och tillsammans blir de 
ett tillvägagångssätt för att nå ökad hälsa på arbetsplatsen. Utifrån syftet har vi valt att lägga 
fokus på det främjande som är en vital punkt i hälsopromotion vilket också ses som en 
byggsten i ett hälsoarbete (Winroth, 2018). Föreställningen av hälsofrämjande är en skildring 
av egenskap och effekt; en produkt, en handling, en åtgärd samt arbetsmiljö kan vara 
hälsofrämjande eller ha en hälsofrämjande påverkan på hälsa. Hälsan kan främjas olika 
beroende på hur hälsobegreppet definieras samt vems hälsa som avses. Hälsofrämjande kan 
även ses som ett ställningstagande till hur synen på hälsoarbete ser ut (Hanson, 2004). Till 
skillnad från hälsopromotion som är en strategi för hur hälsoarbete utformas på arbetsplatsen 
bygger hälsofrämjande på utgångspunkt för synen på hälsa samt skildring av vilka handlingar 
och faktorer som kan vara främjande (Hanson, 2004). Att arbeta hälsofrämjande innebär att 
alla insatser som utförs på en arbetsplats syftar till att öka välbefinnande och hälsa samt 
fokusera på möjligheter till god hälsa och samtidigt uppmärksamma hälsorisker (Angelöw, 
2013). Enligt Arbetsmiljöverket (2012) handlar hälsofrämjande åtgärder om arbetets innehåll. 
Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, 
arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Hälsofrämjande ser också hälsa 
som en resurs i människors vardag, och benämns vanligtvis som processen att göra det 
möjligt för människor att öka kontrollen och förbättra deras hälsa (Hanson, 2004). 

Ett hälsofrämjande synsätt fokuserar enligt Hanson (2004) på faktorer som bidrar till att 
stärka hälsa och välmående vilka benämns som friskfaktorer. De mest framträdande 
friskfaktorerna i arbetslivet från ett organisationsfokus är balans mellan krav och resurs och 
tydliga mål som kommuniceras. Vidare diskuterar Winroth (2018) att tid för reflektion, 
återhämtning och utveckling samt skapa förutsättningar för delaktighet genom att kunna 
påverka sin arbetssituation är viktiga komponenter vilka även fungerar som friskfaktorer i 
arbetet. Vidare tar Winroth (2018) upp de främsta friskfaktorerna kopplade till upplevd 
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arbetsmiljö ur ett individfokus vilka benämns som viljan till delaktighet, resurser för att utföra 
arbetet, tid för utveckling samt hälsa som en resurs för att klara vardagens krav.  

5.2. Hälsofrämjande ledarskap och dess förutsättningar  
Hanson (2004) beskriver att ett hälsofrämjande ledarskap består av tre dimensioner; 
personligt ledarskap, pedagogiskt ledarskap samt strategiskt hälsoutvecklande ledarskap. Det 
personliga ledarskapet innebär att ledaren är stöttande, uppmuntrande, kommunicerar, har 
enskild återkoppling med medarbetarna och är tydlig som ledare. Den pedagogiska aspekten 
av hälsofrämjande ledarskapet är att kombinera organisationsmålen med medarbetarnas 
förutsättningar och att relationen mellan chefen, medarbetarna och organisationen fungerar. 
Den strategiska hälsoutvecklande dimensionen handlar om att chefen ska arbeta för att 
utveckla arbetsplatsen till en hälsofrämjande arena (Hanson, 2004). 

Eriksson (2011) menar att ett hälsofrämjande ledarskap skiljer sig från ledarskap generellt. Ett 
hälsofrämjande arbete syftar till att arbeta med både fysiska, psykiska och sociala aspekter av 
arbetet samt att på olika sätt stärka medarbetarna till god arbetsprestation. Vidare bygger ett 
hälsofrämjande ledarskap på att utifrån de förutsättningar, behov och medel som finns på 
arbetsplatsen arbeta för att nå övergripande mål och ökad lönsamhet. En hälsofrämjande 
ledare är med öppenhet engagerad i hälsan på arbetsplatsen. Vidare utvecklar ledaren 
arbetsplatsen till att bli hälsofrämjande genom en stödjande stil, har kunskap och medvetenhet 
kring hälsofrämjande aktiviteter och insatser på kort och långsikt samt agerar förebild för ett 
hälsofrämjande beteende (Eriksson, 2011). 

Angelöw (2013) beskriver förutsättningar för en hälsofrämjande ledare som tydliga krav och 
uppdrag från övre chefer, tydlig ledningsstruktur, en samsyn mellan olika nivåer i 
organisationen, en balans mellan ansvar och befogenheter samt nödvändiga 
beslutsbefogenheterna. Ekonomi är även en vital punkt för skapandet av resurser som tid för 
att klara av arbetsuppgifterna, personella och ekonomiska resurser som är anpassade för 
ledarens uppdrag samt stöd från övre chefer medarbetare och andra aktörer. För att lyckas 
vara en hälsofrämjande ledare och arbeta hälsofrämjande gäller det att avsätta tid och resurser, 
eller omfördela befintliga resurser (Angelöw, 2013).  

5.3. Krav-resursmodellen  
Krav-resursmodellen som utvecklades av Bakker och Demerouti (2007) har en balanserad 
strategi för att förklara såväl negativa som positiva aspekter på yrkesmässigt välbefinnande. 
Modellen har fått ett betydande empiriskt stöd samt erhållit popularitet då modellen kan 
appliceras på varierande yrkesgrupper, oavsett vilka krav och resurser som är aktuella (Corin 
& Björk, 2016). Utifrån krav-resursmodellen (se figur 1) beskrivs faktorer som är relaterade 
till stress och engagemang i arbetslivet utifrån två kategorier, arbetskrav och arbetsresurser 
(Bakker & Demerouti, 2007). 
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Figur 1: Modell över krav och resurser i arbetet. Författarna av studiens översättning av 
Bakker och Demeroutis modell (2007, s. 313). 

5.3.1. Arbetskrav 
Arbetskrav och arbetsresurser antas ge upphov till två separata psykologiska processer, den 
första processen handlar om att den fysiska, psykiska, social och organisatoriska krav som 
leder till fysisk eller psykisk ansträngning. Ansträngningen uppstår då individen använder 
olika strategier för fortsatt prestation trots höga krav (Bakker, 2011). Höga krav kan vara 
psykologiska, kvantitativa, kognitiva och emotionella. Psykologiska krav kan vara hög 
arbetsbelastning medan kvantitativa krav handla om att många uppgifter ska genomföras 
under en viss tidsperiod. Kognitiva krav kan uppstå av att arbetsuppgifterna är komplexa eller 
kräver större uppmärksamhet än vanligt. De emotionella kraven berör slutligen möjligheten 
att uttrycka eller hålla tillbaka känslor i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2016). Dessa höga krav 
kan leda till ohälsa genom att uttömma individens mentala och fysiska energi när det krävs 
hög ansträngning för att bemöta kraven samt för lite återhämtning. Arbete kräver 
kostnadsansträngning och konsumerar resurser, medan arbetsresurser uppfyller 
grundläggande psykologiska behov (Bakker, 2011). 

5.3.2. Arbetsresurser 
Modellens andra process, resurser, beskriver att det finns fysiska, psykiska, sociala och 
organisatoriska resurser i arbetet som är viktiga för att kunna hantera och möta krav. Enligt 
modellen behöver krav i arbetet sig inte vara något negativt för individen. Genom att ha goda 
resurser samtidigt som kraven är höga resulterar inte i lika höga nivåer av ohälsa. Resurserna 
är också viktiga faktorer i sig som kan leda till ökad motivation, vilket kan vara av både inre 
och yttre karaktär. Inre motivation handlar om växande, lärande och utveckling i arbetet 
medan yttre motivation berör  stöd och förutsättningar för möjligheten att nå arbetsrelaterade 
mål. Faktorer som påverkar yttre motivation är viktiga framförallt under utvecklingsarbete då 
de underbygger en större motivation att engagera sig. Resurser i arbetet kan vara funktionella 
för att nå mål, minska arbetskraven och dess fysiska och psykiska kostnader samt vara 
stimulerande av personlig utveckling och lärande (Dellve & Eriksson, 2016).  
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Evidensen för de två processerna, att krav sammanfaller med utbrändhet och att resurser 
sammanfaller med motivation och engagemang, är starka. En arbetsplats resurser kan finnas 
på organisatorisk eller social nivå (Bakker & Demerouti, 2007). Nyare studier har även 
avslöjat samspelet mellan dessa processer där arbetsresurser har visat fungera som 
stötdämpare till höga arbetsbehov och därmed skydda mot hälsoproblem (Dellve & Eriksson, 
2016). 

Individuella resurser 
En vidareutveckling av modellen av Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, och Schaufeli (2009) 
ledde till att även individuella resurser inkluderades under arbetsresurser. Individuella 
resurser berör både skillnader mellan olika individers förmågor att prestera men även orsaker 
till variation för en enskild individs prestation. Individuella resurser påverkar förhållandet 
mellan övriga resurser i arbete såsom engagemang, prestation, självbestämmande och socialt 
stöd. Förutom det direkta sambandet med hälsa kan de individuella faktorerna även ha en 
påverkan på hur individer uppfattar sitt arbete och organisatoriska faktorer. Individuella 
uppfattningar av arbetsmiljön, som arbetsuppgifter, ledarskap, sociala och organisatoriska 
resurser, har samband med arbetstillfredsställelse, engagemang, motivation och prestation 
(Xanthopoulou et al. 2009). 

Sociala resurser 
Sociala resurser i arbetslivet är stöd från kollegor och chefer, och har två olika aspekter; stöd 
och uppmuntran från samhällsfunktioner samt att vid behov kunna få hjälp och rådgivning i 
arbetet (Arbetsmiljöverket, 2014). Regelbundet stöd från chefer och kollegor kan enligt AFS 
(2015:4) minska risken för ohälsa i arbetslivet och tidigare forskning visar även på ett positivt 
samband mellan arbetstagarens hälsa och stöd från både kollegor och chefer (Oxenstierna, 
Ferrie, Hyde, Westerlund & Theorell, 2005). Att ha ett bra stöd i arbetslivet ökar trivsel och 
prestation samt minskar sjukfrånvaro, medan bristande stöd kan ge ökad risk för ohälsa för 
arbetstagaren (Statens Folkhälsoinstitut 2010; Statens Folkhälsoinstitut 2011). Ohälsa som 
bristande stöd kan enligt Arbetsmiljöverket (2016) ge upphov till utmattningsdepression, 
huvudvärk, mag-tarmbesvär, trötthet, depression eller psykisk ohälsa. Enligt WHO (2010) är 
även sociala relationer en resurs för hälsa i arbetslivet, därmed visar Nielsen, Lackermaker, 
Känsälä, Saari, Isaksson och Nielsen, (2015) att det som chef är viktigt att applicera ett 
ledarskap som gör det möjligt för hälsosamma relationer på arbetsplatsen, som innefattar tillit, 
socialt utbyte och stöd. 

Organisatoriska resurser 
Variation, autonomi och feedback är viktiga resurser inom en organisation (Bakker & 
Demerouti, 2007). Genom att arbete med utbildning, öppen kommunikation, som feedback 
och delaktighet ger de positiva effekter på hälsan och välbefinnande för arbetstagarna. Vilket 
även minskar hög arbetsbelastning såsom stress och utmattning samt främjar goda relationer 
på arbetsplatsen (Nielsen et al., 2015). Genom att känna sig delaktig gällande beslut samt 
kunna ha kontroll och inflytande angående arbetsbelastning och tempo i arbetslivet kan en 
god arbetsmiljö skapas (Arbetsmiljöverket, 2016). Därav är det som chef även betydande att 
arbeta utifrån ett bra ledarskap, som främjar delaktighet, stärker individen, strukturerar arbetet 
och ger återkoppling, har positiva utfall på trivsel, prestation och välbefinnande samt minskad 
sjukfrånvaro på arbetet (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Att känna lågt inflytande i arbetet har enligt Oxenstierna et al. (2005) ett samband med ohälsa 
såsom sjukskrivning, trötthet och magproblem, medan Arbetsmiljöverket (2016) visar på att 
låg kontroll kan ge en hög risk för obalans mellan krav och resurser (höga krav men låg 
kontroll), såsom utbrändhet eller depression. Att ha möjlighet att kunna påverka sitt arbete 
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och därmed känna hög kontroll, är positivt för arbetstillfredsställelse, välbefinnande och 
engagemang (Nielsen et al., 2015). 

5.4. Kompetens 
Ofta används kompetensbegreppet kopplat till begreppen yrkeskvinna eller yrkesman där de 
måste ha en viss kompetens för att utföra dess arbetsuppgifter. Kompetens ses även som ett 
bredare begrepp än kunskap, där kunskap ofta innefattas i kompetens. Således är kompetens 
kopplat till den erfarenhet som individen tar med sig till ett nytt arbete (Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist & Davidson, 2011; Winroth, 2018). Kompetens är enligt Hansson (2005) ett 
svårtolkat begrepp eftersom det har många olika innebörder. Dock används fortfarande och 
oftast en av de mest välkända citerade definitioner av kompetens som lyder: 

Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andra kriterier) utföra ett arbete, 

inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström, 1992, s. 21). 

Ellströms definition betonar handlingsförmåga och beskriver kompetens som en förutsättning 
för vad som kan göras om möjligheten till det finns. En individ kan ha en kompetens för att 
utföra vissa arbetsuppgifter, dock kan möjligheten till att användandet av sin kompetens vara 
olika beroende på arbetsplats (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). 

Individers kompetens delas upp i formell och faktisk kompetens. Formell kompetens anses 
vara utbildningserfarenheter och behörighetsbevis som betyg, intyg eller diplom från kurser 
som individen har genomfört. Faktisk kompetens, däremot, är den kompetens individen 
besitter utöver den formella kompetensen, och som krävs för att denne ska kunna genomföra 
arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt (Granberg, 2014). Sammantaget kan kompetens beskrivas 
som en individs förutsättning för att klara av en viss situation, kunna tillämpa åtgärder, eller 
uppnå ett eftertraktat resultat för en arbetsuppgift (Hansson, 2005). Vidare diskuterar Eriksson 
(2011) att kompetens kan ses som en friskfaktor då den individuella utvecklingen kan bidra 
till utökad kompetens vilket därav medför en känsla av ansvar. Eriksson (2011) nämner att 
goda sociala relationer är en friskfaktor vilken kan bidra till individens hälsa men även att 
arbetsgrupper gynnas därav genom effektivitet och utveckling.  

Halmstad kommuns (2018) specifikation på kompetenser som en förvaltningschef bör besitta: 

Du ska ha lämplig högskole- eller universitetsutbildning och har erfarenhet av flerårigt ledarskap. Du har ett 
starkt intresse för människor och är utvecklingsorienterad. Vidare har du förmåga att hantera rollerna som 

omdömesgill person, engagerad ledare och tydlig chef. Kunskap inom ekonomi, styrning och organisation är 
ytterligare kompetenskrav. 

5.5. Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling definieras som en sammanfattad benämning på olika åtgärder som kan 
utvidga och påverka utbudet av kompetens för personalen på en arbetsplats (Ellström, 2010). 
Åtgärderna kan vara olika och handla om rekrytering eller utbildning, av såväl intern som 
extern karaktär. Formella utbildningar kan även förekomma, genom till exempel föreläsningar 
och kurser för personal, men även icke-formell utbildning som konferenser och 
personalträffar. Informellt lärande i det dagliga arbetet är likaså en kompetensutveckling, där 
det handlar om att förbättra förutsättningarna för att skapa en lärmiljö som möjliggör för 
lärande i arbetet (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson, 2011). Sammanfattningsvis 
handlar kompetensutveckling om lärande och är förenade processer, som består av en eller 
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flera av åtgärderna som sammanförts eller ingår i en procedur av åtgärder (Ellström, 2010). 
Ellström (2010) presenterar tre strategier för kompetensutveckling.  

”Lära-på-jobbet”- strategin: 
Strategin framhäver att kompetens bäst utvecklas på arbetet, det vill säga att arbete och 
lärande går hand i hand. Strategin omfattar även olika beståndsdelar. Möten anordnas, 
grupper formas och projekt skapas på arbetsplatsen för att kompetensen ska införskaffas. 
Denna strategi bygger främst på lärandeaktiviteter såsom kurser på arbetsplatsen, möten med 
personalen, besök på andra arbetsplatser, skapande av arbetslag, samt arbete i projekt. Detta 
kan ses som en strategi där lärande och ny kompetens uppkommer i samband med de 
vardagliga arbetsuppgifterna (Ellström, 2010). 

”Lära-sig-själv”- strategin: 
Strategin stödjer en klassisk syn på kompetens och lärande, som främst bygger på aktiviteter 
som arrangerade kurser utanför arbetet. Att facklitteratur köps in samt att studier bedrivs på 
egen hand. Strategin består av tre tydliga steg: kursen utövas av en kursledare utanför 
arbetsplatsen och inköp av litteratur som nämnts ovan, samt självstudier. Kompetensen i 
denna strategi ska överföras från lärare till elev, samt att kompetensen ska förvärvas utanför 
arbetsplatsen och verksamheten. Strategin kallas även för en linjär strategi där kompetensen 
först utvecklas för att sedan användas. (Ellström, 2010) 

”Lära-av-andra”- strategin: 
Den sista strategin är en kombination av de två tidigare strategierna. Genom deltagande i 
nätverk samt externa studiebesök blir lärande av andra, liknande arbetsplatser betydande. 
Strävan är att lära och imitera andra genom att se hur andra går tillväga med sin kompetens. 
Detta sker vanligtvis genom något som kallas ”benchmarkning”. (Ellström, 2010). Ellström 
(2010) anser att genom att eftersträva en integrering mellan två eller flera av strategierna som 
nämndes ovan skapas gynnsammare förutsättningar för ett kompetent lärande i det dagliga 
arbetet. 

5.6. Sammanfattning av teoretisk referensram 
Sammanfattningen grundas i syfte och frågeställningar samt i den teoretiska referensramen 
som innefattar hälsopromotion med fokus på främjande, hälsofrämjande ledarskap, krav- och 
resursmodellen, kompetens samt kompetensutveckling. Dessa har använts för att synliggöra 
förvaltningschefernas förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Vidare 
belyses sambandet mellan dessa förutsättningar genom nedanstående modell (se figur 2), där 
vi ser krav och resurs som viktiga aspekter i mån att skapa stöd. Det hälsofrämjande 
perspektivet grundar sig i friskfaktorer, som kan vara bidragande resurser för lärandet liksom 
att lärandet kan bidra till olika friskfaktorer. Sambandet mellan lärande och olika typer av 
resurser hänger därmed samman med förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap. 
Kopplingen mellan det hälsopedagogiska fältet, där hälsa och lärandet förenas blir således 
tydlig och relevant för studien. 
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Figur 2: Teoretiska referensramens perspektiv och kopplingar till varandra. 

6. Metod 
6.1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
För att studera chefernas stöd och förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap har vi valt att 
tolka chefernas upplevelser med en hermeneutisk utgångspunkt med ontologisk ansats, utifrån 
önskan att skapa ökad förståelse för deras utsagor och därmed empirins underliggande 
budskap. Hermeneutik beskrivs som motsättningen till positivism som står för strävan av en 
absolut kunskap, där vetenskapliga teorier kan bekräftas eller falsifieras utifrån ett empiriskt 
material. Hermeneutik kan ses som en form av tolkning vars syfte är att skapa förståelse för 
den mening, innebörd och de värderingar som finns i en text, en handling, ett beslut eller 
liknande varvid hänsyn tas till den kontext som det tolkade har sin förankring i. Ett 
hermeneutiskt perspektiv har använts vid analysen för att ge ett större utrymme att 
sammanföra förförståelse, erfarenhet, teori och empiri för att nå en djupare kunskap (Thurén, 
2007). I enlighet med Widerberg (2002) förutsätter all förförståelse någon typ av referensram 
eller teori när vi betraktar ett fenomen. I studien användes den teoretiska referensramen som 
grund vid konstruktionen av intervjuguiden.  

Studiens förhållningssätt gentemot det empiriska materialet behandlades genom ett induktivt 
arbetssätt. Induktion bygger på ett arbetssätt där vi på basis av iakttagelserna och empirin 
drog slutsatser av erfarenheterna från intervjuerna för att komma fram till en förklaring. 
Induktion användes även i och med att det empiriska materialet stod i fokus i studiens 
slutsatser (Thurén, 2007).  Studien har även haft influenser av ett deduktivt arbetssätt vilket 
innebär att logiska slutsatser dras i förhållande till en teoretisk bakgrund (Thurén, 2007). 
Deduktion användes dock bara vid utformningen av intervjuguide där teorier och vetenskap 
låg till grund.   

6.2. Design 
Studien har utgått från en kvalitativ forskningsdesign, där intervjuer görs för att samla in 
empiri för att sedan transkribera samt analysera det empiriska materialet (Svensson & Arhne, 
2015). För att ha ett empirinära förhållningssätt, vilket är att rekommendera vid de flesta 
kvalitativa studier, har vi använt oss av en explorativ design. Detta syftar till att söka 
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insikterna eller kännedomen om något problemområde eller fenomen samt kan ge underlag 
till att formulera underlag mer precist (Widerberg, 2002). Vid val av denna design har empirin 
analyserats genom en konventionell kvalitativ innehållsanalys, se rubrik 6.5.  

6.3. Urval  
Studien syftade till att studera förvaltningschefer inom kommunal sektor, vilket inkluderar ett 
arbete med ett övergripande ansvar att leda och utveckla förvaltningen i enlighet med 
kommunens vision och politiskt antagna prioriteringar. Detta var studiens inklusionskriterier 
och därmed genomfördes ett strategiskt urval. Strategiska urval innebär att valet av deltagare 
för studier är klart definierade (Öberg, 2015). För att bredda empirin valdes förvaltningschefer 
inom Hallands Län, kommuner som valdes ut var Halmstad, Varberg, Falkenberg och 
Kungsbacka. Tidigt i studien kontaktades förvaltningschefer i kommunerna genom ett 
missivbrev med information om studiens syfte och frågeställningar. Brevet konstruerades och 
formulerades av författarna till denna studie och skickades ut via mail genom kontakt med 
kommunernas växel som delgav adresserna till samtliga förvaltningschefer. De chefer som 
hade möjlighet och var intresserade av att medverka under den utsatta tidsperiod som 
benämnts som önskvärt i brevet svarade sedan. Påminnelser skickades även ut till de 
förvaltningschefer som inte svarat. Därefter valdes de chefer som visade intresse och 
tillgänglighet utefter tidsram samt var verksamma i olika kommuner. Åtta förvaltningschefer 
valdes ut av de elva som anmält sitt intresse. De åtta chefer som bekräftade medverkan i 
studien ur olika förvaltningar valdes således för att få en ökad representation över 
verksamheterna. 

6.4. Datainsamling 
För att få en god och väl anpassad struktur på vad som ska göras och under vilka perioder 
under projektets gång samt för att underlätta studien, gjordes en tidsplan med hjälp av 
programmet Trello. Tidsplanen justerades under vägens gång då vissa moment behövdes 
omstruktureras. Det teoretiska materialet valdes ut genom dess relevans till fenomenet 
hälsofrämjande ledarskap. För att utöka empirin breddades sökningen med hjälp av andra 
begrepp som rör det hälsofrämjande ledarskapet. Sökord som var återkommande var: Health 
promotion, health promoting leadership, leadership, competence, management och public 
sector. Databaser som användes var: ERIC, Academic Search Elite, PubMed och ABI/Inform 
Global ABI Inform Global.  

Syftet med studien förklarades med ett missivbrev via mail till de tillfrågade chefer som 
ingick i urvalet om deltagande i studien (se Bilaga 1). Tid för utskick av missivbrev samt 
påminnelse gjordes i början av veckan och på tider då vi ansåg att svarsfrekvensen skulle vara 
hög. Utskicken undveks att skickas under lov, röda dagar och dagen innan helg, då möjlighet 
till låg eller ingen svarsfrekvens är större under dessa dagar (Ejlertsson, 2014).  Informanterna 
fick själva välja dag och plats för intervju med ett tidsspann på två veckor. För att få mer 
kunskap och förståelse för hur kommunerna bedrivs och hur förvaltningscheferna arbetar 
studerades relevant litteratur samt togs de del av information som fanns på de olika 
kommunernas hemsidor, inför kommande intervjuer.  

Det empiriska materialet samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer som varade i 40 
till 60 minuter med hjälp av den intervjuguide som sammanställdes utifrån studiens teoretiska 
referensram innan intervjuernas genomförande (se Bilaga 2). Intervjuguiden bestod av öppna 
och beskrivande frågor som var indelade i sju teman; Öppningsfrågor, Hälsofrämjande 
ledarskap, Resurs, Krav, Omgivningsfaktorer, Stödet och Kompetensutveckling/Lärande - 
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som följde studiens syfte och frågeställningar. Genom att använda kvalitativa intervjuer med 
hjälp av intervjuguide fick vi möjligheten att anpassa frågorna och ordningen, men även lägga 
till frågor under intervjuerna. Frågorna konstruerades så att deltagarna kunde tolka frågorna 
fritt beroende på egna tankar, erfarenhet och övriga kontextuella faktorer. För att uppfylla 
studiens syfte var intervjufrågorna bestående genom hela intervjuprocessen med samtliga 
deltagare för att få ett så bestående och likvärdigt utfall som möjligt (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015). 

Intervjuerna genomfördes under deltagande av samtliga författare av studien. Vid 
intervjutillfällena förde en av författarna dialogen med deltagaren och de andra två satt med 
för att ansvara för den digitala inspelningen samt förde anteckningar. Utrymme fanns för 
samtliga författare under intervjun att flika in och ställa följdfrågor. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) är det vitalt att den som intervjuar skapar en god miljö för att få 
intervjupersonen att känna sig säker och fri nog att prata om sina personliga åsikter och 
händelser. Därmed lades särskild vikt vid att deltagarna skulle känna sig bekväma genom att 
skapa en god miljö som ger utrymme till att tala till punkt samt genom nyfikenhet och intresse 
för deltagarnas yrke.  

6.5. Databearbetning och analys 
Efter insamlingen bearbetades och analyserades samt transkriberades intervjuerna noggrant i 
löpande text. En konventionell kvalitativ innehållsanalys användes eftersom den enligt 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) är fördelaktig och applicerbar på olika slags texter.  
Tolkning kan ske på olika nivåer vilket gör den användbar inom olika forskningsområden. En 
konventionell kvalitativ innehållsanalys baseras på erfarenhetskunskap, som uttrycks i såväl 
beskrivningar som tolkningar på olika abstraktion och tolkningsnivåer och hör därmed till det 
hermeneutiska synsättet som är utgångspunkten i studien. Genom att studien utgick ifrån 
en induktiv ansats stärktes analysen och metodvalet då empirin analyserades utifrån 
deltagarnas upplevelser i förhållande till studiens syften (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2017). 

Materialet analyserades genom att alla författare medverkade i analysprocessen för att 
gemensamt tolka materialet. Detta är något Lundman och Hällgren Graneheim (2017) påpekar 
som viktigt med att alla berörda är med i analysen då tolkningar är subjektiva. Detta bidrog 
även till att materialet och dess utsagor som presenterades var direkt kopplade till studiens 
syfte. Själva processen kan se ut på flera olika sätt, men följande beskrivning enligt Lundman 
och Hällgren- Graneheim (2017) visar på hur vi har gått tillväga vid analys av intervju 
texterna. 

Analysen sker i fem steg och i det första steget, meningsenhet, handlar det om att urskilja 
meningar eller fraser vars innehåll svarar på studiens syfte och frågeställningar. Samtlig 
empiri lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Omgivande text togs 
med så sammanhanget kvarstår. Dessa meningar eller fraser kallas meningsbärande enheter. 
När meningsbärande enheter plockades ut hade vi i åtanke att inte använda oss av för stora 
eller för små meningsbärande enheter då det enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2017) 
antingen finns en risk att delar av innehållet går förlorat eller medför att resultatet blir 
fragmenterat. Att sortera och reducera sitt kvalitativa material handlar om att skapa en god 
representation av materialet. Materialet ska återges på ett selektivt med ändå rättvisande sätt 
(Rennstam & Wästerfors, 2015). 
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Tabell 1. Exempel på konventionell kvalitativ innehållsanalys från denna studie.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

IP.3 - “Och utifrån det 
symboliska perspektivet på 
ledarskap att man måste 
vara förebild för annars får 
man inte andra att följa en. 
Det är det svåraste som 
finns, för vi vet precis hur vi 
ska agera men att leva i det 
i en utbildningssituation är 
svårare” 

Utifrån det symboliska 
perspektivet på ledarskap måste 
man vara en förebild för annars 
följer inte andra en. Det är det 
svåraste som finns, för vi vet hur 
vi ska agera, men att leva i det i 
en utbildningssituation är 
svårare. 

Utmaningen att vara en 
förebild i en 
utbildningssituation 
  

Perspektiv på 
hälsofrämjande 
ledarskap 
  

Arbetsform och 
förutsättningar för ett 
hälsofrämjande 
ledarskap 
  

IP 1 -“Som förvaltningschef 
har jag högsta ansvar att 
man har resurser //...// hur 
man bygger upp 
delaktigheten och titta på 
vilka resurser man har. Vi 
måste tänka utanför boxen 
och inte skylla på 
politikerna //...//Jag har 
tillräckligt med stöd 
omkring mig.” 

Som förvaltningschef har jag 
högsta ansvar att man har 
resurser. Uppbyggnaden av 
delaktigheten och titta på 
resurserna som finns. Vi måste 
tänka utanför boxen och inte 
skylla på politikerna. Jag har 
tillräckligt med stöd omkring 
mig. 

Högsta ansvar för 
resurser 

Tillräckligt med stöd 

Stödjande strukturer 
  

Goda möjligheter till 
stöd i det dagliga 
arbetet 

IP 8 - “Det är viktigt att jag 
prioriterar och att jag har 
framförhållning //...// 
prioritering och 
framförhållning är svårt att 
ha men om jag har det i de 
flesta arbetsuppgifter så 
klarar jag också att få 
några oplanerade uppgifter. 
En viktig del är också att 
jag synkar mitt arbetsliv 
med mitt privatliv så att jag 
får tid och möjlighet för 
återhämtning.” 

Det är viktigt att jag prioriterar 
och har 
framförhållning.  Prioritering och 
framförhållning är svårt att ha 
men om jag har det i de flesta 
arbetsuppgifter klarar jag också 
att få några oplanerade uppgifter. 
En viktig del är att jag synkar 
mitt arbetsliv med privatliv så 
jag får tid och möjlighet för 
återhämtning. 

Prioritering och 
framförhållning för 
möjlighet till 
återhämtning 

Sätta upp ramar i 
arbetet 

Hanterbara 
arbetskrav i form av 
prioritering av 
resurser 

IP. 8 - ”Kommunen har vart 
generösa med att ge oss 
chefer 
ledarskapsutbildningar och 
bra sådana. Just nu är det 
mycket UL, utvecklande 
ledarskap. Och den har 
man valt att satsa ännu mer 
på.” 

Kommunen har varit generösa 
med att ge oss chefer 
ledarskapsutbildningar och bra 
sådana. Just nu UL, utvecklande 
ledarskap. Det har man valt att 
satsa ännu mer på. 

Kommunal satsning på 
ledarskapsutbildningar 

Utbildningsmöjlighet Goda förutsättningar 
för 
kompetensutveckling 
och dagligt lärande  

 

Steg två i analysen är kondensering vilket involverar att förkorta meningarna så att innehållet 
blir mer tydligt men utan att ta bort viktiga delar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). De 
meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela 
innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodades vilket leder oss in i det tredje steget 
av analysen som avser att genom begrepp koda om innehållet. En kod är en etikett på en 
meningsenhet som kort beskriver dess innehåll. Koder är redskap för att reducera empirin 
ytterligare men också för att tolka materialet vidare (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
Således skapas en bild av utsagans mening på grund av våra olika tolkningar. I analysen 
kondenserades meningarna genom att vi som författare tillsammans reducerade dem. Därefter 
gav varje författare sin tolkning kring varje enskild mening för att sedan tillsammans föra en 
dialog om vilka kodningar varje meningsbärande enhet skulle ha. 
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Slutligen grupperades koder i kategorier och underkategorier som återspeglade det centrala 
budskapet i intervjuerna. Vi valde att dela in koderna i underkategorier då empirin från 
intervjuerna var omfattande. Genom att koda om varje meningsenhet och dela in i 
underkategorier går det lättare att se vilka huvudkategorier som passar in på flera påståenden 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Därefter resulterade analysprocessen i fyra stycken 
huvudkategorier. För en summerad bild av analysprocessen, se tabell 1. 

6.6. Etiska överväganden 
Vid forskningsstudier finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till både under och efter 
genomförandet av studien. De fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet 
Detta krav berör relevant information som ska framföras för studiens respondenter, det vill 
säga vilken deras uppgift blir i studien, studiens syfte samt upplysa om frivilligheten att delta 
(Vetenskapsrådet, 2011; Ejlertsson, 2014). I denna studie har missivbrevet främst baserats 
utifrån detta krav, missivbrevet avser det informationsbrev som ges till studiens respondenter. 
I brevet redogjordes betydelsefull information kring studiens syfte, vilka etiska 
hänsynstaganden som gjorts samt kommer att göras i studien och rätten till deras frivillighet 
att delta. Ytterligare information och medgivande gavs muntligt innan intervjun. 

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet avser deltagarnas rätt att bestämma över sin medverkan och sina villkor 
inför och under sin medverkan. Skulle någon av aktörerna avbryta sin medverkan bör denne 
inte utsättas för påtryckningar eller påverkan. Forskaren ska därmed inhämta aktörernas 
samtycke (Vetenskapsrådet, 2011; Ejlertsson, 2014). Genom hänsyn till kravet skickades ett 
missivbrev ut till aktörerna där de själva fick anmäla sitt intresse till deltagande i studien. 
Deltagarna i studien fick innan intervjuerna startade även godkänna sitt samtycke till 
ljudinspelning.  

Konfidentiallitetskravet  
Detta krav står för tystnadsplikt beträffande etiskt känsliga uppgifter om aktörerna i studien. 
Därmed skall alla personuppgifter även förvaras så att informanternas identitet inte kan 
avslöjas (Vetenskapsrådet, 2011; Ejlertsson, 2014). I studien presenterades inte deltagarnas 
namn, kön eller ålder istället användes olika siffror för respektive person. Vidare har 
benämningen på deltagarnas olika förvaltningar valts att inte skrivas ut. Detta för att 
utomstående ej ska kunna identifiera deltagarna samt att vi som författare behandlar 
informationen med professionalitet. Då syftet för studien var att belysa hur förvaltningschefer 
upplever förutsättningar var anonymisering främst användbart. Om studiens syfte däremot 
hade varit att belysa skillnader hade benämning på förvaltningscheferna varit av större 
betydelse.  

Vid analysen kodades alla deltagare om för att utesluta att deras identitet gick att igenkänna. 
Det är upp till författarna att bearbetningen och analysen av det insamlade materialet hanteras 
på ett korrekt sätt så att den information som inhämtats inte förs vidare på ett sätt som kan 
skada deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Nyttjandekravet 
Den fjärde etiska principen står för att den insamlade empirin endast får användas för 
forskningsändamål, och får inte användas eller utlånas för andra icke-vetenskapliga syften 
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(Vetenskapsrådet, 2011; Ejlertsson, 2014). Studiens insamlade empiri har endast använts för 
studien och de inspelade intervjuerna har raderats efter transkribering. 

7. Resultat  
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i och kommer utgå ifrån fyra huvudkategorier 
med underkategorier vilka kommer att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. 
Presentationen av empirin kommer att utgå ifrån huvudkategorierna: Arbetsform och 
förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap, goda möjligheter till stöd i det dagliga 
arbetet, hanterbara arbetskrav i form av prioritering av resurser och goda förutsättningar för 
kompetensutveckling och dagligt lärande, se tabell 2.  

Tabell 2. Kategorier av konventionell kvalitativ innehållsanalys från resultatet i studien. 

 Kategorier   Underkategorier 
 

Arbetsform och förutsättningar för ett 
hälsofrämjande ledarskap 

Perspektiv på hälsofrämjande ledarskap 
 Friskfaktorer på arbetet  

Goda möjligheter till stöd i det dagliga arbetet  Stödjande strukturer 

 
Hanterbara arbetskrav i form av prioritering av 
resurser 

Hög arbetsbelastning 
Sätta upp ramar i arbete  

Prioriteringsarbete med urval av tid och 
resurser 

Organisatoriska riktlinjer och 
förutsättningar  

Goda förutsättningar för kompetensutveckling och 
dagligt lärande 

 Utbildningsmöjligheter  
Lära-på-jobbet – Lära-sig-själv – Lära-

av-andra. 
 

7.1. Arbetsform och förutsättningar för ett hälsofrämjande 
ledarskap 
I denna kategori beskrivs chefernas upplevelse av hälsofrämjande ledarskap som arbetsform 
och hur det sammankopplas med friskfaktorer och förutsättningar för att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap. Underkategorierna belyste chefernas upplevelse av vilka faktorer 
som bidrar och stärker ett hälsofrämjande ledarskap inom organisationen.  

7.1.1. Perspektiv på hälsofrämjande ledarskap 
Cheferna beskrev även relevansen av att vara en förebild och utmaningen att få medarbetare 
att följa en. Cheferna belyste detta som ett symboliskt ledarskap vilket innebär att föregå med 
gott exempel genom aktiva handlingar som feedback, fysisk aktivitet, god kommunikativ 
förmåga vilket sedan kan leda till att medarbetarna blir inspirerade att utöva hälsofrämjande 
aktiviteter under arbetstid.   
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Och utifrån det symboliska perspektivet på ledarskap att man måste vara förebild för annars får man inte andra 
att följa en. Det är det svåraste som finns, för vi vet precis hur vi ska agera men att leva i det i en 

utbildningssituation är svårare. 
-IP.3 

Cheferna belyste även svårigheterna i att kunskap och viljan att agera hälsofrämjande oftast 
finns men att i ett utbildningssyfte kan detta försvåras. Utbildningssyfte syftar till det 
kontinuerliga dagliga arbetet. Hälsofrämjande ledarskap beskrevs även som att ha både rätt 
förutsättningar för jobbet men också att man är uppmärksam på situationer som kan bidra till 
en förhöjd risk för ohälsa. 

7.1.2. Friskfaktorer på arbetet 
Cheferna förklarade att friskfaktorer i arbetet kan bestå av en kultur och miljö som skapar 
förutsättningar för att främja hälsa och behålla det friska. Andra aspekter som uttrycktes var 
att delaktighet och arbetsglädje ingick i en hälsofrämjande arbetskultur. Cheferna förklarade 
även att vara ett föredöme som ledare genom att uppmuntra och aktivt arbeta med 
friskfaktorer rörande hälsan, såväl fysisk som psykisk.  

Hälsofrämjande ledarskap tycker jag är när man försöker få en kultur och en miljö som gör att man behåller sig 
frisk och kanske till och med kanske blir friskare. Då tror jag det beror på kulturen i sig men också på 

förutsättningar för att kunna ha en kultur, som chef och ledare så får man väl kanske jobba mycket med att vara 
ett föredöme tänker jag. 

- IP.6 

7.2. Goda möjligheter till stöd i det dagliga arbetet 
I denna kategori beskrev cheferna det upplevda stödet i organisationen för att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap. Underkategorin visar på såväl befintliga som önskvärda stödjande 
strukturer och resurser inom organisationen. Chefernas upplevda stöd beskrevs som 
tillräckligt i mån av god feedback-kultur med andra förvaltningschefer och stödjande nätverk.  

Stöd i form av personalfunktioner som HR ansågs vara väl förankrade och tillgängliga vid 
olika hälsorelaterade problem och frågor.  

7.2.1. Stödjande strukturer 
Cheferna upplevde tillräckligt med stödjande strukturer inom organisationen, de strukturer 
som nämndes var HR-funktioner, företagshälsovård, respektive nämnd, andra 
förvaltningschefer samt feedback från verksamhetschefer. Dock ansågs inte resurserna vara 
likvärdiga på respektive förvaltning vilket berodde på förvaltningarnas storlek och antal 
medarbetare. Cheferna upplevde att då de har en hög grad av autonomi och därav finns goda 
möjligheter att forma sitt eget stöd.  

Som förvaltningschef har jag högsta ansvar att man har resurser //...// hur man bygger upp delaktigheten och titta 
på vilka resurser man har. Vi måste tänka utanför boxen och inte skylla på politikerna//...//Jag har tillräckligt 

med stöd omkring mig. 
- IP. 1 

Vidare förmedlade cheferna att centrala resurser finns att tillgå men att ansvaret att ta del av 
dessa vilade på eget bevåg.  Då förvaltningscheferna har det högsta ansvaret för fördelning av 
resurser resonerade man kring att tänka utanför ramarna i form av att skapa kreativa arbetssätt 
för att skapa delaktighet och att arbeta med hälsorelaterade frågor. Cheferna visade 
medvetenhet för politikens roll och att ansvaret för fördelning av resurser för hälsofrämjande 
arbete inte enbart kunde vila på politikerna. Största ansvar menade cheferna låg på 
förvaltningscheferna själva.  
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Ja, jag tycker, alltså vi har ju en personalfunktion, en HR funktion som stöttar oss i de då //...// Så resurserna 
finns, sen kanske man inte har resurser på respektive förvaltning men däremot finns de ju liksom centrala 

resurser att tillgå i det då. Det gäller ju bara att se till att be om hjälp, helt enkelt.  
- IP.7 

7.3. Hanterbara arbetskrav i form av prioritering av resurser 
Under denna kategori förmedlade cheferna deras upplevda arbetskrav inom organisationen 
där cheferna upplevde att arbetskraven inte ansågs vara för höga. Vikten av att sätta upp 
arbetsförordningar och att individuellt styra sin arbetstid beskrev cheferna som vitalt. Vidare 
beskrevs förmågan att hantera arbetssituationen som fördelaktig ur ett hälsoperspektiv. 
Cheferna beskrev att resurser fanns att tillgå men det är en prioriteringsfråga i form av att 
aktivt arbeta med hälsorelaterade frågor. Cheferna diskuterade även problematiken kring att 
inte prioritera dessa frågor med kopplingar till minskad kunskap inom organisationen.  

7.3.1. Hög arbetsbelastning 
Cheferna belyste att en hög arbetsposition ofta leder till att det ställs högre krav. Dessa krav 
beskrevs som individuella i form av den egna förmågan att hantera situationer i arbetet vilket 
kan öka ansvaret på cheferna.  

Sen tror jag att ju högre upp i strukturen du hamnar desto högre krav ställs det på ens egen förmåga att hantera 
ens arbetssituation därför att med mer ansvar kommer också mer arbetsbelastning. 

- IP. 3 

Arbetsbelastningen beskrevs som hög i form av långa arbetsdagar, dock beskrevs den som 
hanterbar då cheferna upplevde hög kontroll och stort inflytande samt känsla av autonomi 
över sin arbetssituation. Cheferna belyste även att arbetskraven sågs som motiverande i mån 
om att vara en hälsofrämjande ledare. 

7.3.2. Sätta upp ramar i arbetet 
Cheferna beskrev vikten av framförhållning i form av prioriteringar och planering för att 
skapa ett hållbart förhållningssätt till sitt arbete. Om detta prioriteras menar cheferna att risken 
för oförutsägbara situationer och arbetsuppgifter kan minskas och på så sätt skapa utrymme 
för återhämtning.  

 Det är viktigt att jag prioriterar och att jag har framförhållning //...// prioritering och framförhållning är svårt att 
ha men om jag har det i de flesta arbetsuppgifter så klarar jag också att få några oplanerade uppgifter. En viktig 

del är också att jag synkar mitt arbetsliv med mitt privatliv så att jag får tid och möjlighet för återhämtning. 
- IP. 8 

Vidare belyste cheferna vikten av att sätta upp arbetsförordningar för sig själva i mån om att 
skapa balans i såväl arbetslivet som privatlivet. Tid för återhämtning ansåg cheferna vara en 
möjlighet som kan bidra till en god hälsa.  

7.3.3. Prioriteringsarbete med urval av tid och resurser 
Cheferna förklarade att budget och resurser för hälsofrämjande frågor finns att tillgå, dock 
beskrev cheferna det som en prioriteringsfråga. Att inte skapa tid och utrymme för dessa 
frågor ansågs enligt cheferna vara ett aktivt val som inte går att ursäkta. Cheferna belyste 
vikten av att prioritera förebyggande och främjande frisk- och hälsorelaterade frågor.  

Alla förvaltningschefer har ju en budget i hälsofrämjande frågor och att säga att man inte har pengar över till det 
är skitsnack. Då får man titta på andra utgifter. För om man inte jobbar med dessa frågor blir det problematiskt 

och organisationen kommer att krympa i kunskap. 
- IP.1 
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Deadlines och dagliga leveranser påverkar även utrymmet vilket kräver ett stort engagemang 
från chefen kring hälsofrämjande frågor. Vidare beskrev cheferna problematiken med att inte 
prioritera dessa typer av frågor inom såväl organisationen som chefens dagliga arbete för 
risken att kunskapen för hälsorelaterade arbetsfrågor minskar inom organisationen. Enligt 
cheferna faller det ofta mellan stolarna då man ansåg att hälsofrämjande insatser inte alltid är 
ekonomiskt försvarbart i form av brist på tydliga kortsiktiga effekter. 

 7.3.4. Organisatoriska riktlinjer och förutsättningar för hälsofrämjande arbete  
Hanterbara arbetskrav i form av prioritering av resurser kan vidare kopplas till kommunen 
som är en politiskt styrd organisation där cheferna måste förhålla sig till såväl lagar som 
politikens inflytande. Detta upplevde cheferna som hanterbart då det präglas av stora 
möjligheter och få begränsningar. Cheferna beskrev även att ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete till stor del följs genom checklistor och punkter som behandlar den 
psykosociala arbetsmiljön. Vidare beskrev cheferna att alla chefer och fackliga ombud har 
utbildats kring den sociala arbetsmiljön. Cheferna menade också att riktlinjer för 
Arbetsmiljöverkets författningssamling fanns men att dessa ofta bleknar i organisationen och 
det upplevs som önskvärt med kontinuerligt lärande och uppföljningar kring AFS:en.  

//...// dem som jobbar med hälsa och arbetsmiljö där pågår mycket diskussioner kring hur vi kommer tillrätta 
med organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

- IP. 6 

Trots riktlinjer och policys i förvaltningarna upplevdes inte politiken som en begränsning då 
de i rollen som förvaltningschef bara är ett steg från den beslutande makten, vilket upplevdes 
bidra till ökade möjligheter och resurser. Vidare beskrev cheferna att maktskiften, 
lagstiftningar, policys och andra organisatoriska förändringar inte påverkar ett hälsofrämjande 
ledarskap. Cheferna belyste även utmaningen av yttre granskningar från exempel media att 
verifiera värdet av hälsofrämjande insatser i en offentlig verksamhet.  

 Jag upplever inte det politiska som en begränsning utan jag är bara ett steg från den beslutande makten och det 
är inget som står över, ja det finns lagar och så men kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bestämmer ju, 
det är ju de som tar alla beslut. Så jag känner att kommunen är nära, stora möjligheter, långsiktigt fokus och 

ganska mycket resurser. Inga begränsningar utan snarare möjligheter. 
- IP. 4 

7.4. Goda förutsättningar för kompetensutveckling och dagligt 
lärande 
I denna kategori beskrivs chefernas upplevelse av kompetensutveckling och lärande på 
arbetsplatsen för att tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap. Cheferna belyste att kommunerna 
är frikostiga med utbildningsmöjligheter och har ett stort fokus på utvecklande ledarskap. 
Lärandet sker i såväl grupp som på individnivå enligt cheferna i form av eget initiativ till 
lärande och nätverk med andra.  

7.4.1. Utbildningsmöjligheter 
Cheferna belyste att resurser för utbildningsmöjligheter finns att tillgå i form av olika 
utbildningsinsatser. En av dessa insatser som cheferna har fått tillgå är UL (utvecklande 
ledarskap) vilket ansågs givande i mån om kompetensutveckling gällande ledarskap.  

Kommunen har vart generösa med att ge oss chefer ledarskapsutbildningar och bra sådana. Just nu är det mycket 
UL, utvecklande ledarskap. Och den har man valt att satsa ännu mer på. 

- IP. 8 
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Vidare beskrev cheferna att kompetensutveckling sker genom nätverkande och praktiskt 
utövande med andra förvaltningschefer. Cheferna belyste även att prioritering av sin 
personliga kompetensutveckling är vital för utveckling och lärande i såväl ledarskap som i 
andra kompetenser gällande organisationen.  

7.4.2. Lära-sig-själv - Lära-av-andra - Lära-på-jobbet 
Cheferna belyste även här aspekten av att prioritera sin egen kompetensutveckling i form av 
aktivt nätverkande med medarbetare vilka besitter specifik kunskap i olika frågor. Cheferna 
beskrev även att egen reflektion i det dagliga arbetet är ett förhållningssätt som kan bidra till 
ökad kompetens. Cheferna menade att kompetens inte enbart sker genom utbildning, kurser, 
nätverkande samt föreläsningar utan sker på daglig basis genom kontinuerligt söka nya former 
och vägar för ökat lärande.  

Jag har byggt upp så jag har biträdande förvaltningschef, utan -- och den matchen vi har, vi är rätt olika. Vi har 
en öppen dialog…det lär jag mig jättemycket på, det gör att det vi gör tillsammans blir bättre… det är ju lärande 
hela tiden. Jag skulle inte heller funka om jag inte höll på med att skumma, läsa. Vi har ju verksamheter som är 

väldigt utåtriktade, vi har en verksamhetsorienterad förvaltning och då är ju lärandet grupp viktigt. 
- IP. 5 

Cheferna beskrev att de genom chefsforum och gruppmöten har möjlighet att ta upp problem 
och diskutera hur dessa ärenden ska lösas. Vilket leder till ett gemensamt lärande i form av 
nätverk och dialog med andra. Cheferna belyste vidare att lärande sker dagligen genom både 
handling, social interaktion samt enskilt kunskapssökande.  

8. Diskussion 
Diskussionen inleds med en resultatdiskussion i relation till studiens bakgrund, tidigare 
forskning samt teoretiska referensram. Därefter följer studiens metoddiskussion där 
författarna ställer sig kritiska till både såväl utförande som sammansättning av studiens 
metoddelar. 

8.1. Resultatdiskussion 
Studien syftade till att belysa hur förvaltningschefer i kommuner i Hallands län upplever 
förutsättningarna för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Frågeställningarna som följde 
var “Hur upplever cheferna stödet för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap?”, “Hur 
upplever cheferna förutsättningarna för krav och resurser i mån om att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap?”, “Hur upplever cheferna förutsättningar för kompetensutveckling 
i form av lärande på arbetsplatsen för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap?”. 
Resultatdiskussionen kommer att följa samma struktur som resultatet där de övergripande 
kategorierna kommer att diskuteras i förhållande till tidigare forskning och den teoretiska 
referensramen. 

Det framgick under intervjuerna att de chefer som valde att medverka i studien hade ett 
intresse för hälsa och att främja den. Således kunde cheferna bidra med kunskap och tankar 
om sitt hälsofrämjande ledarskap vilket bidrog till ett givande och intressant resultat. 
Chefernas positivitet gav således bidrag till intressanta åsikter om deras förutsättningar för ett 
hälsofrämjande ledarskap. Om deltagarna inte haft personligt intresse för hälsa hade resultatet 
kunnat se annorlunda ut, även om det hade bidragit med en intressant inblick i chefernas 
arbete.  
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8.1.1. Förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap 
Chefernas upplevelse av ett hälsofrämjande ledarskap går i linje med tidigare forskning och 
teorier. Cheferna beskriver en hälsofrämjande ledare som att vara en förebild i form av ett 
symboliskt ledarskap genom aktiva handlingar genom både fysiska och psykiska 
handlingar.  Det framkom även att det fanns flera likheter i hur de anser att de är som 
hälsofrämjande ledare och hur de tycker att en hälsofrämjande ledare ska vara. Vilket även 
kan styrkas av Justesen et al. (2017) som pekar på betydelsen av att ledare har förståelse för 
sin roll i ett hälsofrämjande arbete samt visar engagemang och deltagande i olika 
hälsofrämjande interventioner. Problematiken kring chefernas upplevelse av hälsofrämjande 
ledarskap är att definitionen enligt Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) tenderat att 
innefatta olika betydelser som varierar från att utveckla en hälsosam arbetsmiljö till att 
organisera hälsosamma livsstilsaktiviteter. Därav kan tolkningen av förutsättningar för 
ledarskapet försvåras då det kan skilja sig mellan cheferna beroende på vilket perspektiv de 
har. 

I studiens resultat lyfts även friskfaktorer i arbetet som delaktighet och arbetsglädje. Kultur 
och miljö som främjar och behåller det friska beskrivs även som en förutsättning för en 
hälsofrämjande arbetsplats. Enligt Winroth (2018) är viljan till delaktighet samt hälsa som en 
resurs i ett dagligt arbete viktiga friskfaktorer. Chefernas upplevelse av att uppmuntra och 
aktivt arbeta med fysiska och psykiska aktiviteter för att vara ett föredöme kan enligt Eriksson 
(2011) vara en vital faktor för att främja hälsan på arbetsplatsen. Cheferna beskrev att 
delaktighet och påverkan genom involvering i beslut är betydande faktorer för hälsan vilket 
även Önnevik (2010) menar stärker individens välmående. Cheferna beskrev att 
förutsättningar för att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap i form av en främjande 
kultur för hälsofrågor var vitalt. Winroth (2018) menar att skapa förutsättningar för 
delaktighet genom att kunna påverka sin arbetssituation är viktiga komponenter vilka även 
fungerar som friskfaktorer i arbetet. Cheferna beskrev att organisationskulturen och deras 
egen inställning till hälsa såväl psykiskt som fysiskt hade påverkan på deras hälsa. Detta kan 
kopplas ihop med Eriksson (2011) som menar att prestation, utveckling och trivsel kan öka på 
arbetsplatsen genom att fokusera på att bevara, utveckla och inventera de faktorer som bidrar 
till god hälsa på arbetsplatsen.  

I resultatet framkom med tydlighet att cheferna upplevde att ett föredömligt agerande var en 
viktig faktor i ett hälsofrämjande ledarskap. Dellve och Eriksson (2016) visar även att ett 
ledarskap som arbetar med hälsofrämjande och hållbara arbetsplatser minimerar påfrestande 
krav i arbetet. Cheferna beskrev att möjlighet till utrymme för att arbeta med hälsorelaterade 
frågor var vital för ett hälsofrämjande arbete. Eriksson (2011) menar att ett ledarskap med hög 
delaktighet och kommunikation, kontroll i arbetet samt ett positivt socialt klimat gynnar 
välbefinnandet. Cheferna förmedlade även att delaktighet och samverkan genom gruppsamtal 
och att ha en helhetssyn i organisationen var vitala för ett hälsofrämjande ledarskap. Dellve 
och Eriksson (2016) pekar på graden av såväl direkt betydelse för hälsan men även indirekt 
genom ökat engagemang, motivation samt effekter för hälsan i verksamheten. 

8.1.2. Stöd i arbetet 
Ur resultatet går det att urskilja att cheferna upplevde stödet som tillräckligt i mån av nätverk 
och en väl fungerande feedback-kultur vilket kan kopplas till krav- och resursmodellen av 
Bakker och Demerouti (2007). Vidare belyser modellen att feedback och autonomi är 
betydande resurser på en arbetsplats och genom att arbeta med dessa faktorer bidrar det till 
positiva effekter på hälsan för arbetstagarna. Modellens synsätt av stöd och sociala resurser i 
arbetslivet går i linje med AFS (2015:4) som visar att regelbundet stöd från chefer och 
kollegor kan minska risken för ohälsa i arbetslivet. Vidare framkom det att stödjande 
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strukturer i form av HR-funktioner, övriga förvaltningschefer och företagshälsovård var väl 
förankrade i organisationerna. Chefernas upplevda stöd i relation till deras arbetsmiljö kan 
kopplas till Oxenstierna et al. (2005) vilka belyser ett positivt samband mellan arbetstagarens 
hälsa och stöd från kollegor och chefer. I resultatet framkom det att stödet kan skilja beroende 
på förvaltning. Eriksson (2011) belyser att chefer i dagens organisationer står inför 
begränsade resurser gällande former för stöd. Detta kan vi koppla till de olikheter av resurser 
inom förvaltningarna som cheferna belyste, vilka enligt Eriksson (2010) kan påverka 
chefernas stöd. Resultatet visar att cheferna upplever att organisationsstrukturer och politiken 
stödjer utveckling och arbetet av en hälsofrämjande arbetsplats. Detta motsäger tidigare 
forskning som visar på att chefer generellt inte upplever tillräckligt med stödjande strukturer 
såsom HR-funktioner, ledarskapsutbildning samt administration (Nyström, 2009). Larsson et 
al. (2015) visar i sin studie att vid hantering av arbetsplatshälsa inom den offentliga sektorn 
riktar cheferna sig inte till ledande befattningshavare för stöd utan inriktar sig på enskilda 
lösningar. I resultatet i studien belyste cheferna att stödjande strukturer var tillräckliga men att 
ansvaret att ta del av dessa vilade på dem själva. Detta kan vi tolka som att cheferna upplevde 
hög grad av autonomi och därav kan forma sitt eget stöd, vilket går i linje med Bakker och 
Demeroutis (2007) modell som visar på att individuella resurser påverkar förhållandet mellan 
övriga resurser i arbetet såsom engagemang, prestation, självbestämmande och socialt stöd. 
Nielsen et al. (2015) visar att som chef är det viktigt att applicera ett ledarskap som gör det 
möjligt för hälsosamma relationer på arbetsplatsen, som innefattar tillit, socialt utbyte och 
stöd. Därmed ser vi kopplingen till relevansen av förutsättningar för ett hälsofrämjande 
ledarskap som innebär att ledaren är stöttande, uppmuntrande, kommunicerar, har enskild 
återkoppling med medarbetarna och är tydlig som ledare.  

8.1.3. Krav och resurser i arbetet 
Cheferna upplevde att arbetsbelastningen var hög i form av långa arbetsdagar och stort 
ansvar, detta ansågs dock inte har en negativ påverkan på det hälsofrämjande ledarskapet. 
Arbetskraven sågs som rimliga i den mån det fanns balans mellan krav och möjligheter i form 
av arbetsförordningar och tid för återhämtning. Bakker (2011) menar utifrån krav- och 
resursmodellen, att en hög ansträngning gällande arbetskrav kan leda till ohälsa. Då cheferna 
menade att arbetskraven var hanterbara visade således resultatet att arbetsbelastningen var 
hög vilket vi tolkar som att dessa faktorer fortsättningsvis kan leda till risk för ohälsa. Detta 
styrks av Bakker (2011) som menar att arbetet kräver kostnadsansträngning och konsumerar 
resurser medan arbetsresurser uppfyller grundläggande psykologiska behov. Så länge 
arbetsresurserna finns tillgängliga kommer arbetskraven ses som hanterbara.   

Larsson et al. (2015) menar att chefer i politiska organisationer med hög grad styrs av snabba 
beslut och politiska initiativ med kort varsel i det dagliga arbetet vilket kan bidra till en hög 
arbetsbelastning och ökade krav. Även här belyser cheferna att det kan skilja sig beroende på 
förvaltning. Hur stora kraven och förväntningarna är beror bland annat på den omgivande 
förvaltningens storlek och komplexitet. Nyström (2009) belyser relevansen av att som chef ha 
en förståelse för organisatoriska strukturer och processer. Detta är något som cheferna 
beskriver att dem besitter i form av förståelse för den politiska strukturen och dess 
förväntningar. I resultatet kunde vi urskilja att cheferna inte upplevde att den politiska 
styrningen påverkade deras arbetskrav. Cheferna belyste att i form av egna arbetsförordningar 
och hög kontroll kunde kraven minimeras och på så sätt upplevas som rimliga. Nielsen et al. 
(2015) och Bakker (2011) anser att möjlighet till att påverka arbetet bidrar till känslan av hög 
kontroll vilket ger ökat välbefinnande, arbetstillfredsställelse och engagemang. Cheferna 
belyste att hög delaktighet gällande beslut samt inflytande med koppling till arbetsbelastning i 
positiv bemärkelse påverkar det hälsofrämjande ledarskapet. Enligt Arbetsmiljöverket (2016) 
är dessa faktorer betydande för ett hållbart arbetsliv. I resultatet kan vi utläsa att cheferna var 
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väl bekanta med riktlinjer för AFS:en (2015:4) men att dessa ofta försummas på grund av 
andra prioriteringar inom organisationen. Föreskriften ställer krav på att ledare ska ha 
kunskap och kunna sätta upp mål för att främja hälsa på arbetsplatsen samt skapa resurser för 
att uppnå mål eller hantera krav i arbetet. Detta styrker relevansen för kontinuerligt lärande 
och uppföljning kring AFS:en.  

Cheferna beskrev vidare att arbetskraven sågs som motiverande och inspirerande vilket går i 
linje med krav- och resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007) som belyser att krav i 
arbetet inte nödvändigtvis behöver vara negativt.  Resurser i arbetet kan ge inre motivation 
och yttre motivation vilket gör att arbetskraven känns överkomliga. Yttre motivation som stöd 
och förutsättningar för att nå mål är de som ofta beskrivs av cheferna som mest relevanta ur 
ett hälsostrategiskt perspektiv. Tolkningen vi gör av detta är att det främst är stöd ur ett 
organisationsperspektiv som ledarna anser vara nödvändigt för att bedriva ett hälsofrämjande 
ledarskap.  

Resultatet visar även på att för att uppleva rimliga krav krävs även resurser inom 
organisationen. Resurserna ansågs vara viktiga faktorer för ökad motivation och då av främst 
av yttre karaktär. Ekonomi var en övrig faktor som ansågs vital i form av att resurser inom 
detta fält fanns att tillgå men att fördelningen och prioritering av både tid och resurser är 
betydande. Detta går att tolka med Angelöws (2013) och Erikssons (2011) beskrivningar av 
förutsättningar för en hälsofrämjande ledare som belyser tydliga krav från övre chefer, tydlig 
ledningsstruktur, en balans mellan ansvar och befogenheter samt nödvändiga 
beslutsbefogenheter. Vidare beskriver Angelöw (2013) och Eriksson (2011) även ekonomi 
som en vital punkt för skapandet av resurser för att arbeta hälsofrämjande. För att lyckas vara 
en hälsofrämjande ledare och arbeta hälsofrämjande gäller det att avsätta tid och resurser, 
eller omfördela befintliga resurser, vilket är något cheferna pekar på upprepade gånger under 
intervjuerna. 

Problematiken är enligt cheferna att hälsofrämjande insatser oftast faller mellan stolarna och 
menar att det således gäller att prioritera de ekonomiska resurser som finns att tillgå. Cheferna 
upplevde att hälsofrämjande insatser inte alltid är ekonomiskt försvarbart i form av brist på 
tydliga effekter. Enligt Winroth (2018) vore det både ekonomiskt för såväl samhället som för 
organisationer om det lades mer resurser på både förebyggande och hälsofrämjande arbete. 
Därav anser författarna att fokus på direkt hälsofrämjande arbete är vitala och att 
förevändningar ej är en orsak till låg prioritering av insatser för hälsa. Slutligen borde 
intresset för såväl arbetsgivaren som den enskilde individen att skapa förutsättningar för god 
hälsa på arbetsplatsen vara betydande.  

8.1.4. Kompetensutveckling 
I resultatet kan vi utläsa att cheferna ställs inför krav på kunskap som bland annat lagstiftning, 
administrativa system, ekonomi samt sociala relationer som att lyssna, ge feedback och 
hantera konflikter. Studiens resultat visar även på att resurser för kompetensutveckling i form 
av ett brett utbud av utbildningar är enligt cheferna vitalt för ett hälsofrämjande ledarskap. 
Rappe och Zwick (2007) visar på att ledarskapsutbildning bidrar till kompetens inom 
ledarskapet och får vidare en positiv inverkan i form av högre kompetens och tillfredsställelse 
i arbetet. Detta kan få effekter på såväl individ som verksamhetsnivå. Tillgången till 
kompetensutveckling menar cheferna bidra till ökat lärande och att prioritering av sin 
personliga utveckling är vital för såväl lärande, det hälsofrämjande ledarskapet som övriga 
kompetenser inom organisationen. I resultatet beskrev cheferna att de lär sig genom att 
nätverka med andra förvaltningschefer, anställda och externa parter. Att förstå, utnyttja och 
använda sociala nätverk har enligt Medina och Medina (2017) stor betydelse för skapandet av 
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ny kunskap samt lärande som kompetensutveckling. Cheferna upplevde en stödjande lärmiljö 
i form av ledarskapsutbildning, gruppmöten och enskild reflektion. En stödjande lärmiljö 
bidrar enligt Kock (2010) till höga effekter av integrerad kompetensutveckling på såväl 
individ- som verksamhetsnivå. Cheferna belyste vidare att kompetensutveckling även sker på 
daglig basis genom att de söker nya former för lärande genom social interaktion, handling 
samt enskilt kunskapssökande. 

Utifrån ovanstående gör vi kopplingar till Ellströms tre strategier där “lära-sig-själv”, “lära-
av-andra” och “lära-på-jobbet” tydligt framkommer. Ur resultatet kan vi urskilja att ”lära-av-
andra” var främst förekommande som är en kombination av de andra två strategierna då den 
enligt Ellström (2010) eftersträvar integrering mellan två eller flera av strategierna för att 
skapa mer fördelaktiga förutsättningar för ett kompetent lärande i det dagliga arbetet. Med 
stöd av tidigare forskning och resultatet kan vi utläsa att kompetensutveckling är av stor 
betydelse för lärande. Kompetensutveckling kan ge goda effekter vilket enligt Kock (2010) 
kan bidra till ökad yrkeskompetens, ökad motivation för lärande samt ökat självförtroende. 
Det finns således starka indikationer på att effekterna av kompetensutveckling verkar ha 
samband med möjligheter till lärande på arbetsplatsen. Med de breda möjligheterna till 
kompetensutveckling drar vi tolkningen att cheferna har goda förutsättningar för ökad 
kompetens inom hälsofrämjande ledarskap. 

Slutligen menar Berry, Mirabito och Baun (2010) att kunskap om hälsofaktorer och 
organisatorisk kompetens är väsentlig för att arbeta strategiskt med hälsofrämjande aktiviteter 
på arbetsplatsen. Vidare diskuteras att aktiviteter bör anpassas till rådande situation inom 
organisationen med hänsyn till medarbetare, storlek och vilja till engagemang och förändring, 
för att effekt ska säkerställas. Detta menade cheferna kan vara problematiskt i mån av att 
hälsofrämjande arbete inte alltid kan visa på kortsiktiga effekter såsom ekonomiskt 
gynnsamma faktorer, ökad psykosocial arbetsmiljö samt upplevelse av god hälsa.  

Ur ett hälsopedagogiskt perspektiv kan kompetens ses som en friskfaktor då den individuella 
utvecklingen enligt Eriksson (2011) kan medföra en känsla av ansvar i form av utökad 
kompetens. Resurser och förutsättningar för kompetensutveckling blir således vitalt i mån om 
att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap där friskfaktorer som delaktighet, kommunikation 
och relationer ligger till grund för en “god” arbetsplats (Eriksson, 2011). Lärande och 
kompetensutveckling kan således bidra till olika friskfaktorer liksom friskfaktorer kan bidra 
till lärande. En hälsosam organisation är troligtvis lärande, men en lärande organisation är inte 
alltid hälsosam.  

8.2. Metoddiskussion  
Studien har utgått från ett hermeneutiskt synsätt för att belysa de upplevelser 
förvaltningschefer har av förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap. Valet av synsätt 
överensstämde studiens syfte och som även genomsyrades i studiens olika delar. Trots det kan 
ett hermeneutiskt synsätt kan ha påverkat studiens giltighet. Med giltighet menas om studien 
synliggör det den avser att göra för dess trovärdighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2017). Svagheterna kan vara att med vår förförståelse har vi både under intervjuerna liksom 
vid analysen tolkat intervjumaterialet utifrån våra egna erfarenheter. Förförståelse handlar om 
vad vi själva har för erfarenheter kring ämnet som behandlas samt teoretisk kunskap men 
också förutfattade meningar. Trovärdighet handlar bland annat om hur forskarens 
förförståelse har satt sin prägel på analysen och resultatet. Trovärdighet och giltighet 
kontrollerades i studien genom att analysprocessen och resultatet är tydligt beskrivet och 
stärks med citat från intervjupersonerna i studien. Trovärdigheten i resultatet stärks även 
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genom att intervjuerna skedde enskilt och detta skapar en trygghet som kan bidra till att 
cheferna talade så sanningsenligt som möjligt om ämnet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2017). 

Innan studien resonerades det om vilken referensram som ska ligga till grund, induktiv eller 
deduktiv. Eftersom hälsofrämjande ledarskap är ett område som det forskats en del om finns 
det ett flertal teorier att använda som ramverk för studien. Forskningen visar på en avsaknad 
av kunskap om ledares upplevelser av förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande 
ledarskap, därför är det av hälsopedagogisk relevans att undersöka chefers upplevelser. 

Induktion betraktades som gynnsam för studien då det induktiva arbetssättet bidrar till ett 
handlingsätt som kan förklara slutsatser från empiriska erfarenheter. En induktiv ansats kan 
bidra till en bred tolkning och utifrån dessa försöka skapa en giltig slutsats byggd på 
generalisering (Thurèn, 2007). Hermeneutiken kan således skapa en mer breddad förståelse 
för verkligheten genom dess acceptans av ett flertal olika tolkningar, därav valdes en 
kvalitativ studiedesign. Ett deduktivt genomförande med slutsatser om en teoretisk idé som 
bakgrund hade kunnat ge en tydligare bild, dock något vinklad utifrån tidigare antaganden 
(Ödman, 1994). 

Studien var tänkt att utgå från ett strategiskt urval vilket innebär att intervjupersonerna 
noggrant valts ut för att få ett så omfattande resultat som möjligt, vilket även rekommenderas 
för kvalitativa studier (Öberg, 2015). På grund av tidsaspekten och dess begränsning kunde 
inte ett helt strategiskt urval utföras då tidsspannet för svar om medverkan i studien var kort. 
Åtta förvaltningschefer valdes ut av de elva som anmält sitt intresse. Ett fullständigt 
strategiskt urval med noggrant utvalda intervjupersoner hade med fördel skapat en större 
spridning och skulle kunna bidragit till ett annat resultat. Kritik kan riktas mot att detta urval 
ses som ett tillgänglighetsurval i form av att enbart de elva förvaltningschefer som svarat hade 
möjlighet att bli utvalda. Om urvalet enbart hade baserats på tillgänglighet och intresse hade 
det kunnat bli ett urval från endast en kommun och det hade även kunnat påverka resultatet. 
Vi ansåg att det urval som gjordes för studien bidrog till en god spridning och var adekvat 
med hänsyn till tid och resurser.  

Styrkor med en kvalitativ studiedesign är att resultatet beskriver hur ett fenomen upplevs av 
individer istället för att förklara verkligheten. Denna metod valdes för att den lämpar sig bäst 
för att studera upplevelser vilket var studiens syfte. Ur en etnografisk utgångspunkt är 
intervjuer ett komplement till observationer, vilket kan bero på att intervjuns svaghet är att 
den ger en begränsad bild och måste behandlas därefter (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). 
Inspelning gav en möjlighet att se ansiktsuttryck och skapa en trygghet till skillnad mot 
anteckning. I enlighet med Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) är normaltiden för en 
intervju mellan 45 minuter till en timme detta för att deltagarna ska ha en möjlighet att känna 
sig bekväma och därmed dela med sig av sina erfarenheter. Intervjuguiden användes som 
verktyg för att förenkla intervjun och inte sväva ut från studiens syfte samt för att få ett så 
kvalitativt resultat som möjligt. För att öka tillförligheten ytterligare skickades inte 
intervjufrågorna till deltagarna innan intervjutillfället, detta för att cheferna inte skulle kunna 
förbereda sig och på så vis öka risken för att svaren skulle kunna vinklas. 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) menar att det är gynnsamt om samma forskare och 
författare är med genomgående under samtliga intervjuer för att minska risken för olikheter 
som därav kan påverka resultatets trovärdighet. Dock har olikheter i genomförandet under 
intervjun minimerats genom att samtliga författare hade samma anteckningar och frågor att 
förhålla sig till. En svaghet för tolkningen av empirin kan vara att vi var tre författare som 
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samtliga höll i de olika intervjuerna då följdfrågor ofta baseras på kroppsspråk och attityder 
samt att val av följdfrågor kan skilja sig åt. Val av följdfrågor var även beroende av 
intervjupersonernas svar, för att därav kunna tolka och utforska dem vidare. Trots det ansåg vi 
att vi var tydliga innan samtliga intervjuer att förmedla för intervjupersonerna att inga rätt 
eller fel svar fanns på frågorna, utan att upplevelserna var relevanta (Lundman & Hällgren-
Graneheim (2017). Förhållandet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad kan påverkas 
av en mängd olika faktorer, bland annat var intervjun sker i detta fall i en kontorsmiljö där 
förhållningssättet blev professionellt och yrkesmässigt till skillnad från hemmamiljö eller en 
neutral plats (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015).  

Tillförlitligheten och överförbarheten kontrollerades av författarna genom att tydligt beskriva 
processen från genomförande till analys och det skapas därför en möjlighet att göra om 
liknande studie inom andra verksamheter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). En 
konventionell kvalitativ innehållsanalys användes eftersom den enligt Lundman och Hällgren-
Graneheim (2017) är fördelaktig och applicerbar på olika slags texter. Då den baseras på 
erfarenhetskunskap och tolkningar hör den till det hermeneutiska synsättet. Således var det 
viktigt att ha i åtanke att författarens roll kan vinkla resultatet i form av egna tolkningar. Vid 
datainsamlingen var delaktigheten betydelsefull eftersom interaktionen under intervjuerna av 
berättande karaktär vilket innebär att författaren var medskapare av texten. Vid val av koder 
och kategorier under analysprocessen var det således väsentligt att kunna distansera sig från 
materialet i mån om att inte vinkla resultatet utifrån egna erfarenheter. I denna typ av 
analysprocess är det vitalt att det är intervjupersonens röst som redovisas (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2017). Detta ansågs vitalt för studiens resultat då det ska vara så 
empirinära som möjligt samt undvika risk för generalisering.  

Vidare kan kritik riktas mot att ingen pilotstudie genomfördes innan intervjutillfällena. Därav 
testade vi inte om frågorna besvarade det de var syftade till samt tidsåtgången att svara på 
frågorna. Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) menar att en pilotstudie kan vara 
fördelaktig i mån av att tillförlitligheten för frågorna men även för författarnas säkerhet med 
intervjuteknik vilket genomgående skapar förtrogenhet till intervjuguiden. Trots att frågorna 
ej testades innan så anser vi att frågorna har varit tillförlitliga för studiens syfte genom att de 
godkändes av handledare innan första intervjutillfället. Således undersöktes det som var 
meningen att undersökas vilket påvisas av resultatbilden.  

Vidare har studien beaktat olika etiska principer och följt riktlinjer för att på ett korrekt sätt 
bedriva forskning som enligt Kvale och Brinkmann (2014) stärker trovärdigheten för en 
studie. En eventuell generalisering hade kunnat utföras om antalet deltagare i studien varit fler 
vilket kan ses som en brist. Under studien har total konfidentialitet säkerställts vad gäller 
anonymitet och insamlad empiri då det enbart är studiens författare samt studiens handledare 
som har tagit del av materialet. Slutligen anser vi att trovärdigheten för syftet är hög då 
tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet har hållit sig inom ramen för studien. 
Avslutningsvis anser vi att trovärdigheten var hög då inga större hinder eller oförutsägbara 
händelser ägt rum under studiens process som kan ha påverkat resultatet.  

9. Slutsatser 
Utifrån studiens resultat, tidigare forskning och teoretisk referensram går det att dra följande 
slutsatser; för att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats behövs det kunskap om 
hälsofrämjande arbete hos ledarna. Det behövs således förutsättningar för chefer att kunna 
vara hälsofrämjande ledare i form av organisatoriskt stöd och nätverk, dessa förutsättningar 
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ansågs vara tillräckliga och väl integrerade på arbetsplatsen. Förvaltningscheferna upplevde 
att arbetskraven var hanterbara i form av hög kontroll över arbetsförordningen. Resurserna för 
att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap upplevdes vara goda såväl ekonomiskt som 
organisatoriskt. Cheferna upplevde att kompetensutveckling sker på såväl daglig basis genom 
social interaktion, handling och enskilt kunskapssökande som tillgång till olika 
ledarskapsutbildningar. Utifrån detta resultat går det att dra slutsatserna att cheferna upplevde 
att det fanns goda förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Förutsättningar 
såsom stöd, krav, resurser och kompetens ansågs inte vara hinder för hälsofrämjande arbete 
utan prioriteringen av dessa låg till grund för vidareutveckling av ledarskapet. Studiens 
resultat kunde således visa på sambandet mellan lärande och hälsa och koppling till det 
hälsopedagogiska fältet.  

9.1. Praktiska implikationer 
Studien har en pedagogisk relevans då den behandlar upplevelser av förvaltningschefernas 
förutsättningar för kompetensutveckling i form av lärande på arbetsplatsen. Vidare har studien 
en tydlig utgångspunkt i hälsa i form av chefernas upplevelser av förutsättningar för stöd och 
de krav och resurser som finns för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.  

Vi anser det betydande med fortsatt arbete med AFS:en (2015:4) för förutsättningar 
att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Vidare bör hälsorelaterade frågor prioriteras genom 
att skapa stöd för förvaltningschefer i form av stödjande strukturer såsom hjälp av 
hälsopedagoger eller HR-funktioner för att få ökad kunskap i ämnet. Genom stöd från en 
hälsopedagog kan cheferna få vägledning och redskap i arbetet med ett hälsofrämjande 
ledarskap. På så vis kan AFS:en (2015:4) komma till användning och prioriteras i arbetet i 
ambitionen att bli en hälsofrämjande arbetsplats. Studiens resultat visar på att resurser för att 
arbeta med hälsorelaterade frågor finns, och med hänsyn till detta kan chefer som tar del av 
denna studie få insikt i att det snarare handlar om prioriteringar än brist på resurser.  

9.2. Förslag till framtida forskning 
Studien har utgått från ett ledarperspektiv för att belysa upplevelsen av förutsättningar för att 
bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Den offentliga sektorn ansvarar för viktiga samhällsmål 
och förvaltningschefer inom den kommunala organisationen har ett viktigt arbete som ledare 
för delar av denna verksamhet. Med detta som bakgrund anser vi att det är av betydelse att 
fortsätta bedriva forskning inom detta område. Det vore även intressant att mer ingående 
studera förvaltningschefernas ledarskap och hur det påverkar medarbetarna i organisationen. 
Tidigare forskning bygger på första linjens och mellanchefers perspektiv där resultaten visar 
en brist på förutsättningar och resurser för hälsofrämjande ledarskap, således är det relevant 
att forska vidare på prioriteringen av resurser för hälsofrämjande ledarskap bland högt 
uppsatta chefer inom kommunal sektor. Ett annat bidrag till vidare forskning är perspektivet 
studien valt att lägga vikt vid. Forskning och teorier utgår oftast ifrån vad ledarskapet ger för 
effekter på medarbetarna. Vi anser dock att det är av relevans att vidare belysa chefers 
upplevelse av stöd, krav och resurser för att få en helhetsbild av ledarskapets betydelse. 
Chefernas upplevelse indikerar förbättringsområden gällande högre prioritet av 
hälsofrämjande frågor då resurser fanns att tillgå. Studiens resultat kan användas för att visa 
att ledarskap är en betydelsefull byggsten i strävan efter att bli en hälsofrämjande 
organisation.  
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Bilagor 
Bilaga 1.  

Missivbrev 

Hej! 

Vi är tre studenter från Hälsopedagogiskt program på Högskolan i Halmstad. Nu när vi är 
inne på våran sista termin är det dags att skriva vår kandidatuppsats och tankarna gick till er – 
X. Eftersom vi under vår studietid haft ett mycket fokus på medarbetarnas perspektiv tänkte 
vi ta tillfället att göra något nytt. Vi skulle därför vilja få en inblick i hur förutsättningar ser ut 
för dig som förvaltningschef i kommunen för att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 

”Syftet med denna studie är att belysa hur förvaltningschefer i kommuner i Halland upplever 
förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.” 

Undersökningen kommer äga rum genom enskilda intervjuer som kommer att spelas in och 
genomföras under ca 60 minuter. Deltagandet är frivilligt, men vi vore ytterst tacksamma om 
du skulle kunna tänka dig att ta dig tid till detta. 

Under studiens gång ska du vara medveten om att du när som helst avbryta ditt deltagande. 
Alla uppgifter om dig kommer att vara anonyma och allt material kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte kommer avslöjas. Intervjumaterialet kommer 
endast att användas till studien och kommer efter transkribering att raderas.  

Om du tycker detta låter intressant och spännande ser vi gärna att vi bokar in en intervju 
under vecka 16–17, så återkom gärna snarast med tid och plats. 

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller ytterligare information. 

Vi ser fram emot att höra från dig! 

Allt gott, 
Elin, Lisa och Lina 

Elin Ejdersand                      Lisa Bergqvist                     Lina Åhsberg 
eliejd15@student.hh.se        lisber15@student.hh.se      linahs15@student.hh.se 
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Bilaga 2. 
Intervjuguide 
Syfte med vår studie är att belysa hur förvaltningschefer i kommuner i Halland upplever 
förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 

Öppningsfrågor (5 min)  
• Berätta kort om din tjänst och ditt dagliga arbete 
• Hur länge har du jobbat som förvaltningschef inom kommunen? 
• Hur lång erfarenhet har du av ledarskap och har du någon ledarskapsutbildning? 

Hälsofrämjande ledarskap (10 min) 
• Beskriv vad begreppet hälsofrämjande samt hälsofrämjande ledarskap är enligt dig? 
• Beskriv en situation där du tillämpar hälsa i ditt eget ledarskap? 
• Ge exempel på vilka friskfaktorer du anser är viktigast i ett hälsofrämjande ledarskap? 

t.ex. kommunikation, delaktighet... 
• Vilken typ av erfarenhet/utbildning har du av att arbeta med hälsofrämjande 

ledarskap? Känner du att du har tillräckligt mycket kunskap för att utöva ett 
hälsofrämjande ledarskap? 

Resurs (5 - 10 min) 
• Hur upplever du att tillräckligt med tid och resurs avsätts för att arbeta med 

hälsorelaterade arbetsuppgifter?  
• Anser du att det finns tillräckligt med organisatoriska resurser för att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap? 

Krav (10 min) 
• Hur upplever du möjligheter till inflytande på din arbetsplats? 
• Hur upplever du arbetskraven på din arbetsplats? 
• 2015 kom Arbetsmiljöverkets författningssamling som heter organisatorisk och social 

arbetsmiljö, syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga 
risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden inom arbetsmiljön 
- Hur integrerad är AFS:en och vilka riktlinjer följs för hälsofrämjande arbete? 

Omgivningsfaktorer/Yttre faktorer/ Kontext (15 min) 
• Finns det några yttre faktorer som påverkar dina förutsättningar för att kunna bedriva 

ett hälsofrämjande ledarskap? ex lagar, nationell nivå, budget, policys, AFS:en. 
• I en politiskt styrd organisation kan organisationens mål och förutsättningar ändras 

snabbt genom till exempel maktskiften och andra organisatoriska förändringar. Hur 
upplever du att detta påverkar ditt ledarskap?  

Stödet (10 min)     
• Vilket stöd finns för dig som förvaltningschef för att kunna bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap och upplever du att du får tillräckligt med stöd från högre 
chefer/politikerna/medarbetare? 

• Beskriv vilka stödjande strukturer som finns i organisationen och vilka som är 
önskvärda? (feedback, HR, kommunikation, möten, resurser).  

Kompetensutveckling/Lärande (10 -15 min) 
• Vad innebär kompetens för dig? (för dig som ledare) 
• Vad innebär kompetensutveckling för dig?  
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• Vilka förutsättningar och former för kompetensutveckling och lärande finns det på din 
arbetsplats? - Hur ser det ut med till exempel ATP och ledarforum? 

• Hur upplever du relevansen hos den kompetensutveckling som du har fått tillgå 
gentemot ditt yrke och dina arbetsuppgifter? 

• Hur uppfattar du att lärande sker på din arbetsplats? Individuellt? Grupp? 
• Beskriv vad som motiverar dig som individ till utveckling och lärande på 

arbetsplatsen?  

Finns det något du vill tillägga… 
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