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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur chefer upplever arbetsmiljö samt lärande på 

arbetsplatsen. Denna studie har en kvalitativ ansats och grundar sig på fyra deltagare från en 

högskolas chefer från olika akademier, med fyra genomförda, strukturerade intervjuer. De 

chefer som deltog hade sedan tidigare erfarenhet av olika ledarskapsroller samt arbetat på 

högskolan i flera decennier. För genomförandet av studien inspirerades forskarna av kvalitativ 

innehållsanalys för tolkningar av intervjuerna. Intervjuer genomfördes både verbalt samt 

digitalt. De teoretiska begrepp som användes för tolkning av studiens resultat var; Det 

salutogena perspektivet, KASAM, organisatoriskt lärande, kollektivt lärande, informellt- och 

formellt lärande. Resultatet som framkom i denna forskningsstudie var att samtliga chefer 

upplever god och trivsam arbetsmiljö och anser stöd från både kollegor samt HR som mycket 

god. Krav, mål och visioner är något cheferna ständigt måste förhålla sig till. De senaste 

decennierna har kraven ökat, vilket lett till att allt fler chefer upplever stor tidsbrist för att följa 

upp det som förvänta uppfyllas på arbetsplatsen. I intervjuerna framkom även att cheferna hade 

olika synsätt på hälsa, hur de förhåller sig till lärandet på arbetsplatsen samt hur de upplever att 

ha flera roller samtidigt som chef, lärare samt forskare. Känsla av sammanhang samt 

kontinuerligt lärande tycks vara en förutsättning för en god arbetsmiljö, ökad trivsel samt ökad 

gemenskap på arbetsplatsen. Som slutsats anser vi utifrån ett pedagogiskt perspektiv att arbeta 

hälsofrämjande och uppmärksamma att vara hänsynstagande av medarbetares behov för en 

trygg och stabil arbetsplats är prioriterade. Det övervägande resultatet av denna studie handlar 

om gemenskap, att avsätta tid för sina kollegor, samtala och skapa en god arbetsrelation med 

varandra. Det i sin tur ökar upplevda arbetsmiljön och lärandet som utmynnar i en bättre hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 

Denna kandidatuppsats vänder sig till arbetsledare inom skolverksamheten. Uppsatsen är 

behjälplig för ökad förståelse för hur chefers roll kan se ut inom skolverksamheten, hur de 

förhåller sig till krav och regler samt hur deras arbetsmiljö ser ut.  

Först och främst vill vi tacka de chefer som varit delaktiga i studien för visat intresse och 

deltagande. Vi vill även tacka HR-specialisten som vi fick samarbeta med samt vår handledare 

Britta Pelters som varit till hjälp under studiens gång. Till sist vill vi tacka de kurskamrater som 

vi fått givande respons samt tips och idéer från men även våra familjer som varit till stort stöd 

under processen med denna studie. Tabellen nedan visar forskarnas deltagande i 

forskningsstudiens olika moment: 

 

Tabell 1. Författarnas bidrag till studien. 

Arbetsuppgifter Procent utfört av Mareike/Therese 

Planering av studien 50/50 

Litteratursökning 50/50 

Datainsamling 50/50 

Analys 50/50 

Skrivande  50/50 

Uppsats layout 50/50 

 

 

Ett stort tack till alla! 

 

Therese Gustafsson och Mareike Larsson.  

Högskolan i Halmstad.  
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1.Introduktion 
Forslund (2013) framhäver betydelsen av att som chef kunna utföra ledarskap på sina 

medarbetare och därmed driva en verksamhet. Att vara chef innefattar att ständigt sträva efter 

en fungerande arbetsmiljö, kommunikation bland medarbetarna och arbeta hälsofrämjande 

(Önnevik, 2010). Chefer på högskola påverkas starkt av regeringsvalen som sker i Sverige och 

innebär att vart fjärde år blir det nya förändringar för högre utbildning. Arbetslivet i dagens 

samhälle är en varierande process som växer för varje dag och att det ställs konstant nya krav 

på högre effektivitet på arbetsplatsen samt nya kunskapsbehov hos personal (Pillary, Boulton-

Lewis & Wills, 2014). Förutsättningar för chefers ledarskap i en politiskt styrd organisation kan 

antas vara problematisk med målkonflikter samt skillnader mellan olika aktörer såsom 

politisker, arbetsgivare, arbetstagare och allmänheten. Det är därav avsevärt att få ökad 

kompetens om vad som motverkar och främjar chefers möjlighet att bedriva ett hälsofrämjande 

arbete och därmed uppleva god arbetsmiljö (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007).  

Alla människor kan vara en del av problemlösningen och delaktiga i att förebygga att ohälsa 

uppstår på arbetsplatser. Detta genom att arbeta hälsofrämjande och öka hälsokunskapen bland 

Sveriges befolkning (AFS, 2015:4). Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens 

aktörer tagit fram föreskrifter om en social- och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskrifterna 

innefattar systematiska arbetsmiljöregler som varje arbetsgivare bör förhålla sig till. Reglerna 

innefattar hur arbetsgivaren ska vidta åtgärder förhälsofrämjande arbete och för att förebygga 

ohälsa och därmed dess risker (AFS, 2015:4). Wiman, Lydell och Nyholm (2016) pekar på 

relevansen i ett hälsofrämjande arbete, att chefer hävdar att medarbetarna och organisationens 

gemenskap är av betydelse för en hälsosam arbetsmiljö. Deltagandet i aktiviteter och workshops 

efter arbetet relaterar cheferna till för att skapa en lärande miljö och för att skapa en trivsam 

arbetsplats för samtliga anställda. En bra organisatorisk arbetsmiljö kan stödja känsla av 

sammanhang och ökat välmående hos chefer och medarbetare (Wiman, Lydell och Nyholm, 

2016). Lärandets betydelse för arbetsmiljön är en viktig aspekt för organisationer som vill 

utvecklas och utöka sin organisation. För att en organisation ska uppnå framgång krävs det en 

fungerande arbetsmiljö. En lärande organisation kan därmed enklare anpassas efter kontextens 

nya krav samt de krav som ställs från landets regering (Granberg & Ohlsson, 2014).  

Folkhälsomyndigheten (2017) belyser att goda förutsättningar för individen på arbetsplatsen 

bör innebära att individen känner delaktighet och inflytande på arbetsplatsen för att uppnå god 

hälsa samt för att kunna påverka sin egna livssituation. Relevansen i ett hälsofrämjande 

ledarskap belyser Angelöw (2013) att ett fokus på friskfaktorer innebär genom att se och lyfta 

fram de styrkor som finns på arbetsplatsen samt vilka styrkor som gynnar för ett positivt 

arbetsklimat. För att skapa en hälsofrämjande arbetsplats kräver det kunskap kring utförandet 

av hälsofrämjande arbete bland cheferna för att sedan implementera den kunskapen för att 

kunna bedriva arbetet tillsammans med samtliga medarbetare. En förutsättning är att det finns 

resurser och förutsättningar för chefer at kunna bedriva och vara en hälsofrämjande ledare på 

arbetsplatsen (Angelöw, 2013). Kunskapsfrämjande ledarskap är en viktig del av 

organisationens kapacitet för att främja organisatoriskt lärande, det vill säga chefers färdigheter 

och kompetens, riktlinjer och strukturer i organisationen som understödjer en hälsosam 

arbetsmiljö (Hanson, 2011). Det är även av betydelse att chefer får förutsättningar för att 

bedriva sin verksamhet samt få det stöd och resurser för att kunna bedriva sin verksamhet på 

ett hälsofrämjande sätt. Att vara chef är ett komplex arbete som innehåller mycket ansvar och 

många utmaningar, vilket därför är av hälsopedagogiskt intresse att undersöka hur chefer 

upplever arbetsmiljön. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien var att undersöka hur chefer på högskola upplever arbetsmiljö samt lärande 

på arbetsplatsen. 

 

Frågeställningarna är: 

1. Hur upplever chefer organisatoriskt lärandet på arbetsplatsen? 

2. Hur upplevs ledarskapet utifrån chefernas perspektiv? 

3. Hur beskriver cheferna hälsa? 

4. Hur upplever cheferna stödet från HR? 
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2. Bakgrund  
 

2.1.Ledarskap på arbetsplatsen 
Ledarskap och chefsroll är att inneha en formell position, det vill säga att vara en formell ledare. 

En formell ledare är den person som ska påverka de andra medarbetarna mot ett mål i deras 

arbete. Ledarskapet i allmänhet innebär att utöva uppgifter av ledningskaraktär inom en 

verksamhet eller organisation. I ledarskapet ingår att skapa en balans mellan struktur och frihet 

som har visat sig ligga till grund för kreativitet och innovation, som båda är högt skattade 

begrepp i organisationernas värld (Forslund, 2013). Önnevik (2010) skriver att en ledares roll 

är att strukturera och överblickar arbetet i en grupp människor. Hanson (2010) skriver att ett 

salutogent perspektiv belyser individers och arbetsgruppers tillgångar. En ledares utgångspunkt 

är intresset för andra individer och deras vilja att uppmuntra, inspirera samt bekräfta positiva 

beteenden. Det innebär att individer och deras verksamhet mår bra, vilket är en förutsättning 

för effektivitet, lönsamhet och framgång.  

 
2.2 Högskola som organisation 
I Sverige har riksdag och regering det övergripande ansvaret för högskoleutbildning, vilket 

innefattar att de beslutar vilka regler som ska gälla inom högskoleområdet. Riksdag och 

regering beslutar även riktlinjer, mål och resursfördelning för högskolor i Sverige (Skolverket, 

2013). Utöver de regler och krav som regering och riksdag ställer, dock förblir det stor frihet 

för högskolor. Högskolorna och universiteten bestämmer till stor del själva hur de organiserar 

sin verksamhet, hur resurser används samt hur de organiserar sina studier (Skolverket, 2013). 

Högskolan som valdes för denna studie har en gemensam målsättning för hur samtliga anställda 

bör förhålla sig till för en ökad trivsel för både anställda samt studenter på högskolan. 

Högskolan ska vara en arbetsplats som präglas av lyhördhet, delaktighet, öppenhet, samverkan, 

respekt och tillit till alla individer. På högskolans arbetsplats ska medarbetarnas kompetens tas 

tillvara, personlig utveckling främjas, känna arbetsglädje samt trivsel (Högskola, 2018). 

Högskolor leds av en styrelse och rektorer. Högskolestyrelsen huvudsakliga ansvar ligger på 

högskolelagen och högskoleförordningen. Rektorerna ansvarar för den verkställande ledningen 

under högskolestyrelsen.  

 

2.3 HR- Human Resources 
Högskolan har en policy och en arbetsmiljöplan som innefattar olika delar kring hälsoarbetet 

inom organisationen. Policyn (se bilaga 1) innehåller även information kring vilket 

ansvarsområde som tillhör HR-avdelningen och cheferna på högskolan. HR:s ansvar är att 

arbetsgivare ska ha ett hälso- och arbetsmiljöarbete som leder till god hälsa och förebygger 

ohälsa. Samtliga åtgärder för att hantera kränkningar eller särbehandlingar är även HR:s ansvar.  

Högskolans arbetsmiljöplan (se bilaga 2) innefattar att arbetsplatsträffar genomförs av chefer 

på avdelningsnivå fyra gånger om året. Planen innefattar även att beakta samtliga medarbetares 

arbetsbelastning och alltid arbeta mot att identifiera samt hantera korttidssjukdom. Chefer på 

högskolan ska enligt arbetsmiljöplanen tillsammans med arbetsmiljöombudet hålla i 

informations- och utbildningstillfällen för medarbetarna för hur arbetsmiljöarbetet är 

organiserat på arbetsplatsen. Högskolans arbetsmiljöpolicy är högskolestyrelsens vision om hur 

högskolans lärosäte upplevs och hur det fungerar som arbetsplats samt studiemiljö.  

Högskolestyrelsens arbetsplatspolicy, tillsammans med högskolans arbetsmiljöpolicy för lika 

villkor och högskolans vision utgör grunden för hur skolans arbete ska bedrivas (se bilaga 1). 
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Anställda på högskolan arbetar gemensamt för att utgöra goda arbetsmöjligheter där 

medarbetare och studenter är delaktiga och trygga. Tabellen nedan visar ett förtydligande utdrag 

från högskolans arbetsmiljöplan, samt vilket ansvar och riktlinjer HR och chefer har i 

verksamheten för att förebygga ohälsa. 

Tabell 2. Arbetsmiljöplan utdrag 2017 

Strävansmål  Åtgärd  Ansvar  Färdig senast  

Högskolan ska vara en 

hälsofrämjande 

arbetsplats  

Arbetsgivarna tar fram 

en hälsostrategi  

HR  2017.12.31  

Förebygga och öka 

kunskapen om vad 

kränkande 

särbehandling är  

Öka kunskapen kring 

vad kränkande 

särbehandling är genom 

att erbjuda utbildning för 

samtliga chefer och 

medarbetare.  

HR  2018.12.31  

Medarbetarna har en 

balanserad 

arbetsbelastning över 

tid  

I samband med 

tjänsteplanering beaktas 

medarbetarnas 

arbetsbelastning.  

Alla chefer  2017.12.31  

Medarbetarna har 

kunskap om det lokala 

arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen  

Chefer och 

arbetsmiljöombud hålla i 

ett informations- och 

utbildningstillfälle för 

alla medarbetare om hur 

arbetsmiljöarbetet är 

organiserat på 

arbetsplatsen.  

Alla chefer  2018.12.31  

 

2.4 Organisationskultur 
Enligt Forslund (2013) är organisationskultur en viktig faktor för att förstå en organisation. 

Organisationskultur handlar om mönster som visar hur en grupp individer tänker, pratar och 

agerar. Det handlar även om gemensamma värderingar samt föreställningar. Enligt Schein och 

Scheins (2016) teori bör fokuset ligga i socialiseringen, det vill säga vilka normer, regler, 

beteenden och sedvänjor som finns inom gruppen. Denna process skriver Schein och Schein 

(2016) vara både informell och formell. Med den formella aspekten menas internutbildningar, 

rättigheter och skyldigheter inom en organisation, medan den informella handlar om klädkod, 

tidsaspekter som att komma i tid till arbetet med mera. Schein och Schein (2016) menar att 

detta lärs ut genom det sociala samspelet. Två viktiga begrepp inom Scheins teori är intern 

integration samt extern anpassning. Intern integration innebär att individerna ska hitta ett 

gemensamt hållningssätt, som gemensamt språk, gränser och normer inom organisationen. 

Extern anpassning innebär mål, strategimätning och den del av företaget som ska fokusera mot 

ett vinnande koncept för organisationen gentemot andra organisationer (Schein & Schein, 2016; 

Forslund, 2013). Inom en organisationskultur kan det finnas flera olika kulturer på olika 

avdelningar eller i grupper inom organisationen, så kallade subkulturer. Subkulturer är viktiga 

att identifiera för att kunna implementera problemlösningar eftersom olika grupper inom en 

organisation kan vara i behov av olika insatser. Det gäller att synliggöra vilken kultur samt 
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vilken subkultur som råder för cheferna för att kunna förstå organisationen och dess 

medarbetare (Forslund, 2013).  

3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras forskningsbaserade studier som lyfter fram aspekter baserade på forskning 

kring arbetsmiljö och lärande på arbetsplatsen. Tidigare forskning är indelad i två 

underrubriker som tydliggör tidigare forskning kring lärande samt tidigare forskning kring 

hälsa.  

 

3.1 Tidigare forskning med utgångspunkt för lärande 
I en tidigare studie av Kawalek (2007) var syftet att undersöka organisatoriska problem med 

fokus att öka det organisatoriska lärandet och hitta en struktur för förbättrad lärprocess i grupp. 

Studien var ett tillägg i forskningsverksamheten i ett europeiskt forskningsprojekt 

(MEDFORIST) vilket involverade att utveckla problembaserade inlärningsprocesser där 

medlemmar kunde dela erfarenheter, organisatoriskt lärande, resurser med mera. Forskningen 

skulle appliceras med avsikt att studien gav vinstinriktad information, vilket skulle bli 

fördelaktigt för att förbättra organisationens prestanda och ökad hälsa bland medarbetarna. 

Resultatet visade att cheferna som deltog fick betydande erfarenheter kring förändringar i 

organisationens processer. De blev sedan implementerade för att utveckla fler konstruktioner 

och inlärningsaktiviteter för att öka organisationens lärande samt hälsa. Projektet visade sig i 

slutändan vara gynnsamt för både medarbetare och chefers hälsa och ökade även 

organisationens prestanda (Kawalek, 2007). 

Tidigare forskning utförd av Hotmeyer, Sheingold, Warland och Klopper (2015) genomfördes 

en kvalitativ metodstudie på åtta akademichefer på ett australienskt universitet. 

Forskningsmetoden innefattade semistrukturerade intervjuer. Ledarskapsmodeller och 

ledarskapsdrag är något som krävs av en organisations ledare för att effektivt kunna leda en 

organisation. Att utveckla ledare och deras ledarskap skriver Homeyer et.al. (2015) var viktiga 

faktorer för att främja lärandet på arbetsplatsen samt främja arbetsmiljön. Resultatet visade att 

en chef behöver ha en global helhetssyn, vara utåt blickande samt strategisk. Det visade även 

att samtliga chefer som deltog i studien ansåg att chefer var dem som påverkar 

arbetsplatskulturen och de kontrollerande möjligheterna till ledarskapsutveckling. Studien 

visade även att cheferna arbetade mer utåtriktat för att skapa mer trovärdighet för att främja en 

positiv arbetsmiljö för sina medarbetare. 

En annan tidigare forskning visade en tidigare genomförd kvalitativ studie (Zhang & Wong, 

2017) i Shanghai, Kina, baserad på organisatorisk inlärning som genomfördes på 17 olika lärare 

från två olika skolverksamheter. Studiens syfte var att samtliga lärare skulle utföra olika 

inlärningsaktiviteter för att öka det organisatoriska lärandet. Resultatet visade att de två 

verksamheter aktivt hade utvecklat implementeringsinriktade och experimentella 

lärandeprocesser. Ökandet av lärandet skapade en stabil arbetsmiljö för samtliga deltagare, 

genom att lära och utnyttja den befintliga kunskapen samt normerna inom skolverksamheten. 

Resultatet visade att ett gemensamt stöd och gemensam inlärning främjar arbetsplatsmiljön 

samt samarbetet mellan lärarna för ökat organisatoriskt lärande. Det visade på att det är viktigt 

att engagera samt informera om hälsofrämjande insatser för att lärandet ska främjas på 

arbetsplatsen (Zhang & Wong, 2017). 

Wihlman, Hoppe, Wihlman och Sandmark (2014) belyste i en tidigare utförd forskning att det 

fanns ett ökande intresse för medarbetardriven innovation samt innovationer i välfärdstjänster, 

dock med brister på empiriska studier som förser innovation utifrån medarbetarnas perspektiv. 
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Studiens syfte utformades utifrån att bidra med välgrundad faktabaserad kunskap för att 

utforska hinder samt möjligheterna för deltagarnas innovation. Wihlman et.al (2014) 

genomförde halvstrukturerade intervjuer med 27 anställda i fyra av Sveriges kommuner. 

Studien identifierade tre olika huvudämnen som var utveckling med kreativitet och lärande, 

stöd med ledarskap och innovationsprocesser samt organisatorisk kultur som inkluderar 

attityder och kommunikation. Det visade sig att det fanns fåtal innovationer, dock var de 

bristfälliga på grund av bristande kommunikation och innovationsprocesser, vilket inte skulle 

ge någon vidare nytta för organisationerna. Avslutningsvis visade det sig att förståelsen för 

medarbetarnas engagemang behövs lyftas fram mer och därmed även en förbättrad 

kommunikation för att främja arbetsplatsens miljö. 

Hansson, Thiele Schwartz, Nielsen och Tafvelin (2015) undersökte hur överenskommelsen 

mellan chefer och medarbetarnas uppfattningar påverkade interventions resultat i en 

ledarskapsutbildning, vilket skulle förbättra det organisatoriska lärandet på arbetsplatsen. 

Studien omfattade 800 stycken anställda inom pappersmassefabriker i Sverige, som deltog i en 

longitudinell undersökning. Det innebar att studien genomfördes under en viss tid där forskarna 

följde upp och gjorde mätningar på deltagarna under studiens gång. Interventionen inkluderade 

ledarskapsutbildningsprogram för samtliga ledare i organisationen. Forskarnas roll var att 

utvärdera interventionsresultaten medan organisatoriska konsulter från organisationens 

företagshälsoservice utförde själva interventionen. Resultatet visade att det organisatoriska 

lärandet förbättrades när samtliga chefer och deras medarbetare kom överens om nivån på 

organisatoriskt lärande före interventionen. Det största förbättringen skedde när cheferna och 

deras medarbetare var lika inriktade (Hansson et.al 2015). 

 

3.2 Tidigare forskning med utgångspunkt om hälsa 
En studie från USA undersökte förhållandet mellan ledarskapsstöd för hälsofrämjande och 

arbetsstress, hälsoprogram deltagande samt hälsoproblem. Forskarna använde sig av kvantitativ 

forskningsansats för att få fram och analysera resultatet. Resultatet som studien visade var att 

anställda som rapporterade högre nivåer av deltagande i hälsoaktivitet rapporterade även högre 

nivå av ledarskapsstöd. Resultatet från studien tyder på att medarbetarnas uppfattning om 

organisatoriskt ledarskaps stöd för främjande var relaterade till deras eget deltagande i 

hälsofrämjande insatser (Hoert, Herd & Hambrick, 2018). 

I en studie utförd av Darlington, Violon och Jourdan (2018) använde de sig av både kvalitativa 

samt kvantitativa metoder för att utföra hälsofrämjande arbete på skolor, för att öka både 

skolans personal samt elevers hälsa. I studien inkluderades två olika skolor som tidigare deltagit 

i hälsofrämjande program mellan 2012 - 2015. De kvalitativa metoderna innefattar 

halvstrukturerade intervjuer med skolpersonal. Det användes även kvantitativa metoder vilket 

innefattade att det delades ut 1553 enkäter. Resultatet visade att samtliga elever och 

skolpersonal upplever ökad trivsel och trygghet på skolan samt att under studien ökades 

personalens stöd till eleverna. Det hälsofrämjande arbetet innefattade även ökade 

utbildningsmöjligheter för skolpersonalen för ökad uppmuntran till att använda sig av mer 

hälsofrämjande verktyg inom skolverksamheten. Skolpersonalens deltagande i hälsoutbildning 

som erbjöds unders studien förändrade deras syn på hälsa samt deras attityd mot hälsorelaterade 

projekt. Resultatet visade även att även samtliga elevers föräldrar blev involverade i 

hälsofrämjande projekt för att tillsammans komma fram till olika åtgärder för en mer hälsosam 

skola (Darlington, Violon, Jourdan, 2018). 
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En tidigare utförd studie av Runhaar (2017) visade i sin forskningsstudie, som utfördes på 

skolor i USA, att HR (Human Resources) är en viktig aspekt vid personalhantering i skolor i. 

Studiens resultat visade att det integrerats teorier och empiriska fynd från pedagogik med HR-

vetenskapen. Detta gjordes för att utforska kärnan i HR-systemet för skolor och för att förstå 

hur HR kan leda till positiva resultat för personalen samt för studenterna. Resultatet visade även 

att för ett starkt HR-system krävs det att HR-rådgivare, chefer, lärare med flera visar enighet 

vid beslut och visa att samtliga aktörer arbetar mot samma mål och visioner. 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis visade tidigare forskning på att chefsrollen är en viktig faktor i hur lärandet 

och välmående hos medarbetarna ser ut. Desto mer stöd de anställda upplevde att de fick från 

sina ledare desto högre skattat välmående samt högre effektivitet visade sig insatserna bli. 

Majoriteten av tidigare forskning använder huvudsakligen kvantitativa metoder såsom enkäter 

och en liten del använde kvalitativa metoder. Under studiens efterforskningar kring tidigare 

forskning visade det sig att dessa sökningar inte gav utdelning för material kring chefers 

upplevelse av arbetsmiljö och lärande på högskolor, vilket innebar att denna studien kan tillföra 

resultat om detta. Hotmeyer, Sheingold, Warland och Klopper (2015) belyste i tidigare 

forskning att utveckla ledare och deras ledarskap är viktiga faktorer för att främja lärandet på 

arbetsplatsen och främjandet av arbetsmiljön, vilket gav relevans för denna studie om chefers 

upplevda arbetsmiljö samt lärande.  

 

4. Teoretiskt referensram 

Nedan redovisas teorier och teoretiska begrepp som anses relevanta för studien. De kommer 

att användas som verktyg för att identifiera och definiera viktiga fenomen och att undersöka, 

analys och göra tolkningar av det empiriska materialet. Teorierna som är valda är; ett 

salutogent perspektiv på hälsa, KASAM, kollektivt lärande, informellt och formellt lärande, 

samt organisatoriskt lärande. Dessa är valda med hänsyn till studiens syfte och för att kunna 

diskutera dess resultat med avseende till hälsopedagogik. 

 

4.1 Teoretisk utgångspunkt om hälsa  
Denna studie utgår från ett salutogent synsätt. Ett salutogent synsätt handlar om att sätta frågor 

i ett sammanhang, beskriva och analysera nuläget med fokus på det som fungerar och vilka 

resurser som finns samt vilket önskat läge som organisationen vill uppnå. Det salutogena 

perspektivet definieras som hälsans ursprung, vilket innebär fokus på faktorer som bidar till 

hälsa istället för vad som orsakar sjukdom. Hälsa och ohälsa finns hos människan och är inte 

något slutgiltigt och bestående tillstånd (Antonovsky, 2005). Hanson (2004) skriver att 

salutogenes ser hälsa som ett kontinuerligt tillstånd där nivån i hälsan kan ökas och minskas.  

I en organisation börjar utgångspunkten från organisatorisk hälsa, som innebär en analys av 

nuläget som är beroende av grupp- och individnivå (Winroth, 2018). Känslan av sammanhang 

(KASAM) är en teori som grundar sig i den salutogena läran. Begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är centrala begrepp inom teorin som påverkas av inre och yttre stimuli. Teorins 

tre olika beståndsdelar utgör tillsammans motståndskraft mot stress (Antonovsky, 2005). 

Antonovsky (2005) belyser att känsla av sammanhang är ett sätt att studera hälsa och individens 

välbefinnande. En individ som besitter en hög grad av begriplighet har lättare att förstå sin 

omgivning och hantera nya och oväntade situationer. En god hanteringsförmåga förenklar 
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bearbetningen av olika företeelser som kan tänkas vara problematiska för en individ. 

Meningsfullhet är ett begrepp inom teorin som står för att skapa en innebörd och detta är något 

som bör vara ett mål inom organisationer. Exempelvis ser en individ med en hög grad av 

meningsfullhet en ny uppgift som en utmaning att ta sig an snarare än ett hinder att ta sig 

igenom. Tillsammans skapar dessa begrepp känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

Människan är i behov av att samverka med andra för att skapa förståelse samt mening i olika 

sammanhang. Det som är fokus för denna teori är att se lärandet som ett socialt deltagande i en 

gemenskap (Eriksson, 2015). 

Sammanfattningsvis är det viktigt att chefer synliggör samt att de själva upplever KASAM för 

att organisationen ska kunna uppnå en högre skattad hälsa. KASAM kan ur ett salutogent 

perspektiv innefatta hur chefers begriplighet kan uppfattas för att enklare förstå sin kontext och 

hantera nya samt oväntade situationer (Antonovsky, 2005). Chefers hanterbarhet kan med hjälp 

av KASAM synliggöras genom att undersöka deras hanteringsförmåga av olika företeelser som 

kan tänkas vara problematiska såsom personalgruppshantering. Meningsfullhet kan ses utifrån 

hur chefer ser nya uppgifter som utmaning att ta sig igenom snarare än ett hinder, vilket kan 

kopplas till hur chefer upplever sin meningsfullhet i sitt arbete. Hanson (2004) beskriver att 

hälsa är något som kan ökas och minskas, vilket är en viktig del i hur upplevelsen ska tolkas. 

En förförståelse och mening är av betydelse för att cheferna ska kunna skapa sig en förståelse 

över vad och varför en förändring bör ske. Det är förförståelsen för vilka motiv det finns bakom 

vad som behöver förändras inom organisationen. För att i sin tur få en klar bild samt mening 

inför arbetsmiljön samt lärandets utveckling (Winroth, 2018). 

 

4.2 Teoretisk utgångspunkt om lärande 
Kollektivt lärande kan enligt Granberg (2014) sammanfattas med att individer lär sig genom att 

interagera med dess kontext. I en grupp är uppgifter och medlemmar viktiga delar av deras 

kontext och den sociala aspekten är till för att skapa förståelse och en handlingskraft. Kollektivt 

lärande förutsätter interaktiva och kommunikativa handlingar, genom vilka medlemmar i en 

grupp identifierar och skapar förståelse av deras uppgifter och utvecklar strategier för hur de 

ska utföras. Kollektivt lärande bör användas i specifika sammanhang när en grupp har liknande 

förutsättningar inom ett ämne samt att den sociala situationen bidrar till gemensamt lärande. 

Exempelvis när personal interagerar med varandra under lunchraster och möten i korridoren 

handlar om kollektivt lärande (Granberg, 2014). Kollektivt lärande är en social process där 

organisatoriskt lärande är en del.  

Neve (2014) skriver att organisatoriskt lärande kan delas in i två olika skolor: en där lärande 

ses som en teknisk process och en där lärande ses som en social process. Neve (2014) betonar 

utifrån studiens syfte att relationen mellan kompetens, handling och gemenskap är 

grundläggande för det organisatoriska lärandet. Det innebär att lärande prononceras som en 

dynamisk, kontextberoende samt relationell social aktivitet. Organisatoriskt lärande förtydligas 

i figur 1, som visar en sammanfattning av organisatoriskt lärande.  



14 
 

 

Figur 1. Kunskapande (Easterby – Smith & Lyles, 2011). 

Organisatorisk kunskap är placerad i nedre vänstra hörnet som fokuserar på själva lärprocessen 

som försöker förstå och begreppsliggöra den typ av kompetens som finns inom organisationen. 

Kunskapshantering som är sista delen i figur 1 har sitt fokus på det praktiska, på agerandet samt 

det strategiska värdet av den organisatoriska kompetensen. Tillsammans utgör figur 1 en 

grundläggande bild för hur organisationer kan utöka sitt organisatoriska lärande genom att 

kombinera kunskap med handling på individ och gruppnivå (Neve, 2014). Organisatoriskt 

lärande innefattar enligt Filstad (2012) informella och formella aspekter. Reflektion är ett av de 

viktigaste villkoren för ett lärande på arbetsplatsen och som ingår i ett organisatoriskt lärande. 

Reflektion kan vara både medveten och omedveten, vilket är viktigt för erfarenheter och 

lärande. Bearbetning av reflektioner möjliggör ett lärande perspektiv eftersom reflektioner kan 

utvecklas tillsammans och leda till ett lärande perspektiv. 

Mestadels associeras lärandet med det formella lärandet i en utbildningskontext, som till 

exempel skolmiljö. Formellt lärande karakteriseras som medveten organiserad lärande metod 

med fast schema, struktur och pedagogiskt innehåll (Werquin, 2010). Det formella lärandet 

handlar om att utveckla medarbetarnas kompetens och sker vanligtvis genom utbildning som 

sker på eller utanför arbetsplatsen. Formellt lärande har fokus på individnivå för att kunna bistå 

individen med kunskaper där kompetens behöver vidgas, genom kurser eller annan formell 

utbildning (Lange & Costley, 2015). Det informella perspektivet sker till skillnad från det 

formella lärandet på omedveten nivå, lärandet är inte i fokus utan sker omedvetet. Det 

informella lärandet är svårt att identifiera eftersom det sker dagligen i alla sammanhang, detta 

kopplas till tyst kunskap. Informellt lärande kan enligt Lange och Costley (2015) delas in i tre 

olika kategorier eller former: självstyrt lärande, oförutsett lärande och socialisering. Självstyrt 

lärande innebär att lärandet sker av individer själva eller som en del av en grupp utan en 

undervisare som till exempel föreläsare eller instruktör. Denna form av lärande är både 

medvetet och avsiktligt, eftersom individen redan innan lärandeprocessen startar har som mål 

att vilja lära sig. Det är medvetet för att den lärande individen är medveten om något. Individer 

lär sig även av den egna erfarenheten, eftersom informellt lärande eller lärande generellt, kan 

vara additiv eller transformativ. Transformativ innebär att individers redan existerande kunskap 

utmanas att förändras. Additiv innebär att den redan existerande kunskapen utvecklas med ny 

kompletterande kunskap (Lange & Costley, 2015). Informellt och formellt lärande och 
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organisationskultur är begrepp som kopplas samman samt är kluriga att synliggöra (Forslund, 

2013).  

Sammanfattningsvis är det av betydelse att chefer upplever lärande på arbetsplatsen genom 

interaktion med övrig personal. Kollektivt lärande i en grupp där är kommunikation ett verktyg 

som kan användas till att göra kompetens tillgänglig för alla. Det är den kollektiva kompetensen 

som är grunden för vilken kommunikation som kan användas till för att konstruera aktiviteter 

och diskussion kring att skapa gemensamma strategier samt att kommunikationen skapar 

meningsfullhet (Granberg, 2014). Chefernas kommunikativa förmåga och ledarroll är 

avgörande för det kollektiva lärandet på arbetsplatsen, viket i sin tur påverkar arbetsmiljön. 

Utifrån teorin om organisatoriskt lärande belyses chefernas upplevelse för det gemensamma 

lärandet på arbetsplatsen. Organisatoriskt lärande innefattar formella och informella aspekter 

där reflektion är ett av de viktigaste villkoren för lärande. Detta lärandet kan vara både medvetet 

eller omedvetet som är viktigt för lärandet. Formellt lärande sker på arbetsplatsen via 

arbetsplatsmöte eller dylikt, medan informellt sker i de flesta sammanhang oavsett avsikt 

(Filstad, 2012; Werquin, 2010). 

 

5.Metod 

I detta metodavsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt och insamling av empiriska data. 

Hermeneutiskt perspektiv och induktiv ansats beskrivs i detta avsnitt. Studiens design utgår 

från kvalitativ forskningsmetod som innefattar innehållsanalys. Här redovisas även studiens 

urval såsom rekryteringar av deltagare.  

 

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Studien utgick ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. En hermeneutisk metodologi lägger fokus på 

livsvärldar och människans upplevelser samt erfarenheter (Laverty, 2003). För forskarna var 

det centralt att förstå och tolka förmedlade upplevelser av olika fenomen, i detta fall upplevelsen 

av lärandet i en organisation. Det för att kunna förstå chefernas upplevelse av arbetsmiljö samt 

lärande. Den hermeneutiska processen liknas ofta vid en spiral som på sin väg söker nya delar 

och gräver sig djupare ner i förståelsen. Enligt Ödman (2007) är tolkningen den främsta 

kunskapsformen inom hermeneutiken som syftar till att förstå människans kontext samt hur den 

förknippas med individens egna förståelse. Hermeneutikens vetenskaper söker efter möjliga 

betydelser hos studieobjekten, genom att information förmedlas, hur det uttrycks samt i vilken 

meningssammanhang som det presenteras. För att empirin ska få mening placerades den in i ett 

större sammanhang, vilket i denna studie innebar chefers olika upplevelser kring arbetsmiljö 

och lärande.  

 

5.2 Design 
Studiens tillvägagångsätt utgick från en kvalitativ forskningsdesign. Bryman (2018) skriver att 

en kvalitativ forskningsmetod anses vara fördelaktig för studien eftersom studiens kvalitativa 

data är personliga och existerande upplevelser som framläggs genom samtal eller diskussioner. 

En kvalitativ metod ansågs vara relevant för denna studie var strukturerade intervjuer för att 

undersöka chefers upplevelse av arbetsmiljö och lärande på arbetsplatsen. Denna studie baseras 

på en induktiv ansats, vilket innefattar att studiens empiriska material fick styra vilka teorier 

och modeller som blev grunden för studiens analys (Thurén, 2007). Induktiv ansats innefattar 

även att med öppenhet bemöta samtliga informanternas existerande upplevelser och deras 
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förhållningssätt om hur de upplever arbetsmiljö och lärandet på arbetsplatsen. Det ger cheferna 

möjlighet till att ny kunskap tillförs och växer fram (Thurén, 2007). Bearbetningen av det 

empiriska materialet ökar möjligheterna att besvara studiens syfte som var att undersöka hur 

chefer upplever arbetsmiljö och lärande på arbetsplatsen (Thornberg & Fejes 2015). 

 

5.3 Urval 
Studien utfördes genom ett samarbete med en HR-avdelning på en högskola i Sverige. Denna 

studie är en del av ett projekt som erbjöds av HR-avdelningen, vilket ledde till att högskola blev 

studiens arena. Kontakten var redan upprättad med HR-avdelning innan studiens start, dock 

togs det kontakt med samtliga chefer under studiens gång på Högskolan. Det var åtta chefer 

från två olika akademier som fick förfrågan om att delta. Dessa var de personer som 

projekthandlaren ansåg vara mest relevant för denna forskningsstudie. Gemensamt för 

informanterna var att de sedan flera decennier arbetat som någon form av ledare såsom 

studierektor, akademichef eller avdelningschef. Formen av detta urval kallas 

bekvämlighetsurval, vilket innefattar att informanter valdes utifrån tillgänglighet (Bryman, 

2018). 

 

5.4 Datainsamling 
Det första steget för insamlingen av det empiriska datamaterialet var att hitta relevant litteratur 

för att skapa en grund för denna studie. All litteratur söktes gemensamt av forskarna för att 

enklare kunna hitta relevant litteratur för denna studie. Med hjälp av litteraturen skapades en 

intervjuguide. Vid valet av litteratur valdes att beakta att använda originalkällor för trovärdiga 

och relevanta fakta. Nästa steg innefattade att skapa en intervjuguide som grund för 

undersökningens intervjufrågor samt att sända missivbrev till respektive chef. Missivbrev 

skickades under vecka 16 för att ge samtliga chefer möjlighet att svara samt delta i intervjuerna 

fram till vecka 19. Påminnelser under denna tidsramen skickades även ut till de som inte 

svarade, vilket var tre påminnelser via e-mail. Intervjuguiden innefattade omkring 20 

intervjufrågor samt följdfrågor. För att enklare kunna tolka samt analysera intervjuerna valdes 

det att strukturera upp intervjuguiden. I intervjuguiden valdes det frågor som passade in på de 

tre teman som ledarskap, hälsa och lärande. Dokumentations sättet som användes var 

beskrivande dokumentation, vilket innebär att informanterna ger svar och fakta kring aspekter 

på ett beskrivande sätt, för att sedan kunna tolkas i analysen. För att veta att utförandet och 

insamling av empiri faktiskt leder till att syftet besvaras och ger grundläggande effekt behöver 

studien och dess resultat dokumenteras kontinuerligt (Skolverket, 2014). 

Intervjuerna utfördes digitalt och verbalt. Varje intervju varade cirka 30–60 minuter, där det 

bokades ett grupprum för varje intervju. Tidsramen för författarna var att utföra intervjuerna 

var under två veckor. Intervjuerna var strukturerade, vilket innefattade att frågor var 

förutbestämda och att frågorna ställdes till respektive enskild informant i samma följd. Innan 

intervjuerna testades verktygen i förtid för att se om inspelningen funkade samt för att kunna 

tyda vad samtliga informanter berättade i inspelningarna. Innan de verbala intervjuerna valdes 

det ut vem som ledde intervjun och vem som assisterade, för att anteckna och sköta den tekniska 

utrustningen. Intervjuerna spelades in med två telefoner som uppbackning ifall tekniska 

svårigheter på en av de mobila enheterna skulle inträffa, för att inte gå miste om värdefull 

information från informanterna (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). E-mailintervjuerna som 

genomfördes skickades till samtliga chefer vars möjlighet inte fanns att kunna delta i det verbala 

mötet utan enbart via e-mail. Intervjufrågorna mailades till respektive chef samt informerades 

respektive chef att ägna minst 30–60 minuter på att besvara frågorna utförligt. Chefernas svar 
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på intervjufrågorna skulle sedan återsändas till författarna inom en tidsram på en några dagar 

upp till en vecka.  

 

5.5 Databearbetning och analys 
När intervjuerna var färdiga transkriberades de två intervjuer som genomfördes verbalt. 

Transkribering innebär att ordagrant skriva ner intervjun för att sedan kunna analyseras 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). De andra två som gjordes via e-mail skrevs ut, sedan 

lästes samtliga intervjuer noggrant. För att analysera intervjuerna användes det en kvalitativ 

innehållsanalys på manifestnivå. Graneheim och Lundmann (2004) belyser att innehållsanalys 

på manifestnivå innefattar att empirin direkt uttrycks i texten. Graneheim och Lundman (2004) 

skriver även att kvalitativ innehållsanalys på manifestnivå illustrerar användningen av begrepp 

relaterade till forskning för att uppnå tillförlitlighet under hela steget i forskningsförförandet. 

Bryman (2018) skriver att innehållsanalys innefattar en empirisk vetenskaplig metod som 

används för att kunna dra slutsatser kring innehållet i olika varianter av kommunikation. Den 

manifesta innehållsanalysen användes sedan som verktyg för att kunna analysera och utläsa 

meningsbärande enheter och koder. Lundman och Graneheim (2017) skriver att fokuset vid 

innehållsanalys är att beskriva variationer, genom att identifiera mönster i textinnehåll. 

Innehållsanalysen innefattade flera olika begrepp som var meningsenheter, koder och 

kategoriseringar. Under analysprocessen kondenserades och abstraherades meningsbärande 

enheterna. Kondensering innebär att innehållet bevaras och att inget väsentligt försvinner 

(Bryman, 2018). Abstrahering innefattar att lyfta innehållet till en högre logisk grad och 

kontrollera giltigheten av de meningsbärande enheterna (Bryman, 2018). Genom analysen har 

det möjliggjort att kunna dra slutsatser för att tolka den insamlade empirin tillsammans med 

den teoretiska referensram som sammanställdes vid studiens start. Det empiriska materialet och 

den teoretiska referensramen utvecklades och reviderades under studiens gång (Bryman, 2018). 

Det studerades kopplingar till syftet för bedömning av textinnehållet var relevant för studien. 

Vid bearbetningen av innehållet valdes det ut meningsbärande enheter. Utifrån det valdes 

meningar som ansågs relevanta för studien samt att de var relevanta för att kunna besvara 

studiens syfte. Det valdes ut flera meningsbärande enheter som sammanställdes i en tabell (se 

tabell 3). Efter det valdes olika koder som återspeglade de meningsbärande enheterna som 

underlättade för att kunna utläsa meningens budskap. Slutligen med hjälp av koderna kunde 

varje kod kategoriseras, för att sedan skapa en god helhetsbild av vad studien kommit fram till. 

Bryman (2018) belyser att det finns två huvudsakliga aspekter av kodningen som ingår i en 

innehållsanalys, vilka är kodningsschema samt kodningsmanual. I ett kodningsschema ska 

information som rör ett visst fall eller ämne skrivas in. Schemat visar en förenklad metod för 

att enklare beskriva principerna för koder i innehållsanalysen. Kodningsmanual innefattar 

instruktioner till de personer som ska utföra kodningen samt innehåller dimensionerna som ska 

kodas och användas i kodningsprocessen för att sedan tilldela dem i olika kategorier. Bryman 

(2018) skriver att kodningens tillförlitlighet är av stor betydelse och ska göras på ett konsekvent 

sätt. Bedömningen av tillförlitligheten är ganska identisk i samband med strukturerade 

intervjuer. Under analysprocessen användes det kodningsschema och kodningsmanual för att 

underlätta processen för att utläsa meningsbärande enheter.  

Kategorierna som valdes utifrån analysen var chefers upplevelse kring ledarskap på 

arbetsplatsen, chefers upplevelse om hälsa och chefers upplevelse kring organisatoriskt lärande. 

Kategorierna valdes utifrån vad intervjuernas meningsbärandeenheter och koder förmedlade. 

Kategorin chefers upplevelse kring ledarskap på arbetsplatsen valdes utifrån hur cheferna 

beskrev sin roll som chef. Subkategorin var utmaningar som chef på högskola. Kategorin 

chefers upplevelse om hälsa valdes utifrån hur chefer definierade hälsa och upplevde hälsa, 
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vilket delades in i tre subkategorier för att styrka huvudkategorin. Subkategorierna var hälsa på 

arbetsplatsen, känsla av gemenskap och stöd av HR. Den sista huvudkategorin chefers 

upplevelse kring organisatoriskt lärande valdes utifrån chefernas upplevelse av lärandet på 

arbetsplatsen. Subkategorin var chefers möjlighet för lärandeutveckling.  

 

Tabell 3. Tabellen exemplifierar ett utdrag av studiens innehållsanalys   

Meningsbärande enheter  Koder  Subkategorier  Kategori  

[---] chefsuppdraget på 

50 procent, övrig 

tid ägnar jag åt 

undervisning, 

samverkansuppdrag och 

forskning 

 

Chefsuppdrag 

50 procent 

Undervisning, 

samverkan och forskning 

Utmaningar och 

konsekvenser som chef 

på högskola 

Chefers upplevelse kring 

ledarskap på 

arbetsplatsen 

jag möter ett stort stöd 

från kollegor på 

motsvarande 

nivå men även mycket 

uppmuntran och 

uppskattning från 

personalen 

Stort stöd 

Uppmuntran och 

uppskattning av 

personalen 

 

Hälsa på arbetsplatsen 

Känsla av gemenskap 

Stöd av HR 

Chefers upplevelse om 

hälsa 

jo…men det är ju en 

kunskapsresa hela tiden 

[---] det finns ju ett 

jättestort utbud av 

kunskaps kurser och det 

finns är att det kostar 

ingenting… 

Kunskapsresa 

Stort utbud av lärande 

 

Chefers möjlighet för 

lärandeutveckling 

Chefers upplevelse kring 

organisatoriskt lärande 

 

6. Etiska överväganden  
Nedan redovisas de etiska principerna som innefattar; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet som forskarna förhållit sig till under studiens 

genomförande.  

Informationskravet innefattar att individerna som deltar är medvetna kring vad studien har för 

syfte samt vad som är bakgrunden till att studien bör bedrivas (Vetenskapsrådet, u.å.). För att 

följa första etiska princip informerades deltagarna via mail vad syftet, deras roll är i studiens 

samt vad bakomliggande tanke är om studien. Att meddela samtliga deltagare som valde att 

delta på detta vis ger dem chansen att sätta sig in i studien och självmant kunna besluta sitt 

deltagande (Ahrne & Svensson, 2015). Samtyckeskravet som innefattar godkännandet av 

samtliga chefer, vilket de gav via mail. Kravet innefattar huvudsakligen att deltagarna själva tar 

beslutet kring sitt deltagande samt är medvetna kring informationen som samlas och inhämtas 

kommer bearbetas under studiens gång (Vetenskapsrådet, u.å.). Samtyckeskravet tillgodosågs 

genom att informera cheferna om studiens syfte, information om studien och förfrågan om 
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medverkan till intervju. De gav sedan sitt samtycke genom att svara ja på intervjuinbjudan via 

e-mail. 

Konfidentialitets- samt nyttjandekravet involverar att deltagarna inte ska kunna gå att 

identifiera av utomstående individer. Författarna behandlar informationen med största möjliga 

professionalitet för att säkra samtliga individers identitet samt informationen som tillhandahålls 

under studien (Vetenskapsrådet, u.å.). Konfidentialitets- samt nyttjandekravet togs tillvara 

under bearbetningen samt analysen av det insamlade empirin. Efter att intervjuerna blivit 

transkriberade togs de inspelade intervjuerna bort för att säkerställa att deras identitet inte 

avslöjas eller sprids till främmande individer. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att allt 

material endast får användas till denna studies forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Författarnas ansvar är att bearbetningen och analysen av den insamlade empirin hanteras på 

korrekt sätt, för att informationen som inhämtats inte förs vidare (Patel & Davidsson, 2011). 

Innehållet av intervjuerna samt den inhämtade informationen av samtliga deltagare 

diskuterades enbart mellan författarna och projektledaren som är ansvariga för forskningen. I 

analysen av intervjuerna togs även känsliga utdrag bort som skulle kunna bli en fara eller skada 

för deltagarnas identitet (Vetenskapsrådet, u.å.). Forskarna valde att anonymisera 

informanterna genom att inte skriva vilken chef det är som berättar för att minska risken för 

igenkännande. Varje citat rubricerades med citat 1, citat 2, citat 3 med flera för att tydliggöra 

att det är olika chefer som berättar.  

 

7. Resultat 

I resultatet redovisas en översikt av meningsbärande enheter, kondenseringar, koder och 

kategorier. Huvudkategorierna var chefers upplevelser kring ledarskap på arbetsplatsen, 

chefers upplevelse om hälsa och chefers upplevelse kring organisatoriskt lärande. Kategorin 

chefers upplevelse kring ledarskap på arbetsplatsen har en subkategori vilket var utmaningar 

och konsekvenser som chef på högskola. Kategorin chefers upplevelse om hälsa har 

subkategorierna hälsa på arbetsplatsen, känsla av gemenskap och stöd av HR. Kategorin 

chefers upplevelser kring organisatoriskt lärande har subkategorin chefers möjlighet för 

lärandeutveckling. I resultatet beskrivs inte informanterna specifikt utan varje citat beskrivs 

som citat 1, citat 2 med flera för att visa att det är olika individer som berättar. 

 

7.1 Chefers upplevelser kring ledarskap på arbetsplatsen  
Kategorin chefers upplevelser kring ledarskap på arbetsplatsen innefattade hur informanternas 

arbete som chef ser ut och vilken fördelning deras arbete har på högskolan. Kategorin är 

uppbyggt på koder som innehåller arbetsplats och yrkesroller. Subkategorin utmaningar och 

konsekvenser som chef på högskola innefattar vilka utmaningar rollen som chef medför samt 

vilka konsekvenser det kan medföra. Cheferna som deltog i intervjuerna upplevde ett 

fungerande ledarskap i sin roll som chef. En roll som chef berättade informanterna om att det 

kräver stort ansvar och att kunna hantera flera ärenden och situationer samtidigt och det ibland 

även under stark tidsbrist.  

Citat 1 att vara chef innebär att kunna ta ansvar och kunna leda min personal och hantera många saker 

samtidigt och det under stark tidsbrist vid jämna mellanrum… för övrigt anser jag att ledarskapet upplevs 

som positivt och även mycket roligt att vara chef och lärare samtidigt… 
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7.1.1. Utmaningar och konsekvenser som chef på arbetsplatsen 

Samtliga informanter som deltog berättade under intervjun om hur deras utmaningar som 

uppstår i sin roll som chef. Rollen som chef innebär aktivt ledarskap och beslutstagande, vilket 

svaren på samtliga intervjuer visade sig vara utmanande att hantera. Ledarskapet hos cheferna 

innefattade flera olika roller där utmaningen var att sammankoppla deltidstjänsten som chef, 

lärare och forskare på en och samma gång. Det har lett till att chefer fått prioritera ner sin 

forskning för att hinna med rollen som chef och samtidigt undervisa som lärare. Detta visade 

vara en fördel men även en nackdel för samtliga chefer.  

Citat 1 [---] fick jag ett chefsuppdrag och då har jag tidigare varit studierektor under många år… och det 

är en halvtidsanställning…50 procent chef och 50 procent lärare…så det är ingen chefstjänst utan bara 

ett uppdrag… 

Det ställdes även frågor kring hur konsekvenserna kunde se ut inom chefsrollen på högskola. 

Samtliga chefer berättade att de uppskattar arbetet som chef och att det inneburit roliga stunder. 

Dock har det även inneburit negativt laddade situationer såsom omorganiseringar, ge beslut 

som uppfattas som negativa och nedprioritering av forskning. Cheferna berättade även att det 

krävs medarbetssamtal och samtal som upplevs mödosam eftersom medarbetarna tar kritiken 

olika. Svåra beslut måste tas som chef på högskola vilket informanterna besvarat samma som 

är mycket betydelsefullt för att kunna bedriva sin roll som chef. Cheferna har även en utmaning 

i att hantera individer och gruppen och skapa en god balans mellan dem. 

 

citat 1 det tuffaste med att vara chef har nog varit att göra många saker som…som gör folk besvikna [--

-] och man får ta tuffa samtal med andra och att man alltid har ansvar… 

citat 3 … vi har genomgått stora förändringar på min avdelning. Flera program är i ifrågasatta och under 

bearbetning…det sliter både på mig och min personal…jag har därför varit tvungen att nedprioritera min 

forskning vilket naturligtvis drabbar min egen karriärutveckling och det känns inte bra naturligtvis…  

 

7.2 Chefers upplevelse om hälsa 
Huvudkategorin chefers upplevelse om hälsa är uppbyggt på subkategorierna hälsa på 

arbetsplatsen, känsla av gemenskap och stöd av HR. Kategorin chefers upplevelse om hälsa 

innefattade hur cheferna upplevde hälsa samt hur de själva arbetade med hälsa. Informanterna 

beskrev vad de själva ansåg god hälsa innefattade och hur de arbetade för att övrig personal ska 

uppleva god hälsa. Samtliga chefer svarade på frågan vad hens definition av hälsa var, vilket 

skilde sig åt. Andra chefer som deltog i intervjuerna berättade om vikten att uppleva en viss 

balans och de krav som finns på högskolan, genom att försöka hantera och balansera upp 

vardagen. God hälsa på arbetsplatsen berättade cheferna innefattar att på ett pedagogiskt vis 

vägleda och arbeta sig framåt med stöd från både medarbetarna, andra chefer samt HR-

avdelningen. 

Citat 5 att medarbetarna mår bra så att de kan vara excellenta i sittarbete som undervisande lärare och 

framgångsrik forskare…arbetsmiljöfråga ska och finns alltid på agendan på APT… 

Citat 6 […] om jag skulle beskriva hälsa om jag mår bra eller dåligt så är det nog när jag inte har 

kontroll…det är samma när det gäller fysisk ohälsa […] då känner man att man inte har kontroll även om 

man vet att det sker något i kroppen…så mår man dåligt eller man har ont…det är väl just det här att man 

inte är i balans…och att man själv inte kan påverka balansen… 
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7.2.1 Hälsa på arbetsplatsen 

Resultatet visade att engagemangen bland cheferna såg olika ut och hur arbetsklimatet 

upplevdes av cheferna. Upplevelsen beskrev en informant att det krävdes medarbetarsamtal, att 

vara lyhörd och visa engagemang i personalen för att få ett fungerande och trivsamt 

arbetsklimat. Det visade sig även att samtliga chefer har egna uppfattningar om hur 

arbetsklimatet ser ut samt hur det fungerar. En informant upplevde även under intervjun att 

arbetsklimatet upplevs på ett bra sätt dock för hög arbetsbelastning på grund av många 

förändringsarbeten samt småkurser, vilket de andra informanterna höll med om. Cheferna 

berättade att det finns höga förväntningar bland personalen och cheferna, vilket kunde ökar 

risken för negativt grupptryck. 

Citat 5 jag tycker att vi har ett mycket bra arbetsklimat där vi är stöttande för varandra…samtidigt har vi 

nog ganska så höga förväntningar på varandras insatser och prestationer så man får vara noga med att det 

inte blir för mycket peer-pressure bland personalen… 

Citat 6 jag har egentligen inte arbetat så mycket med hälsa […] men jag har haft medarbetarsamtal…och 

en annan sak är att man ska ha roligt…och att man gör saker [---] det är viktigt att jag får se en del av 

varje människa… det är jätteviktigt framförallt om man sitter i styrelsen […] det kan vara så enkelt som 

en lunch… för man behöver träffa sina kollegor… 

Citat 6 […] jag tror att en viss hemlighet är att man har god kontakt med personalen…och det gör 

ingenting om man tar några minuter extra av min tid…för jag blir bara glad… 

7.2.2 Känsla av gemenskap 

Subkategorin känsla av gemenskap innefattade olika sociala aspekter hos en människa på en 

arbetsplats. Samtliga informanter arbetade med att främja välmående och gemenskap genom 

att öka trivsel och det sociala. Samtliga chefer ansåg även att glädjefulla och gemensamma 

pratstunder var något som uppskattades.  

Citat 7… en annan sak jag tycker är jätteviktigt är att man har roligt… 

citat 8 […] jag tror en viss hemlighet är att man har god kontakt med personalen…och det gör ingenting 

om man tar några minuter extra av min tid… för jag blir bara glad 

Informanterna berättade om hur de upplevde den sociala gemenskapen och vad de själva gör 

för att öka den. Gemensamt anser informanterna att det i stor utsträckning fanns social 

gemenskap på arbetsplatsen mer eller mindre, vilket innefattade att personalen möts vid lunchen 

eller liknande för att kommunicera med varandra. 

Citat 8 mötet mellan individer är en viktig del av vardagen…detta visar också medarbetarundersökningen 

där en av de högst rankade faktorerna på välmående på arbetsplatsen var just det kollegiala stödet… 

Citat 9 dom har ju tisdagsfikan […] där märker man ju att folk mår bra av det… 

Intervjuanalysen visade även att en del chefer ansåg att gemenskapen är fungerande. Övriga 

informanter ansåg att det är tidsbrist som gör att personalen inte hinner interagera med varandra 

en längre stund. Pressen på cheferna och övrig personal har ökat kraftigt de senaste åren på 

grund av politiska förändringar och dylikt, vilket har påverkat högskolans arbetssätt. 

Förändringar och omorganiseringar har påverkat den sociala gemenskapen kraftigt både 

positivt och negativt. Regeringsval som hålls vart fjärde år påverkar högre utbildning och 

påverkar vad högskolan ska satsa på efter regeringens besluttagande för högre utbildning.  

Citat 9 [---] alla har ganska bråttom […] det behöver många arbetsplatser ta tag i…för jag tycker vem 

man än pratar med så oberoende i vilken bransch man nu är i så verkar det som att alla uppfattar det som 

att kraven har ökat de senaste åren och att man har allt mindre tid […] det verkar vara en samhällstrend 

snarare än inom akademin… 
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Citat 10 vi har ett val i år… vad det kommer att innebära för högre utbildning i Sverige…för ofta har ett 

regeringsbyte inneburit saker…nu ska vi satsa på detta och nu ska ni styra om… 

 

Informanterna upplevde dock att tidsbrist varit det största boven för minskat deltagande av de 

sociala aktiviteterna som erbjuds på högskolan, vilket lett till att även det sociala minskat lite 

enligt vissa informanternas uppfattning. För att öka den sociala gemenskapen på arbetsplatsen 

försöker samtliga chefer ta kontakt med övrig personal via luncher eller genom att ta sig tid att 

talas vid. Cheferna upplevde dock att tiden för mer socialt blir allt mer knappt att hinna med. 

Citat 11jag försöker röra mig runt verksamheten så mycket som det går och stöter då på personal som 

tar tillfället i akt att prata med chefen […] jag försöker alltid vara tillmötesgående och det är nästan aldrig 

så att jag inte tar mig tid att prata med de som kommer… men det är klart att det ibland kan vara lite 

frustrerande då jag kanske inte hinner med det jag föresatt för stunden…  

Citat 11 […] det finns alltid små eller stora problem att lösa…alltifrån små snabba möten i 

korridoren…vid lunchen till medarbetarsamtal, närvaro vid kärngruppsmöten, ledningsråd och APT…det 

blir mycket informella och formella möten i olika konstellationer… 

Det upplevdes även att det fanns tillräckligt många gemensamma aktiviteter som högskolan 

erbjuder som ska öka det sociala som exempelvis den akademiska högtiden. Den akademiska 

högtiden innefattar firandet av all personals prestation genom året. Dock upplevdes det som 

tydligast att samtliga chefer börjat avstå från vissa sociala engagemang för att hinna med sina 

arbetsuppgifter. 

Citat 13 jag tycker det märks att många har väldigt mycket att göra på jobbet…vilket leder till att man 

kanske inte i så hög grad deltar i så många sociala aktiviteter på jobbet […] och att man förväntas hinna 

med mer…och det görs ju på bekostnad av det sociala […] man känner att man inte hinner delta i det 

som arrangeras… så ja jo det har nog blivit sämre med det sociala 

 

7.2.3 Stöd av HR 

Under denna subkategorin redovisas hur samtliga chefer anser stödet vara från HR-avdelningen. 

Resultatet visade att chefer var nöjda med HR stödet även fast stödet varit mindre på grund av 

underbemanning. Cheferna poängterade i intervjuerna att det behövdes mer stöd från HR för 

att de själva kunna arbeta mer effektivt. Både HR och cheferna har en arbetsmiljöplan där det 

redovisas vem som har vilket ansvar.  

Citat 16 när det gäller HR-stödet…så är de ju verkligen hårt ansträngda för att de är för få… och att man 

håller på med rekryteringar och det har varit ganska stor personalomsättning på HR-avdelningen vilket 

gör att det kontinuerliga chefsstödet inte kunnat vara så starkt som man behöver […] och jag är glad över 

att jag inte är ny chef för jag har ju varit chef ett tag men att jag inte är ny chef nu…nu när stödet är 

svagare för när vi började var det ganska starkt HR-stöd…men hade jag blivit chef idag hade jag tyckt 

det vore ganska tufft… 

Citat 18 stödet från HR har jag alltid upplevt som bra vad gäller deras sakkunskap…jag skulle dock 

önska att HR också kan avlasta mer i meningen att det tar över mer praktiskt arbete kring vissa betungande 

personalärenden… 

Cheferna berättade även att trots att HR är hårt belastade upplevs det tillräckligt med stöd. 

Cheferna försöker på egen hand komma tillrätta med en del situationer som HR ansvarar för 

men som de själva nu måste ansvara för på grund av underbemanningen på HR. Samtliga chefer 

berättade även om flera olika önskemål de hade från HR när de har mer personal som skulle 

underlättat arbetet och minska tidspressen för cheferna.  

Citat 19 [---] dom är extremt hårt belastade…att jag ibland försöker hinna med att göra det själv […]men 

jag tycker ändå att vi har en bra dialog med hr och chef [---] men när det är pressat så hinner man bara 
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det som är akut…och vi hade velat hinna med att hantera våra egna rekryteringsärenden…vi hinner inte 

våra rehab ärenden osv…och sånt som vi måste hantera… [---] vi önskar av HR när dom är fler att jobba 

mer strategiskt med HR-frågor, kompetensförsörjning…och stå bättre rustade för våra rekryteringsfrågor 

[…] för att locka hit mer folk… 

 

7.3 Chefers upplevelse kring organisatoriskt lärande  
I denna huvudkategori redovisas att cheferna har en gemensam vision och mål för att öka det 

organisatoriska lärandet och att det finns behov av mer lärande inom organisationen. Resultatet 

av intervjuanalysen visade att cheferna som intervjuades upplevde att deras lärande utvecklas 

genom att byta ut kunskap och information mellan chefer och kollegor. Med hjälp av andras 

ledarskapskunskaper och kurser som chefer deltar i har lärandet ökat enligt deras uppfattningar. 

Citat 20 jag tänker att vi ibland skulle behöva lite mer tid för att prata om det… för att det sker ganska mycket 

saker både nationell nivå och lokal nivå om hur lärosätet funkar och vart landet är på väg med högre utbildning 

[…] och att vi både nationellt och lokalt hade behövt mer tid och prata om vad vi har fått med oss nu de senaste 

åren och vad vi kan dra för lärdomar av det och göra en ordentlig analys om hur vi kommer vidare för att vi hinner 

inte alltid med och det är det som gör det… 

Citat 21 jag har även haft möjlighet till fortlöpande utbildningar och kurser…särskilt bra har det varit att 

få stöd i hantering av grupprocesser och att agera i svåra samtal… [---] jag möter förvånansvärt ofta nya 

situationer som jag behöver hantera…detta lär jag mig mycket av…jag lär mig mycket kring människor 

och hur de fungerar i olika situationer… 

 

7.3.1. Chefers möjlighet för lärandeutveckling 

Resultatet visade att det ges stora möjligheter för utveckling inom lärandet. Högskolan erbjuder 

cheferna till chefsnätverksträffar. Cheferna upplevde att det påverkade utvecklingen av lärandet 

och organisationen positivt, vilket varje chef uppskattade och ansåg vara motiverande. 

Högskolan påverkas kraftigt av regeringsval som hålls vart fjärde år, eftersom det påverkar vad 

som kommer ske med högre utbildning och vad som ska prioriteras enligt den nya regeringen. 

Organisatoriskt lärande sker enligt informanterna i samband med högskolans utveckling och 

vilka krav och visioner som efterfrågas.  

Citat 22 jo…men det är ju en kunskapsresa hela tiden [---] det finns ju ett jättestort utbud av kunskaps 

kurser och det finns är att det kostar ingenting… 

 

8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod, teoretisk referensram och tidigare forskning relaterat 

till studiens resultat. Det tas även upp studiens giltighet och tillförlitlighet samt studiens 

svagheter och styrkor.  

 

8.1 Metoddiskussion  
Kvalitativ forskningsdesign användes för studien då den syftade till att beskriva chefers 

upplevelser (Thurén, 2007). Nackdelen med kvalitativ metod är att studiens resultat är sluten 

till sin omvärld. Det kommer troligtvis vara svårt att utföra samma studie fler omgångar och få 

samma resultat. Det hade inte kunnat reproduceras i en kvantitativ forskningsmetod, eftersom 

en kvalitativ metod med intervjuer blir mer utförlig samt att problematisk tolkning minskas 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Studien hade även en induktiv ansats som forskarna 

diskuterade effektivt kring inför studiens insamling av empiriska data, eftersom 
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datainsamlingen genomfördes senare än vad som planerats enligt författarnas tidsplanering. Det 

skapade en viss oro och stress över databearbetningen och tolkningar av vilka teorier som 

ansågs relevanta för den teoretiska referensramen. Nackdelar med induktiv ansats upplevdes 

som tidskrävande förhållande till studiens tidsplan. Fördelen med en induktiv ansats är att 

föreliggande studie är empirinära. En nackdel var att det inte fanns tillräckligt med forskning 

kring hur chefer på högskola upplever arbetsmiljö samt lärandet på arbetsplatsen som påvisar 

liknande resultat som studien. Tveksamheter uppstod under studiens gång redan vid sändandet 

av missivbreven, då fyra av åtta chefer valde att avstå från att delta i studien. Misstag som 

ansågs blivit gjorda och som i slutändan ansågs kunnat utförts bättre var att på egen hand 

kontakta fler chefer på fler akademier. Fler informanter, utöver de fyra som deltog, hade lett till 

att enklare kunna dra generaliseringar över hur cheferna upplever på högskola upplever 

arbetsmiljö och lärande på arbetsplatsen. 

I studien användes det strukturerade intervjuer för insamling av chefernas upplevelser. 

Strukturerade intervjuer innefattar att frågorna är förutbestämda och att alla frågor ställs till 

respektive enskild informant i samma följd (Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015). Denna 

metod användes för att det ansågs underlätta tolkningen samt analysen av intervjuerna. 

Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) belyser att fördelar med att ha en kvalitativ 

forskningsstudie i form av intervjuer är att det medför en djupare inblick i vad som önskar att 

utforskas. Under intervjuernas gång med studiens informanter fick forskarna utförliga och 

relevanta svar, vilket var en positiv fördel. Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) belyser 

nackdelen med intervjuer är att det kräver tid och resurser av informanternas och intervjuaren 

för att komma överens om vilken tidpunkt respektive intervju skulle äga rum och i vilken lokal 

det skulle ske. Lokalen valdes på högskolans bibliotek för att öka möjligheterna för 

informanterna att delta i intervjuerna om lokal valts närliggande till chefernas arbetsplats. 

En problematik som uppstod var att enbart två av fyra deltagare kunde medverka i de verbala 

intervjuerna, medan de två övriga inte fann någon passande tidpunkt, och fick därmed utföra 

intervjun via e-mail. Nackdelen med utförandet av intervjuer via e-mail var att det inte fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor som kunde stärk intervjun. En fördel med intervjuerna via e-mail 

var att det gav informanterna möjlighet att kunna besvara intervjufrågorna trots uteblivit verbalt 

möte.  Informanterna informerades innan i samband med sändandet av intervjufrågorna 

behövdes besvaras inom en viss tidsram, vilket i studiens fall var fram till vecka 19. 

En annan problematik som uppstod vid sändandet av missivbreven till de åtta individer som 

ambitionen var att skulle delta i studien var att påminnelser fick skickas under flera omgångar 

för att få svar. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) belyser att intervjuer som utförts via e-

mail kan tolkas och missuppfattas på ett sätt studien inte avser att undersöka. Intervjuer som 

saknar verbal kommunikation ger inte intervjudeltagaren möjlighet att ställa frågor kring 

formuläret vilket kan leda till att frågorna inte besvaras efter önskat sätt. Det innebär att två av 

intervjuerna kan blivit misstolkade av forskarna i processen att tolka och analysera intervjuerna 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015).  Bryman (2018) belyser att tekniker såsom att sända 

missivbrev via e-mail kan ha en negativ inverkan eftersom det ibland kan uppstå att e-mailen 

inte når fram till intervjudeltagaren, vilken kan leda till att det tar längre tid än utsatt tid för att 

tillhandahålla intervjusvaren. Eriksson-Zetterqvist (2015) skriver även att intervjuer är en 

modern och ny teknik inom intervjuformer, vilket då är viktigt att i slutrapporten av studien 

diskutera och reflektera över hur denna typ av intervjuform kan ha påverkat intervjusituationen 

samt resultatet av intervjuerna. En annan nackdel med studien var att det var få informanter 

vilket påverkar studiens tillförlitlighet. Studien visade dock hög giltighet eftersom resultatet 

återspegla studiens syfte och frågeställningar. Fördelaktigt var även att informanterna utförligt 

berättade under intervjuernas gång vilket gav en bred omfattning på svaren av intervjufrågorna 



25 
 

vilket. Det framfördes därmed enbart empiri som studien undersökte vilket innefattar hög 

giltighet (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). 

Som slutsats anser forskarna att studiens giltighet samt tillförlitlighet kunnat ökas genom att 

tillföra kvantitativa aspekter vilket innefattar enkätundersökningar, men även observationer 

som ett komplement till intervjuerna. Detta för att undersöka och se om informanterna skulle 

besvarat annorlunda på samtliga frågor om forskarna inte fanns i samma rum (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2015 

 

8.3 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till teori och tidigare forskning med utgångspunkt 

i syfte och frågeställningar till forskningsstudien. Studiens syfte är att undersöka chefers 

upplevsele av arbetsmiljö och lärande på arbetsplatsen. Resultatdiskussionen är strukturerad 

utifrån resultatets tre kategorier; ledarskap, hälsa och lärande. Kategorin hälsa har tre 

subkategorier som är: hälsa på arbetsplatsen, gemenskap samt stöd av HR. 

 

8.3.1 Chefers upplevelse kring ledarskap på arbetsplatsen 

Resultatet visade vad ledarskapet inom chefsrollen innebär samt vilka utmaningar och 

konsekvenser det medför i rollen. Att vara en ledare innebär att använda sig av aktivt ledarskap 

samt beslutstagande som enligt informanterna var utmanande att hantera. Forslund (2013) 

beskriver ledarskapet som en balansgång mellan struktur och frihet, där ledarens formella och 

informella agerande i sin roll, ska påverka sina medarbetare mot samma mål. Subkategorin 

utmaningar och konsekvenser som chef visade att ledarskapet hos en chef innefattar flera olika 

roller och utmaningar att hantera. Studiens resultat stödjer Sandberg (2011) som skriver att 

utmaningar tillkommer oavsett antalet roller eller vilken typ av roll individen innehar. 

Intervjuanalysen visade att chefer hade flera yrkesroller vilket innefattar rollen som chef, lärare 

samt forskare, vilket kan leda till att en roll prioriteras mer än andra. Sandberg (2011) skriver 

även krav och organisationens mål förändras med tiderna beroende på vilken styrelse landet 

har. Det har inneburit att även pressen ökat på arbetsplatsen, eftersom högre utbildning påverkas 

av landets regering. Resultatet visade att tidsbrist är en faktor som lett till att chefer fått 

prioritera bort forskning för att tidsmässigt kunna hantera sitt uppdrag som chef och som lärare, 

vilket stärker Önnevik (2010) som skriver att en ledares roll är att strukturera och överblickar 

arbetet i en grupp människor.  

Resultatet visade att chefer upplevt konsekvenser på arbetsplatsen som inneburit negativa 

situationer och beslut som inte uppskattats av personalen vid alla tillfällen. Som ledare innebär 

det även att kunna ta itu med konsekvenser som kan uppstå på arbetsplatsen och pedagogiskt 

kunna reflektera och åtgärda konsekvenserna.I resultatet kring ledarskap belyste samtliga 

chefer att bemötandet och kommunikationen är en viktig del för en fungerande arbetsplats. Det 

understryks av Dahlkwist (2012) som menar att en ledare ska kunna kommunicera tydligt och 

skapa ett samtal där övriga medarbetare kommer till tals för att främja lärandet och ledarskapet. 

Agerandet som ledare innefattar flera aspekter såsom medarbetssamtal och problemhantering 

samt använda ett pedagogiskt kommunikativt förhållningssätt för enklare hantera situationen 

som chef och dess innebörd att inneha flera roller på samma arbetsplats. Ledarskapsmodeller 

och ledarskapsdrag är något som krävs av en organisations ledare för att effektivt kunna leda 

en organisation, vilket understryks av Hotmeyer, Sheingold, Warland och Klopper (2015). 

Organisationskultur är en viktig del i en organisation. Olika typer av organisationskultur kan 

förekomma på olika avdelningar även inom samma organisation. Detta understryks av tidigare 
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forskning i en studie gjord av Hotmeyer, Sheingold, Warland och Klopper (2015) som visar att 

chefer behöver ha en helhetssyn, för att främja lärandet och arbetsmiljön. Chefernas 

ledarskapsroll var det som påverkat arbetsplatskulturen och möjligheterna till en utveckling. De 

chefer som intervjuats har talat om omorganiseringar som gjort att det finns olikheter inom 

grupperna som är svåra att föra samman. I begreppet organisationskultur är gemensamma 

värdering och föreställningar viktigt för att skapa en social balans. För cheferna i denna studie 

är det en utmaning att skapa en ny organisationskultur som för samman alla medarbetare. För 

att kunna implementera lösningar är det viktigt att identifiera så kallade subkulturer, vilket 

understryks av Forslund (2013). När en ledare har skapat balans och upplever en god 

arbetsmiljö påverkar det i sin tur lärandet på arbetsplatsen. Lärandet och organisatoriskt lärande 

är en del av en kollektiv social process där lärandet främjas (Granber, 2014; Neve, 2014). 

Utökade hälsofrämjande insatser kan i sin tur öka utbildningsmöjligheterna och spridningen till 

fler individer som leder till ökad gemensam kontext. Attityder och normer kan i dessa 

sammanhang ändras eller förstärkas, som leder till ändrad eller stärkt organisationskultur. Alla 

dessa faktorer bidrar till hur chefer upplever arbetsmiljön samt lärandet på sina akademier 

(Darlington,Violon & Jourdan, 2018; Forslund, 2013; Schein & Schein, 2016). Utifrån ett 

ledarskapsperspektiv är det av intresse att vilja inspirera, uppmuntra samt bekräfta sina 

medarbetare. En effekt av att agera på detta sätt är att både individerna och verksamhetens hälsa 

ökar (Hanson, 2010). Utifrån ett salutogent perspektiv är det ledaren som ska skapa 

sammanhanget och göra det meningsfullt, begripligt och hanterbart. Studiens resultat visar på 

att cheferna är medvetna om deras roll och hur den påverkar. Däremot att bemöta alla individer 

och skapa sammanhang, meningsfullhet och begriplighet till alla är en utmaning enligt studiens 

resultat. Problematiken är hur de ska hantera de olika utmaningarna för att uppnå god 

arbetsmiljö, hälsa samt lärande på sin arbetsplats (Hanson, 2010; Granberg, 2014; Neve, 2014). 

 

8.3.2 Chefers upplevelse om hälsa 

Studiens resultat visade att en god balans i arbetet är betydande för att uppleva hälsa. Vikten av 

att uppleva balans mellan de krav som ställs på högskolan. Att kunna hantera och balansera upp 

vardagen är avgörande för hur hälsan upplevs av cheferna på högskolan (Antonovsky, 2005). 

För upplevd god hälsa innebär det att individen besitter hög grad av begriplighet, hanterbarhet 

samt meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Resultatet visade att stöd från andra chefer och övrig 

personal upplevs positivt och därmed upplevs arbetsklimatet positivt vilket Antonovsky (2005) 

skriver är avgörande för hur hälsa upplevs och beskrivs på arbetsplatsen.  

Resultatet visade även att engagemang i personalen är att prioritera för att arbeta 

hälsofrämjande. Att uppleva god hälsa visade resultatet vara grunden till att på ett pedagogiskt 

sätt vägleda och arbeta sig framåt med stöd från personalen och tvärtom. Studiens resultat 

stärker Hoert, Herd och Hambricks (2018) forskning som menar att medarbetarnas uppfattning 

om organisatoriskt ledarskaps stöd för främjande är relaterade till deras eget deltagande i 

hälsofrämjande insatser. Studiens resultat visade att det upplevs stöd från HR, trots att HR-

avdelningen är underbemannat och att det enbart finns möjlighet för problemhantering vid akuta 

tillfällen. Ett starkt HR-system kräver enighet mellan HR-rådgivare, lärare, studierektorer och 

chefer vid belsuttagandet för samtliga aktörer ska kunna arbeta mot samma mål och visioner på 

högskolan (Runhaar, 2017). Studiens resultat visar även att vid tidpunkten då HR-avdelningen 

har mer bemanning önskar cheferna mer stöd från HR. Detta för att tidsmässigt kunna hantera 

rekryteringar och andra delar som ingår i arbetsmiljöplanen 

Sammantaget visade studiens resultat vad gäller hälsa på arbetsplatsen samt arbetsmiljö att det 

innefattar stöd från personal och övriga chefer. Det innefattar även att kunna hantera vardagliga 
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situationer och kunna balansera upp det vardagliga arbetet och de krav som ställs. Hanson 

(2004) skriver att individer tillbringar större delen av sitt liv på arbetsplatsen och utgör även en 

viktig aspekt för deras välmående och ses som en betydande del för varje individs hälsa. 

KASAM (Antonovsky, 2005) som är ett viktigt begrepp inom det salutogena perspektivet och 

belyser vikten av känslan av sammanhang. Vi tolkade att informanterna strävade efter känslan 

av sammanhang kopplat till chefernas olika behov, genom att anpassa vardagen upplevs det 

mer hanterbarhet, meningsfullhet på arbetsplatsen, ökas begripligheten vid stöd från 

arbetsledare till medarbetarna och tvärtom. Eriksson (2015) belyser att ett salutogent synsätt 

synliggör de friskfaktorer som kan påverka arbetsplatsen, genom att arbetsledaren ständigt 

strävar efter att utifrån möjliga friskfaktorer arbeta hälsofrämjande och öka friskfaktorerna. 

 

8.3.3 Chefers upplevelse kring organisatoriskt lärande 

Det kollektiva lärandet användes som tolkning för gemenskapen på arbetsplatsen eftersom det 

innebär interaktiva och kommunikativa handlingar som skapar förståelse strategier för 

individerna inom gruppen. Resultatet visade på att grupperna har svårt att interagera med 

varandra efter en omorganisering, vilket resulterar i en utmaning för cheferna att hantera. 

Lärande sker både på ett kollektivt plan, formell och informellt plan och utgör till större del en 

social aspekt (Granberg, 2014). I resultatdelen kring lärande belyser samtliga chefer att 

högskolan ger stora möjligheter för utveckling inom lärandet. Det erbjuds flera 

kunskapsutvecklingsmöjligheter, vilket upplevs påverka utvecklingen av lärandet. Detta stödjer 

Hansson, Thiele, Nielsen och Tafvelins (2015) forskningsstudie som menar att 

ledarskapsutbildning för att förbättra det organisatoriska lärandet på arbetsplatsen. Filstad 

(2012) belyser vikten av att organisatoriskt lärande innefattar reflektion, då reflektion är ett av 

de viktigaste villkoren för lärande på arbetsplatsen som ingår i organisatoriskt lärande. Studiens 

resultat visade även att cheferna utväxlar kunskap och information mellan chefskollegorna. 

Organisatoriskt lärande innefattar kompetens, gemenskap och handling.  

Lärande i organisationen fokuserar på lärprocesser samt hur kunskap på arbetsplatsen hanteras 

genom att kombinera handling och kunskap på både individ samt gruppnivå. Detta understryks 

av Neves, 2014 figur 1 vilket innefattar att kunskapshantering och lärandet är sammankopplade 

för att utöka lärandet inom en organisation. I studiens resultat framkom det även att det råder 

tidsbrist på arbetsplatsen. Det har medfört att samtliga chefer vid fåtal tillfällen upplever att en 

utökning av fler möten där kunskap och nuläget diskuteras är behövande. Detta stärker 

Kawaleks (2007) studie som menar att det kräver tillfällen där chefer och övrig personal får 

möjlighet för utbyte av kunskap, erfarenheter och resurser för att öka det lärandet på 

arbetsplatsen. I allmänhet associeras lärande med det formella lärandet i utbildningskontext och 

kategoriseras som medvetna organiserade lärandemetoder för att utveckla medarbetarnas 

kompetens som sker genom utbildning och på arbetsplatsen (Lange & Costley, 2015). Det 

informella lärandet sker enligt vår tolkning när cheferna tar egna initiativ till lärande. Ökandet 

av lärandet skapar en stabil arbetsmiljö genom att utnyttja den befintliga kunskapen och 

organisationskulturen, vilket innefattar normer och beteenden (Zhang & Wong, 2017). Resultat 

visade även att cheferna tar egna initiativ för ökat lärande genom flera olika kurser och 

utbildningar, vilket understryks av Forslund (2013) som menar att självstyrt lärande som 

innefattar individers egna initiativ påverkar utökningen av lärandet. Resultatet visade att 

högskolan påverkas av de regeringsval som sker i landet vilket kan innebära stora utmaningar 

för lärandet och vilka krav och visioner som efterfrågas att bli uppfyllda. Detta stärks av Lange 

och Costley (2015) som belyser att sådan förändring leder till transformativ lärande som 

innefattar att individernas existerande kunskap förändras och behöver kompletteras med 

additivt lärande för att kunna hantera utmaningar som sker med ett regeringsval.  
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Transformativ och additivt lärande är en infallsvinkel i informellt- och formellt lärande. 

Transformativt innebär att individens redan befintliga kunskap utmanas att förändras (Lange & 

Costley, 2015), vilket kopplades till studiens resultat där cheferna ansåg att det ständigt sker 

utmaningar och att det på så sätt leder till att redan befintlig kompetens utvecklas för ökat 

lärande. Det additiva lärandet som har sina likheter i det transformativa lärandet understryks av 

Lange och Costley (2015) som skriver att additivt lärande innebär att den redan existerande 

kunskapen utvecklas med ny kompletterande kunskap. Utifrån studiens analys användes båda 

begreppen för att understryka att cheferna ständigt utvecklas sin befintliga kunskap med ny, 

eftersom de ständigt möts av nya utmaningar samt situationer. Det kan handla sig om kunskaper 

som uppdateras via kunskapskurser eller andra lärandetillfällen under chefernas vardag. 

 

8.4 Sammanfattning av diskussionen 
Sammanfattningsvis visade denna studie att den kvalitativa forskningsmetoden varit 

användbart och gett givande svar från samtliga chefer. Studiens låga frekvens av informanter 

som deltog i studien minskade studiens tillförlitlighet. Fördelar med att en kvalitativ 

forskningsstudie i form av intervjuer är att det medför en djupare inblick i vad som önskar att 

utforskas. Studien visade även på att regeringsval påverkar högre utbildning och påverkar vad 

högskolor runt om i Sverige ska satsa på inom högskoleutbildning.  

9. Slutsatser och implikationer 

I förhållande till studiens syfte och frågeställningar som var hur chefer upplever arbetsmiljö 

samt lärande på arbetsplatsen kan ett flertal slutsatser dras. Studiens resultat visade att chefer 

upplever arbetsmiljö och organisatoriskt lärande olika. Cheferna använder olika metoder för att 

förbättra arbetsmiljön och lärandet på arbetsplatsen. Kontinuerlig interaktion med andra chefer 

och medarbetare kan skapa en lärande arbetsplats för utveckling och ökad trivsel. Cheferna 

upplevde att tidsbrist och minskat stöd av HR har lett till utökat arbete vilket lett till att allt fler 

chefer inte hinner interagera med sin personal enligt deras önskan. Sammanfattningsvis 

upplever cheferna ett gemensamt ansvar för en fungerande arbetsplats trots minskat stöd av HR 

och tidsbrist.  

Som slutsats anses det utifrån ett pedagogiskt perspektiv att arbeta hälsofrämjande och vara 

hänsynstagande kring chefers behov för en trygg och stabil arbetsplats. Det övervägande 

resultatet av denna studie handlar om känsla av gemenskap, att avsätta tid för sina kollegor, 

samtala och skapa en god arbetsrelation med varandra för en god arbetsmiljö.  

 

9.1 Förslag till framtida forskning 
Studiens praktiska tillämpning kan uttrycka sig genom att erbjuda ökad förståelse för 

högskolechefer om vad som är förmånliga metoder för skapande av ökat lärande inom 

organisationen. Externa parter kan få en ökad förståelse gällande vad högskolechefer behöver 

för stöttning angående deras möjligheter att skapa mer lärande på arbetsplatsen samt trivsam 

arbetsmiljö. Studiens bidrag till forskning om chefers upplevelser kring arbetsmiljö och 

organisatoriskt lärande är att kunna bidra med kunskap för att utveckla strategier att använda 

sig av inom Sveriges högskolor. Till vidare forskning kan det vara intressant att undersöka med 

djupgående i hur chefers upplever arbetsmiljön och om chefsrollen upplevts annorlunda om 

samtliga chefer enbart intagit rollen som chef och inte som lärare eller forskare. Ett annat förslag 

till vidare forskning är att undersöka huruvida regeringsbyten påverkar högre utbildning, 

eftersom föreliggande studie inte hade resurser för sådana efterforskningar.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Arbetspolicy 

Arbetsmiljöpolicy  

Högskolans arbetsmiljöpolicy är vår vision om hur vårt lärosäte upplevs och fungerar som 

arbetsplats och studiemiljö när den är som bäst. Vår arbetsmiljöpolicy, tillsammans med vår 

policy för lika villkor samt Högskolans vision1 utgör den gemensamma grunden för hur vårt 

arbete ska bedrivas. Vår arbetsmiljöplan beskriver vad som ska göras.  

Vår verksamhet består av möten mellan människor. I våra roller som statsanställda utgår vi från 

den gemensamma värdegrund för statligt anställda som ska genomsyra hela vår verksamhet. 

Av särskilt intresse för arbetsmiljöarbetet är principen om respekt för lika värde, frihet och 

värdighet; objektivitetsprincipen; och fri åsiktsbildning och yttrandefrihet.  

• Vi verkar gemensamt för att vår verksamhet utgörs av goda arbetsmiljöer där 

medarbetare och studenter är delaktiga och känner trygghet, arbetsglädje och öppenhet. 

 

• Högskolan ska vara en arbetsplats som präglas av lyhördhet, delaktighet, öppenhet, 

samverkan samt respekt för och tillit till individen. På vår arbetsplats ska medarbetarnas 

kompetens tas tillvara, personlig utveckling främjas och alla känna arbetsglädje och 

trivsel. 

 

• Högskolan i Halmstad ska ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

• Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet ska 

aktivt bedrivas så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att delaktighet och 

inflytande, personlig utveckling, arbetsglädje och gemenskap främjas. 

 

• Högskolan i Halmstad ska vara en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt lärosäte ur 

arbetsmiljösynpunkt. 

 

Högskolestyrelsen ska försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden fungerar 

tillfredställande. Rektor har det yttersta arbetsmiljöansvaret och ska se till att övergripande mål 

och strategi för arbetsmiljöarbetet följs i den dagliga verksamheten. Akademi- och 

avdelningschefer ansvarar för det löpande arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. 

Arbetsmiljökommittén formulerar arbetsmiljöplanen och följer upp utfallet genom analyser. 

Högskolans arbetsmiljöpolicy kompletteras med rutiner och riktlinjer som gäller för 

arbetsmiljöarbetet. 
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Arbetsmiljöplan            Bilaga 2 Arbetsmiljöplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strävansmål Ansvarig Färdig senast Mätmetod Målvärde 

2 Medarbetarna har en 

balanserad 

arbetsbelastning över 

tid 

Alla chefer 2017-12-31 Fråga i medarbetar-undesökningom 

arbetsbelastning 

 

 

2019: Minst 70% 

 

2017: Minst 60% 

3 Medarbetare har 

kunskap om det lokala 

arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen 

Alla chefer 2018-12-31 Lokala arbetsmiljökommittén gör en 

årlig uppföljning 

2018: 100% 

2017: 70% 

4 Öka 

anmälningsgraden av 

eventuella 

arbetsskador och 

tillbud 

HR-avdelningen 2019-12-31 Följs upp i statistik för antal 

anmälningar 

 

2017: 50% ökning av anmälningar jämfört 

med 2016 

5 Förebygga och öka 

kunskapen om vad 

kränkande 

särbehandling är 

 

 

HR-avdelningen 

 

 

 

 

HR-avdelningen 

2017-06-30 

 

 

 

 

2018-12-31 

Fråga i MU /Information vid 

nyanställning och på arbetsplatsträffar  

 

 

Deltagande vid utbildning 

2017: 100% 

 

 

 

 

2019:100% av medarbetarna 

 

2018: 100% av cheferna 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv, hur länge har du arbetat som chef? 

• utbildning? 

Dina tidigare erfarenheter av en ledarskapsposition? 

• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  
• Hur skulle du beskriva ditt yrke? 

Dina tidigare erfarenheter av en ledarskapsposition? 

Vad på den här arbetsplatsen gör att du mår bra/upplever god hälsa? 

• Vad är din definition av hälsa på arbetsplatsen?  
• Hur tar du som chef upp hälsa på din arbetsplats (i arbetsgruppen) och tas det upp på 

möten eller dylikt?  

Hur arbetar du med hälsa med dina medarbetare för att främja hälsa? 

I vilken grad skulle du säga att du är en del av högskolans organisation? 

I vilken grad skulle du säga att du är en del av din akademi?  

• Hur märks det?? 

I vilken grad skulle du säga att du inte är en del av akademin? 

• Hur märks det?  

• Vilka skulle du säga är dina närmaste kollegor?  
• Varför tycker du dessa är närmast?  

Den sociala gemenskapen på arbetsplatsen, hur upplever du den?  

• Finns de? 

• Hur upplever du stödet från kollegor på arbetsplatsen? SAMT stödet från HR?  

• Skiljer det sig åt?  

• Varför?  
• Vem frågar du om hjälp? HR?  

Beskriv hur du upplever arbetsklimatet här på arbetsplatsen? 

Hur upplever du samarbetet med HR? 

• Vad önskar du av samarbetet med HR?  
• Hur ser du på ansvarsfördelningen chef- HR?  
• Hur ofta interagerar du med kollegor?  

• Hur sker detta? Är det på arbetet, aktiviteter?  
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• I vilka situationer främst? fika, lunch, kopieringsapparat?  

När känner du dig som mest engagerad i ditt arbete? 

• Vad får dig att känna så? 
• Vad får dig oengagerad?  

På vilket sätt har du utvecklat yrkeskunskaper mest/bäst? 

Vad har främjat utvecklingen? 

• Hur har du utvecklats sen du började som chef? 
• Kan du beskriva en situation där du lärt dig något? 

Hur utvecklas du av dina arbetsuppgifter? 

• Vad saknar du som chef? I förhållande till HR? 

Finns det en fördel i att vara chef i relation till utveckling? 

Vilken roll spelar högskolan som du är anställd av i ditt lärande? 

• Finns det sätt som du skulle vilja förändra detta? 
• Ges det möjlighet till utveckling av dig och dina kollegor inom din organisation? 

Avslutning och Sammanfattning 

• Är det något som du vill tillägga innan vi avslutar?  
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