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Sammanfattning
Människan tillbringar större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen, det är även på
den arenan som hälsa och välbefinnande påverkas mest. Ledarens uppgift inom en
politisk styrd organisation kräver både effektivitet och lärande, de måste därigenom
besitta kunskaper om hur hälsa främjas på arbetsplatsen samt hur resurserna kan
användas i arbetet för att nå målen. Syftet med studien var att belysa
förvaltningschefers uppfattning om de pedagogiska villkor som finns kring skapandet
av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Den teoretiska referensramen utgår från
systemteori, sociokulturellt perspektiv, kollektivt lärande och känsla av sammanhang.
Studien har en fenomenografisk samt en konstruktivistisk utgångspunkt med en
abduktiv ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts i studien och har
analyserats med en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i två domäner.
Resultatet visade att de pedagogiska villkor som finns kring skapandet av ett hållbart
och hälsosamt arbetsliv är variationer i chefernas uppfattningar om interaktion och
reflektion i kollektivet, ledarens egenskaper och handlingssätt samt hierarkiska
systemnivåer. Slutligen kan samverkan i kollektivet bidra till ett utvidgat lärande där
ledarskapet bidrar till att detta möjliggörs. Möjligheterna skapas då att få en ökad
hälsomedvetenhet och en känsla av sammanhang hos individerna i kollektivet. Det i
sin tur ger individen möjlighet till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.
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Abstract
People spends most of their waking time at the workplace, it is also in that arena that
health and well-being are most affected. The leader's task within a politically
controlled organization requires both efficiency and learning, thereby they have to
possess knowledge about how health is promoted at the workplace and how the
resources can be used to achieve the vision and goals for the organization. The
purpose of this study was to illustrate the leaders' perception of the pedagogical
conditions that exist regarding the creation of a sustainable and healthy working life.
The theoretical basis of this study is based on the ecological system theory, sociocultural perspective, collective learning and Sense of Coherence. This study’s design
is based on phenomenography and constructivism with an abductive approach. Eight
semi structured interviews have been conducted in this study and analyzed with a
qualitative content analysis that resulted in two domains. The results showed that the
pedagogical conditions that exist regarding the creation of a sustainable and healthy
working life are variations in the leaders' perceptions of interaction and reflection in
the collective, the leader's characteristics and manner of action and hierarchical
system levels. Finally, the cooperation in the collective can contribute to an expanded
learning, where leadership contributes to this being possible. Possibilities are then
created for an increased health literacy and a Sense of Coherence among the
individuals in the collective. This gives the individuals the possibility for a
sustainable and healthy working life.
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1. Introduktion
Idag tillbringar människan större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen. För det flesta
människor i samhället är en aspekt som bidrar till hälsa att inneha ett arbete (Winroth,
2018) och att arbetsplatsen i sig är den arena där hälsa och välbefinnandet påverkas
mest (Eriksson, 2015b). Samhället är uppbyggt av hierarkiska nivåer som påverkar
varandra och den yttersta nivån består av samhället och de politiska beslut som tas.
Individen befinner sig i den inre nivån och berörs av relationerna mellan dessa
hierarkiska nivåer (Öquist, 2018). I alla verksamheter är det lag på att arbetsgivaren ska
bedriva, undersöka och uppfölja organisationsarbete rörande arbetsmiljön på
arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015a). Arbetsgivaren ska besitta kunskaper om hur
hälsa främjas på arbetsplatsen samt hur resurser kan användas för att nå uppsatta mål
och hantera de krav som ställs. Arbetet med detta ska genomsyra hela organisationen
från högsta ledning ner till medarbetare (Arbetsmiljöverket, 2015a). Enligt Regeringen
(2018) ska individen ha möjligheter till att arbeta ett helt arbetsliv och på så vis inneha
ett hållbart arbetsliv. Med en helhetssyn på individen skapas möjligheter att se vad som
bidrar till att hälsa främjas och bevaras (Antonovsky, 2014). För att uppnå detta krävs
att de insatser som genomförs inom psykiska och fysiska arbetsmiljöförhållanden för
individen fortsätter samt förbättras (Regeringen, 2018). Ett hållbart arbetsliv förutsätter
att insatser som förebygger arbetsrelaterad ohälsa, minskar risken för skador och att
medarbetare blir utarbetade genomförs. Genom att öka kunskapen och förståelsen hos
medarbetare samt chefer om sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa kan detta leda till
en utveckling i positiv bemärkelse (Regeringen, 2018). En ökad hälsolitteracitet hjälper
medarbetare och chefer att förstå och använda kunskap om hälsa för att främja och
förbättra villkoren på arbetsplatsen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014).
Enligt Arbetsmiljöverket (2015b) är en av de viktigaste faktorerna ledarskapet och hur
det används för att skapa hälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Det är även
viktigt för att utveckla individer, grupper och organisationer. Enligt Jiménez, Winkler
och Dunkl (2016) bär ledaren huvudansvaret för medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen
och hur ledaren arbetar har betydelse för arbetsmiljön. Ledarskapet idag handlar om att
ledaren ska motivera och inspirera medarbetare till att utföra bra prestationer (Önnevik,
2010). Ledarens uppgift inom organisationer kräver både effektivitet och lärande vilket
gör det till en utmaning för chefer att ha ansvar över en politiskt styrd organisation.
Kravet på ledarskap är liten om ledaren inte kan förstå och vara mottaglig för den
politiska dynamiken (Nyström, 2009). Ledaren ska skapa utvecklingsmöjligheter inom
organisationen och i det involvera medarbetarna i de villkor som skapar lärande och
hälsa på arbetsplatsen. I individers lärande och utveckling är deras handlingar
betydelsefulla och handlingarna är likaså viktiga i arbetet med att organisera och
anpassa organisationen (Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). Fokus ligger på interaktion
mellan individer i grupp och hur dessa lärandeprocesser skapas inom organisationen.
Vilket bidrar till möjligheter för organisationen att samordna och samarbeta i sitt arbete
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för att nå verksamhetens vision och mål och genom detta möjliggörs delaktighet på
arbetsplatsen (Granberg, 2014).
Som beskrivits ovan belyser Arbetsmiljöverket (2015b) att ledarskapet är en av de
viktigaste faktorerna för att skapa hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Ledare
inom politiskt styrda organisationer står inför olika utmaningar i beslutsfattande och
vissa beslut står emellanåt i konflikt med ett annat beslut (Ivarsson-Westerberg, 2011).
Individen påverkas då de högre nivåerna alltid verkar som överordnade (Öquist, 2018),
vilket bidrar till att frågor som exempelvis berör individens hälsa kan bortprioriteras. Vi
ser därav en hälsopedagogisk relevans av att studera en politiskt styrd organisation och
förvaltningschefers uppfattningar om vilka pedagogiska villkor som finns kring
skapandet av hälsa. Även hur hälsomedvetenhet skapas på arbetsplatsen för att
medarbetare tillsammans med chef ska kunna utveckla ett hälsosamt arbetsliv. Med
detta vill vi fylla de kunskapsluckor som finns idag samt bidra till den hälsopedagogiska
forskningen hur hälsopedagoger kan arbeta och stötta ledningen inom organisationer
mot ett hållbart arbetsliv.

2. Syfte
Syftet med studien var att belysa förvaltningschefers uppfattning om de pedagogiska
villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.
2.1 Frågeställningar
● Hur ser förvaltningscheferna inom politiskt styrd organisation att deras
ledarskap bidrar till meningsfullt arbete för medarbetarna?
● Hur beskriver förvaltningscheferna inom politiskt styrd organisation att
interaktion sker mellan medarbetare och chef samt hur bidrar det till
hälsomedvetenhet?
● Hur upplever förvaltningscheferna att deras ledarskap påverkas av att de arbetar
inom en politiskt styrd organisation i frågan om att möta behov och efterfrågan
om hälsa på arbetsplatsen?

3. Bakgrund
I detta avsnitt presenteras en beskrivning av de faktorer och områden som identifierats i
problemområdet. Det ska bidra till en förståelse för hur dessa faktorer genomsyrar hela
studien.
3.1 Kommunal sektor
Studiens målgrupp är förvaltningschefer som tillhör den kommunala sektorn. Samtliga
kommuner är uppbyggda i en politisk organisation samt en förvaltningsorganisation
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(Sveriges Kommuner och Landsting, 2019). Inom den politiskt styrda organisationen
finns en kommunfullmäktige, en kommunstyrelse samt nämnder som har olika
ansvarsområden. Kommunstyrelsen och nämnderna använder sig av egna förvaltningar
som ansvarar för arbetet som genomförs dagligen inom kommunen. Den politiska
organisationen styrs av politiker som avgör vad som ska göras och prioriteras, medan
anställda inom olika förvaltningar bestämmer hur det ska genomföras. I arbetet på
förvaltningarna finns det lagar som måste följas för att kunna arbeta med ärenden, fatta
beslut samt övrig administration, exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen samt
offentlighet- och sekretesslagen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019).
Hälsa 2020 är ett policyramverk författat av World Health Organizations (WHO)
europeiska region och dess 53 medlemsländer som bildar ett urval med
rekommendationer för hälsa (World Health Organization, 2013). Ramverket belyser hur
ett fördelaktigare ledarskap kan bidra till att förbättra och göra hälsa mer jämlik. De
riktar sig mot politiker i WHO:s Europaregion för att arbeta sektorsövergripande för
ökad hälsa och välbefinnande. Arbetet att uppnå Hälsa 2020 för Europaregionen ses
som en av de mest grundläggande och prioriterade utmaningarna just nu (World Health
Organization, 2013).
3.2 Ledarskap
Ledarskap inom offentlig verksamhet skiljer sig ofta från privat organisation. Ledarens
beslutsfattande inom offentlig organisation påverkas av politikernas roll och kan
förändra villkor för de olika förvaltningarna inom kommunen (Nyström, 2009). En
person i en ledande position kan kallas chef eller ledare och dessa benämningar har
skilda funktioner. Dock har de både i uppgift att påverka medarbetarnas engagemang
och välbefinnande (Fogelberg-Eriksson, Wallo, Ellström & Kock, 2016). Benämningen
chef har en formell funktion, vilket betyder att chefen har en organisatorisk
underförordnad personal under sig. Chefen ska givetvis utöva ledarskap men även se till
att organisationen arbetar för att uppnå de organisatoriska målen (Angelöw, 2013). I
arbetet som chef finns även ett ansvar för att använda sig utav organisationens resurser
men i följd arbeta utifrån skyldigheter och lagar, exempelvis gällande arbetsmiljö och
administration. Ledarskapet verkar som det förhållningssätt där chefskapet kommer till
uttryck. Detta är ett av de viktigaste verktygen för en chef, genom att utveckla sitt
ledarskap kan det generera till en mer framgångsrik organisation. Det informella
ledarskapet är å andra sidan mer demokratiskt. Den processen är mer riktad mot
medarbetarskapet och vad människor gör tillsammans, det är en viktig faktor för
organisationens produktivitet (Angelöw, 2013). Ledaren och medarbetarnas
kommunikation bidrar till djupare insyn kopplat till deras behov samt personliga
utveckling. På så sätt framstår ledaren som mer pedagogisk och engagerad (FogelbergEriksson, Wallo, Ellström & Kock, 2016). Genom att ledaren agerar mer pedagogiskt
kommer egenskaper som tydlighet och initiativförmåga till uttryck (Maltén, 2000). En
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pedagogisk ledare i en organisation ser lärandet mer som ett medel än ett mål. Ledaren
ses som ett föredöme genom att dela med sig av sina kunskaper och samverka med sina
medarbetare (Svedberg, 2019). De agerar även efter lyhördhet, samarbetsintegrerat
lärande, förmåga till konflikthantering och konstruktiv kritik samt förmågan att ta beslut
för att arbeta mot organisationens mål (Maltén, 2000). Dessa funktioner gestaltas i
figuren nedan, “ledarskapsblomman”.

Figur 1. Ledarens pedagogiska funktioner (Maltén, 2000).
Med ett hälsofrämjande ledarskap menas att ledaren ser till medarbetaren och dess
kompetens som en av de viktigaste byggstenarna för att skapa en framgångsrik
organisation (Hanson, 2004). Arbetsmiljöverket (2014) beskriver hur ledaren skapar
socialt stöd till medarbetarna, kommunicerar tydligt och ansvarar för att medarbetarna
blir inkluderade i organisationens målbild, vilket bidrar till ett hälsofrämjande
ledarskap. Ledarskapet har en visad betydelse för den psykosociala hälsan på
arbetsplatsen (Angelöw, 2013). Den har även en viktig roll för att skapa friskare
arbetsplatser. En god ledare får medarbetarna att känna sig betydelsefulla, motiverade
samt involverade för att skapa möjligheten till en ökad medvetenhet om hälsa på
arbetsplatsen. Med fokus på kunskap och faktorer bidrar ett positivt ledarskap till en
hälsosammare personal och det som skapar en friskare arbetsplats (Angelöw, 2013).
Ljungblad, Granström, Dellve och Åkerlind (2014) belyser att ett stödjande ledarskap är
en central faktor för hälsa hos medarbetarna samt att det resulterar i en god
verksamhetskultur. I likhet synliggör även Skarholt, Blix, Sandsund och Andersen
(2016) att ledarskap har en betydelse på medarbetarnas hälsa. Deras studie resulterade i
att ledare bör vara lyhörda samt involvera medarbetarna i arbetet för att främja hälsa på
arbetsplatsen.
3.3 Health Literacy
Health Literacy eller hälsolitteracitet handlar om den enskilda individens förståelse av
hälsoinformation samt förmågan att förvärva och använda information i syfte att främja
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hälsa (Olander, Ringsberg & Tillgren, 2014). Individuella kognitiva och sociala
färdigheter är förutsättningar för att hälsolitteracitet ska förekomma. Det handlar även
om att kunna förstå och ha tillgång till relevant samt tillförlitlig information för att
hälsolitteracitet ska finnas. Hälsolitteracitet behövs till en viss nivå för att individen
själv ska kunna finna lösningar på hälsoproblem och kunna främja hälsa. Begreppet
används emellanåt som ett synsätt och ses som en resurs för individen. En hög
hälsolitteracitet medför att individen har en förståelse för vilka faktorer som påverkar
hälsan samt skapar möjlighet hos individen att vara med och påverka hälsan i olika
sammanhang. Bristande hälsolitteracitet kan medföra att individen får felaktig
information eller saknar kunskap om hälsoinformation, vilket i sin tur påverkar
individen negativt (Olander, Ringsberg & Tillgren, 2014). En individ som har bristande
hälsolitteracitet kan även få känslor av utanförskap om individen befinner sig i ett
sammanhang där hälsolitteraciten är hög (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014). Detta gör
det betydelsefullt att stärka individens hälsolitteracitet både på individ- och gruppnivå.
På gruppnivå handlar det om interaktion mellan människor och hur kommunikation
mellan dem bidrar till en process av förmedling av hälsokunskap. Dialogen mellan
individerna i gruppen stärker deltagarnas engagemang och vilja att ta makt över sin
egen hälsa. Resultatet av denna process är att individer och grupper arbetar tillsammans
för att skapa hälsolitteracitet för att sedan omsätta hälsoinformation i praktiken
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014). Vidare i studien används hälsomedvetenhet som
synonym till health literacy samt hälsolitteracitet.
3.4 Hållbart och hälsosamt arbetsliv
I denna studie syftar ett hållbart arbetsliv på hälsodimensionen och därigenom används
hållbart och hälsosamt arbetsliv som ett samlingsbegrepp för perspektivet. Den globala
utvecklingen som sker i världen vi lever i ställer krav på att organisationer och
arbetsplatser utvecklas och effektiviseras (Regeringen, 2018). Detta genererar till att
kraven i arbetslivet förändrats och det medför nya utmaningar parallellt till de redan
närvarande arbetsmiljöproblemen som finns. I arbetet med att skapa ett hållbart
arbetsliv menar Regeringen (2018) att hänsyn måste tas till medarbetarnas hälsa och
välmående. Enligt Winroth (2018) bidrar arbetet och arbetsvillkoren inte enbart till
hälsa utan kan även skapa ohälsa. En medarbetare som upplever en hög
arbetsbelastning, en obalans i arbete och arbetstid, eller orättvis behandling är faktorer
som kan leda till ohälsa på arbetsplatsen (Winroth, 2018). Därav är det av vikt att
arbetsplatsen och dess ledare arbetar och genomför hälsofrämjande insatser för att i tid
upptäcka, förebygga och öka kunskapen om hälsofaktorer och hur det positivt påverkar
individen (Regeringen, 2018).
I dagens samhälle upplever de flesta individer att en del av hälsa är att inneha ett arbete
(Winroth, 2018). Eriksson (2015b) belyser att arbetsplatsen är den arena där hälsa och
välbefinnandet påverkas mest. Tidigare har fokus inom forskning varit att identifiera de
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risker som skapar ohälsa i arbetslivet och detta har bidragit till god kunskap om de
riskfaktorer som finns. På senare tid har intresset för de aspekter som bidrar till ett
friskare arbetsliv blivit mer relevant (Eriksson, 2015b). På en arbetsplats finns det
aspekter som positivt bidrar till ett hälsosamt arbetsliv och dessa är enligt Winroth
(2018) främst förmågan att hantera sitt arbete och förstå de arbetsvillkor som
arbetsplatsen har. Arbetet och arbetsplatsen påverkar hälsan positivt genom att
medarbetare har bra chefer och kollegor samt att belöning och beröm för det arbetet
som görs ges. En samverkan i arbetslaget skapar interaktionsprocesser som bidrar till en
större förståelse för hälsa på arbetsplatsen och på så vis skapas lärande som bidrar till att
medarbetaren upplever sitt arbete som meningsfullt (Winroth, 2018). Genom en god
atmosfär och ett gott klimat främjas hälsa på arbetsplatsen och vägen mot ett hälsosamt
arbetsliv (Eriksson, 2015b).
Ett salutogent perspektiv på hälsa medför ett fokus på det friska hos människan och
dess resurser (Eriksson, 2015a). För att se vad som bidrar till att hälsa bibehålls eller
förbättras är perspektivet att se till hela individen samt vilka livsvillkor som påverkar
individens hälsa (Hanson, 2004). Inom salutogenes pendlar hälsa på ett kontinuum,
vilket innebär att individens hälsa ständigt förflyttar sig mellan polerna hälsa och
ohälsa. Utifrån detta synsätt står individens hälsa inte fast vid en punkt utan genom
insatser skapas förutsättningar för en bättre hälsa (Hanson, 2004). Denna syn på hälsa
ligger till grund för studiens perspektiv och det sammanhang som individen ständigt
interagerar i.

4. Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har relevans för studiens
forskningsområde. Forskningen inom området som är av betydelse för studien är i
denna del uppdelade i underrubriker för att underlätta läsningen.
4.1 Ledarskapet inom kommunal sektor
Larsson, Stier, Åkerlind och Sandmark (2015) har utfört en studie med syfte att
analysera hur linjechefer upplever och beskriver vilka hinder samt möjligheter det finns
i genomförandet av ett hälsofrämjande ledarskap i kommunala organisationer. Studien
belyser att cheferna såg positivt till att medarbetarna var delaktiga i arbetet. De såg
medarbetarnas deltagande och engagemang som en god förutsättning inom
organisationsarbete. Studien visar att de hinder som uppstår i arbetet som chef i en
politiskt styrd organisation, kan ha inverkan på hög arbetsbelastning, otillräckligt eller
obefintligt med ledarskapsstöd samt politiska projekt och organisationsförändringar som
begränsar möjligheterna för utveckling. Studien belyser hur hälsoinsatser på
organisationsnivå genomförs på offentliga arbetsplatser (Larsson, Stier, Åkerlind &
Sandmark, 2015). Chefer anser att de organisatoriska förutsättningarna i en kommunal
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organisation begränsar möjligheten till att utföra sin ledarroll. Å andra sidan uttrycker
cheferna motsägelsefullt att de tycker om sitt arbete samt sin sociala arbetsmiljö
(Albinsson & Arnesson, 2018).
4.2 Ledarskapets betydelse för att främja hälsa på arbetsplatsen
Enligt Jiménez, Winkler och Dunkl (2016) har hälsa en betydelse för medarbetarna på
arbetsplatsen men likaså för organisationen. Ledaren bär huvudansvaret för hälsa på
arbetsplatsen och hur ledaren arbetar har betydelse för arbetsmiljön. Ledarskapets
kvalité gynnas av att vara engagerat och tydligt, detta i sin tur är en viktig faktor för
organisationens välbefinnande. Ledarens uppgift är att organisera, samordna och
fördela arbetsuppgifter för att skapa ett hållbart arbete mot hälsa på arbetsplatsen.
Studien visar även att en ledare som inte ser till sin personal inte skapar förutsättningar
för en god arbetsmiljö. En ledare som har tydliga mål och struktur i ledarskapet bidrar
till bättre och friskare arbetsmiljö. Ledarskapet tycks även kunna påverka de
missförhållanden som finns på arbetsplatsen och därmed bidra till en hälsofrämjande
arbetsmiljö (Jiménez, Winkler & Dunkl, 2016). Genom god kommunikation och en bra
relation mellan ledare och medarbetare skapas meningsfullhet i arbetet (Marmo &
Berkman, 2018). Marmo och Berkman (2018) menar i likhet med Jiménez m.fl. (2016)
att ledarens sätt att styra och strukturera organisationen bidrar till trivsel på
arbetsplatsen. Studien visar att ledarskapets styrning och handlingssätt påverkar
organisationen och även medarbetarna. I relationen till detta bör ledaren skapa god
kommunikation och goda relationer mellan medarbetare och ledare. Genom det främjas
organisationen eftersom tillit och relationer skapas (Jiménez, Winkler & Dunkl, 2016).
Workplace health promotion belyser Wiman, Lydell och Nyholm (2016) används för att
förbättra hälsa på arbetsplatser, samt öka medarbetarnas arbetsmoral och effektivisera
arbetet mer. Det har även visat sig användbart i arbete mot att minska sjukfrånvaro.
Med en grund i det salutogena perspektivet klargörs det att en ledare som fokuserar på
hälsa i organisationen får en mer motiverad och lojal personal som är av betydelse för
organisationens framgång på lång sikt (Wiman, Lydell & Nyholm, 2016). För att uppnå
framgång i organisationen krävs en hälsosam personal som är kvalificerad och
motiverad för det arbetet som ska utföras. Därigenom blir idén med workplace health
promotion allt viktigare inom organisationsarbete. Arbetsrelaterade faktorer som
möjliggör medarbetarnas välmående på arbetsplatsen grundas i hur ledaren väljer att
arbeta. Genom att vara lyhörd och ge stöd på arbetsplatsen som ledare kan
medarbetarnas psykosociala hälsa och motivation till arbetet påverkas positivt då det
även skapas utrymme för delaktighet på arbetsplatsen (Wiman, Lydell & Nyholm,
2016). Andersen, Fishwick, Robinson, Wiezer, Mockałło och Grosjean (2017) belyser
socialt stöd från chefer och kollegor som en viktig faktor för att engageras samt
motiveras i arbetet och på arbetsplatsen, vilket styrker vad Wiman m.fl. (2016) belyser i
sin studie.
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I arbetet med att främja hälsa på arbetsplatsen kan känsla av sammanhang (KASAM)
med fördel tillämpas (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). Vidare menar de
att genom att tillämpa KASAM i arbetet kan medarbetarnas resurser stärkas och de får
känna meningsfullhet och hanterbarhet till arbetet och arbetsplatsen. Mitonga-Monga
och Hlongwane (2017) genomförde en studie med syfte att undersöka hur ledarens
engagemang och ledarskap påverkar medarbetares känsla av sammanhang samt hur de
uppfattar sin ledare. Resultatet visade att medarbetare som besitter en hög känsla av
sammanhang även blir mer engagerade i sitt arbete och påverkas positivt av att få stöd
av ledaren. Vilket bidrar till att de blev mer motiverade att utföra sitt arbete. Vidare
belyser Mitonga-Monga och Hlongwane (2017) att en hög känsla av sammanhang är en
central del för organisationers produktivitet genom att arbeta med medarbetarnas
psykosociala hälsa. Studien resulterade även i att en ledning som fokuserar på
verksamhetens arbetsmiljö och som investerar i sin personal får en friskare personal.
Det bidrar till minskad sjukfrånvaro samt att medarbetarna kan hantera stress och
påfrestningar i arbetslivet (Mitonga-Monga & Hlongwane, 2017). I likhet till detta
resulterade även en studie gjord av Feldt, Kinnunen och Mauno (2000) i att en god
organisationskultur och medarbetare med låg osäkerhet i arbetet har en starkare känsla
av sammanhang. Detta var i sin tur kopplat till välbefinnande på arbetsplatsen såväl som
i vardagliga livet. Resultatet belyser således ledarskapsrollen och de möjligheter som
ges för ett bra organisatoriskt klimat för att förbättra KASAM och därmed skapa
välbefinnande (Feldt, Kinnunen & Mauno, 2000).
4.3 Sociala processer i arbetslivet
I van Mierlo och Beers (2018) studie undersöktes traditionella inlärningsmetoder. Om
hur lärandets relation till långvarig utveckling synliggörs i en organisation och utifrån
detta få en djupare förståelse av lärandets betydelse. Resultatet visade på olika
komponenter i relation till lärandeprocesser. Lärande på en organisatorisk nivå är en
komponent som är av betydelse. Organisationer som i processer utbyter erfarenheter
och där kommunikation mellan individer samt reflektion bidrar till en djupare inlärning.
Uppmaning till att dela med sig av sina erfarenheter ger en djupare inlärning samt att
ytterligare lärande sker enbart genom att individer uppmanas att samtala med varandra.
Samarbets- och social inlärning är två andra komponenter som nämns.
Samarbetsinlärning visas i studien som en god faktor att inleda med i lärande då det
handlar om att lära sig i en process istället för enbart via kunskapsöverföring. Genom att
utföra uppgifter och utmaningar tillsammans fann deltagarna att uppgifter kunde delas
upp sinsemellan och att stöd fanns vid svårigheter. Detta var i likhet med den sociala
inlärningen. Att genom sociala processer tillsammans hantera uppgifter och ta lärdom
av andra bidrog till att lärandet ökade. Vidare bidrog komponenterna till att konflikter i
större grad hanterades (van Mierlo & Beers, 2018).
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Wong (2002) har studerat hur det kollektiva lärandet används i den sociala och
strukturella kontext som sker för att skapa ett teamlärande. Vikten ligger i att studera de
typer av kunskap som sker kollektivt samt hur teamet presterar med kollektiv kunskap
samt kollektivt lärande. Resultatet visade att teamets sammanhållning och delaktighet
hade ett starkt samband med kollektivt lärande. Wong (2002) belyser därigenom att
kollektivt lärande expanderar medvetenheten om teamets individuella kunskap och
kompetens samt att det är en process som ger teamet större chans till lärande, det vill
säga ökad kunskap. Vidare belyser Pandey och Dutta (2013) hur individer i ett team
som ingår i en trygg samhörighet känner sig mer förmögna att dela med sig av sin
kunskap och erfarenheter i teamet. Studien belyser även hur denna kollektiva process
bidrar till en starkare organisationskultur och hur det uppmuntrar till ett öppet klimat på
arbetsplatsen. Det medför att individen känner mening och förtroende i att bidra och
dela med sig av sin kunskap för att främja det organisatoriska lärandet (Pandey & Dutta,
2013). Larsson m.fl. (2015) belyser att delaktighet på arbetsplatsen ger möjlighet till
engagemang som ger goda förutsättningar för framgångsrikt organisationsarbete
tillsammans med arbetslaget i organisationen. Även Mitonga-Monga och Hlongwane
(2017) belyser att engagemang och motivation till arbetet är viktigt och att det bidrar till
en stärkt känsla av sammanhang.
4.4 Sammanfattning av forskningsområdet
Sammanfattningsvis har fokus legat på de forskningsområden som ligger till grund för
studiens syfte. Hur relationen mellan ledarskapet inom en politiskt styrd organisation
och de pedagogiska villkor som påverkar hälsa på arbetsplatsen kan stärka en känsla av
sammanhang. Även det sammanhang i den sociala processen som skapar möjlighet till
lärande mellan individer för att utveckla ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Forskning
visar att hälsa har betydelse för medarbetarna på arbetsplatsen, likaså ledarskapet.
Ledarskapet ska även ge förutsättningar för hälsa genom faktorer som tydlighet, stöd,
god kommunikation samt vara engagerad i sina medarbetare för att skapa ett
välbefinnande och en känsla av sammanhang på arbetsplatsen (Jiménez, Winkler &
Dunkl, 2016; Marmo & Berkman, 2018; Wiman, Lydell & Nyholm, 2016; MitongaMonga & Hlongwane, 2017). Med fokus på en hög känsla av sammanhang i
organisationer kan medarbetarnas resurser stärkas och de får känna meningsfullhet och
hanterbarhet till arbetet och arbetsplatsen (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troeinet,
2012). Organisationens produktivitet påverkas då och de blir mer motiverade till sitt
arbete genom att ledaren fokuserar på medarbetarnas psykosociala hälsa samt att de
klarar av stress och påfrestningar i kommande arbetsliv (Mitonga-Monga & Hlongwane,
2017). Vidare visar forskning att delaktighet på arbetsplatsen påverkas positivt med ett
hälsofrämjande ledarskap (Larsson, Stier, Åkerlind & Sandmark, 2015), samt hur
delaktighet och samarbete i kollektivet på arbetsplatsen kan bidra till organisatoriskt
lärande (Wong, 2002; Pandey & Dutta, 2013; van Mierlo & Beers 2018).
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5. Teoretisk referensram
I följande del kommer teorier och perspektiv presenteras som är av betydelse samt har
förankring i studiens syfte och frågeställningar inom forskningsområdet. Dessa är
presenterade i följande underrubriker: Systemteori, sociokulturellt perspektiv,
kollektivt lärande och känsla av sammanhang som avser studiens pedagogiska
respektive hälsoperspektiv.
5.1 Systemteori
Enligt Öquist (2018) ses systemteorin som en helhetsmodell över världen och dess
egenskaper. Helhetsbilden är den människan ser utifrån och inte de enskilda delarna.
Utifrån den ekologiska- och systemsynen ses individer som olika delar i en gemensam
helhet. Idén är framtagen efter att individer ingår i en kontext som är större än den
enskilda individen, vi är bara en del i ett organiserat kretslopp. Systemtänkandet innebär
att utifrån helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster begripa världen
samt kontexten. Helheten förflyttar sig ständigt i spiralformat inom systemteorin och
visar hur allt fungerar och arbetar tillsammans, helheten går alltid före de enskilda
delarna. Oberoende av organisationens inriktning är systemtänkandet tillämpbart och
fokuserar på samspelet mellan strukturen och funktionen (Öquist, 2018).
Centralt i systemteorin är de olika hierarkiska nivåer som är av betydelse i hur
förståelsen av organisationers strukturer, hur individer kommunicerar eller hur lärande
skapas (Öquist, 2018). Desto högre upp i nivåerna desto mer makt besitts och arbetet
måste även fungera mellan de olika nivåerna för att helheten ska vara komplett och
fungera i praktiken. I de övre nivåerna tas beslut på bredare grund och det är mer
abstrakt information som lägger denna grund. Öquist (2018) skriver att vi kan se kritiskt
till de beslut som fattas inom politiken, i de övre hierarkiska nivåerna, då de saknar
tillämpning för enskilda individers förhållanden. Dock måste vi förstå att på deras nivå
beslutas och prioriteras det som hela systemet behöver. Bronfenbrenner (1979)
benämner nivåerna i ett system enligt: Mikro, meso, exo och makro. Mikrosystemet är
ett litet system som ligger längst ner i de hierarkiska nivåerna vilket exempelvis ses
utifrån individen. De viktigaste faktorerna inom mikrosystem är de roller som finns
samt de relationer och aktiviteter dessa utför. I mesosystemet befinner sig olika
mikrosystem, i dessa kretsar olika miljöer som finns i individens närhet. Närmiljöerna
påverkar varandra vilket bidrar till att individen sedan tar med sig erfarenheterna in i
nästa mikrosystem. I detta system är det fortfarande roller som finns samt de relationer
och aktiviteter som utförs som sker mellan närmiljöerna. Nästkommande system är
exosystemet vilket belyser hur olika institutioner i samhället nätverkar med andra
aspekter utanför dessa sammanhang, närmiljöer, och hur det påverkar möjligheter för
individen att interagera i samhället. Det är händelser inom samhället som i exosystemet
påverkar individens utveckling. Makrosystem är det system som ligger högst inom

15

hierarkiska nivåer, och kan på så sätt ses som en institution som alltid är överförordnade
över föregående system där exempelvis politiska beslut fattas (Bronfenbrenner, 1979).
Sambandet mellan de olika hierarkiska nivåerna visas i exemplet nedan (Se figur 2).
Slutligen är det av betydelse att kopplingen i och mellan systemen fungerar, detta för att
öka kunskap och kompetens i organisationssystemet. Individer kretsar genom nätverk
och kan då koppla samman dessa där det sker en ökad kunskapsinhämtning och
kompetensen växer i systemet. Dessa nätverk sätts samman genom kontakt mellan de
som ingår i kontexten (Öquist, 2018).

Figur 2. Forskarnas konstruktion av sambandet mellan de olika hierarkiska nivåerna.
5.2 Sociokulturellt perspektiv
Lärteorier ses på flera traditionella sätt som en permanent förändring av beteendet hos
en individ i flera skeenden. Där exempelvis attityder och värderingar blir ett resultat av
samspelet mellan individen och kontexten (Ellström, 1992).
Idén om det sociokulturella perspektivet grundas av Lev Vygotskys som innebar att
människan är född in i en omgivning som är social och kulturell där lärandet skapas i
kontexten som upplevs. Centralt i Vygotskys idé är språket som individen använder för
att skapa förståelse för världen, detta sker mellan individen och kontexten (Engeström,
1987). Vidare har Roger Säljö utvecklat idén om det sociokulturella perspektivet till att
lärandet sker i aktiviteter (Säljö, 2014). Detta kan ske på både individnivå och
organisationsnivå såväl som på samhällsnivå genom att befinna sig och utöva aktiviteter
där lärande kommer till uttryck i samspel med kontexten. Det gäller att fokusera på att
finna lärandets karaktär genom att individer och kollektiv reflekterar samt förstår de
händelser och sammanhang de befinner sig i. Då ändrar kollektivet sina tankesätt för att
hantera sin kontext och förstå den. I sammanhanget är språket och kommunikationen en
viktig del som bidrar till lärande och utveckling. Språket och kommunikationen
beskriver Säljö (2014) som verktyg, som inom det sociokulturella perspektivet bidrar
till kunskapsbildning hos individen. Med hjälp av verktygen skapar individen en
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förmåga att samla erfarenheter för att sedan synliggöra detta i kollektivet. Dessa verktyg
kan vara både materiella och immateriella, de materiella verktygen kallas för artefakter.
Artefakter är fysiska redskap som individen använder i interaktion med omvärlden.
Immateriella verktyg kan ses som de kunskaper och intellektuella resurser individen
använder i samspel med omvärlden. Det finns ett nära samspel mellan dessa vilket ger
individen medel för att utveckla kunskaper och erfarenheter. Individen blir tillsammans
med språket och kommunikation en del av kollektivet vilket skapar en känsla av
delaktighet och samhörighet hos individen. Kommunikationen hjälper individen att ta
till sig insikter och färdigheter, som bidrar till att individen skapar en begriplighet i
relation till kontexten. Handlingar är beroende av omgivningen samt de resurser som är
tillgängliga, vilket bidrar till att de i stor synnerlighet påverkar den konsekvens som
bidrar till ett lärande för individen och kollektivet (Säljö, 2014). Med utgångspunkt från
det sociokulturella perspektivet har fokus på kollektivt lärande tillämpats i studien
genom den process av lärande som sker i samspel med kontexten.

5.2.1 Kollektivt lärande
Det kollektiva lärandet beskrivs som ett teamarbete där individerna gemensamt
reflekterar och diskuterar utifrån olika erfarenheter. Utifrån detta utformas
gemensamma lösningar på uppgifter och problem i arbetet (Ohlsson & Granberg, 2016).
Ohlsson och Granberg (2016) beskriver tre villkor som måste vara uppfyllda för att ett
kollektivt lärande ska kunna ske. Individen ifråga måste först ingå i en kontext, där
deltagarna använder sig av en gemensam kunskap som är bunden till sitt sammanhang.
Kontexten utgör ett meningssammanhang där individernas förståelse, kunskap och
kompetens, tolkas och formas. Det andra villkoret handlar om interaktionen mellan
individerna. Genom kommunikationsbaserat samspel uppstår en kollektiv kunskap där
samtliga individer har deltagit i samtal, utfrågningar och diskussioner, som slutligen blir
en gemensam kunskap för kontexten. Det sista villkoret innebär att individernas tidigare
kunskap och erfarenheter uttrycks i ett sammanhang genom kommunikation. Dessa
kunskaper och erfarenheter bildar tillsammans en gemensam handlingsstrategi för hur
teamet ska lösa uppgifter och problem. Ett gemensamt syn- och tankesätt i teamet
skapar en kollektiv strategi för hur uppgiften ska genomföras (Ohlsson & Granberg,
2016). Granberg (2014) skriver att den breda kunskapen som bildas i teamet genererar
förutsättningar för att en synergi uppstår. Synergi innebär att teamet utvecklar kunskap
som är ett mervärde inom gruppen, än vad kunskapen från en enskild individ hade gjort.
Det finns ett påtagligt intresse i arbetslivet på förändring och krav på kunskaps- och
kompetensutveckling (Ohlsson, 2016). Genom teamarbete skapas förutsättningar för
medarbetare och chefer som förväntas leda till lärande av varandra och utvecklad
kompetens. Ohlsson (2016) beskriver lärandet i team som en viktig del för
organisationens möjlighet att lära. Teamets lärande kommer enklare till uttryck i
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organisationen än vad den enskildes lärandet hade resulterat i. De sociala processerna i
kollektivt lärande är viktiga för lärandet i organisationen. Lärandet bygger på att
individerna i teamet skapar sig en gemensam förståelse för uppgiften genom sociala
interaktioner. De sociala interaktionerna påverkar även teamets beteende och känsla i
gruppen. Trygghet och sammanhållning i teamet gör att varje individ får en ökad känsla
av meningsfullhet. Detta gör att individerna vågar dela med sig av erfarenheter och
kunskap vilket ökar benägenheten att lära (Ohlsson, 2016).
5.3 Känsla av sammanhang
Känsla av sammanhang myntade Aaron Antonovsky (2014) för att skapa sig en
förståelse av varför individer som upplevt svåra och olyckliga omständigheter i sitt liv
kan uppleva hälsa och leva ett bra liv. För att kunna få sig en förståelse för sambanden
mellan dessa faktorer ville Antonovsky se hur motsåndsresurser och friskfaktorer
samverkade. Motståndsresurser tillsammans med friskfaktorer är det som ligger till
grund för KASAM och dess tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Den första komponenten är begriplighet och innebär till vilken förmåga
individen har att bedöma verkligheten och hur de förhåller sig till den. Det vill säga hur
individen upplever information och intryck på ett sammanhängande vis. För nästa
komponent hanterbarhet, är begriplighet en grundläggande faktor. Hanterbarhet bygger
på en kombination av individens resurser och förmågor att hantera de krav som ställs på
individen själv och dess omgivning. Resurserna kan individen själv besitta men kan
även vara resurser i ens omgivning i form av arbetskollegor. En känsla av hög
hanterbarhet hjälper individen bemästra svåra omständigheter och krav, vilket gör att
individen ser till möjligheterna istället för eventuella hinder. Meningsfullhet är den sista
komponenten i KASAM och ger svar på varför-frågorna. En individ som innehar en
känsla av meningsfullhet känner motivation och betydelse för den utmaning som den
ställs inför (Antonovsky, 2014). Enligt Antonovsky (2014) är meningsfullhet den
viktigaste delen av KASAM. Begriplighet och hanterbarhet blir utan meningsfullhet
relativt kortvarig. Vidare menas det att en individ som känner motivation och mening
troligtvis kommer anskaffa sig de resurser och den kunskap som behövs för att klara av
uppgiften. KASAM ger goda förutsättningar för individen att bemöta arbetslivets
utmaningar och krav (Hanson, 2004). Enligt Antonovsky (2014) är upplevelsen av en
stark KASAM en central aspekt för individen att pendla på kontinuumet mot hälsa.
Genom Antonovskys salutogena tänkande menar Hanson (2004) att han bidragit till det
som Sverige idag kallar hälsofrämjande och de som internationellt benämns Health
promotion.
5.4 Sammanfattning av teoretisk referensram
Sammanfattningsvis grundas teorier och förhållningssätt i syftet och frågeställningarna.
Med hjälp av det sociokulturella perspektivet har vi fokuserat på kollektivt lärande samt
känsla av sammanhang. Med förankring i systemteorin har vi även fokuserat på hur
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människan ingår i en kontext som är större än den enskilda individen. Dessa används för
att belysa sambandet i hur teorier kopplas till studiens syfte om de pedagogiska villkor
som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Systemteoretiska
perspektivet ger en syn på att människan ingår i en kontext som är en helhet. Att
människan i organisationen ingår i en spiraltrappa av nivåer som ständigt är i rörelse,
det ger oss en förståelse över sammanhanget studien ingår i. Med förankring i ett
kollektivt lärande ges möjlighet för chef och medarbetare att bilda sig en gemensam
medvetenhet och kunskap om vilka behov det finns för att stärka känsla av sammanhang
i organisationen. Sedan kan de gemensamt utbyta kunskaper och erfarenheter för hur
arbetet vidare ska utvecklas för att skapa ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Samspel
mellan individer i teamet påverkar dess beteende och känsla (Ohlsson, 2016). En känsla
av trygghet och sammanhållning inom teamet bidrar till att varje individ känner en ökad
känsla av meningsfullhet. Med dessa implikationer vågar individen dela med sig av
kunskap och erfarenheter som ökar tendensen att lära i samspel med andra (Ohlsson,
2016). De tre cirklarna i figuren visar de komponenter som ingår och möjliggör
skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Detta förtydligas i figuren nedan.

Figur 3. Kopplingar mellan teoretiska referensramens perspektiv och studiens syfte.

6. Metod
I den här delen presenteras den metodansats som är vald för studiens relevans. I
metodavsnittet ges läsaren en grundlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt
gällande vetenskapsteoretiska utgångspunkten, urvalsprocessen, design, insamling och
analys av det empiriska materialet samt etiska överväganden. Studien syftar till att
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belysa om förvaltningschefers uppfattning, förvaltningscheferna benämns i studien som
informanter.
6.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Syftet med studien är att belysa förvaltningschefers uppfattning om de pedagogiska
villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Därigenom
har studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt tagit grund från fenomenografi.
Fenomenografi belyser hur ett fenomen uppfattas av människan och hur det bidrar till
förståelsen av fenomenet (Larsson, 1986). Fokus ligger inte på att beskriva hur något är,
utan hur det uppfattas av individen och vad det ger för betydelse för individen på ett
högre plan (Wihlborg, 2017). Studien syftar till att belysa förvaltningschefers
uppfattningar om pedagogiska villkor och vill därför skildra deras uppfattning genom
en intervju och på så sätt kan det identifieras som fenomenografi. Den
fenomenografiska utgångspunkten riktar sig i denna studie till fenomenet och
variationen av hur förvaltningscheferna förstår och erfar fenomenet. Studien har även
influerats av en konstruktivistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Konstruktivism
innebär att kunskap skapas i samspel med kontexten och kulturen samt människorna i
den och att den inte enbart formas individuellt inom individen (Egidius, 2009). Vidare
menas att inom konstruktivismen ses språk som en grundsten genom att kontexten
skapas när människor utbyter något och på så sätt genomgår en process där kunskap
förändras och bildas på nytt. Den konstruktivistiska utgångspunkten genomsyrar hela
studien genom de villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt
arbetsliv kan ses som konstruktivistiskt utifrån forskarens perspektiv.
6.1.1 Teorins roll i den vetenskapliga processen
Studiens metodologiska ansats grundar sig i abduktion då studien pendlar mellan teori
och empiri. Abduktion är en sammansättning av induktion och deduktion då slutsatserna
pendlar fram mellan dessa ansatser för att skapa djupare strukturer och eventuellt ny
kunskap från empirin (Pilhammar & Skywell Nilsson, 2017). I studien samlas empirin
in genom intervjuer som baseras på viss del av teori samt ett synsätt som genom studien
grundar sig i en teoretisk förförståelse som bidragit till andra slutsatser och teorier och
ses därigenom med en abduktiv ansats. I studien har teori spelat olika roll i de olika
delarna.
6.2 Design
En kvalitativ forskningsdesign har tillämpats i studien, med hjälp av intervjuer samlas
empirin in som sedan transkriberas och analyseras (Svensson & Arhne, 2015). Den
kvalitativa forskningsdesignen kan beskrivas som deskriptiv vilket definieras av studier
som bygger på intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna konstrueras
vanligtvis med öppna frågor, en så kallad semistrukturerad intervju (Neergaard,
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Olesen, Andersen & Sondergaard, 2009). Med en deskriptiv designstudie används
empirin för att belysa hur ett fenomen förstås eller uppfattas av olika individer.
Fenomenet uppfattas subjektivt och förstås olika för vem det är som deltar i kontexten
(Sandelowski, 2000).
6.3 Urval
Urvalet som tillämpas i studien är valt strategiskt och är därigenom ett strategiskt urval.
Strategiskt urval medför att valet av deltagare är tydligt fastställt i studien (Öberg,
2015). Studien syftar till förvaltningschefers uppfattning i Hallands län och är
strategiskt valda för att de ingår i en specifik kontext, en offentlig sektor som styrs
genom politiska prioriteringar och beslut. Strategin är att skapa en bred utgångspunkt,
därav kontaktade vi förvaltningschefer i Halmstad, Varberg och Falkenberg. Dessa
kommuner i Hallands län fanns nära geografiskt i förhållande till studiens tidsram. Vi
har strategiskt valt ut olika förvaltningar för att täcka flertal områden inom kommunen.
Dock har inte förvaltningschefernas spetsområden analyserats i studien då vi istället har
sett till dem som en gemensam målgrupp. Genom ett informationsbrev kontaktades
förvaltningscheferna med information om medverkan i studien samt studiens syfte (Se
bilaga 1). Informationsbrevet skickades ut till 22 förvaltningschefer via mejl efter
samverkan med kommunens växel. Av de tolv förvaltningschefer som visade intresse
valdes åtta chefer ut som hade möjlighet att delta inom den angivna tidsramen. Slutligen
bestämdes det träff med dessa personer enligt överenskommelse. Kön, ålder och
erfarenhetsaspekter var inte ett kriterium i urvalet, dock fanns det en jämn fördelning
bland dessa aspekter.
6.4 Datainsamling
Syftet med studien var att belysa förvaltningschefers uppfattning om de villkor som
finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Utifrån att det var
uppfattningar som skulle belysas genomfördes åtta kvalitativa intervjuer. Intervjun
formades genom en semistrukturerad intervjuguide. Enligt Eriksson-Zetterquist och
Ahrne (2015) är en fördel med kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade att
forskaren kan anpassa frågorna och utefter hur intervjun artar sig välja i vilken ordning
frågorna ställs. Vidare öppnar semistrukturerade intervjuer upp för djupare samtal.
Studiens teoretiska material togs fram i relevans till studiens problemområde.
Sökningen av teoretiskt material skedde genom databaserna OneSearch och
återkommande sökord var: Leadership, health promotion, collective learning, municipal
organization, sense of coherence, workplace workplace health och organizational
learning.
Före inledandet av datainsamlingen genomfördes en tidsplan i detalj. Detta för att
underlätta och för att skapa oss en förståelse samt överblick av vad som skulle
genomföras i denna studie. Planen bestod av samtliga dagar fram tills att studien skulle
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lämnas in samt det som skulle genomföras. På så sätt finns en tydlig och strukturerad
planering över studiens alla moment. Utifrån tidsplanen kunde som nämnts ovan en
första kontakt med förvaltningscheferna ske. Förvaltningscheferna fick ett mejl med
förfrågan om att delta i studien och alternativ på sammankomster för intervju. I mejlet
bifogas även ett informationsbrev med syftet till studien, att deltagandet sker på frivillig
basis och hur de etiska principerna tas hänsyn till i studien samt hanteringen av
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation
(GDPR). Vid inledandet av intervjuerna informerades informanterna återigen om de
etiska principerna och möjligheten att när som helst avbryta sin deltagande i studien
samt att en blankett fylldes i av informanten där hen gav sitt samtycke till att medverka
(Se bilaga 2).
Under tiden vi väntade på svar från blivande informanter utformades en intervjuguide
(Se bilaga 3). Intervjuguiden bestod av 18 frågor, varav fem frågor var inledande frågor
och 15 reflekterande frågor med grund i att få svar på studiens syfte och
frågeställningar. Ändamålet med de inledande frågorna var att som forskare få en bild
av informanterna och deras syn på dessa mer övergripande frågorna.
Reflektionsfrågorna blev de frågor som skulle ge svar på syftet med studien. Efterhand
inkom svar från informanterna om deltagande och en träff med dessa planerades in i
tidsplanen. När samtliga åtta informanter planerats in delades intervjuerna upp mellan
oss forskare. Beslut togs om att två forskare skulle delta vid varje intervju och att den
tredje som inte deltog skulle arbeta vidare med studien på sitt håll. Forskarna ansvarade
för tre respektive två intervjuer var och i genomförandet ställde en av forskare frågorna
medan den andra förde anteckningar och hade möjligheten att inflika eventuella frågor.
De åtta intervjuerna genomfördes under två veckor och varade mellan 20 till 45
minuter. Vidare spelades intervjuerna in efter godkännande från respektive informant.
Användandet av inspelningsteknik genererar i att forskarna istället kan fokusera och
vara uppmärksam på det informanten förmedlar än på att föra anteckningar (ErikssonZetterquist, 2015).
6.5 Databearbetning och analys
Empirin från de åtta inspelade intervjuerna transkriberades till text efter insamlandet
och varje forskare transkriberade tre respektive två var. Enligt Eriksson-Zetterquist
(2015) är det ett tidskrävande arbete att transkribera, därav delades transkriberingarna
upp mellan forskarna för att kunna hålla tidsplanen. Det är även en fördel om den som
genomfört intervjun är den som transkriberar. Genom att transkribera materialet själv
blir forskaren mer bekant med materialet och kan redan i detta stadium fånga upp
relevant information att sedan presentera i resultatet (Eriksson-Zetterquist, 2015).
Den insamlade empirin analyserades sedan av forskarna genom en kvalitativ
innehållsanalys som underlättar för forskarna att hålla sig nära empirin (Lundman &
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Hällgren Graneheim, 2017). I en kvalitativ innehållsanalys sker en tolkning av texter.
Vidare skriver Lundman och Hällgren Graneheim (2017) att metoden är användbar
inom flera forskningsområden då den tillämpas på texter och abstraktioner samt att
tolkningen av dessa kan ske på flera nivåer. Analysprocessen genomfördes i fem steg,
se tabell 1 nedan. Första steget utfördes individuellt och innebar att ta fram
meningsenheter ur det empiriska materialet. De delar som är meningsbärande för att få
svar på studien syfte och frågeställningar. Dessa meningsenheter bildar grunden i
analysen och kan bestå av ord, meningar eller stycken av texten (Lundman & Hällgren
Graneheim, 2017). I arbetet med att ta fram meningsenheter har en viss del av
forskarens förförståelse av teori präglat hur empirin analyserats. Det görs i syfte att
skapa möjligheter till en djupare kunskap inom området (Pilhammar & Skywell
Nilsson, 2017). Det empiriska materialet genomgicks grundligt vid ett flertal tillfällen
för att säkerställa att inget av betydelse uteslöts. Nästa steg genomfördes även det
individuellt och var en kondensering av de enheter som valts ut. För att underlätta i
hanteringen och det vidare arbetet med analysen kortas texten ner och de väsentliga
innehållet kvarstod (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). De individuella stegen
följdes parallellt av de andra forskarna och på så vis fick samtliga en överblick över
processen. De meningsenheter som kondenserats tilldelas en kod som är en kortare
beskrivning av vad enheten innehåller. Med hjälp av koder ska forskaren få ett verktyg
som möjliggör att empirin minskas ytterligare och en ny nivå av reflektion kan ske
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Kodningen utförde vi forskare tillsammans
för att skapa en gemensam grundtanke om de material vi hade samt nästa steg i
analysprocessen. Koderna delades slutligen in i åtta kategorier samt två domäner.
Domänerna är ett stöd för kategoriernas indelning för hur resultatet tolkats och
synliggjordes utifrån studiens kategorier. I analysprocessen har förvaltningschefernas
uppfattningar av det studerade fenomenet använts för att bilda kategorier som belyser
chefernas subjektiva syn på fenomenet. Kategorierna speglar det centrala innehållet från
intervjuerna samt utgör de resultat som motsvarar studiens syfte och frågeställningar.
Ett utdrag av hur analysprocessen genomförts visas i exemplet nedan (Se tabell 1).
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Tabell 1. Visar ett utdrag ur den kvalitativa analysprocessen
Meningsenhet

Kondensering

Kod

”Ja men det är extremt viktigt. Det är
jag menar att det är väldigt viktigt att
man är tydlighet i vad man gör och så.
Och det känner jag nog att jag och
chefer kan bli bättre på att motivera och
förklara vad man i en liten pytte del i en
helhet, förstår att man är en väldigt
viktig kugge i någonting större. Det tror
jag är väldigt nedbrytande att man på
många sätt i egentligen inte riktigt vet
varför man kan jobbet eller vad man
ingår i.” – Informant 1.

Det jag menar är att det är
väldigt viktigt att man är
tydlig i vad man gör. Det
känner jag att jag måste bli
bättre på att motivera och
förklara, vad man är i en
helhet. Det gör att man
förstå att man är viktig i
någonting större.

Tydlighet och Att vara tydlig i Uppfattningar
riktlinjer
ledarskapet
om villkor
skapar villkor
utifrån ett
ledarskapsperspektiv

”Tror jag att kan jag konstatera att det
är viktigt att jag har en dialog med mina
underställda chefer för att dom i sin tur
ska gör att dom inte känner sig pressade
från två håll skulle man kunna säga. Så
det är väl den dimensionen som jag vill
vara varse.” – Informant 6.

Jag kan konstatera att det
är viktigt att jag har en
dialog med mina
underställda chefer så att
dom inte känner pressade
från två håll.

Kommunikati Involvera och
on skapar ett göra
öppet klimat medarbetaren
delaktig

”Detta gäller naturligtvis i alla vår
verksamhet och i princip i alla frågor
som vi behöver arbeta med. Egna
reflektioner och gemensamma
diskussioner om hur vi kan förbättra
hälsomedvetenheten och våra
hälsofrämjande aktiviteter ger bättre
förståelse men även bättre
förutsättningar till förbättringar.”
– Informant 3

Egna reflektioner och
gemensamma diskussioner
om hur vi kan förbättra
hälsomedvetenheten och
våra hälsofrämjande
aktiviteter ger bättre
förutsättningar till förståelse
och förbättringar.

Reflektion ger
förutsättningar
för förståelse
och
förbättring

Reflektionens
Arbetsplatsen
betydelse för
som pedagogisk
möjligheter till praktik
hälsomedvetenhet

Har man ett ledarskap som
skapar en kollegial
samhörighet, en gemenskap
på arbetsplats, så kan man få
stöd av och hjälpa varandra.

Gemenskap
öppnar upp
för samtal
och stöd i
arbets-laget

Interaktionen
på
arbetsplatsen
skapar

”Å sen att man också har ett ledarskap
som skapar en kollegial samhörighet, en
gemenskap på arbetsplatsen, som gör att
det som inte så att säga arbetet eller
chefen kan fånga upp, det finns där i
form av att kollegor hjälper varandra,
stöttar varandra, fångar upp varandra
ifall man upplever… ja en sämre
situation av en eller annan anledning.”
– Informant 4
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Kategori

Hälsomedvetenhet

Domän

Uppfattningar
om villkor
utifrån ett
ledarskapsperspektiv

Arbetsplatsen
som pedagogisk
praktik

6.6 Etiska överväganden och GDPR
Etiska överväganden har tillämpats i studien för att skydda den enskilde informantens
integritet. I humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning används etiska principer för
att vägleda forskaren i att fritt utöva sin forskning och att förhålla sig respektfullt till de
individer som av olika anledningar berörs av forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). För
att skydda informanterna har vi i studien tagit hänsyn till fyra centrala etiska principer:
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Genom att informera informanten om villkoren för studien har vi därmed följt
informationskravet. Informationskravets innebörd är att informera deltagaren om deras
medverkan i studien och vad det innebär samt att deltagande sker frivilligt och att
informanten när som helst i processen kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet,
2011). De informeras även hur empirin endast kommer användas inom ramen för
studien och sedan förstöras. Informanten har enligt samtyckeskravet själv rätt att fatta
beslut kring sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har därigenom samlat in en
samtyckesblankett av studiens samtliga informanter där de godkänt sin medverkan i
studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om informanten behandlas
anonymt och att inga uppgifter ska kunna återkopplas till eller spridas om respektive
informant (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har behandlat alla uppgifter från informanterna
med sekretess, där hänsyn tagits till tystnadsplikt och informanternas anonymitet. I
studien har varje informant istället benämnts som “informant 1-8”, därigenom kan inte
informanternas namn, ålder eller kön identifieras. Den sista principen är
nyttjandekravet som innefattar att den insamlade informationen endast använts inom
ramen för studien och dess ändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Sedan maj 2018 trädde
den nya dataskyddsförordningen i kraft, känt som GDPR. GDPR innebär att varje
individ har rätt till skydd av sina personuppgifter (Datainspektionen, u.å.). Information
om samtliga krav och lagen om GDPR gavs i informationsbrevet (Se bilaga 1) som
skickades ut via mejl vid första kontakt och som det återigen informerades om vid
intervjutillfället.

7. Resultat
Syftet med studien var att belysa förvaltningschefers uppfattning om de pedagogiska
villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Utifrån den
kvalitativa innehållsanalysen framkom åtta kategorier och två domäner som ska svara
på studiens syfte och frågeställningar. Domänerna är två hälsopedagogiska
utgångspunkter och är indelade för att tydligare se vad de båda delarna står för i relation
till studiens syfte och frågeställningar.
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Tabell 2. Domäner samt kategorier från resultatet i studien
Domäner

Kategorier

Uppfattningar om villkor utifrån ett
ledarskapsperspektiv

Att vara tydlig i ledarskapet
Konsten att kontrollera kreativitet
Involvera och göra medarbetare delaktig
Leva som man lär
Offentlig sektor är en kontext där möjligheter ges
för hälsofrämjande ledarskap
Reflektionens betydelse för möjligheter till
hälsomedvetenhet
Interaktion på arbetsplatsen skapar
hälsomedvetenhet
Mötesplatser för reflektion och interaktion

Arbetsplatsen som pedagogisk praktik

7.1 Uppfattningar om villkor utifrån ett ledarskapsperspektiv
I denna domän synliggörs ledarskapets faktorer och tillvägagångssätt för att ge
förutsättningar till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Domänen är samlad i fem
kategorier som belyser förvaltningschefernas uppfattningar om sin roll som chef.
7.1.1 Att vara tydlig i ledarskapet
Tydlighet belyste informanterna är en viktig faktor för en chef för att skapa en
fungerande arbetsplats vilket bidrar till att medarbetarna kan hantera sin arbetssituation.
Informanterna beskrev att målsättningen ska vara tydlig från chefen för att de ska
begripa arbetsuppgifterna. Vidare beskrev informanterna att tydlighet från chefen bidrar
till en trygghet på arbetsplatsen genom att medarbetarna vet vilken målbild
verksamheten ska arbeta mot. Att känna sig trygg i denna tydlighet belyste
informanterna är hälsobefrämjande och meningsfullt. De beskrev att detta är mer värt än
både friskvårdsbidrag och träning på arbetstid. I denna process synliggjorde
informanterna att ett betydelsefullt villkor som chef är att vara lyhörd. Chefen måste
skaffa sig insikt i medarbetarnas begärda behov som främjar hälsan samt hantera dessa
processer och situationer för att bidra till trygghet hos de anställda.
Jag tror man mår bra av tydlighet på en arbetsplats /.../ Jag försöker arbeta med tydlighet och
riktlinjer och går igenom uppdrag med medarbetarna.
- Informant 1
/.../ mitt uppdrag i princip är ju att lyssna in all den profession som jag har runt mig och fatta
besluten utifrån det, inte mitt eget ställningstagande utan vara lyhörd i det.
- Informant 7
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7.1.2 Konsten att kontrollera kreativitet
Informanterna belyste att de ser sin egen uppgift som chef i att motivera medarbetarna
till att vara kreativa samt att våga röra sig och arbeta kreativt innanför ramarna för att nå
verksamhetens mål. Informanterna beskrev att arbetet ska ske enligt medarbetarens egen
förmåga men att chefen ska fånga upp den kompetens medarbetaren besitter. Chefen ska
ta till vara på den kompetensen samt vara ett stöd i den processen vilket bidrar till en
känsla av meningsfullt arbete för medarbetarna.
/.../ och det är ledarens sak att se till att det kan få finnas Zlatan. Att man måste bevaka det och
bejaka det, men om alla börjar springa där, runt sådär, så betyder det att gränserna inte är
tillräckliga, så strikt men fritt.
- Informant 2

7.1.3 Involvera och göra medarbetaren delaktig
Som chef belyste informanterna att genom att fördela sin tid i verksamhetens samtliga
delar skapas förutsättningar att prioritera behoven som finns på arbetsplatsen.
Informanterna uttryckte att som chef ställa frågor och att visa sig tillgänglig är viktigt
för att synliggöra behovet. På så sätt blir medarbetarna involverade i dessa beslut och
därigenom delaktiga i processen. Ett av villkoren som informanterna belyste bidrar till
delaktighet i dessa processer är kommunikation. Kommunikation öppnar upp för olika
dialogformer som i sin tur genererar i en samverkan mellan medarbetare och chefer på
arbetsplatsen. Vidare belyste informanterna att som chef använda sig av kommunikation
genererar i att medarbetarna kan få feedback av cheferna och att det är en viktig del för
att skapa en god relation och kultur mellan medarbetare och chef på arbetsplatsen.
Informanterna beskrev att feedback skapar tillfredsställelse och att som chef förmedla
detta ger medarbetarna en känsla av betydelse och meningsfullhet.
Jag som chef måste vara närvarande i diskussioner, samtalet, återkoppling och i feedbacken till
medarbetarna och till chefer och tydlighet i det. /.../ hur otroligt viktigt det är att vara
närvarande chef och att återigen inte bara fysiskt utan också fullt ut engagerar sig i det samtal
som äger rum och den fråga som diskuteras. Och sen ändå ha en personlig relation till
medarbetare och dom man har som närmaste.
- Informant 3
Då är vi tillbaka till det här med delaktighet och inflytande, det är ju jätteviktigt att lyssna och
ställa sådana frågor, hur vill ni ha det.
- Informant 7

7.1.4 Leva som man lär
Informanterna beskrev att det är fördelaktigt att som chef själv föregå som ett gott
exempel. De beskrev att ett förtroende skapas genom att de följer det som dem själva
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förespråkar och är tydliga i ledarskapet. Informanterna uttryckte att genom att hålla
frågan om hälsa på agendan och att den är återkommande bidrar till att medarbetarna
tar efter detta och eftersträvar det. De belyste att detta bidrar till att arbetsplatsen blir en
plats där förutsättningarna till att främja meningsfullhet och hälsomedvetenhet skapas.
Det är viktigt som chef att vara en förebild. Dock ska det ske på ett smidigt sätt så att mitt
beteende inte skapar massa samveten. Med samtidigt ska man visa på goda exemplen också
och inte tysta ner dem.
- Informant 7

7.1.5 Offentlig sektor är en kontext där möjligheter ges för hälsofrämjande
ledarskap
Informanterna uttryckte att vara ledare i en politiskt styrd organisation inte påverkar
det hälsofrämjande ledarskapet på arbetsplatsen. Dock beskrev de att det medför
mindre utmaningar. En utmaning som informanterna beskrev är att dem som chef
måste förhålla sig till en viss transparens vilket innebär att de när som helst kan bli
granskade eftersom det är en offentlig organisation. De belyste även att som
förvaltningschef inom kommunen måste en viss förståelse finnas för den politiska
styrningen för att ha förståelse om hur prioriteringar, beslut och nivåer fungerar.
Informanterna belyste att det finns olika förhållningssätt att ta ställning till som chef i
de beslut som tas i de högre hierarkiska nivåerna. De uttryckte att det som chef kan
upplevas som svårt att motivera medarbetarna utifrån ett visst beslut, å andra sidan kan
ett politiskt beslut underlätta i att motivera personalen då politiska beslut väger tungt i
kommunala organisationer. Informanterna påpekade dock att det beror på vad beslutet
handlar om. Informanterna var eniga om att en fördel inom kommunala organisationer
är att det finns flera organ att vända sig till om individen upplever ohälsa, exempelvis
kommunhälsan.
Men säger man får kommun och ledning att nu ska man satsa på hälsa då blir det lite viktigare
och då blir det lättare att genomföra saker och ting.
- Informant 8
Vi har många alternativ som kan ge oss stöd och det är positivt med att arbeta i kommunen.
Man kan vända sig till kommunhälsan om man mår dåligt.
- Informant 2

7.2 Arbetsplatsen som pedagogisk praktik
I denna domän beskrivs vilka systematiska möjligheter det finns på arbetsplatsen i
skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv utifrån förvaltningschefernas
uppfattningar. De tre kategorierna beskriver vad, hur och vart på arbetsplatsen dessa
möjligheter skapas.
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7.2.1 Reflektionens betydelse för möjligheter till hälsomedvetenhet
Reflektion beskrev informanterna är en viktig byggsten i arbetet mot ett hälsosamt
arbetsliv. Att kommunicera och föra dialog i arbetslaget belyste informanterna är ett
centralt sätt att tillsammans prata om den målbild om hälsa och välbefinnande som finns
på arbetsplatsen. Vidare belyste informanterna att reflektion är av vikt i den process där
arbetsplatsen reflekterar över arbetet, vad som gjorts och hur det kan göras annorlunda.
Informanterna beskrev att genom detta sker ett lärande. Informanterna uttryckte att
genom gemensamma reflektioner, diskussioner samt aktiviteter ges förutsättningar till
att hälsomedvetenhet skapas. Informanterna uttryckte att det då skapas möjligheter till
en ökad förståelse om hälsa.
Reflektion är ett krav för att man ska kunna se hur kan vi göra för att må bättre. Om vi inte
stannar upp och ser tillbaka kan vi inte heller få kunskap om vad det var vi gjorde fel och
lära sig utav det.
- Informant 8

Reflektion beskrev informanterna som ett tillvägagångssätt för att öppna upp för
samarbete och samverkan. Detta bidrar till att medarbetarna tillsammans med cheferna
bildar en gemensam målbild över hälsa och arbetsförhållanden samt balansen mellan
arbetsliv och privatliv. Vilket informanterna belyste bygger en hälsofrämjande
arbetsplats. Informanterna beskrev de arbetssätt de använder för att skapa en
gruppdynamik och samarbete i arbetslagen. Ett av dessa är samtalsövningar där
medarbetare som inte pratar så mycket med varandra får kommunicera tillsammans,
detta gör att de får ta vara på varandras synsätt och uppfattningar och lära sig av dessa.
Att samtala i grupp upplevde informanterna skapar en synergieffekt, där den
gemensamma kunskapen om hälsans bestämningsfaktorer bygger ett hälsofrämjande
arbetssätt. Informanterna belyste även att möjligheten som medarbetare att i grupp få
bidra och dela sin åsikt samt erfarenhet skapar en känsla av tillhörighet samt
meningsfullhet.
Vi har återkommande samtal i de olika arbetsgrupperna om värdet av friskvård och
hälsofrämjande arbete. /.../det blir naturligt att flera av medarbetarna diskuterar hur de
använt sin friskvårdstimme och att de ofta dessutom använder den för att göra aktiviteter ihop.
Det årliga hälsotestet inbjuder också till att medarbetarna diskuterar hälsa och välbefinnande
sinsemellan. När vi synliggör sjukfrånvaron på förvaltningen och i kommunen för våra
medarbetare blir det också naturligt att påvisa sambandet mellan sjukfrånvaro och vårt arbete
med hälsofrämjande aktiviteter och medvetenhet om hälsans betydelse.
- Informant 3
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7.2.2 Interaktionen på arbetsplatsen skapar hälsomedvetenhet
Informanterna belyste att de skapar möjligheter för samspel mellan medarbetare och
chef genom individ- och medarbetarsamtal samt gruppdiskussioner. De uttryckte att
dialog och kommunikation här är det viktigaste verktyget. I dessa samtal mellan
medarbetare och chef talas det om att alla är delaktiga i att driva verksamheten framåt.
Informanterna beskrev att de bjuder in till ett öppet klimat där medarbetarna får komma
till tals, men med input från chef. Vilket bidrar till att alla får påverka på arbetsplatsen
vilket informanterna uttryckte skapar sammanhang och meningsfullhet.
Mycket goda förutsättningar och utrymme vågar jag påstå då vi försöker att ha ett
inbjudande och välkomnande förhållningssätt till medarbetarnas idéer och bidrag för
förbättringar.
- Informant 3

Vidare belyste informanterna att det gemensamma samtalet ger möjligheter och
förutsättningar att prata om hälsa samt göra varandra mer medvetna om hälsa genom att
värna om varandra och på så sätt skapa en kollegial samhörighet. Informanterna beskrev
att medarbetare bjuds även in till att delta i grupper som fokuserar och inspirerar till att
främja hälsan på arbetsplatsen. Informanterna uttryckte att arbetet som utförs samt den
samhörighet som finns mellan kollegorna gör att det känns meningsfullt att gå till
arbetsplatsen och därför är det av betydelse att det skapas en tvåvägskommunikation.
Känner medarbetarna inte denna samhörighet eller trivsel på arbetsplatsen uttryckte
informanterna att det är möjligt att medarbetaren befinner sig i fel arbetslag eller
arbetsplats. Därigenom var informanterna eniga om att ett visst eget ansvar för sin egen
hälsa bör tillämpas av medarbetarna.
/.../ det är därför jag i positiv bemärkelse försöker tjata på medarbetarna om att hur viktigt det
är att vi alla hjälp åt och tar ansvar för varandras hälsa. Som medarbetare kan inte jag sätta
mig ner och vänta på att någon annan ska fråga dig om det är något man kan hjälpa till med
eller om du ser lite hängig ut utan där måste vi ta ett kollektivt ansvar. Jag försöker sälja in att
här måste vi faktiskt hjälpas åt, men sen kan jag vara med och skapa förutsättningar av
strukturella skäl men det behöver finnas en drivkraft och engagemang från varje medarbetare.
- Informant 6.

7.2.3 Mötesplatser för reflektion och interaktion
På arbetsplatsen beskrev informanterna att arbetsplatsträffar (APT) är den mötesplats
där det ges möjlighet att samtala kring hälsa. Vid dessa tillfällen belyste informanterna
att arbetsmiljön är ett återkommande ämne samt att det talas om allas lika värde och
villkor. De beskrev även att de ser sin uppgift som chef att hålla frågan om hälsa uppe
på agendan. För att finna nya infallsvinklar belyste informanterna att de gör olika typer
av studiebesök för att lära sig av andra och hur de arbetar. Andra tillfällen som ges till
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att samtala om hälsa är under fikaraster, i korridorerna och lokal samverkansgrupp
(LSG). Informanterna beskrev dessa övriga tillfällen som en mer informell mötesplats
där samtalet om hälsa och hälsomedvetenhet skapas.
/.../ arbetsplatsträffar som görs på varje enhet har arbetsmiljön som en stående punkt.
Förhoppningen är att medarbetarnas tankar och behov fångas upp i linjen och förs fram
av chefer och/eller skyddsombud och fackliga organisationer.
- Informant 4

8. Diskussion
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion där forskarna ställer sig kritiskt till
metodval, tillvägagångssätt och studiens olika moment. Vidare följer en
resultatdiskussion där forskarna diskuterar resultatet i relation till bakgrund, tidigare
forskning samt teoretisk referensram.
8.1 Metoddiskussion
I detta avsnitt tar forskarna ett kritiskt ställningstagande kring metodval samt studiens
olika moment. Avsnittet avser att lyfta fram studiens styrkor och svagheter som kan ha
påverkat studiens giltighet, överförbarhet, delaktighet och tillförlitlighet. Dessa
begrepp utgör studiens trovärdighet och noggrannhet utifrån de metodval som studien
har grundat sig i.
Studien har utgått från ett fenomenografiskt samt ett konstruktivistiskt synsätt för att
belysa förvaltningschefers uppfattning om de pedagogiska villkor som finns kring
skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Larsson (1986) beskriver att
fenomenografi skildrar varierande uppfattningar av fenomenet. Valet av vetenskaplig
utgångspunkt grundar sig därigenom av förvaltningschefers uppfattningar genom en
intervju och riktar sig till fenomenet och hur förvaltningscheferna förstår och erfar det.
Den konstruktivistiska ansatsen innebär att kunskap skapas i samspel med kontexten
och kulturen samt människorna i den. Kunskapen formas alltså inte enbart individuellt
hos individen (Egidius, 2009). Den konstruktivistiska utgångspunkten genomsyrar hela
studien genom de pedagogiska villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och
hälsosamt arbetsliv därigenom kan det ses som konstruktivistiskt utifrån forskarnas
perspektiv. Dessa utgångspunkter kan ha påverkat studiens giltighet genom att
insamlingen av empiri gjordes genom en intervju, då omedvetna tolkar kan ha skett
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Därigenom kan viss påverkan av forskarnas
förförståelse och tidigare kunskap ha haft inverkan på analysen och omedvetna
tolkningar kan ha påverkat studiens resultat. Vi har genom den kvalitativa
innehållsanalysen hållit oss nära studiens empiri i analysprocessen och på så vis anser vi
att det styrker studiens giltighet. Vidare ser vi en styrka att ha dessa två utgångspunkter
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då de skildrar två olika delar av syftesformuleringen. Fenomenografi syftar till att fånga
upp informanternas uppfattning av fenomenet. Fenomenet är de pedagogiska villkor
som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Där skapandet belyser
den konstruktivistiska utgångspunkten då kunskap formas i samspel med kontexten och
kan inte enbart formas av den enskilda individen. Därigenom belyser vi att dessa
utgångspunkter är till viss del motsägelsefulla då vi genom det konstruktivistiska
synsättet går in med en förförståelse om hur fenomenet skapas. Däremot syftar
fenomenografi enbart till att se informantens uppfattning av fenomenet. Trots detta ser
vi ändå kombinationen av dessa utgångspunkter som en styrka då vi har förförståelsen
om att kunskap skapas i samspel med andra individer i ett sammanhang. Valet av en
abduktiv ansats används därigenom då studien pendlar mellan teori, förförståelse och
empiri.
Urvalet valdes ut strategiskt genom att informanterna ingår i en specifik kontext, vilket i
denna studie är en politiskt styrd organisation. De valdes för att forskarna ansåg det
intressant att studera denna kontext för att informanterna arbetar i en politiskt styrd
organisation där det finns hierarkiska nivåer och nivåerna påverkas av prioriteringar
samt beslut (Sveriges kommuner och landsting, 2019). Vi har strategiskt valt ut tre olika
kommuner i sydvästra Sverige, där 22 stycken chefer från olika förvaltningar
kontaktades inom kommunen för att täcka flertal områden. Det strategiska urvalet
skapar en ökad giltighet för studien då informanter har valts ut efter dess relevans för
studien samt att informanternas uppfattningar redogör för den empirin som svarar på
studiens syfte. Vilket är i enighet med hur Lundman och Hällgren Graneheim (2017)
beskriver hur giltighetsbegreppet tillämpas i forskning. Slutligen valdes åtta informanter
ut av de 12 som visat intresse för medverkan i studien, detta beslutades av forskarna för
att de åtta hade möjlighet att delta inom den angivna tidsramen för studien. Inom den
angivna tidsramen för studien ser vi positivt till antalet deltagande informanter.
Däremot hade fler deltagare tillfört en ökad variation av uppfattningar och bidragit till
ökad trovärdighet i resultatet, samt att överförbarheten av studiens resultat i större grad
hade kunnat appliceras på andra grupper i samhället (Lundman & Hällgren Graneheim,
2017).
Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer, en fördel med
semistrukturerade intervjuer är att forskaren kan anpassa och välja ordningen på
frågorna utefter hur intervjun fortskrider samt att det öppnar upp för djupare samtal
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Valet av intervjumetod ses som en styrka då vi
återigen vill belysa förvaltningschefernas uppfattning av fenomenet. Genom en intervju
kan på så sätt trovärdighetsbegreppet delaktighet styrkas. Semistrukturerade intervjuer
öppnar upp för samtal där forskaren deltar i den kontext där intervjun äger rum,
forskaren är därigenom en del i skapandet av intervjun (Lundman & Hällgren
Graneheim, 2017). Vid en semistrukturerad intervju finns risk för att samtalets fokus
försvinner då utrymme ges för informanten att prata fritt. Däremot kan forskarnas
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deltagande ses som en styrka då vi försökt styra tillbaka informanten in på området.
Intervjuerna genomfördes med en spridning i tid på 20–45 minuter. Informanterna gavs
samma utrymme till att svara på frågorna vilket bidrog till trots att tiden varierade fick
samtliga informanter möjlighet att svara utförligt på frågorna efter sin uppfattning och
förmåga. Vi ställer oss kritiska till att intervjutillfällena inträffade under en kort tidsram
då det gjorde arbetet intensivt för forskarna. Genom en bredare spridning av
intervjutillfällena hade fokus enklare bibehållits. Dock bidrog uppdelningen av att två
av tre forskare fanns med på varje intervjutillfälle till att fokus bibehållits. Den ena
forskaren kunde fokusera på att ställa frågor och den andra kunde fånga upp eventuella
följdfrågor.
Intervjuguidens utformning (Se bilaga 3) kan ha haft inverkan på den empiri som
framkom från intervjuerna. Hade intervjufrågorna varit utformade på ett annat sätt hade
en mer kritisk syn på arbete med hälsa inom politiskt styrd organisation kommit fram.
Vi är medvetna om den positiva inriktning studien har och kan endast ställa oss frågan
om det har med utformningen av studien att göra eller informanternas uppfattning av
fenomenet. I analysarbetet av studien transkriberades intervjuerna för att sedan skapa en
kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys är ett verktyg som hjälper
forskaren att förhålla sig nära empirin i tolkningen av intervjuerna (Lundman &
Hällgren Granheim, 2017). Vilket stärker studiens tillförlitlighet, det innebär att
forskaren noggrant beskriver samtliga steg i analysprocessen (Lundman & Hällgren
Graneheim, 2017). Genom en process där vi tagit fram meningsenheter, koder och
kategorier av empirin så har processen underlättat i arbetet att hålla oss nära empirin för
att minska tolkningar. Dock är det svårt att undgå en viss grad av tolkning då forskarna
har en förförståelse. Förförståelsen grundar sig i den konstruktivistiska utgångspunkten
och på så sätt kan resultatet ha tolkats till viss del. Vi anser att en fördel i
analysprocessen har varit att vi arbetat tillsammans för att bearbeta och diskutera
empirin. Detta anser vi stärker studiens trovärdighet då enskilda tolkningar har
reducerats genom att vi har hållit oss nära empirin.
I studien har olika principer och riktlinjer tagits i beaktning för att bedriva forskning på
rätt etiska grunder (Vetenskapsrådet, 2011). Vi anser att de etiska principerna har tillfört
en trovärdighet till studien då de har varit ett tillämpat förhållningssätt genom hela
studien. Vidare har studien influenser av överförbarhet då läsaren givits en genomförlig
beskrivning av hur studien genomförts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Med
en genomförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt har vi lyft studiens styrkor och
svagheter gällande trovärdighetsbegreppen: giltighet, överförbarhet, delaktighet och
tillförlitlighet och har därmed visat på trovärdigheten för studien.
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8.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien är att belysa förvaltningschefers uppfattning om de pedagogiska
villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. I detta avsnitt
kommer resultatet diskuteras utifrån studiens frågeställningar:
● Hur ser förvaltningscheferna inom politiskt styrd organisation att deras
ledarskap bidrar till meningsfullt arbete för medarbetarna?
● Hur beskriver förvaltningscheferna inom politiskt styrd organisation att
interaktion sker mellan medarbetare och chef samt hur bidrar det till
hälsomedvetenhet?
● Hur upplever förvaltningscheferna att deras ledarskap påverkas av att de arbetar
inom en politiskt styrd organisation beträffande att möta behov och efterfrågan
om hälsa på arbetsplatsen?
Domänerna i resultatdelen är två hälsopedagogiska utgångspunkter och är indelade för
att tydligare se vad de båda delarna står för i relation till studiens syfte och
frågeställningar. I resultatdiskussionen är det relevant för oss att sammanställa dessa
utgångspunkter, i relation till studiens frågeställningar, då de båda är pedagogiska
praktiker. Vi har utifrån resultatet lyft fram det mest intressanta och relevanta i
förhållande till bakgrund och teoretisk referensram. Likaså de likheter och olikheter av
resultatet vi kan se i relation till tidigare forskning.
8.2.1 Hur ser förvaltningscheferna inom politiskt styrd organisation att deras
ledarskap bidrar till meningsfullt arbete för medarbetarna?
I organisationer ser en pedagogisk ledare lärandet mer som ett medel än ett mål.
Genom ledarskapet ska ledaren samverka med medarbetarna och dela med sig av sina
kunskaper för att skapa ett hållbart och hälsosamt arbetsliv (Svedberg, 2019).
Egenskaper som en pedagogisk ledare bör besitta belyser Maltén (2000) i
ledarskapsblomman (Se figur 1). De egenskaper som innefattar de pedagogiska villkor
som informanterna belyste i likhet med Maltén (2000) var tydlighet, målinriktning,
lyhördhet, samarbetsvana och konstruktiv kritik/feedback. En viktig faktor som
informanterna uttryckte var tydlighet och hur det bidrar till att skapa en fungerande
arbetsplats och förmågan att hantera sin arbetssituation. Enligt Jiménez m.fl. (2016)
och Fogelberg-Eriksson m.fl. (2016) gynnas ledarskapet av att vara engagerat och
tydligt då det är en viktig faktor för organisationens välbefinnande. Informanterna
beskrev även att tydlighet ska bidra till att organisationen arbetar mot sin vision och
mål. Det genererar till ett tryggare arbetsklimat om teamet vet vilken målbild de ska
arbeta mot. Tydlighet ger individen förmåga att hantera de krav som ställs då individen
kan bemästra sin arbetssituation. Genom att förstå målbilden i organisationen förstår
individen innebörden av sitt arbete vilket även skapar begriplighet (Antonovsky, 2014).
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Att genom tydlighet känna känslan av trygghet uttryckte informanterna är
hälsobefrämjande. Utifrån detta tar förvaltningschefen hänsyn till medarbetarnas
möjlighet till hälsa vilket ger förutsättningar att skapa ett hållbart arbetsliv. I likhet
belyser även Regeringen (2018) att i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv måste
hänsyn tas till medarbetarnas hälsa och välmående. Då arbetsplatsen är den arena där
hälsa och välbefinnande påverkas mest (Eriksson, 2015b).
En annan egenskap som informanterna belyste är viktig för det pedagogiska
ledarskapet var lyhördhet. Genom att vara lyhörd som ledare intresserar sig ledaren för
medarbetarnas uttryckta behov i hälsofrämjande arbete. Wiman m.fl. (2016) skriver i
sin studie att ledare som är lyhörda och ger medarbetarna stöd på arbetsplatsen
påverkar den psykosociala hälsan positivt. Därigenom blir medarbetarna motiverade i
arbetet då det skapas utrymme för delaktighet på arbetsplatsen (Wiman, Lydell &
Nyholm, 2016). Informanterna beskrev vidare att fördela sin tid i organisationen och
visa sig tillgänglig öppnar upp för att göra medarbetarna involverade i beslut och
därigenom delaktiga i processen. Enligt informanterna är kommunikation en
bidragande faktor till att delaktighet skapas. Kommunikationen genererar i en
samverkan mellan medarbetare och chef på arbetsplatsen. I samspel mellan
medarbetare och chef används kommunikation för att skapa en kollektiv kunskap där
gemensamma samtal och diskussioner bidrar till en gemensam kunskap för kontexten
(Ohlsson & Granberg, 2016). Genom kommunikation uttryckte även informanterna att
feedback är en viktig del för att känna stöd och skapa en god relation mellan
medarbetare och chef på arbetsplatsen. De menar att feedback skapar tillfredsställelse
och att det ger medarbetaren en känsla av betydelse och meningsfullhet. Antonovsky
(2014) påpekar att meningsfullhet genererar i att individen kan begripa och hantera den
uppgift och utmaning den ställs inför. Medarbetare som känner en känsla av
sammanhang påverkas positivt av stöd från ledaren vilket bidrar till att de känner sig
motiverade och engagerade i sitt arbete (Mitonga- Monga & Hlongwane, 2017;
Andersen m.fl., 2017). Informanterna ser sin uppgift som chef att motivera
medarbetarna till att arbeta kreativt innanför ramarna för att nå målen. I likhet till detta
menar Antonovsky (2014) att en individ som känner motivation och meningsfullhet i
arbetet kommer med sannolikhet skaffa sig de resurser och den kunskapen som krävs
för att klara av uppgiften. Arbete för en motiverad och lojal personal gynnar
organisationens framgång och används i arbetet mot att främja hälsa på arbetsplatser,
ett arbete som idag benämns som workplace health promotion (Wiman, Lydell &
Nyholm, 2016). I överensstämmelse med detta beskrev informanterna att förtroende
skapas genom att de är tydliga i sitt ledarskap och även agerar utefter det som dem
själva förespråkar. Genom att driva fram frågan om hälsa ges även möjlighet för
medarbetarna att tillämpa samt eftersträva detta och det bidrar till förutsättningar att
främja hälsomedvetenhet och en hälsofrämjande arbetsplats.
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Vi ser ett tydligt samband mellan informanternas uppfattningar och tidigare forskning
inom ämnet. De villkor som inom ledarskap hjälper ledaren i frågor gällande hälsa på
arbetsplatsen beskriver förvaltningscheferna som tydlighet, målinriktning, lyhördhet,
samarbetsvana och konstruktiv kritik/feedback. Vilket är i enighet med hur Maltén
(2000) beskriver en pedagogisk ledare. Vi anser att dessa villkor är verktyg för ledaren
i arbetet med att skapa meningsfullhet för individen på arbetsplatsen och att det är en
del av möjligheten att ha ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. En lyhörd ledare skapar
möjlighet till meningsfullhet i arbetet samt en ledares sätt att styra och strukturera
bidrar till att medarbetarna trivs på arbetsplatsen (Marmo & Berkman, 2018; Jiménez,
Winkler & Dunkl, 2016). Vi anser att dessa egenskaper ger möjlighet och
förutsättningar till en gemenskap på arbetsplatsen. För att det öppnar upp för en
hälsomedvetenhet i samarbete och samverkan med kollektivet. Wong (2002) beskriver
i likhet med detta att teamets sammanhållning och delaktiga process har ett starkt
samband med kollektivt lärande. Interaktion och kommunikation mellan individer
öppnar upp för samtal och bjuder in till delaktighet (Sarvimäki & Stenbock-Hult,
2014). Denna process på gruppnivå ger möjlighet till att hälsokunskap förmedlas som
sedan kan omsättas i praktiken för att skapa hälsomedvetenhet (Sarvimäki & StenbockHult, 2014). Vi anser att ledarens egenskaper och handlingssätt har betydelse och
öppnar upp för skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Fogelberg-Eriksson
m.fl. (2016) belyser att kommunikation får ledaren att framstå som mer pedagogisk och
engagerad för att det bidrar till en djupare förståelse av medarbetarnas behov och
personliga utveckling.
8.2.2 Hur beskriver förvaltningscheferna inom politiskt styrd organisation att
interaktion sker mellan medarbetare och chef samt hur bidrar det till
hälsomedvetenhet?
Resultatet visade att informanterna uppfattar kommunikation som det viktigaste
verktyget för att skapa möjlighet för samspel mellan medarbetare och chef. De
uttryckte även att dessa dialoger bjuder in till ett öppet klimat och en kollegial
samhörighet där de kan inspirera varandra till att främja hälsa på arbetsplatsen. Likaså
belyser Säljö (2014) att språket och kommunikationen är ett användbart verktyg inom
sociala processer som bidrar till att kunskap och lärande främjas. Resultatet visade att
arbetsplatsträffar är den formella mötesplats där det ges mest möjlighet att prata om
hälsa och lyfta frågor gällande hälsa ytterligare. De informella mötesplatserna är under
fikaraster och mer sporadiska platser som korridorer. På dessa mötesplatser öppnas
möjligheten upp för samtal om hälsa i grupp, där lärande processen är i ständig
utveckling. van Mierlo och Beers (2018) skriver i sin studie att det är i lärande på
organisatorisk nivå som en djupare inlärning sker genom att individer utbyter
erfarenheter tillsammans med hjälp av kommunikation och reflektion.
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Förvaltningscheferna beskrev hur reflektion används på arbetsplatserna för att
tillsammans reflektera över arbetet och arbetsförhållandena. Hur den processen
påverkar vidare arbete och hur lärande uppstår av de situationer där medarbetarna
tillsammans reflekterar och diskuterar om hälsa. Ohlsson och Granberg (2016)
beskriver att ett av villkoren inom kollektivt lärande är interaktion mellan individer och
att det måste uppfyllas för att kollektivt lärande ska uppstå. Vi ser likheter i hur
reflektion på arbetsplatsen drivs genom en kollektiv process där lärande främjas.
Pandey och Dutta (2013) belyser även i sin studie att den kollektiva processen bidrar
till ett öppet klimat på arbetsplatsen. Vilket medför att individen känner meningsfullhet
och förtroende till att vidare bidra och dela sin kunskap med teamet som främjar det
organisatoriska lärandet (Pandey & Dutta, 2013). I likhet med detta belyser även van
Mierlo och Beers (2018) att utförande av uppgifter och utmaningar tillsammans bidrar
till att individen får stöd i lärandeprocessen och att de kan hantera svårigheter bättre.
En individ som känner trygghet och sammanhållning i gruppen vågar dela med sig av
kunskap och tidigare erfarenheter, vilket ökar chansen för ytterligare lärande (Ohlsson,
2016). Informanterna belyste i likhet till Ohlsson (2016) att reflektion är en viktig
process för att lärande ska uppstå, vilket skapar möjligheter för kollektivet att få en
ökad förståelse om hälsa. Hälsomedvetenhet tillämpas i syfte att individen ska kunna
förstå och ha tillgång till information om hälsa samt främja den (Olander, Ringsberg &
Tillgren, 2014).
På gruppnivå bidrar samspelet mellan individer och hur kommunikationen används till
en förmedling av kunskaper om hälsa. Kommunikationen inom gruppen bidrar vidare
till att gruppen engagerar varandra till att ständigt utveckla, förbättra och kontrollera
sin egen hälsa (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014). Som beskrivits ovan ser
informanterna att gemensam reflektion och utbyte av kunskap om hälsa i grupp skapar
goda förutsättningar till en förbättrad hälsomedvetenhet. De uttryckte att samtal i grupp
skapar en synergieffekt och att den gemensamma kunskapen om hälsa bygger ett
hälsofrämjande arbetssätt. Detta är i likhet med Sarvimäki och Stenbock-Hult (2014).
Dock belyste informanterna att medarbetare har ett visst eget ansvar över sin
hälsosituation. Vilket är något motsägelsefullt, då tidigare forskning och teoretiska
aspekter lyfter fram det fördelaktiga med en kollegial samhörighet som en bidragande
faktor till en öka hälsomedvetenhet (Ohlsson & Granberg, 2016; Ohlsson 2016; Pandey
& Dutta, 2013; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2014; van Mierlo & Beers, 2018).
Olander, Ringsberg och Tillgren (2014) lyfter fram att en viss grundkunskap om hälsa
ska finnas hos individen för att den ska ha möjlighet att kunna påverka hälsa i andra
sammanhang. Vi anser att individen bör besitta en viss kunskap om hälsa för att kunna
förmedla och bidra till en ökad hälsomedvetenhet i kollektivet. Detta för att utan en
viss kunskap har individen svårare att känna samhörighet till resten av gruppen. Vilket
kan hämma individen att dela med sig av sin erfarenhet och på så sätt hindras lärandet i
det sociala sammanhanget. Vi anser att gemensam reflektion och utbyte av kunskaper i
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samspel med andra medför en process av lärande. Dessa villkor genererar i goda
förutsättningar att få ökad hälsomedvetenhet än den enskilda individen hade fått själv.
Wong (2002) och van Mierlo och Beers (2018) belyser i likhet med detta hur socialt
lärande ökar möjligheten för teamets individuella kunskaper och kompetens att främjas
i en gemensam kontext. Vidare anser vi att utrymme för medarbetarna att tillsammans
med cheferna lyfta frågan om hälsa måste tillämpas vid fler tydliga tillfällen. Utifrån
det salutogena perspektivet pendlar hälsa på ett kontinuum där utvecklingen alltid rör
sig vilket bidrar till att vi anser att utrymme och insatser om hälsa behövs genomföras.
Arbetsplatserna måste ge utrymme för kollektivet att interagera med varandra för att
utveckla lärandeprocesser om hälsa. Detta för att hälsomedvetenhet är en viktig del av
ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.
8.2.3 Hur upplever förvaltningscheferna att deras ledarskap påverkas av att de
arbetar inom en politiskt styrd organisation beträffande att möta behov och
efterfrågan om hälsa på arbetsplatsen?
Resultatet visar att informanterna uppfattar att vara ledare i just en politiskt styrd
organisation inte har någon betydelse för hälsofrämjande arbete. Dock finns det mindre
utmaningar då de måste förhålla sig till en viss transparens för att organisationen är
offentlig. Nyström (2009) påpekar att kravet på ledarskapet är liten inom offentlig
organisation om ledaren inte kan förstå och vara mottaglig för den politiska dynamiken.
Likaså beskrev informanterna att en förståelse för den politiska styrningen och
transparensen måste finnas för att kunna bedriva hälsofrämjande ledarskap inom
kommunal verksamhet. För att de i sin tur ska kunna möta medarbetarnas behov och
efterfrågan gällande hälsa på arbetsplatsen. Ledarens beslutsfattande inom offentlig
organisation påverkas av politikernas roll och kan förändra villkoren för de olika
förvaltningarna inom kommunen (Nyström, 2009). Vi anser att detta påverkas av
organisationens struktur som i sin tur påverkas av samhällets uppbyggnad och
medborgarnas behov. Alla organisationer påverkas av samhällets uppbyggnad, dock blir
påverkan i organisationer som är politiskt styrda mer påtaglig. Vi anser att en sådan
organisation behöver ta hänsyn och förhålla sig till medborgarnas behov. Till skillnad
från en privat organisation som främst behöver ta hänsyn och förhålla sig till
marknadens behov. I enighet med detta belyser Öquist (2018) att de beslut som tas på
den politiska nivån tas på bredare och mer abstrakta grunder. Samhället kan se kritiskt
på detta då de beslut som fattas ibland saknar tillämpning för enskilda individers
förhållanden. Dock fattas besluten på den nivån för att prioritera hela systemets behov. I
organisationers strukturer är det av betydelse att förstå hur hierarkiska nivåer fungerar
samt hur individer kommunicerar då det påverkar hur lärandet skapas. Systemteorin
belyser att ju högre upp i nivåerna individen befinner sig desto mer makt besitts (Se
figur 2). Arbetet mellan nivåerna måste finnas och fungera för att helheten ska vara
komplett och fungera i praktiken (Öquist, 2018). Informanterna belyste att det finns
olika förhållningssätt att ta i beaktning i de högre nivåerna, då det kan uppfattas
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utmanande att motivera medarbetarna utifrån vissa politiska beslut. Dock belyste de att
ett politiskt beslut kan underlätta för att motivera medarbetarna då de besluten kan
medföra större förståelse till varför beslutet ha tagits.
Tidigare forskning visar att chefer inom politiskt styrd organisation upplever hinder i
att bedriva hälsofrämjande arbete då det begränsar möjligheter för utveckling
(Larsson, Steir, Åkerlind & Sandmark, 2015; Albinsson & Arnesson, 2018). Detta är
något motsägelsefullt mot det informanterna beskriver, att vara ledare inom offentlig
organisation påverkar inte det hälsofrämjande arbetet eller det hälsofrämjande
ledarskapet. I likhet med Albinsson och Arnessons (2018) studie uttrycker
informanterna att hinder som finns inom politisk organisation inte påverkar hur de
tycker om sitt arbete eller sin sociala arbetsmiljö. Slutligen var informanterna eniga
om att en fördel inom kommunala organisationer är att det finns flera organ att vända
sig till om medarbetaren upplever ohälsa. Vilket även kan ses som en fördel med
förankring i systemteorin som menar på att om kopplingen mellan systemen fungerar
ges det möjlighet och förutsättningar för att öka kunskapen och kompetensen inom
organisationssystemet. Kunskapen och kompetensen gynnas genom att systemen sätts
samman och samspelar i kontexten (Öquist, 2018). Vi anser att systemnivåerna kan
var till fördel i arbetet med hälsa på arbetsplatsen. Lärande om hälsa kan skapas
genom de olika nivåerna och med en fungerande koppling mellan dessa ges det
möjligheter och förutsättningar att öka kunskap och kompetens inom kontexten. Vi
anser att systemet utgör ett av de villkor som är till fördel för ledaren att använda sig
av för att ge förutsättningar och möta medarbetarnas behov och efterfrågan i
skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Däremot har inte systemet, en
politiskt styrd organisation, i sig en påverkan på det hälsofrämjande ledarskapet då
det inte handlar om resurser i ledarskapet, det handlar om prioriteringar i ledarskapet.
Därigenom måste ledaren ha ett hälsofrämjande tanke- och förhållningssätt för att det
ska kunna tillämpas i praktiken.

9. Slutsatser och implikationer
Syftet med studien var att belysa förvaltningschefers uppfattning om de pedagogiska
villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Resultaten
visade att de pedagogiska villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och
hälsosamt arbetsliv är variationer i chefernas uppfattningar om interaktion och
reflektion i kollektivet, ledarens egenskaper och handlingssätt samt hierarkiska
systemnivåer. Utifrån det resultat vi fått fram i relation med teori och tidigare forskning
kan vi dra följande slutsatser: Samverkan genom interaktion och reflektion mellan
medarbetare och chef samt i kollektivet bidrar till ett lärande i samspel med andra, där
ledarskapet bidrar till att detta möjliggörs. Genom att detta sker finns möjligheterna för
hur hälsomedvetenhet och en känsla av sammanhang skapas hos individerna i
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kollektivet. Det i sin tur ger individerna möjlighet till ett hållbart och hälsosamt
arbetsliv och att bedriva hälsofrämjande arbete som ledare i en politiskt styrd
organisation inte påverkas av i vilken kontext de befinner sig i. Dock är det en fördel att
använda sig av systemnivåer för att ge möjlighet att skapa lärandeprocesser som
genererar i hälsomedvetenhet på arbetsplatsen. Studien har bidragit med
hälsopedagogisk relevans genom hur individer i samspel med andra skapar en
hälsomedvetenhet samt en känsla av sammanhang på arbetsplatsen som bidrar till
skapandet av ett hälsosamt arbetsliv. Vidare kan detta bidra till det hälsopedagogiska
arbetet och hur hälsopedagoger kan arbeta och stötta ledningen inom organisationer mot
ett hållbart arbetsliv.
Studiens praktiska implikationer belyser vilka villkor som ledare, inom politiskt styrd
organisation, uppfattar finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Ur
ett hälsopedagogiskt perspektiv bidrar dessa villkor till hur ledaren kan arbeta och
förhålla sig till lärandet och kunskapen om hälsa på arbetsplatsen för att bedriva
hälsofrämjande arbete. Likaså hur en hälsopedagog kan stötta och förhålla sig till ledare
i organisationer. Till vidare forskning hade det varit intressant att studera hur villkoren
kommer till uttryck i praktiken. Även att studera medarbetarnas perspektiv på vilka
villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.
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Bilagor

Bilaga 1

Informationsbrev
Hej!
Vi är tre studenter som läser sista terminen på Hälsopedagogiskt program med
inriktning pedagogik på Högskolan i Halmstad. Vi skriver nu vår kandidatuppsats som
ska handla om de villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt
arbetsliv. Studien innebär att vi kommer att genomföra en intervju med dig på cirka 30
minuter på en plats som vi gemensamt kommit fram till. Studie har i syfte att belysa
hur förvaltningschefer i Hallands län uppfattar de pedagogiska villkor som finns kring
skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv. Alla uppgifter och information från
dig kommer att behandlas med anonymitet och enligt etiska forskningsprinciper för att
skydda dina intressen. All information som samlas in kommer att hanteras
konfidentiellt, vilket innebär att vi inte kommer att notera några namn, kön, etnisk
bakgrund eller något annat som någon utomstående skulle kunna identifiera.
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange
orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet.
Personuppgifterna kommer bevaras till dess att uppsatsen är godkänd och kommer
därefter att förstöras.
Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter behandlas kan du
alltid vända dig till Högskolans i Halmstads dataskyddsombud via dataskydd@hh.se.
Dataskyddsombudet är expert på̊ reglerna för personuppgifter och har rätt att granska
hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter.
Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av studenternas utbildning vid
Högskolan i Halmstad som är juridiskt ansvarig för studenternas
personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå̊ Högskolan i Halmstad via epost
registrator@hh.se eller telefon 035-167100. Enligt EUs dataskyddsförordning har ni rätt
att gratis få ta del av samtliga uppgifter om er som hanteras och vid behov få eventuella
fel rättade. Ni har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot
behandling av personuppgifter. Ni har alltid rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen. Ni når dem via epost: datainspektionen@datainspektionen.se eller
telefon 08-657 61 00.
Kontaktuppgifter handledare:
Mattias Nilsson, Mattias.Nilsson@hh.se
Kontaktuppgifter studenter:
Annika Borg, annbor16@student.hh.se
Ellen Karlsson, elleka16@student.hh.se
Fanny Andersson, faande16@student.hh.se
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Hälsopedagogiskt forskningsarbete, Akademin för hälsa och välfärd
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Bilaga 2
Samtyckesblankett

Samtycke till att delta i studien:

Pedagogiska villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt
arbetsliv
- Förvaltningschefers egen uppfattning
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten
om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien
utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien
och godkänner att Högskolan i Halmstad behandlar mina personuppgifter i enlighet
med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.

.......................................................................................... Underskrift
.......................................................................................... Namnförtydligande
.......................................................................................... Ort och datum

Kontaktuppgifter handledare:
Mattias Nilsson, Mattias.Nilsson@hh.se
Kontaktuppgifter studenter:
Annika Borg, annbor16@student.hh.se
Ellen Karlsson, elleka16@student.hh.se
Fanny Andersson, faande16@student.hh.se
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Bilaga 3
Intervjuguide
Syftet med studien är att belysa förvaltningschefers uppfattning om de pedagogiska
villkor som finns kring skapandet av ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.
Inledande frågor:
❖ Hur länge har du jobbat som förvaltningschef inom kommunen?
❖ Hur lång erfarenhet har du av chefsyrket och har du någon ledarskapsutbildning?
❖ Hur ser du på din roll som chef utifrån att du arbetar inom en politiskt styrd
organisation?
❖ Vad är hälsa?
❖ Vad innebär hälsofrämjande ledarskap för dig? Vilken betydelse har det?
Reflekterande frågor:
❖ Vilka utmaningar ser du i ditt ledarskap utifrån att det är en politiskt styrd
organisation du arbetar på för att kunna skapa hälsa på din arbetsplats?
❖ Vilka faktorer anser du skapar hälsa på arbetsplatsen? Samt hur arbetar du?
❖ Vad tar du med dig från dina tidigare erfarenheter i ditt ledarskap för att skapa
hälsa på arbetsplatsen? Hur har det fungerat?
❖ Hur anser du att man bygger en hälsofrämjande arbetsplats? Hur arbetar ni?
❖ Tror du att du har samma uppfattning om vad hälsa på arbetsplatsen är som dina
medarbetare? Utveckla?
❖ Hur identifieras medarbetarnas behov av hälsa på arbetsplatsen? Och hur arbetar du
med det? Hur utvärderar ni de insatserna?
❖ Hur skapar du möjligheter till att få en ökad hälsomedvetenhet på arbetsplatsen? I
kollektivet? I vilket sammanhang?
❖ Vilka förutsättningar finns det att gemensamt reflektera och diskutera över hälsa på
arbetsplatsen? Medarbetarna emellan samt medarbetare/chef?
❖ Vilket utrymme finns det för medarbetarna att utifrån sin erfarenhet vara med och
bidra för att skapa ett hållbart och hälsosamt arbetsliv?
❖ Hur anser du att reflektion skapar förståelse över vilka villkor som bidrar till en
ökad hälsomedvetenhet?
❖ Hur ser du på att medarbetarna ska känna meningsfullhet kring de arbete de utför?
❖ Vilka faktorer tror du bidrar till att medarbetarna känner meningsfullhet i sitt
arbete? Hur arbetar du med det?
❖ Om det kommer in en ny medarbetare, hur arbetar man för att den ska få ta del av
den vision ni har kring hälsa på arbetsplatsen?
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