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Sammanfattning  

Människors hälsa är viktigt vilket syns tydligt i forskning samt i de folkhälsomål som är 

uppsatta för Sveriges folkhälsoarbete. Ett utav folkhälsomålen innefattar arbete, 

arbetsförhållanden och arbetsmiljö. På arbetsplatsen finns olika faktorer som påverkar 

vår hälsa och välbefinnande. I forskning om chefer ligger stort fokus på chefers 

förutsättningar samt att chefers välbefinnande kan smitta av sig på arbetsplatsen samt på 

medarbetarna. Syftet med studien är att ur ett pedagogiskt perspektiv belysa hur chefer 

uppfattar att de arbetade hälsofrämjande på arbetsplatsen för såväl sina medarbetare 

som sig själva. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten finner vi i hermeneutiken och 

studien baseras på semistrukturerade intervjuer som metod. Vårt resultat visar att chefer 

använder hälsofrämjande verktyg på arbetsplatsen men att tiden är en begränsande 

faktor - medarbetarna får högsta prioritet och sjuknärvaro för chefen blir ett resultat av 

detta. Resultatet visar vidare att lärande och kompetensutveckling har positiv inverkan 

på hälsan men att detta inte föreföll sig helt självklart. Vår slutsats är att chefer är i 

behov av stöd och kunskap i hälsofrämjande arbete för att gynna hälsan, lärande och 

utveckling.  
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Abstract 

Human health is important, which is evident in research and in the public health goals 

set for Sweden's public health work. One of the public health goals includes work, 

working conditions and work environment. There are various factors that affect our 

health and well-being in the workplace. In research on managers, there is a great focus 

on the conditions of managers and that the well-being of managers can be contagions in 

the workplace and on the employees.The aim of this study is to investigate from a 

pedagogical perspective how managers apprehend that they work health promotion at 

the workplace for both their employees and themselves. The theory of science is found 

in hermeneutics and the study is based on semi-structured interviews as a method. 

Our results show that managers use health-promoting tools at the workplace, but that 

time is a limiting factor - employees thus get the highest priority and sickness presence 

for the managers is a result of this. The result shows that learning and developed 

competence have positive impact on health, but that this did not seem completely 

obvious. Our conclusion is that managers are in need of support and knowledge in 

health promotion work to promote health, learning and development. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill börja med att rikta ett enormt stort tack till respondenterna som har gjort 

genomförandet av vår studie möjlig och för att Ni arbetar med en gemensam syn på att 

ni vill skapa ett samhälle som är till för alla. Ert engagemang och deltagande har 

bidragit till mycket intressanta resultat och slutsatser. Vidare vill vi också tacka vår 

handledare Jan för en stöttande roll samt en lyhördhet och en feedback som har gynnat 

vår forskningsprocess. Du har inspirerat oss och främjat vår lärprocess under arbetets 

gång.  

 

Vi vill även rikta uppmärksamheten till våra nära och kära som har stötta oss samt givit 

oss näring i form av mat och kärlek. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett 

gott samarbete. Det är med ett visst vemod men samtidigt med en lättnad vi ger oss ifrån 

denna studie som vi är mycket stolta över. 

 

Arbetsfördelning av uppsats: 

 

Tabell 1. Författarnas bidrag till arbets- och skrivprocessen beskrivs i tabell och i text nedan. 

 
Arbetsuppgift     Procent utfört av Johanna/Jonna/Tova  

 
Planering av studien    33,3/33,3/33,3 

 
Litteratursökning     33,3/33,3/33,3 

 
Datainsamling      33,3/33,3/33,3 

 
Analys      33,3/33,3/33,3 

 
Skrivande     33,3/33,3/33,3 

 
Layout      33,3/33,3/33,3 

 

Författarna till denna kandidatuppsats har med lika stor entusiasm bidragit med 

kunskap, analys, motivation likvärdigt i studiens alla delar.    
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1. Introduktion 

Riksdagen i Sverige antog 2018 en ny allomfattande målsättning inom 

folkhälsopolitiken, med syfte att hälsan ska öka och klyftorna mellan människors hälsa 

ska minska. Fokuset i folkhälsomålen har fördelats på åtta stycken målområden. Målen 

syftar till att stärka människors hälsa i form av viktiga resurser i de sammanhang vi 

befinner oss i såsom arbetsmiljö, arbetsförhållanden samt stärka kunskaper, 

kompetenser och utbildning. Folkhälsomålen inkluderar även delaktighet, kontroll samt 

inflytande, vilket ska kunna främja hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2018). Vuxna 

människor spenderar stor del av sin tid på arbetsplatsen (Erdogan, Bauer, Truxillo & 

Mansfield, 2012). Arbetsmiljöverket (2018a) rapporterar att upp till 28% av alla 

sysselsatta upplever någon form av besvär orsakade av arbetet. För att uppnå målen om 

en friskare befolkning blir arbetsplatsen en central arena för att arbeta med faktorer som 

kan främja hälsan. Arbete ses generellt som en friskfaktor för människor som kan 

främja hälsan (Hultberg, Ahlborg, Jonsdottir, Winroth, Corin & Heimdahl, 2018). Ett 

salutogent perspektiv på hälsa och hälsofrämjande arbete inkluderar hela människan och 

genom att se till vilka friskfaktorer som stärker oss kan man få vägledning i strategier 

för ett sunt arbetsliv (Hanson, 2018). Att arbeta hälsofrämjande i syfte att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats innebär att du arbetar processinriktat och medvetet för att 

möjliggöra detta (Eriksson & Winroth, 2015). En organisation som främjar hälsan och 

ser till alla sina anställda som en resurs får inte bara en organisation med ett högre 

välbefinnande hos sina anställda, utan utgör också en attraktiv arbetsplats där människor 

vill arbeta (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2018; Winroth, 2015). Chefer har 

stor påverkansmöjlighet och ses som en nyckelperson för att främja hälsan och skapa 

gynnsamma miljöer för lärande (Wallo, 2017; Nilsson m.fl, 2018). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) och Suntarbetsliv (2018) utgör ledarskapet en av de viktigaste 

faktorerna för en god arbetsplats då de besitter möjligheter att påverka både operativt 

och strategiskt. 

 

Larsson (2015) har författat en avhandling i syfte att utforska hur hälsofrämjande 

arbetsmiljöarbete styrs och genomförs i kommunala organisationer. Slutsatser som 

presenteras är att organisatoriska förutsättningar för kommunala chefer behöver 

uppmärksammas och bör inte betraktas som givet och redan etablerat i praktiken. Det 

saknas dock omfattande forskning om hur chefer inkluderar sin egen hälsa i arbetet som 

komplement till forskningen om chefers förutsättningar på arbetsplatser som ofta 

undersöks (Corin & Björk, 2017). Därför är vår studie ett relevant forskningsområde ur 

ett samhälleligt perspektiv. Chefer som upplever välbefinnande kan skapa arbetsplatser 

som mår bättre då chefers hälsa kan vara överförbart till medarbetarna (Johnson, 2008). 

Genom semistrukturerade intervjuer utförda med chefer i kommunal verksamhet vill vi 

belysa hur de uppfattar att de arbetar hälsofrämjande samt hur de inkluderar sin egen 

hälsa. 
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2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien var att ur ett pedagogiskt perspektiv belysa hur chefer uppfattar att de 

arbetade hälsofrämjande på arbetsplatsen för såväl sina medarbetare som sig själva.  

 

Frågeställningar 

- Vilka friskfaktorer identifierade och skapade cheferna på arbetsplatsen? 

- Hur reflekterade cheferna över sitt eget lärande och kompetensutveckling på sin 

arbetsplats i relation till sin hälsa?  

 

3. Bakgrund 

I det första avsnittet definierar vi några av de centrala begrepp som är återkommande i 

studien. En begreppsförklaring kan underlätta läsningen och förståelsen av texten. Vissa 

av begreppen är allmängiltiga men tillämpningen av dessa sker utifrån vår tolkning och 

utgår från vår förförståelse i ämnet. Vidare i det andra avsnittet presenteras relevant 

bakgrund för studien som kan hjälpa läsaren att förstå relevansen av syftet och 

frågeställningarna. Avsnitten strukturerat med rubriker för att underlätta läsningen av 

texten. 

 

3.1 Begrepp 

 

3.1.1 Chefer och ledare 

Det finns många definitioner av chef och ledare och vi är medvetna om att dessa kan ha 

olika betydelse för olika arbetsplatser och att en chef inte nödvändigtvis alltid är en 

ledare och vice versa. Bolman och Deal (2019) gör en distinktion mellan chefskap och 

ledarskap där de säger att man kan ha ett starkt chefskap men svagt ledarskap och 

tvärtom vilket kan vara förödande för organisationer. Samtidigt tillägger de att det är av 

stor vikt att båda finns och fungerar för en framgångsrik organisation (Bolman & Deal, 

2019). I den här studien används chef och ledare synonymt och refererar då till en 

person i ledande roll på arbetsplatsen, om inte annat anges i texten.  

   

3.1.2 Hälsa och välbefinnande  

Det finns ingen entydig definition som beskriver hälsa på ett sätt som kan användas rakt 

av för alla. World Health Organization har kanske den mest kända definitionen av hälsa 

från 1948 som lyder “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948). 

Definitionen har med tiden reviderats och kompletterats med att inbegripa även 

livskvalitet (Eriksson & Winroth, 2015). Eriksson, Skagert och Dellve (2013) menar att 
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en låg sjukfrånvaro inte automatiskt innebär att man har en god hälsa. Hälsa och 

välbefinnande uppkommer genom människans relation med sig själv tillsammans med 

andra individer och samhället (Pellmer Wramner, Wramner & Wramner, 2017). Hälsa 

och välbefinnande är individuellt och bör därmed förstås och hanteras utifrån att vi är 

alla olika och så är även synen och upplevelsen av hälsan. Hälsa bör uppfattas som en 

resurs för människor att klara av vardagliga krav vilket även inkluderar att människan 

med hjälp av sina resurser ska kunna förverkliga sina drömmar i sin livssituation 

(Winroth, 2018).  

  

3.1.3 Hälsofrämjande 

Hälsofrämjande utgår från ett salutogent promotivt perspektiv där man ser till 

människan i sin helhet och vad som kan främja hälsa. Relevansen ligger i hur man kan 

stärka människans resurser samt se till dennes förmågor för att kunna bibehålla sin hälsa 

och därmed förbättra den (Eriksson & Winroth, 2015). Hälsofrämjande bör ses som en 

process som möjliggör för människor att öka kontrollen över sin hälsa. Hälsa är en 

resurs i livet och inte målet med livet (WHO, 2019). Hälsofrämjande arbete är inte 

begränsat till enbart hälso-och sjukvårdssektorn utan har även visat sig framgångsrikt i 

arbetslivet för att förebygga ohälsa i organisationer (Eriksson, 2015).  

 

3.1.4 Hälsofrämjande verktyg  

Hälsofrämjande verktyg är inget vedertaget ord i den bemärkelsen att det finns någon 

definition. Begreppet används ofta i sammanhang där det syftar till verktyg som 

hjälpmedel, insatser och metoder för att främja hälsan på olika sätt (Institutet för 

stressmedicin ISM, 2017; Suntarbetsliv, u.å.). I den här studien tolkas och används 

begreppet hälsofrämjande verktyg i syfte att belysa hur chefer uppfattar att de arbetar 

hälsofrämjande, tillvägagångssätt de använder och förhållningssätt de tillämpar.   

 

3.1.5 Friskfaktorer 

Friskfaktorer kommer från salutogent perspektiv där fokus ligger på faktorer som gör 

oss friska och med den utgångspunkten stärka det som får oss att må bra (Hanson, 

2018). Friskfaktorer på arbetsplatsen är att ha ett arbete som erbjuder variation, lärande 

och utveckling, handlingsutrymme och förtroende, goda sociala relationer samt ett gott 

ledarskap (Pellmer Wramner m.fl., 2017; Hultberg m.fl., 2018). För att arbetsplatsen ska 

kunna främja friskfaktorer så behövs också en god kommunikation, återkoppling och att 

det systematiska arbetsmiljöarbetet är inordnat i organisationen (Hultberg m.fl., 2018). 

 

3.1.6 Lärande och kompetensutveckling 

Lärande sker genom hela livet, varje dag, och inbegriper både ett formellt lärande och 

informellt lärande (Granberg, 2014). Det formella lärandet sker ofta genom utbildning 
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eller förutbestämda lärandemål bestämt till kontexten och det informella lärandet sker i 

vardagen i interaktion med andra och är det vanligaste lärandet enligt Granberg (2014). 

Kompetensutveckling på arbetsplatsen kan gynna människors utveckling och hälsa. 

Granberg (2014) säger att det viktigaste lärandet på arbetsplatser är det som inte är 

planerat eller målinriktat. Lärande är en individuell konstruktion i syfte att skapa 

förändring (Granberg, 2014). Ellström (1992) definierar “Med lärande avses här 

relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel 

med sin omgivning” (s. 67).  

 

3.2 Bakgrund 

3.2.1 Folkhälsoarbete inkluderar hälsofrämjande arbete 

Agenda 2030 innefattar 17 globala mål som antogs 2015 av Förenta Nationernas 

Generalförsamling för att världen över arbeta för en mer hållbar utveckling framför allt 

gällande miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart utvecklande. Syftet är att till 

2030 lyckats genomföra detta i det deltagande länderna (United Nations Department, 

2015). Sverige har folkhälsomål som har till syfte att stärka och främja de globala målen 

som antagits av FN. Folkhälsomålen är fördelade på åtta målområden, två av dessa mål 

innefattar -kunskaper, kompetenser samt utbildning och -arbete, arbetsmiljö och 

arbetsförhållanden (Folkhälsomyndigheten, 2018). I folkhälsoarbetet ligger en del av 

fokuset på friskfaktorer, alltså vad som håller oss friska, hälsofrämjande arbete 

inkluderas därför i folkhälsoarbete som bedrivs (Eriksson, 2015). WHO's projekt Hälsa 

2020 slår fast att beslutsfattare inom offentlig förvaltning kan hjälpa till att uppnå 

hälsoförbättringar genom två strategiska mål varav det ena innefattar ett förbättrat, 

ansvarsfullt och kreativt ledarskap samt delaktighet (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Även om Hälsa 2020 talar ur globalt samhällsnivå måste det plockas ner och göras 

allmängiltigt på alla nivåer. Tidigare har folkhälsoarbetet följt den patogena stigen och  

haft en strategisk förebyggande inriktning i hälsoarbetet mot riskgrupper. Under 1990-

talet riktades istället blickarna mot främjande insatser och friskfaktorer vilket också 

innebar en utökning av verksamhetsområden. Verksamhetsområden inbegrips av ett 

arenaperspektiv som handlar om människors naturliga mötesplatser exempelvis skola 

och arbetsplatser (Scriven, 2013).  

 

3.2.2 Att arbeta hälsofrämjande 

Vi har idag en mer åldrande befolkning och kanske kan en del av detta förklaras med att 

synen på hälsa har skiftat. Från att ha ett patogent förhållningssätt där syftet har varit att 

bota och förebygga att sjukdom uppstått till att det senaste decenniet kompletteras med 

ett främjande förhållningssätt (Medin & Alexanderson, 2000). Winroth (2015) talar om 

ett paradigmskifte med det främjande förhållningssättet då det handlar om att skapa 

förutsättningar och stärka hälsan med de resurser man har. Människor blir äldre och för 

att eventuellt kunna arbeta längre så behöver hälsan inkluderas på våra arbetsplatser 
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(Arbetsmiljöverket, 2019). Hälsofrämjande är ett brett paraplybegrepp som bland annat 

inbegriper att gynna handlingar, processer och strategier för hälsan men är också ett 

förhållningssätt (Medin & Alexanderson, 2000). För att kunna arbeta hälsofrämjande är 

det viktigt att på en arbetsplats ta reda på vad hälsa innebär för sin verksamhet och sätta 

sin egna definition på hälsa (Winroth, 2015). Därefter behöver man se till möjligheter 

och resurser för att kunna stärka dessa. Därmed blir hälsan och faktorer som kan 

påverka hälsan på ett främjande sätt avstampen för att arbeta hälsofrämjande (Winroth, 

2015). Ledarskapet är av stor betydelse, inte bara för verksamheten utan också för det 

hälsofrämjande arbetet då de har stor påverkansmöjlighet, både mot sig själva och 

medarbetarna (Hultberg m.fl., 2018). Hälsofrämjande arbete handlar om mer än 

aktiviteter och punktinsatser för hälsans skull utan behöver även innefatta att 

arbetsplatsen erbjuder ett bra arbetsklimat. Arbetsplatsen behöver erbjuda goda villkor 

samt att det finns möjligheter och förutsättningar till utveckling, både personligt och 

professionellt (Hultberg m.fl., 2018). Helheten är viktig i det hälsofrämjande arbetet. 

Effekter av hälsofrämjande arbete kan vara svåra att se då det ofta är långsiktiga 

förändringar som sker eller som ovan nämnts; ett förhållningssätt som ska stärka och 

gynna hälsan men värt det i långa loppet (Scriven, 2013).  

 

3.2.3 Arbetsplatsens betydelse för hälsan  

För de flesta människor har arbetsplatsen en stor betydelse för hälsan då vuxna 

människor spenderar en stor del av livet där (Erdogan m.fl., 2012). På arbetsplatsen 

utbyter människor erfarenheter, de utvecklas, skapar relationer och det är en plats där 

lärande och förändring sker (Wallo, 2017). Livsglädje har ett starkt samband med 

arbetsglädje vilket gör arbetsplatsen till en viktig plats för människans välbefinnande 

och till en väsentlig arena för hälsofrämjande arbete (Erdogan m.fl., 2012). Brister i det 

organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet har stor påverkan på människor vilket kan 

öka riskerna för ohälsa. Arbetsmiljöverket (2019) beskriver att fler avlider av 

arbetsrelaterade sjukdomar än olycksfall i arbetet. Waddell och Burton (2006) menar 

ändå att det finns starka belägg som visar på att arbetet i allmänhet är bra för den 

fysiska- och mentala hälsan och välbefinnandet. De positiva aspekterna som går att 

finna i arbetet överstiger eventuella negativa effekter av arbete (Waddell & Burton, 

2006). Nilsson m.fl. (2018) menar att människor som arbetar på arbetsplatserna är 

verksamhetens viktigaste resurs. Hälsan och välbefinnandet är människans viktigaste 

resurs för att orka arbeta och därför är hälsan viktig för både människa och verksamhet 

(Winroth, 2018). Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande arbete är av samhällelig 

relevans då det behöver uppmärksammas hur man kan förbättra arbetsmiljön och 

medvetandegöra villkor som råder på arbetsplatsen (Hultberg m.fl., 2018). Sveriges 

Kommuner och Landsting (2016) lyfter att det går att främja hälsan på arbetsplatsen 

genom gemensamma krafttag och att fokus måste ligga på chefer och skyddsombud. 
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3.2.4 Arbetsmiljö och riktlinjer  

Det kan vara svårt att veta vad som rymmer sig i begreppet arbetsmiljö. Numera 

innefattar arbetsmiljö en helhetsbild på människan och arbetet, det är människans 

upplevelser av den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön som ska främjas i 

arbetsmiljöarbete. Syftet med arbetsmiljölagen är således att förebygga ohälsa och 

olycksfall samt att utveckla en god arbetsmiljö (Iseskog, 2016). Den 31a mars 2016 

trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande Organisatorisk och social arbetsmiljö 

(AFS 2015:4) i kraft som syftar till att ge arbetsgivare och chefer en vägledning och ram 

för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2015:4). Arbetsgivaren har alltid det högsta 

ansvaret för att arbetsmiljöarbetet blir utfört. Dock är det vanligt att cheferna i 

kommunal verksamhet representerar arbetsgivaren och därmed får tilldelat stor del av 

arbetsmiljöfrågorna. De kan sedan i sin tur kan fördela vidare till andra såsom 

skyddsombud, HR (human resources) eller andra stödfunktioner (Arbetsmiljöverket, 

2018b). Arbetsgivaren har krav på sig att bedriva ett eget arbetsmiljöarbete för att 

uppfylla lagen om att vidta alla åtgärder som krävs i syfte att förebygga ohälsa och 

olycksfall på arbetsplatsen (Iseskog, 2016). Föreskrifterna och riktlinjerna som 

arbetsmiljöverket har tagit fram innehåller riktlinjer som alla Sveriges organisationer 

och arbetsgivare är rekommenderade att följa (AFS 2015:4).  

 

3.3 Tidigare forskning 

I denna del presenterar vi tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet innehåller rubriker för att underlätta läsningen och för att 

skapa en större förståelse för de olika centrala områdena som berörs.    

 

3.3.1 Chefers (o)hälsa  

Chefers arbete kännetecknas ofta genom höga krav på att utföra sitt uppdrag som chef 

samt att leda verksamheten framåt och stort ansvar för medarbetarnas välbefinnande på 

arbetsplatsen (Corin & Björk, 2017). Chefens förutsättningar i sitt arbete är av stor vikt 

och Corin och Björk (2017) menar att chefers arbetsmiljö ofta får mindre fokus i 

arbetsmiljöarbete och studier kring detta. Det bör läggas mer fokus på chefers 

organisatoriska förutsättningar och mindre på individuella egenskaper för att kunna göra 

ett bra jobb (Corin & Björk, 2017). Forskning visar att cheferna är de på arbetsplatserna 

som har störst risk för att drabbas av depression och ångest och att de har större risk för 

att drabbas än både ägare och medarbetare. Samma forskning visar att den ökade risken 

är kopplad till deras position inom företaget (Prins, Bates, Keyes & Muntaner, 2015). 

Statistiskt sett har sjukskrivningarna ökat bland chefer mellan år 2009-2014, främst 

gäller detta kvinnliga chefer men det ses också en ökning i sjukfrånvaro hos manliga 

chefer (Andrén & Saco, 2018). Ohälsa på arbetsplatsen kan öka när människor väljer att 

sjuknärvara, vilket innebär att man går till jobbet trots sjukdom. Individer som tar valet 

att sjuknärvara på arbetsplatsen ökar därmed också risken för att behöva vara borta en 

längre tid från arbetet om de blir sjukskrivna (Bergström, Bodin, Hagberg, Aronsson & 
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Josephson, 2009; Taloyan, Aronsson, Leineweber, Magnusson Hansson, Alexanderson 

& Westerlund, 2012). 

 

3.3.2 Chefers välbefinnande påverkar medarbetarna och arbetsplatsen 

Chefers eget välbefinnande, beteenden och ledarskapsstil har påverkan på medarbetarna 

och arbetsplatsens hälsa. Forskningsrapporter och studier visar resultat efter resultat att 

ledarskapet har betydelse för hälsan på arbetsplatsen (Eriksson m.fl., 2013; Eriksson, 

2011; Jiménez, Bregenzer, Kallus, Fruhwirth & Wagnes-Hartl, 2017; Theorell, Nyberg 

& Romanowska, 2013). Framför allt visar forskning att hälsofrämjande ledarskap har 

positiv effekt på medarbetarnas hälsa genom att dessa chefer är engagerade och 

närvarande (Jiménez m.fl., 2017). Skakon, Nielsen, Borg och Guzmans (2010) syfte 

med sin analys av empirisk forskning var att få en översikt i hur ledares välbefinnande 

inverkar på medarbetarna. Granskningen resulterade sammanfattningsvis i att ledare 

som upplever hög stress och lägre välbefinnande påverkar även välbefinnandet hos 

medarbetarna. Detta visar även Johnson (2008) i sitt resultat om att ledarens stress kan 

vara smittsamt mot medarbetarna och att det skapar negativ påverkan på hälsan på 

arbetsplatsen. Om ledarens välbefinnande uppfattas som lågt uppstår en känslomässig 

smitta hos medarbetarna vilket får även dem att känna ett lägre välbefinnande. 

Känslomässig smitta fungerar dock åt båda hållen. Johnson (2008) menar vidare att om 

chefen mår bra kan detta ha positiv effekt på både personal och omsättning. Har chefer 

en bra ledarskapsförmåga menar Johnson (2008) att det går att styra om denna negativa 

smitta och vända det till en positiv påverkan för att nå framgång. Skakon m.fl. (2010) 

menar utifrån deras resultat att det behövs mer kunskap i hur chefers välbefinnande 

påverkar medarbetarnas välbefinnande.  

 

3.3.3 Chefen som nyckelperson i det hälsofrämjande arbetet  

Chefer i den offentliga sektorn innehar ofta nyckelrollen mellan den strategiska nivån 

som sätter upp mål och den operativa nivån som ska nå målen och agerar 

kommunikativt däremellan (Suntarbetsliv, 2018). Detta gör chefer till nyckelpersoner på 

arbetsplatser vilket kan upplevas som en utmaning och ett krävande uppdrag då de har 

stort inflytande på sina medarbetare. Fokus på chefer blir därmed en prioritetsfråga 

enligt Berntsson, Wallin och Härenstam (2012). Arbetsmiljöverket (2015) beskriver 

hälsofrämjande ledarskap som ett närvarande ledarskap men att detta dock inte behöver 

vara rent fysiskt men att i sitt ledarskap vara tillgänglig när det krävs. Jiménez m.fl. 

(2017) stärker resonemanget ovan då deras resultat visar att hälsofrämjande ledarskap är 

engagerande samt den förmåga ledaren besitter för att skapa bra arbetsvillkor som 

gynnar arbetsplatsens hälsa. Hälsofrämjande ledarskap kan skapa stödjande och 

främjande miljöer men Eriksson (2011) lägger även till att det behövs riktlinjer och 

struktur för att det ska ge resultat. En chef som arbetar hälsofrämjande har ett salutogent 

förhållningssätt som innebär ett processinriktat arbete mot att skapa främjande 

förutsättningar som ger meningsfullhet (Hanson, 2018). Hanson (2018) menar att det 



 13 

gäller att hitta sätt att påverka de faktorer som gör att vi fungerar och mår bra på 

arbetsplatsen och att ta vara på medarbetarnas resurser. Genom att ge medarbetarna 

möjlighet till delaktighet, god och rak kommunikation, medvetenhet och reflektion ges 

förutsättningar på arbetsplatsen för att skapa tillit, lärande och utveckling. Chefer och 

ledare behöver känna att de har begriplighet och hanterbarhet i sitt arbete och att det 

känns meningsfullt för att kunna förmedla detta vidare till sina medarbetare (Hanson, 

2018). Hoert, Herd och Hambrick (2018) presenterar i sin studie, som främst är riktad 

till medarbetare men kan ses tillhöra relevans för chefer, hur stödet från chefer kan 

komma att leda till mer hälsosamma val. Resultatet visar att det finns en styrka i att 

chefer stödjer och deltar själva i en hälsointervention på arbetsplatsen. På så sätt gynnar 

chefer sina medarbetares vilja att arbeta mer effektivt med hälsa på arbetsplatsen (Hoert 

m.fl., 2018). Indirekt resulterar det även i att cheferna inkluderar sig själva i det 

hälsofrämjande arbetet.  

 

3.3.4 Lärande och kompetensutveckling för hälsan  

Forskning visar till hur vi lär oss och håller hälsan i bättre skick om vi kan vara kreativa 

och samverka i gruppaktiviteter. Detta styrker resultatet i en pilotstudie gjord i syfte att 

studera ledarskapsutveckling, där två olika grupper har undersökts (Romanowska, 

Larsson, Eriksson, Wikström, Westerlund & Theorell, 2010). Gruppen som har fått 

utföra kreativa uppgifterna har skapat sig bättre förutsättningar för att behålla hälsan och 

har en större hanterbarhet när det kommer till stress (Romanowska m.fl, 2010). 

Individerna på en arbetsplats behöver växa och ges handlingsutrymme, detta kan göras 

genom kompetensutveckling som ses som en nyckelfaktor för att skapa hälsa på 

arbetsplatsen (Hultberg m.fl., 2018). Lindberg och Vingård (2012) presenterar i sitt 

resultat olika faktorer som kan antyda på en hälsosam arbetsmiljö. Faktorerna som var 

relevanta för att en arbetsplats skulle ses som hälsosam var samarbete på arbetsplatsen, 

individernas möjlighet till utveckling och tillväxt samt att det skulle finnas ett 

engagemang från alla parter (Lindberg & Vingård, 2012). Detta går att identifiera som 

friskfaktorer på arbetsplatsen menar Hultberg m.fl. (2018).  

 

4. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska ansats som studien har sin utgångspunkt i. Vår 

teoretiska ansats innehåller både hälsoperspektiv samt pedagogiska perspektiv. Vi har 

med begrepp som är väsentliga och har stort förklaringsvärde för studiens syfte och 

frågeställningar. Vi behandlar och redogör innebörden av dessa och det är genom dessa 

teorier och perspektiv vi senare kommer att analysera och tolka resultatet. 

 

4.1 Salutogenes 

Aaron Antonovsky (1979) ansåg att hälsans mysterium handlade om att försöka förstå 

vad som gör att vi människor förblir friska snarare än vad som gör oss sjuka (patogenes). 
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Antonovsky menade att Salutogenes- hälsans ursprung, inkluderar människan som 

helhet och ser till de faktorer som gör att vi kan behålla hälsan och även kan stärka den 

(Antonovsky, 1979). Antonovsky talade om att vi människor egentligen aldrig befinner 

oss i zonen av motpolerna sjuk eller frisk utan att vi befinner oss på ett kontinuum 

däremellan och pendlar fram och tillbaka över en livstid men att vi strävar mot det friska 

(Antonovsky, 2005). Salutogent förhållningssätt fokuserar på frisk- och skyddsfaktorer 

som kan verka som förstärkare och främja vår hälsa (Pellmer Wramner m.fl., 2017). För 

att kunna tala i termer av människors hälsa och bestämningsfaktorer så är både ett 

patogent och salutogent perspektiv viktigt och de utesluter inte varandra (Antonovsky, 

1979). Trots att det inte går att bortse från riskfaktorer har friskfaktorer och gynnande 

arbetssätt de senaste åren varit i fokus i forskningen för att se till hur vi kan förbättra 

våra villkor när det kommer till hälsan (Eriksson & Winroth, 2015). Att inta ett 

salutogent perspektiv i arbetslivet är en stärkande process som öppnar upp för att ta 

kontrollen och stärka våra resurser och möjligheter att lyckas (Winroth, 2015).  

 

4.1.2 Känsla av sammanhang  

I slutet av 1970-talet myntades begreppet KASAM - en känsla av sammanhang, som har 

sin grund i Salutogenes (Antonovsky, 2005). Begreppet tog form efter en studie Aaron 

Antonovsky (2005) utfört med kvinnor som hade upplevt trauman men skattade trots 

detta sin upplevda hälsa som hög. Antonovsky (2005) menade att dessa kvinnor måste 

haft en hög grad av KASAM för att känna sammanhang i den tillvaro de lever. 

Antonovsky (2005) beskrev att människors tillvaro är full av prövningar vilket 

individen måste lära sig att handskas med. KASAM består av komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans bildar känsla av 

sammanhang. KASAM beskriver förutsättningar för att hantera och därmed möjliggöra 

att kunna förbättra sin hälsa genom dessa komponenter (Eriksson & Winroth, 2015). 

Antonovsky (2005) menade att det går att skapa begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet både för vår vardag men även i vårt arbete. Salutogent förhållningssätt i 

organisationer handlar om att sätta in saker i ett sammanhang (Winroth, 2018). Att ha en 

känsla av sammanhang på arbetsplatsen är av stor vikt för individens hälsa. KASAM 

bidrar till en god arbetsplats som i sin tur påverkar individens hälsa positivt (Hultberg 

m.fl., 2018). I tabellen nedan kan man se hur begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är översatt till en vardaglig nivå för att skapa känsla av sammanhang på 

arbetsplatsen. Vi har modifierat tabellen genom att ta bort aspekter som inte har 

förklaringsvärde för vår studie (se tabell 2). Aspekter som tagits bort från tabellen i 

Hansson (2004) är exempelvis omvärlden, branschen, företagets historia, kunderna, 

rimlig lön, arbetstakten och humor. Detta för att det inte setts som relevant för denna 

studie.   
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Tabell 2. KASAM översatt till en vardaglig nivå på arbetsplatsen. (Detta är en modifikation av tabell 

gjord av Hanson, 2004, s. 126) 

 

ARBETSPLATSENS KÄNSLA AV SAMMANHANG 

BEGRIPLIGHET HANTERBARHET MENINGSFULLHET 

Kunskap om: 

Organisationen 

Arbetsinnehållet 

Egna rollen 

Förändringar 

Arbetsmiljö 

 

Återkoppling: 

Från chefen och 

kollegor   

Resurser och stöd: 

Material, verktyg, människor 

Tydliga organisation och riktlinjer 

  

Påverkansmöjligheter: 

Beslut i arbetets planering 

  

Kompetens: 

Yrkeskunnande 

Social kompetens 

  

Ork: 

Fysisk och psykisk 

Distansering, pauser 

Motivation: 

Visioner, mål 

  

Värderingar: 

Centrala värderingar 

Rättvis behandling 

Etik och moral 

  

Positiva upplevelser 

Trevlig miljö 

Trivselaktiviteter 

Relationer till kollegor och chef 

Variation i arbetet 

Självkänsla och självförtroende   

 

4.1.3. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  

Begriplighet innebär att individen känner att det som händer i livet går att förklara och 

förstå. Begreppet innefattar ord som information, regelbundenhet, struktur och 

förutsägbarhet (Antonovsky, 2005). Begriplighet på arbetet bidrar till att människor 

känner sig trygga och förstår vilka krav som ställs på dem, vilket i sin tur bidrar till att 

individen upplever trivsel på arbetsplatsen. Som verksamhet kan man stärka 

individernas begriplighet genom att jobba med återkoppling mellan chefer och 

medarbetare, ha tydlighet i arbetsuppgifter och de förväntningar som ställs på 

medarbetarna, se tabell 2 (Hanson, 2004). Hanterbarheten handlar om förmågan och 

tillräckliga resurser för att kunna hantera den situation individen ställs inför 

(Antonovsky, 2005). När det kommer till hanterbarheten i arbetet har tidigare 

erfarenheter stor betydelse. Tillgångar till verktyg och andra resurser som underlättar 

hanteringen av arbetsuppgifter är också av stor vikt (Hultberg m.fl., 2018). För att stärka 

hanterbarheten hos cheferna och medarbetarna kan verksamheten arbeta med tydliga 

riktlinjer. Medarbetarna behöver ges möjlighet att påverka, samt att chefer och 

medarbetare får möjlighet till återhämtning genom distansering och pauser, se tabell 2 

(Hanson, 2004). Meningsfullhet har stor betydelse och kan syfta till att individer känner 

att det finns stöd eller andra nyckelfaktorer som ger livet och arbetet en innebörd. 

Begreppet innefattar delaktighet, engagemang, mening, hopp, motivation, gemenskap 

och tillhörighet (Antonovsky, 2005). Meningsfullheten avgör i vilken omfattning 

individen tycker att det är värt att investera energi och engagemang i något, det kan vara 

i livet i stort eller i de små utmaningar man ställs inför. Arbetsplatser kan skapa 
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meningsfullhet genom att sätta tydliga visioner, stärka relationerna mellan dem som 

arbetar på arbetsplatsen, skapa en trivsam miljö, sätta gemensamma värderingar kring 

etik och moral, se tabell 2 (Hanson, 2004). När arbetsuppgifterna blir meningsfulla 

skapas en känsla av arbetsglädje, en positiv känsla av välvilja och intresse. Det blir 

meningsfullt att gå till jobbet och att utföra sina arbetsuppgifter noggrant och effektivt 

om det är ett positivt arbetsklimat som bygger på respekt, uppskattning, omtanke och 

förtroende (Hultberg m.fl., 2018). 

 

4.2 Lärande och kompetensutveckling 

Lärande och kompetensutveckling är två begrepp som har en nära koppling till varandra 

där kompetensutveckling utgår ifrån att ett lärande sker (Nilsson m.fl., 2018). Ellström 

(1992) redogör för hur lärande är en ständig process och detta är utfallet av 

interaktionen mellan individen och omvärlden denne befinner sig i. Kännetecken för 

hälsofrämjande arbetsplatser när det kommer till lärande är att arbetsplatsen kan erbjuda 

förutsättningar, för både personlig men också professionell utveckling och lärande 

(Hultberg m.fl., 2018). Ellström (1996a) skiljer på det formella och informella lärandet. 

Lärande som sker målinriktat, genom planerade former och i speciella 

utbildningssituationer, beskrivs av Ellström (1996a) som det formella lärandet. Det 

informella lärandet relaterar till det som sker i det vardagliga livet, på arbetsplatsen och 

kan vara medvetet såväl som omedvetet. I en omedveten informell lärandeprocess kan 

det krävas tid för reflektion innan individen blir medveten att ett lärande har skett 

(Ellström, 1996a). Lärande sker givetvist intellektuellt hos människor men sker även i 

interaktion med andra och i kontexten (Ellström, 1996b). Arbetsplatsens lärande är 

beroende av verksamhetens förutsättningar och tillvägagångssätt samt huruvida de 

erbjuder och ser på kompetensutveckling. Lärande och kompetensutveckling kan leda 

till hanterbarhet över arbetsplatsens situation och arbetsuppgifternas komplexitet 

(Nilsson m.fl., 2018). Lärande som sker på arbetsplatsen kan relateras till ett individuellt 

lärande men även till organisatoriskt samt ett kollektiv lärande. Kollektivt lärande 

rubriceras som en synergieffekt. Synergi syftar till att flera samverkande faktorer leder 

till en större effekt än endast de enskilda individernas närvaro. Summan av ett plus ett 

blir till tre (Nilsson m.fl., 2018). Kontentan blir att kollektivt lärande blir större än de 

deltagande individernas enskilda lärande oavsett om det är formellt eller icke formellt. 

Kollektivt lärande karaktäriseras som ett tämligen stabilt lärande och kan bidra till att 

bli bestående när en hel grupp har samma gemensamma syn på situationen (Nilsson 

m.fl., 2018) 

 

Begreppet kompetensutveckling är brett, vi definierar det i linje med Ellström (1992) 

som beskriver att kompetensutveckling är olika tillvägagångssätt av insatser för att 

kunna nyttja och öka individens eller gruppens kompetens för avsatta mål. 

Kompetensutveckling kan som lärande ske både i formella former och icke-formella 

former (Granberg, 2014). Att individer erbjuds kompetensutveckling på arbetsplatsen 

kan ses som en friskfaktor. Friskfaktorer i sin tur kan komma att främja hälsan på 
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arbetsplatsen (Hultberg m.fl., 2018). Illeris (2015) menar att genom att dra lärdom av 

sina erfarenheter och den förståelse som kommer med detta kan omvandlas till 

friskfaktorer såsom hanterbarhet och begriplighet. Kompetensutveckling som strategi 

visar bland annat på att organisationen är villig att satsa på sin anställda vilket kan vara 

en strategi även i hälsofrämjande arbete (Granberg, 2014). Kompetensutveckling syftar 

till att individen ska ges tid och rum för att utveckla sin kompetens men individen måste 

ha ett eget intresse av att vilja utvecklas (Nilsson m.fl., 2018). Kock (2010) beskriver att 

en arbetsplats som skapar en god lärmiljö är där man stöttar och främjar individerna. 

Detta kan ske med hjälp av god planering, olika typer av genomföranden och då med 

kompetensutveckling i fokus (Kock, 2010). Förutsättningar för att kompetensutveckling 

ska generera ett lärande är reflektion, handlingsutrymme, utbildningsmöjligheter, samt 

att verksamheten stöttar förändring (Nilsson m.fl., 2018). Vi menar att om chefer 

upplever att deras verksamhet erbjuder kompetensutveckling så kan en känsla infinna 

sig av att vara en tillgång och värdefull vilket ger meningsfullhet i arbetet. 

 

4.3 Anpassningsinriktat- och Utvecklingsinriktat lärande   

Ellström (1992) särskiljer för enkelhetens skull ett lägre och högre typ av lärande i form 

av anpassningsinriktat lärande och utvecklingsinriktat lärande och menar att det beror 

på vad man önskar främja i sitt lärande på arbetsplatsen. Inget lärande utesluter det 

andra eller ses som negativt. Men beroende på förutsättningar och villkor på 

arbetsplatsen kan en aspekt dominera den andra men att en viss balans behöver existera 

(Ellström, 2004). 

 

I anpassningsinriktat lärande handlar individen i relation till given kontext av mål och 

uppdrag på arbetsplatsen. Ofta är kunskapen förvärvad och ställer sällan sig i ett kritiskt 

förhållningssätt gällande sin position och arbete, utan anpassar sig till aktuella villkor 

och förhållanden som råder på arbetsplatsen (Ellström, 1992; 2004; Granberg & 

Ohlsson, 2018). Anpassningsinriktat lärande kopplas ofta till organisatoriska 

styrmetoder där handlingsutrymmet är litet, exempelvis vid balanced scorecards eller 

lean production (Granberg, 2014). En av huvudpoängerna i utvecklingsinriktat lärande 

är däremot att reflektera, vara kreativ, identifiera, precisera och hantera uppgifter utefter 

situationer som uppstår och därefter skapa en lösning (Ellström, 1992). Ett kritiskt 

tänkande, eller reflektionsprocess kan både synliggöra rutinmässiga handlingar 

samtidigt som det kan motivera till att ställa nya frågor och utforska oberörd mark (Bie, 

2014). Att reflektera kan vara en utmanande process då det ofta innebär problemlösning 

och att se hela sammanhanget. Bie (2014) menar att det oftast inte är själva problemet 

som är det svåra utan hur man angriper problemet. Det utvecklingsinriktade lärandet till 

skillnad från det anpassningsinriktade lärandet inbegriper helt andra möjligheter i form 

av påverkansmöjligheter och handlingsutrymme (Ellström, 1992). Handlingsutrymmet 

innebär den flexibilitet som individen har när det kommer till val, tolkning och 

utförande av uppgifter, mål samt vilka metoder som används för att lösa problematik 

(Ellström, 1996b). En växelverkan mellan kända rutinmässiga arbetsuppgifter 
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(anpassningsinriktat) och nya obekanta uppgifter som kräver reflektion 

(utvecklingsinriktat) kan snarare skapa balans enligt Ellström (2004).  

 

Tätt kopplat till dessa former av lärande, och lika komplementära, finner vi två logiker 

som bygger på de villkor som man finner på arbetsplatsen. Ellström (2004) menar att 

både utförandets- och utvecklingens logik behövs för att skapa långsiktig framgång. 

Utförandets logik tar avstamp i att skapa stabilitet och konsensus vilket behövs mellan 

varven för att känna att man står på stadig mark. I denna logik löses problem genom 

redan satta regler och riktlinjer och kan vara till fördel i större verksamheter då det inger 

trygghet (Ellström, 2004). Utvecklingens logik är till skillnad från den föregående en 

mer analyserande, reflekterande logik som syftar till att främja heterogenitet då det 

anses skapa variation och utveckling (Ellström, 2004). Chefsrollen kan behöva att båda 

formerna av lärande och logiker är i balans med varandra för att skapa långsiktigt 

utveckling. Därav är dessa logikerna relevanta för vår studie.  

  

4.3.1 Anpassningsinriktat - och utvecklingsinriktat ledarskap 

Granberg (2014) diskuterar utvecklande ledarskap och säger att det kännetecknas av att 

ledaren har föredömligt handlande. Det utvecklingsinriktade ledarskapet kännetecknas 

vidare av lojalitet, moral och ledaren tar ansvar både för verksamhetens uppdrag men 

också för medarbetarnas välbefinnande i arbetet. Personlig omtanke är av vikt och 

innefattar både formellt stöd som handledning i arbetet, informellt stöd och emotionellt 

stöd. I det tredje kännetecknet beskrivs ledarskapet som inspirerande där det kan handla 

om att både uppmuntra och engagera sina medarbetare (Granberg, 2014). Wallo (2017) 

nämner att olika typer av ledarskap finns kopplat till de tidigare benämnda lärande-

typerna; anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande. I resultatet av hans studie 

med syfte att undersöka chefers roll i medarbetarnas lärande framkom två typer av 

ledarskap för att underlätta lärande - anpassningsinriktat ledarskap och 

utvecklingsinriktat ledarskap. Wallo (2017) presenterar en tabell som pedagogiskt 

summerar resultatet angående olika ledarskap, syn på lärande och de typer av aktiviteter 

de utför för att främja lärande på arbetsplatsen. Tabellen är översatt från engelska och 

modifierad genom att vi tagit bort information då vissa delar inte ger något 

förklaringsvärde för vår studie. Borttaget ur Wallos (2017) tabell är tre olika typer av 

ledarroller och vad de fokuserar på, den stödjande, den lärande och den som 

konfronterar. Tillhörande dessa tre ledarroller finns det i Wallos (2017) tabell 

beskrivningar för tillvägagångssätt för anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat 

ledarskap som också valts att uteslutas i denna studie då det inte ger något 

förklaringsvärde för vår studie. 
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Tabell 3. Typer av ledarskap för lärande. (Författarna av denna studie har översatt och modifierat 

tabellen i Wallo, 2017, s. 31). 

 

 Anpassningsinriktat ledarskap Utvecklingsinriktat ledarskap  

Syn på lärande  Lärande sker i huvudsak planerat och 

organiserat  - formell utbildning  

Lärande sker i huvudsak ständigt och 

dagligt -informellt lärande  

Ledarens aktiviteter  Huvudsak planerade aktiviteter Både planerade och spontana 

aktiviteter 

Chefens/ ledarens roll  Främja stabilitet  Främja nytänkande   

Typ av lärande   Anpassningsinriktat lärande  Utvecklingsinriktat lärande  

 
 

Wallo (2017) menar att chefer använder kombinationer av olika tillvägagångssätt för 

lärande på arbetsplatsen. Dessa olika kombinationer menar han kommer av olika typer 

av ledarskap. Anpassningsinriktat ledarskap underlättar anpassningsinriktat lärande 

genom kompetensutvecklande aktivitetet som är formella och ofta planerade. Det 

utvecklingsinriktade ledarskap främjar spontana aktiviteter och är mer av formen 

informellt lärande menar Wallo (2017). Genom nya perspektiv kan den 

utvecklingsinriktade ledaren bidra med lärande och förespråka lärande som sker 

dagligen i arbetet (Wallo, 2017).   

 

5. Metod  

I avsnittet nedan kommer vi tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt för studien för att 

visa till transparens i forskningen. Avsnittet inkluderar en beskrivande förklaring för 

vilken vetenskaplig utgångspunkt vi haft genom studien, studiens design, hur vi har 

samlat in materialet och hur urvalet har skett. Avsnittet har också till avsikt att redogöra 

för analysen av materialet. 

 

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten fann vi i det hermeneutiska perspektivet. Det 

karakteristiska för hermeneutiska synsättet är förförståelsen vilket alla individer i någon 

form bär med sig. Med det sagt innebär det inte att alla människor har samma 

förförståelse. Som forskare vill man förstå och tolka andras uppfattningar om världen 

(Thurén, 2019). Tolkning genom förförståelse kan både föra en framåt men det kan 

även uppstå missförstånd, men utan förståelse kan vi inte förstå något alls menar Thurén 

(2019). Hermeneutiken är relevant i denna studie då vi avser att förstå och tolka 

studiens syfte i hur cheferna uppfattar att de arbetar hälsofrämjande på arbetsplatsen för 

såväl sina medarbetare som sig själva. Vår förförståelse i ämnet kommer från tidigare 

arbetslivserfarenheter samt från studier på hälsopedagogiskt program vilket har gett 

förkunskaper kring ämnet som ska studeras. Under vår studietid har vi fått en djupare 
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förståelse för bland annat olika pedagogiska teorier, hälsofrämjande arbete och 

organisatorisk uppbyggnad. Detta är inte något vi kan frångå men det haft funnits med i 

åtanke.  

 

5.2 Design 

För att svara till studiens syfte har en kvalitativ intervjustudie gjorts, med en design som 

är beskrivande, vilket betyder att forskaren ämnar att beskriva händelser och upplevelser 

med hjälp av de utvalda respondenterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Studien har genomgående varit rörlig mellan empiri och teorier vilket beskrivs ur ett 

metodologiskt perspektiv som abduktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Insamling av data har skett genom semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor som till viss del haft anknytning till förutbestämda teorier (se Bilaga 3). Metoder 

av kvalitativa struktur är gynnande för att bredda kunskaper, uppfattningar och 

förståelse via upplevelser samt berättelser från människor (Thurén, 2019). Insamlad 

empiri för studien har transkriberats ordagrant för att sedan analyserats med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys för att strukturerat urskilja mönster i respondenternas utsagor 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

5.3 Urval  

Urvalet för denna studie är ett så kallat tvåstegsurval som innebär att vi gjorde valet av 

respondenter genom två steg, vilket ofta används i studier som berör arbetsförhållanden 

i organisationer eller relationer i organisationer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Syftet med studien var att ur ett pedagogiskt perspektiv belysa hur chefer uppfattar att 

de arbetade hälsofrämjande på arbetsplatsen för såväl sina medarbetare som sig själva. 

Syftets karaktär ledde oss till att två val behöver göras varpå den ena innefattar val av 

organisation. Vi valde kommunal verksamhet, där vi har avgränsat sökandet av 

respondenter i kommunala skolor och kommunala förvaltningar. Det andra valet 

innefattade urvalet av personer i dessa organisationer som passade för vårt syfte, vilket 

har varit chefer eller personer som arbetar i ledande roller. Urvalet i steg två gjordes 

efter att verksamheten valts ut och vi sett att förteckningar på anställda fanns tillgängligt 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I och med att vårt första steg i val av organisation 

innefattade offentlig verksamhet var listor tillgängliga på verksamheternas hemsidor 

vilket underlättade när vi sedan tog kontakt. Kontakten gjordes via mail med ett 

missivbrev som författarna tillsammans skrivit (se Bilaga 1). Om de personerna vi 

kontaktade angående studien fann det intressant att delta så bad vi dem svara på mailet 

för vidare information och tidsbokning av intervju. Vårt syfte samt hur lång tid intervjun 

beräknades ta skickades med i missivbrevet (se Bilaga 1). I och med ett stort intresse 

från chefer att delta i studien så ansåg vi att nio respondenter var passande för denna 

studiens storlek och syfte. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att sex till åtta 

intervjuer är tillräckligt för att anses vara representativt i kvalitativa studier.   

Nedanstående tabell visar övergripande beskrivning av respondenterna utan inbördes 

ordning. 
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Tabell 4. Övergripande beskrivning av de nio respondenterna. 

 

Befattning Total chefserfarenhet (ej enbart nuvarande 

arbete) 

Gymnasiechef 19 år 

Förvaltningschef 4 år 

Förvaltningschef 15 år 

Affärsområdeschef 6 år 

Gymnasiechef 20 år 

Förvaltningschef 19 år 

Verksamhetschef   5 år 

Verksamhetschef  4 år 

Förvaltningschef  15 år 

 
 

I tabellen ovan har vi valt att inte visa vilken förvaltning, område eller könstillhörighet 

respondenterna har för att säkerställa att ingen kan identifieras enligt etiska principer.        

 

5.4 Datainsamling 

Vi har efterfrågat chefernas egna uppfattningar av hur de arbetar hälsofrämjande på 

arbetsplatsen både för sig själva och sina medarbetare. För att kunna samla in data 

gällande detta började vi med att skicka ut ett missivbrev (se Bilaga 1) via mail med 

information och förfrågan om att delta i studien. Brevet sändes ut till den förutbestämda 

urvalsgruppen som presenterats ovan. När vi hade fått tag på intervjupersoner så började 

insamlingen av data. Semistrukturerade intervjuer har använts för att kunna belysa och 

öppna upp för eventuell reflektion hos intervjupersonerna (Dalen, 2015). Intervjuguiden 

utformades för att svara till syftet och frågeställningarna med en viss anknytning till 

teorier (se Bilaga 3) och har använts under samtliga intervjuer som ett stöd. 

Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för följdfrågor för att kunna vidareutveckla 

resonemang vilket Dalen (2015) menar kan vara gynnande. Ansvaret i att hålla i 

intervjuerna fördelades jämt mellan forskarna. Tidsramen för att utföra intervjuerna var 

på tre veckor. Vid intervjuerna har två av oss deltagit, ena parten har varit ansvarig för 

att hålla i intervjun och den andra parten har deltagit för att stödja och anteckna under 

intervjuns gång. Det var till forskarnas fördel att vara flera forskare närvarande vid 

intervjutillfällena för det kan skapa rum för ytterligare perspektiv och möjligheterna för 

att urskilja mer information som framkommer under intervjun (Ahrne & Svensson, 

2015). De enskilda intervjuerna har haft en tidsram på cirka 45-60 minuter och bestått 
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av en svarande intervjuperson vid samtliga tillfällen. Intervjuerna har spelats in på två 

privata mobila enheter för säkerhetsställa att ingen data går förlorad detta med ett 

samtycke (se Bilaga 2) från intervjupersonerna. Genom inspelning fick vi exakt 

återberättelse från intervjun när datan skulle transkriberas ordagrant, vilket Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter som fördelaktigt. Transkriberingen genomfördes 

löpande och så nära efter intervjuerna som möjligt. Det var alltid en av de två som 

deltagit under intervjuerna som transkriberade det inspelade materialet vilket 

underlättade processen. Transkriberingen fördelades jämt och föll på den som hade 

övergripande ansvar över att hålla i intervjun. Det transkriberade materialet har sedan 

bearbetats och analyserats. En mer utförlig redogörelse följer nedan. 

 

5.5 Databearbetning och analys 

5.5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Dataanalysen som genomförts är en kvalitativ innehållsanalys som utgår ifrån att det 

inte finns några förutbestämda kategorier, utan kategoriseringen av materialet skapas 

efter kodningen och analysen av texten. Fokus låg därför på att tyda och koda materialet 

för att hålla den röda tråden i texten, detta sker i en process (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Den kvalitativa innehållsanalysen grundas på empirin av de nio 

semistrukturerade intervjuerna. Studiens teorier och perspektiv har sedan hjälp till med 

analysen av texten vilket gör att studien har en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen 

bidrar till att vi kan arbeta i en växelverkan mellan teori och empiri och inte enbart en 

förutbestämd utgångspunkt (Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017). Dataanalysen 

började med att vi tillsammans noggrant läste igenom texterna för att skapa en 

helhetsbild av materialet. Efter att vi läst igenom datan ett flertal gånger förde vi en 

öppen dialog för att väcka reflektion hos varandra angående det huvudsakliga innehållet 

i texterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Vi tog ut meningsbärande enheter 

ur texten som vi ansåg var kopplade till syfte och frågeställningar, för att göra arbetet 

mer hanterbart. Se exempel av vår kvalitativa innehållsanalys i tabellen nedan.   
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Tabell 5. Kvalitativ innehållsanalys. 

 

MBE Kondensering  Koder Underkategori Kategori  

“//...// vi informerar 

om dom här olika 

hälsoaktiviteterna 

som vi idag har för 

personalen //...// 

såklart så har vi dom 

här hälsobidragen 

som man får om man 

är anställd i 

kommunen också 

som vi idag 

rekommenderar folka 

att använda och 

utnyttja.”  

//...// vi informerar om 

hälsoaktiviteter som vi 

har för personalen, vi 

har en rad 

hälsoaktiviteter för att 

man ska få möjlighet 

att att träna och må bra 

//...// såklart så har vi 

hälsobidragen som man 

får om man är anställd i 

kommunen som vi idag 

rekommenderar folk att 

använda.  

Erbjuder 

olika fysiska 

aktiviteter.  

 

Hälsoaktivite

t 

 

Rekommend

erar 

hälsobidrag  

 

 

Kommunala 

verksamheter 

erbjuds 

friskvårdsbidrag 

som chefer 

anser är 

hälsofrämjande 

arbete  

Chefer 

använder olika 

hälsofrämjande 

verktyg 

“//...// lärande och 

välmående hör ihop. 

Tror att det hänger 

ihop på båda håll, 

mår jag bra så lär jag 

mig, men också 

märker jag att jag lär 

mig mer så mår jag 

bra av det också.”  

Lärande och välmående 

hör ihop. Mår jag bra så 

lär jag mig, och lär jag 

mig  mer så mår jag 

bra. 

 

  

Allt hänger 

ihop. 

 

Lärande  

 

Välmående   

Lärande och 

välmående hör 

ihop  

Utbildning som 

kompetensutveck

ling skapar 

kunskap och 

välbefinnande 

“//...// lite av alltså 

personligen så är det 

lite av de där att 

faktiskt reflektera 

över sig själv i ett 

sammanhang. Att lära 

av erfarenheter är väl 

ett lärande.”  

Att reflektera över sig 

själv i ett sammanhang. 

Att lära av erfarenheter 

är ett lärande 

  

Reflektera  

 

I ett 

sammanhang 

 

Lära av 

erfarenheter 

Informella 

lärandet är 

viktigare än det 

formella 

lärandet. 

Formellt och 

informellt 

lärande på 

arbetsplatsen 

 

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan, vilket gjordes för att korta ner 

texten men för att behålla betydelsen. Därefter kodade vi de meningsbärande enheterna 

tillsammans. Koderna ligger nära texten och ska fånga det viktigaste innehållet i MBE 

som svarar till studiens syfte och frågeställningar. Efter att koderna kommit till klipptes 

de ut i pappersform för att underlätta att para ihop dem med liknande koder vilket 

därefter bildade ett antal underkategorier. Underkategorierna har hjälpt till i hanteringen 

i all den data som samlats in men kommer inte att presenteras i resultat. Av 

underkategorierna bildades sedan sju stycken kategorier, exempelvis “Utbildning som 

kompetensutveckling skapar kunskap och välbefinnande” och “Formellt och informellt 

lärande på arbetsplatsen”. Arbetet med koderna och underkategorierna har varit en 
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kreativ process som ledde fram till kategorier som svarar till studiens syfte och 

frågeställningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

5.6 Etiska överväganden  

Då studien har genomförts tillsammans med människor har etiska aspekter tagits i 

beaktning. När forskning genomförs med människor är det av etiska skäl viktigt att 

deltagarna är insatta i forskningens syfte, deras medverkan och hur den data som samlats 

in kommer att behandlas och användas. De fyra etiska principerna som används vid 

forskning med människor är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa ligger som grund i planering och 

genomförandet av studien.  

 

Informationskravet innefattar att informera de deltagande i studien om studiens syfte, 

deltagarna uppgifter i studien och vilka villkor som gäller för dem. Det innefattar också 

att upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande 

när de vill (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har noggrant informerat våra respondenter om 

studiens syfte och om deras deltagande. Detta har gjorts genom det mail som skickats ut 

med förfrågan om deltagande i studien och under intervjuträffarna med 

intervjupersonerna. Vi har även med hjälp av missivbrevet (se Bilaga 1) informerat våra 

informanter att vi kommer att skydda deras personuppgifter enligt Högskolan i 

Halmstads riktlinjer för GDPR. Detta innebär att respondenternas personuppgifter 

förvaras så att ingen annan kan komma åt dem. Respondenterna har rätt att själva 

bestämma om sitt deltagande i studien enligt samtyckeskravet och det är forskarna som 

ska inhämta respondenternas samtycke enligt Vetenskapsrådet (2017). Våra 

respondenter har fått underteckna en samtyckesblankett (se Bilaga 2) där de visar att de 

har tagit del av informationen om studien och på vilka villkor de deltar i studien. Genom 

att skriva under samtyckesblanketten ger de också sitt samtycke till att de uppgifter de 

lämnat under intervjuerna använts i studien. Respondenterna har fått information om 

detta och också fått information om att det är okej att inte svara på någon fråga eller 

avbryta intervjun om de upplever den som jobbigt. Genom att inte ta med några 

uppgifter om respondenterna i rapporten som gör det möjligt att identifiera dem håller vi 

oss till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har även valt att inte visa i 

vilken förvaltning cheferna arbetar i för att säkerställa att cheferna inte kan identifieras 

(se tabell 4). Datan vi samlat in kommer att förvaras så ingen obehörig kan ta del av det 

och på så sätt identifiera deltagarna. Den data vi samlat in för vår studie får enligt 

Nyttjandekravet endast användas i forskningsändamål. Detta innebär att uppgifterna inte 

får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vi kommer därför endast använda den insamlade datan i 

studiens syfte och efter studien slutförts förstöra den datan och den eventuella 

informationen vi har om deltagarna. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas vårt resultat genom kategorier som framkom av den kvalitativa 

innehållsanalysen. Resultatets kategorier framställdes genom tre övergripande delar för 

att logiskt kunna följa vårt syfte och frågeställningar.  

 

6.1 Så beskrev chefer att de arbetade hälsofrämjande på sina arbetsplatser 

I denna del svarade resultatet till studiens syftet om hur chefer uppfattade att de arbetade 

hälsofrämjande på arbetsplatsen för såväl sina medarbetare som sig själva. 

 

6.1.1 Chefer använde olika hälsofrämjande verktyg 

Respondenterna svarade att de uppfattade att de arbetat hälsofrämjande men hur det 

hälsofrämjande arbetet såg ut varierade mellan dem. Cheferna lyfte fram olika aspekter 

och synsätt på hälsa och hälsofrämjande verktyg som både innefattade faktiska verktyg 

som konkreta handlingar men även förhållningssätt som de ansåg främja hälsan. De 

verktyg som respondenterna nämnde kan av vissa uppfattas som preventiva åtgärder 

men syftade till hälsofrämjande arbete enligt de resonemang som cheferna fört. 

Återkommande verktyg som respondenterna identifierade var att de i det hälsofrämjande 

arbetet på arbetsplatsen använde friskvårdsbidrag, vilket de använde synonymt med 

hälsobidrag.  

 
[...] såklart så har vi dom här hälsobidragen som man får om man är anställd i kommunen 

och som vi idag rekommenderar folk att använda och utnyttja. - IP 5 

 

Respondenterna hade en uppfattning om att de arbetade hälsofrämjande med olika 

angreppssätt och använde sig av växlande strategier och hälsofrämjande verktyg. Fysisk 

aktivitet på- och utanför arbetsplatsen ansåg respondenterna vara ett bra verktyg för att 

arbeta hälsofrämjande både i förebyggande och främjande syfte. Detta hjälpte 

medarbetarna att hålla sig fysiskt aktiva för att orka med arbetet men också för att 

motion ansågs bra för att rensa tankarna under intensiva perioder. Vidare berättade 

cheferna att de arbetade med olika “kunskapshöjande” aktiviteter som verktyg för att 

främjandet av hälsan. Det innefattade bland annat utbildningar, föreläsningar och 

workshops för att öka kunskaperna hos medarbetarna och på så vis främja hälsan.  

      
Vi har precis genomfört ett treårigt projekt som handlar om jämställdhet, mångfald och de 

sju diskrimineringsgrunderna i syfte att få en bättre arbetsmiljö internt [...] så vi måste öka 

vår kunskap, vi har gjort det genom föreläsningar och workshops, sällskapsspel och 

värdegrundsspel som vi suttit och diskuterat. - IP 3   
 

Det ovanstående citatet visade till konkret exempel på hur en verksamhet arbetade med 

hälsofrämjande verktyg för att öka kunskapen och synliggörandet av värderingar samt 

olika perspektiv i syfte att inkludera frågor som kan främja hälsan. Vidare menade de att 

kunskapen öppnade upp för en bredare inkludering av kön och etnicitet vilket de ansåg 

vara hälsofrämjande för arbetsplatsen.  
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Cheferna menade att det fanns systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen där de 

använde sig av varierande strategier för att arbeta hälsofrämjande. I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet beskrev cheferna att de arbetat med medarbetarsamtal, skyddsronder, 

personalvårdsgrupper, arbetsplatsträffar och annat för att främjandet av hälsan på 

arbetsplatsen. Till sin hjälp uppgav cheferna att de hade kommunens riktlinjer, HR 

funktioner och företagshälsovård vilket tillsammans bildade ett bra “skyddsnät”.    

      

[...]vi erbjuder det här med att om man behöver gå till kiropraktor eller man behöver 

massage så kan man få det [...] är det så att man behöver prata med någon eller man har 

besvär så har vi vår HR då tar vi hjälp av företagshälsan, vi har det väldigt bra, vad ska 

man säga, skyddsnät. -IP 4  

 

Chefer uppgav även att de använde Arbetsmiljöverkets författningssamling och 

föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö som verktyg när de arbetat 

hälsofrämjande. Gemensamt för respondenterna var att de genom det hälsofrämjande 

arbetet ville att arbetsplatsen skulle genomsyras av trivsel, samspel och tillit. Cheferna 

ansåg vidare att ett viktigt förhållningssätt för skapandet av hälsa på arbetsplatsen var att 

det ska gå att ha en balans mellan privatliv och arbetsliv. Exempelvis genom flexibla 

arbetstider. Vidare nämnde de vikten av balans i arbetsuppgifterna på arbetsplatsen för 

att underlätta utförandet av dem. Respondenterna uppmärksammade det faktum att hälsa 

är så mycket mer än att vara i fysisk god form, de beskrev att det är viktigt att se till 

helheten. 

 
Man behöver titta på det ur en större kontext än bara köpa gymkort. -IP 2  

 

6.1.2 Chefers påverkan och begränsningar i det hälsofrämjande arbetet 

 

Hur chefer arbetade hälsofrämjande på arbetsplatsen blev en prioritetsfråga då tiden var 

en begränsande faktor. Cheferna reflekterade över att de hade möjlighet till att påverka 

hälsan på arbetsplatsen genom att “föregå med gott exempel”.  

 

Vi som chefer har stora möjligheter att påverka inom ramen för den verksamheten vi 

bedriver på daglig basis. -IP 6  

 

Planering krävs för att få det att fungera. Tiden är det negativa, resurserna är det positiva. 

-IP 9  

 

Respondenterna kommunicerade att tidsbrist var ett hinder, negativ aspekt eller 

utmaning. De nämnde att andra resurser som exempelvis HR och friskvårdsbidrag, fanns 

för att kunna arbeta hälsofrämjande när cheferna inte hann. Både när det kom till att å 

ena sidan kunna inkludera sin egen hälsa och å andra sidan för att kunna arbeta 

hälsofrämjande för sina medarbetare. Vidare fann de det svårt att få långsiktigt 

sammanhang och kontinuitet i att arbeta hälsofrämjande. 
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Absolut kan vi ha massor av goda ideer men vi måste prioritera och skapa sammanhang 

där vi ser att vi drar i rätt ände eller gör rätt saker vid rätt tillfälle och försöka att lägga en 

helhet eller pusslet som hänger ihop. Det hjälper inte att jag springer för fort om de andra 

inte hänger med, det gäller att försöka anpassa hastighet. -IP 6 

 

Cheferna berättade att de kunde upptäcka tidiga signaler på ohälsa genom att vara 

närvarande och engagerade och därmed kunna hinna påverka eventuell ohälsa. 

Respondenterna nämnde de vardagliga samtalen som viktiga och att uppmärksamma 

sina medarbetare för att kunna påverka arbetsmiljön samt hälsan på arbetsplatsen.        

 

[...] så egentligen handlar det om det dagliga samtalet, att man egentligen bara pratar med 

medarbetare, öppna frågor, avväpnande frågor egentligen, sen tar det ju alltid en tid innan 

man lär känna sina medarbetare [...] men när man väl har gjort det så lär man sig tolka  

signalerna. Om man ska få sånt här att fungera så måste man nog vara ganska närvarande, 

du bör finnas där som chef. En stor del av chefskap eller ledarskap är ju faktiskt att finnas 

där. -IP 4 

 

6.1.3 Aktiva val och medvetna val som strategier för att behålla den egna hälsan  

Chefer inkluderade sin hälsa men den hade låg prioritet då medarbetarnas välbefinnande 

gick före. En viktig sak cheferna uppgav att de gjorde för att prioritera sin hälsa var att 

koppla bort arbetet när de gick hem för dagen.  

 

Jag är väl ganska bra på på att stänga av [...] tyvärr är mail det enda jag inte stänger av, 

men jag stänger faktiskt av jobbet. Så när jag kommer hem så försöker jag försöka liksom, 

ääh, då ventilerar jag liksom hela kroppen så släpper jag allt [...] gör någonting annat, tror 

jag är lite granna nyckeln för att man inte går in i väggen och sådär. -IP 4   

  

Även om många respondenter nämnde vikten av att kunna koppla bort arbetet så 

nämndes även att de måste och vill vara tillgängliga samt att det var lugnare att arbeta 

hemma. Aktiva val och medvetna val var återkommande ord i hur de inkluderade sin 

hälsa. Vidare hade de lärt sig att vara nöjda med sin prestation och såg det som en 

strategi för att undvika att överarbeta och för att minska stressen i de höga krav som 

ställdes i chefsuppdraget och som de ställde på sig själva.  

 

[...] men för att jag själv ska mår bra och det lärde jag mig för många år sen [...] man ska 

inte gå hem från arbetsdagar och vara missnöjd över det man inte hann med utan man ska 

vara glad för det man hann med. - IP 1  

 

Respondenterna redogjorde för att de vardagsmotionerade med olika variation. De 

förklarade att detta inte endast var för att hålla sig i god fysisk form utan för att de 

skulle hålla sig i form för jobbets skull. Detta ansåg de kunde förebygga besvär som 

kunde komma av att de satt ned mycket. Andra beskrev att de motionerade för att de 

skulle kunna koppla bort arbetet och “rensa tankarna”. Reflektionerna från chefernas 

sida gick i banorna att hälsa och energi smittar av sig, och att deras roll och 

välbefinnande påverkade andra varpå de ansåg det viktigt att inkludera sin egen hälsa i 

det hälsofrämjande arbetet.      
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Om jag är trygg och förvissad om att jag kan nå framgångar och resultat i min roll så 

påverkar det ju omgivningen på ett positivt sätt. Kan jag gå omkring med positivt energi 

runt omkring mig som visar sig genom mitt kroppsspråk och mitt handlande [...] så är det 

absolut till glädje och nytta för alla jag möter. -IP 6 

 

Chefer redogjorde för att de inkluderade sin hälsa i arbetet genom att de försökte ge sig 

själv och andra rimliga krav. Dock förklarade de att de känner att de inte har 

möjligheten att ha sjukdagar så ibland blir det “sjuknärvaro” då de kände att det inte 

finns någon som kan ersätta dem.  

 

Det är klart, det är nog faktiskt ett sånt jobb där man faktiskt antagligen har lite 

sjuknärvaro också. Funderar på om det är en stress att känna att man aldrig kan vara sjuk, 

för det finns ingen som kan göra ens jobb. -IP6  

 

6.2 Friskfaktorer chefer identifierade och skapade på arbetsplatsen 

I denna del svarade resultatet till studiens första frågeställning om identifierade- och 

skapandet av friskfaktorer på arbetsplatsen med speglande kategorier.   

 

6.2.1 Att det fanns en känsla av sammanhang 

Gällande frågan om vad friskfaktorer är för dem på arbetsplatsen så identifierade 

respondenterna ett flertal, ordagrant sa respondenterna att det handlade om glädje, 

trivsam miljö, att ha roligt samt att det fanns arbetsglädje. Vidare sa de att det handlade 

om rättvisa, samsyn och en positiv och stöttande kultur: det handlade om att det ska 

finnas en känsla av sammanhang.  

 

Att det finns en känsla av sammanhang och inte splittringar utan en kultur där man tillåts 

att säga fel och uppmuntrar till att göra rätt. -IP 2  

 

De förklarade att en given friskfaktor var att ha ett arbete att gå till där man kände sig 

trygg, mådde bra och kände sig behövd. Fysisk aktivitet ansågs vara en friskfaktor för 

hälsan genom att man höll sig “i form” - men att det var helheten som räknades. 

 
Men vi har också en bild av att hälsa inte bara är att vara stor och stark och uthållig utan 

det handlar om välmående, trygghet och atmosfär på arbetsplatsen.[...] i princip så har vi 

väl en målsättning som säger att vi ska jobba så att man kan klara av sitt arbete fram tills 

att man går i pension. -IP 3 

 

Visst det kan vara detaljer också men det är ju ändå helheten som är viktigast för mig. - IP 

2 

 

Chefer identifierade skratt, samarbete, öppen dialog, respekt, uppskattning samt tillit 

som friskfaktorer på arbetsplatsen. Att “skapa välmående” och att “sociala relationer 

gav energi” identifierade cheferna som friskfaktorer.  

 

Att känna att man bidrar och att man blir sedd, det mår jag bra av, det har betydelse att ha 

någon som noterar och uppskattar en. Givetvis att man har roligt med kollegor och att man 
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uppnår mål tillsammans och gläds tillsammans. - IP 7 

 

6.2.2 Chefer prioriterade sina medarbetare i skapandet av friskfaktorer 

Cheferna skapade friskfaktorer på arbetsplatsen genom att de prioriterade sina 

medarbetare och integrerade med personalen. Att vara närvarande i sitt ledarskap, 

delaktig och bemöta sina medarbetare med respekt menade respondenterna skapade 

friskfaktorer och arbetsglädje. Vardagliga samtal ansåg de vara lika viktiga som 

jobbrelaterade samtal.    

 

Jag försöker helt enkelt bara finnas till, jag tycker om att prata med folk, försöker bjuda in 

till samtal som inte är jobbrelaterade. Man behöver prata lite annat ibland också, jag 

försöker skapa en connection. Det kan bidra till en godare och lättsammare stämning. -IP 4 
 

Vidare menade cheferna att det gick att rensa bort negativ påverkan på hälsan genom 

kommunikation och att det fanns tydliga ramar för både sig själva och medarbetarna.     

 
För mig innebär det att ha presterande medarbetare. Sen om det har att gör med att dom 

tränar på fritiden eller att dom har tydliga arbetsuppgifter, för mig har det och göra med en 

arbetssituation [...] att man önskar tydlighet, om man vill ha ansvar och veta sina ramar. 

Vissa är självgående och andra vill ha mycket feedback för att må bra. - IP 9   

 

Återkommande svar från cheferna i hur de skapade friskfaktorer på arbetsplatsen var att 

det handlade om att individanpassa sitt ledarskap, arbetssituationen och skapa goda 

arbetsmiljöer för alla. Respondenterna menade vidare att det handlade om att skapa en 

kultur i verksamheten som var stödjande och tolererande. 

 

[...] positiv kultur, skicklig-görande kultur, stötta varandra både i toppen och botten. Att 

man känner att man är i samma lag och att det finns tolerans, att det finns en samsyn och 

rättvisa. Det är det viktigaste. - IP 2 

 

6.3 Så reflekterade chefer över sitt eget lärande i relation till sin hälsa  

I denna del svarade resultatet till studiens andra frågeställning om hur cheferna 

reflekterade över sitt eget lärande och kompetensutveckling på sin arbetsplats i relation 

till sin egna hälsa. Resultatet presenterades med hjälp av speglande kategorier. 

  

6.3.1 Utbildning som kompetensutveckling skapade kunskap och välbefinnande  

På frågan om respondenterna erbjöds kompetensutveckling på sin arbetsplats svarade de 

ja, men att det var på eget ansvar. De fick i princip så mycket som de önskade i form av 

utbildningar bara de kunde motivera varför det var behövligt. Kommunen de arbetade i 

erbjöd också gemensamma ledarskapsutbildningar vilket gav gemensamma riktlinjer att 

gå efter. Dock fanns delade åsikter om vad utbildningarna hade för nytta. Några 

respondenter ansåg att det kändes som ett nödvändigt ont då det tog både tid och 

ekonomiska resurser.   
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Man får väga mot den tid det tar från min arbetstid och nyttan för verksamheten. Sen en 

tredje aspekt är att det är dyrt med kurser, lägger hellre dom pengarna på utveckla yngre 

personal. -IP3  

 

[...] när jag väl tar mig tid för att vara på kompetensutveckling och liksom lägger ner tid på 

att lära mig mer då mår jag ofta bättre i min chefsroll och jag känner att jag får energi av 

det. Så på det sättet så bidrar det till en bättre hälsa. -IP 5 

Vidare handlade det om prioriteringar men respondenterna ansåg att 

kompetensutveckling kunde gynna hälsan, personlig utveckling och stärka 

självförtroendet. De beskrev hur de genom utbildningstillfällena skapade kontakter och 

interaktion med andra chefer i kommunen som de sedan kunde utbyta erfarenheter med. 

Med kompetensutveckling så beskrev cheferna att det handlade om mer än utbildning 

och innefattade även utveckling inom ekonomi, konflikthantering och arbetsmiljö. 

 

Ökar min kunskap så främjar ju det hälsa utifrån att jag kanske har mer kunskap och 

förståelse för vad som händer på arbetsplatsen.- IP 9   

 

Svaren genomsyrades av att lärande och kompetensutveckling skapade begriplighet och 

hanterbarhet som ledde till handlingsutrymme så att de kunde göra ett bra jobb och växa 

som människor.    

 

Lärande och välmående hör ihop. Tror det hänger ihop åt båda hållen. Mår jag bra så lär 

jag mig, men också så märker jag att när jag lär mig mer så mår jag bra av det också. - IP 

1  
 

6.3.2 Formellt och informellt lärande på arbetsplatsen  

Cheferna sa att lärande var en process som pågick konstant både genom utbildning och i 

det vardagliga sammanhanget på arbetsplatsen. Det handlade om sociala interaktioner, 

att lära av varandra och att de skapade kunskap sinsemellan.  

 

[...] ja men man lär ju sig hela tiden framförallt av varandra och med nya situationer och 

med nya uppdrag. - IP 7 

 

[...] att faktiskt reflektera över sig själv i ett sammanhang. Att lära av erfarenheter är väl 

ett lärande. -IP 3   

 

Tidigare erfarenheter har haft stor påverkan på lärandet på arbetsplatsen uppgav 

respondenterna. Det har varit gynnande för lärandet att pröva sig fram, vara kreativ och 

lära sig av misstag och på så sätt nå framgångar i både sin professionella roll men även i 

det privata livet. Lärande hade inverkan på hälsan ansåg respondenterna.   

 

Det måste finnas en stor möjlighet att få pröva sig fram inom rimliga ramar och lära sig av 

de misstag och framgångar som det föder. Så till vida propagerar jag för att det är väldigt 

öppet för att testa, och våga testa nytt så länge vi lär oss och inte gör samma misstag om 

och om igen.  - IP 6 
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7. Diskussion 

I nedanstående avsnitt kommer det först att föras en metoddiskussion som belyser 

studiens styrkor och svagheter. Vidare förs en resultatdiskussion i relation till studiens 

resultat, bakgrund, tidigare forskning och de valda teorierna. 

 

7.1 Metoddiskussion 

I denna del för vi en diskussion gällande val av metoder som har påverkat men även 

stärkt studiens tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet. Trovärdigheten i studien 

ökar då vi med en transparens nedan visar till styrkor och svagheter (Thurén, 2019). 

 

Med utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet vilar studien på våra tolkningar och 

vår förförståelse om att individer alltid befinner sig i ett sammanhang. Tolkningarna 

sker utan antaganden då människors upplevelser är olika. Hermeneutiken vill få oss att 

förstå och inte bara begripa människors upplevelser och handlingar (Thurén, 2019). För 

att kunna förstå komplexiteten i respondenternas verklighet behöver vi vara nära 

kontexten de beskriver och befinner sig i. Hermeneutiken följer i linje med hur syfte och 

frågeställningar är utformat och genomsyrar studiens alla delar för att skapa en djupare 

förståelse om fenomenen vi tenderar att studera. Det är till vår fördel att studien är av en 

beskrivande design för att studien ämnar att belysa på ett beskrivande tillvägagångssätt 

hur vårt urval uppfattar sin tillvaro på arbetsplatsen. Abduktiv ansats styrker vår studie 

då det ger oss möjligheten att pendla mellan teorianknytningen vi valt och 

respondenternas egna upplevelser utifrån praktiken.  

 

För att svara till syftet så har vårt huvudfokus varit personer i chef- och ledarroller. Vår 

intention har varit att få så stor spridning och variation i vår data som möjligt. Det har 

varit stort intresse och engagemang från många personer i det efterfrågade urvalet. Vi 

ansåg att nio respondenter gav tillräckligt med variation och kvalitet samt för att ge 

giltighet för studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) nämner att stort antal 

respondenter inte alltid motsvar högre kvalitet utan kan medföra en mättnadsnivå. Efter 

att nio intervjuer genomförts ansåg vi oss se ett mönster i flera av respondenternas 

utsagor och att vi funnit intressant data att analysera. Deltagarna i studien har 

gemensamt att de har en roll som chef i kommunal verksamhet. Styrkan i vår studie är 

att trots att alla ingår under kommunalt rådande villkor så befinner de sig i olika delar i 

kommunal verksamhet och därmed med olika arbetsuppdrag. Olika tillvägagångssätt för 

både yrkesutövande och förutsättningar råder på de olika arbetsplatserna vilket medför 

större chans till överförbarhet av studiens syfte och resultat. Fördelning mellan könen i 

urvalet har varit ojämn med manliga deltagare som fördel, och spridningen av 

chefserfarenhet har varit ett spann mellan 4-20 år (se tabell 4). Intresset från kvinnliga 

chefer och ledare har dock varit lika stort som från manliga eller övriga 

könstillhörigheter men att det föll sig att fler manliga chefer deltog i studien på grund av 
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tidsaspekter. Då fördelningen mellan könen är ojämn har eventuella skillnader i svaren 

och mellan könen inte kunnat urskiljas. Erfarenhets-spridningen ser vi som en styrka i 

att det utökat variationen på respondenternas upplevda erfarenheter.     

 

Lundman och Hällgren Granheim (2017) beskriver hur forskare som är delaktiga i 

studier som består av intervjuer alltid på något sätt är aktiva i samtalet som äger rum 

med respondenterna. Vi upplever att vårt syfte med studien har väckt intresse hos 

respondenterna. De semistrukturerade intervjuerna har gett möjlighet att vidareutveckla 

vissa resonemang som de fört och det har funnits en vilja att diskutera vidare från båda 

sidor. Vi har under intervjuerna gjort ett medvetet val när vi har ställt frågorna i form av 

“anser du” för att öppna upp för reflektion. Frågor av den karaktären benämns som 

öppna fråga och kan locka fram större och mer utförliga svar (Johnsson, Nyman & 

Josefsson, 2017). Stundvis har det varit svårt att hålla sig inom ramen av frågorna men 

vi har försökt att inte sväva iväg för mycket i detta intressanta ämnesområde. Som 

forskare går det inte att vara oberoende under studiens gång men det ska framgå tydligt 

att det är respondenternas som får sin röst presenterad och inte forskarens (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2017). Vid intervjutillfällena har två av tre deltagit för att 

säkerställa att vi inte missar något av värde. Vi ser användandet av semistrukturerade 

intervjuer som en styrka i vår studie. Trots att det utformades en intervjuguide (se 

Bilaga 3) finns i denna metod utrymme för att följdfrågor kan ställas för att få mer 

beskrivande svar av respondenterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Forskarna av 

denna studie turades om att ha ett övergripande ansvar för intervjuerna. Den andra hade 

ansvar för att kontrollera inspelning, ta extra anteckningar samt ansvara för etiska 

aspekter och samtyckesblanketter (se Bilaga 2) men även för att ställa eventuella 

följdfrågor. En fördel för oss har varit att två av oss alltid deltagit i intervjuerna och att 

den tredje fått en distans och på så sätt kommit in med nya perspektiv i analysen av 

datan.  

 

För att kunna tolka data så krävs förståelse och kunskap om deltagarnas yrkesroll, 

yrkeserfarenhet och kontexten vari deltagaren befinner sig eller andra faktorer som kan 

ha betydelser för studien. Varken kontext eller efterkommande data kan plockas ut ur 

sitt sammanhang enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) då det har betydelse 

när vi ska tolka och kategorisera i kvalitativ innehållsanalys. Analysen av studien 

genomförde vi tillsammans för att stärka studiens tillförlitlighet och för att kunna 

bearbeta empirin med rättvisa och inte utesluta viktiga resultat. Under hela studiens 

gång har vi haft avstämningar sinsemellan och även med vår handledare för att försäkra 

oss om att vi håller oss i linje till det valda ämnet. Lundman och Hällgren Granheim 

(2017) lägger vikt vid att resultatet inte är mindre tillförlitligt för att det är mer än en 

forskare som har deltagit vid analyseringen och tolkningen av data, utan detta kan ses 

som en styrka för det ger en fördjupad kunskap (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 

Vi upplever å ena sidan har det varit svårigheter med att vara tre när datan har 

analyserats då vår olika bakgrund har gett oss olika förförståelser gällande ämnet vi 

tenderar att studera. Å andra sidan upplever vi att det varit en fördel för att det har 

öppnat upp för intressanta reflektioner och diskussioner. Vår egna förförståelse som 
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inkluderar erfarenheter, upplevelser sedan tidigare samt förutfattade meningarna kan ha 

en viss inverkan på de tolkningar som görs i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Thurén (2019) menar att förförståelse är det vi bär med oss av kunskap sedan 

tidigare inom det valda området. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha 

betydelse för resultatet, men det har ingen inverkan på trovärdigheten då vi är öppna 

med tillvägagångssätt för studien. Att det finns en tidigare kunskap om ämnet ger oss 

möjligheter att vidga och få en djupare förståelse för ämnet som studien berör. Detta går 

att urskilja nedan i resultatdiskussionen. 

 

Tillvägagångssättet i kvalitativ innehållsanalys har varit till vår fördel då vi har hanterat 

stor mängd varierad data på ett strukturerat och analytiskt vis (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Det har varit en komplicerad process att få fram och urskilja 

relevanta kategorier då vi haft en stor mängd data. Dock anser vi att kvalitativ 

innehållsanalys varit en givande och pedagogisk process. Metoden har medfört att vi har 

kunnat uppmärksamma mönster i deltagarnas redogörelser i hur de anser att de arbetar 

hälsofrämjande. En sak som kan komma att påverka det slutgiltiga resultatet samt kan 

ses som en nackdel med intervjuer är att det finns en risk för att respondenterna svarar 

så som de tror att vi vill att de ska svara. Detta menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) kan vara för att respondenterna vill imponera med sina kunskaper i ämnet. 

Eftersom vårt syfte har varit att undersöka hur chefer anser att de arbetar 

hälsofrämjande kan vissa av respondenterna överdrivit vissa tillvägagångssätt. Det blir 

en avvägning i vårt sätt att tolka det som personerna säger och därmed ge mening åt 

materialet (Svensson, 2015).  

 

Redogörelse av urval, datainsamling och analys samt metod bestämmer i vilket 

utsträckning resultatet bedöms som giltigt och överförbart i andra kontexter (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). Ämnet hälsa och upplevelser av hälsa och 

hälsofrämjande arbete ett subjektivt fenomen som är olika för alla. Vissa resultat kan 

tyda på att överförbarhet är möjligt, exempelvis att flera svarar liknande, medans 

giltighet i denna studie snarare kan bestämmas genom vår argumentation av intressant 

resultat kopplat till vårt syfte, teoretisk referensram och tidigare forskning (Svensson, 

2015). Men det är upp till läsaren av texten att bedöma detta, och som forskare skapar vi 

förutsättningar för dem att kunna avgöra det (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Enligt ny lag om GDPR har vi följt Halmstad Högskolas riktlinjer för 

personuppgiftshantering. Vi har använt oss av ett informationsbrev samt en 

samtyckesblankett som respondenterna signerat och därmed godkänt medverkan. Detta 

genererade förtroende och trovärdighet mellan respondenterna och oss i forskarrollen 

vid denna studie. Vid varje intervjutillfälle gick de etiska aspekterna om informations-, 

samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet igenom för att medvetandegöra om att 

vi följer de principer som finns för forskning och forskare enligt Vetenskapsrådet 

(2017). 
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7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar forskarna studiens syfte och frågeställningar i relation till 

tidigare forskning och teoretisk referensram för att belysa viktiga resultat.  

 

Syftet med studien är att ur ett pedagogiskt perspektiv belysa hur chefer uppfattar att de 

arbetar hälsofrämjande på arbetsplatsen för såväl sina medarbetare som sig själva. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka friskfaktorer identifierar och skapar chefer på arbetsplatsen? 

- Hur reflekterar chefer över sitt eget lärande och kompetensutveckling på sin 

arbetsplats i relation till sin hälsa? 

 

Studien har resulterat i svar på ovanstående syfte och frågeställningar. Chefer uppfattar 

att de arbetar hälsofrämjande och inkluderar sin hälsa i arbetet men lägger dock 

prioriteten på medarbetarna. Det hälsofrämjande arbetet beskriver de att de utför med 

hjälp av olika hälsofrämjande verktyg och förhållningssätt. Cheferna identifierar ett 

flertal friskfaktorer och anser att de själva också bidrar till att skapa dessa på 

arbetsplatsen. Vidare anser cheferna att lärande och kompetensutveckling har relation 

med deras hälsa och välbefinnande. 

 

7.3 Så beskriver chefer att de arbetar hälsofrämjande på sina arbetsplatser 

Under denna del diskuteras studiens syfte under en kategori som är en konklusion av de 

kategorier som presenteras i resultatdelen som belyser hur chefer uppfattar att de arbetar 

hälsofrämjande på arbetsplatsen för såväl sina medarbetare som sig själva i relation med 

forskning och relevant litteratur.  

 

7.3.1 Hälsofrämjande arbete är mer än bara ett gymkort  

Hälsofrämjande arbete är en process som inbegriper en syn på helheten. Det kommer 

från det salutogena perspektivet i att finna faktorer som gör att vi kan bibehålla vår 

hälsa och sedan utforma insatser för att stärka den (Antonovsky, 2005; Pellmer 

Wramner m.fl., 2017; Hultberg m.fl., 2018). Chefer är nyckelpersoner när det kommer 

till hälsofrämjande arbete på arbetsplatser då chefer och ledare är av stor vikt för en 

hälsosam och effektiv verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2015; Eriksson, 2011). Syftet 

med studien är att ur ett pedagogiskt perspektiv belysa hur chefer uppfattar att de arbetar 

hälsofrämjande på arbetsplatsen för såväl sina medarbetare som sig själva. Vårt resultat 

visar att chefer gärna vill arbeta hälsofrämjande och att de uppfattar att de gör det i viss 

mån, men att det är svårare än de önskar och att det handlar om prioriteringar - tiden är 

en stor begränsande faktor. Respondenter inkluderar sin hälsa men det är inte helt 

självklart att de gör det. Cheferna är medvetna om att deras energi uppfattas av 

medarbetarna och har därför som avsikt att ta vara på sin egen hälsa i syfte att skapa 

bättre energi för alla. De uttrycker att de gör vad de kan men att medarbetarnas hälsa har 
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företräde på arbetsplatsen vilket vi påstår kan resultera i sämre hälsa för chefen. 

Respondenterna säger att de ofta har sjuknärvaro och de känner att de inte har möjlighet 

till att vara hemma från jobbet då ingen kan ersätta deras arbete. Detta menar Bergström 

m.fl. (2009) har stor påverkan på chefernas egen hälsa och att sjuknärvaro utgör en stor 

risk om de blir sjukskrivna vilket kan resultera i längre sjukskrivning än behövligt för 

att de har försummat sin hälsa. Skakon m.fl. (2010) har i sitt resultat uppmärksammat 

att om chefer upplever stress och lägre välbefinnande påverkar det även medarbetarna. 

Johnson (2008) bekräftar detta med att påstå att chefernas hälsa smittar av sig. Med 

bakgrund i detta anser vi att det är av vikt att flytta fokus från enbart medarbetarna och 

istället belysa hur cheferna inkluderar sin egna hälsa i det hälsofrämjande arbetet. 

Chefers hälsa påverkar arbetsplatsen och dess medarbetare i stor grad. Vi kompletterar 

därmed Corin och Björks (2017) resonemang om att fokus bör ligga på chefers 

förutsättningar men att det även bör belysas hur chefen ser till sin egna hälsa.   

 

Respondenterna beskriver hur de arbetar med olika typer av verktyg och förhållningssätt 

i syfte att arbeta hälsofrämjande. Deras övergripande arbete ligger i linje med 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete 

(AFS 2001:1) som Arbetsmiljöverket har tagit fram. Respondenterna har både 

utbildningar gällande detta och använder det i arbetet som riktlinjer. De arbetar även 

med friskvårdsbidrag, medarbetarsamtal, gemensamma aktiviteter och förhållningssätt 

för att skapa hälsa på arbetsplatsen. Dessa tillvägagångssätt använder våra respondenter 

som hälsofrämjande verktyg när de arbetar hälsofrämjande på sina arbetsplatser. Vi ser i 

vårt resultat ett tydligt mönster i att cheferna använder förebyggande och 

hälsofrämjande synonymt med varandra.Vi anser att det kan finnas en problematik i att 

respondenterna inte skiljer dessa åt. Vissa av dessa aktiviteterna skulle vi med vår 

förförståelse i ämnet ses som mer förebyggande än främjande. Detta i sig är inte 

problematiskt, då båda är av betydelse för att främja hälsan. Vi menar i linje med 

litteraturen att genom att göra en åtskillnad av angreppssätten så underlättar det för vilka 

insatser som bör implementeras var (Hanson, 2018). Institutet för Stressmedicin (2019) 

beskriver att förebyggande insatser snarare kan ses som preventiva åtgärder som 

förebygger och förhindrar att skada eller ohälsa uppstår. Medan främjande är ett 

promotivt förhållningssätt som är till för att förstärka och förbättra. Exempelvis anser vi 

att fysisk aktivitet på arbetsplatsen som respondenterna nämner hamnar under 

förebyggande insatser. Främjande insatser här tolkar vi genom att de har utbildningar 

och föreläsningar. 

 

Med stöd i Salutogenes och KASAM (Antonovsky, 2005) kan vi se att de verktyg som 

cheferna nämner att de använder i det hälsofrämjande arbetet går i linje med att skapa 

känsla av sammanhang. Cheferna beskriver att de vill skapa hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet på arbetsplatsen. Vi tar dock inte för givet att om människorna på 

arbetsplats upplever dessa tre komponenter att det finns en given hälsa, ohälsa kan 

uppstå oavsett då människor är olika. Respondenterna tar också upp utmaningarna med 

att människor är olika och beskriver att det krävs ett närvarande ledarskap för att kunna 

se vad alla medarbetare behöver vilket även Jiménez m.fl. (2017) styrker i sin studie.     
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Cheferna arbetar delvis med vad vi anser vara ett anpassningsinriktat ledarskap (Wallo, 

2017, se tabell 3) vilket går i linje med anpassningsinriktat lärande och utförandets logik 

som Ellström (2004) beskriver som riktade handlingar för att skapa stabilitet. Det 

behövs inte så mycket ansträngning från chefernas sida i att följa klara och färdiga 

riktlinjer. Medarbetarsamtal, friskvårdsbidrag och planerade aktiviteter kan göras med 

stöd av HR och företagshälsovård enligt cheferna. Det handlar dock om att vara kreativ 

och aktiv i sitt arbete om man ska få med sig medarbetarna i processen, vilket de 

försöker att med att vara. Kreativitet kan ses som ett vinnande koncept när det kommer 

till att stärka individer och detta kan vi även se i resultat av Romanowska m.fl. (2010). 

Vissa av cheferna deltar i aktiviteter på arbetsplatsen för att de vill “föregå med gott 

exempel”. Hoert m.fl (2018) menar att en ledare som är villig att delta aktivt i aktiviteter 

gynnar medarbetarna i val gällande hälsa på arbetsplatsen. Vi väljer att koppla detta till 

utvecklingsinriktat ledarskap (Wallo, 2017, se tabell 3) och Ellströms (2004) 

utvecklingens logik som vi ser som gynnande i hälsofrämjande arbete då denna logik 

bringar reflektion in i det aktiva arbetet. Respondenterna har dock delade meningar om 

att delta i aktiviteter då det handlar om tid och prioriteringar.  

 

7.4 Friskfaktorer chefer identifierar och skapar på arbetsplatsen 

Under denna del diskuteras studiens första frågeställning gällande vilka friskfatorer 

chefer identifierar och skapar på arbetsplatsen under en kategori som är en konklusion 

av de kategorier som presenteras i resultatdelen. Diskussionen förs i relation med 

forskning och relevant litteratur. 

 

7.4.1 Arbete + Hälsa = Sant 

Hanson (2018) säger att grunden för hälsofrämjande arbete ligger i att hitta faktorer för 

att skapa välbefinnande. Antonovsky (2005) menade att om vi stärker våra resurser och 

förmågor kan vi bibehålla och stärka vår hälsa. Vi benämner resurser och friskfaktorer 

som faktorer som går att finna och skapa på arbetsplatser. Respondenterna resonerar om 

att de kan skapa en bra arbetsplats och arbetsmiljö var i de lägger vikten i att se till en 

helhet. De vill skapa en positiv och stöttande kultur där de främjar samsyn och respekt 

genom öppna dialoger. Detta identifierar även Hultberg m.fl. (2018) som friskfaktorer 

på arbetsplatsen. Respondenterna menar att sociala relationer ger energi och att 

integrera med personalen skapar en trivsam miljö. Cheferna anser vidare att det är till 

fördel att individanpassa sitt ledarskap. Detta menar de kan synliggöra tidiga signaler på 

att någon upplever ohälsa vilket Jimenez m.fl. (2017) menar är ett ledarskap som är 

engagerande och närvarande. Respondenterna redogör för att trygghet, tillit, 

uppskattning och samarbete skapar meningsfullhet på arbetsplatsen. Friskfaktorer som 

cheferna identifierar samstämmer med det Pellmer Wramner m.fl. (2017) ser som 

nyckelfaktorer för att främja hälsan på arbetsplatsen. Vi anser att de friskfaktorer som 

respondenterna nämner har stora likheter med det som Antonovsky (2005) beskriver 

som hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet som är grunden för känsla av 
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sammanhang. Arbetsplatsens känsla av sammanhang menar cheferna lägger fokus på 

centrala värderingar och rättvisa (meningsfullhet), tydliga ramar (hanterbarhet), 

förståelse om arbetets mål (begriplighet) vilket Hanson (2004) samstämmer med. 

Respondenterna finner det av större vikt att skapa meningsfullhet i arbetet än att fokus 

ligger på aktiviteter eller andra hälsofrämjande insatser som kostar pengar. Detta går i 

linje med Hanson (2018) och menar att den salutogena teorin lägger vikt vid 

meningsfullheten. Cheferna säger vidare att de gärna sponsrar aktiviteter utanför arbetet 

för att det å ena sidan främjar den fysiska hälsan samt å andra sidan för gemenskapens 

skull. Cheferna menar att främjar de hälsan på arbetsplatsen så gynnas den privata 

hälsan och vice versa, det handlar om en balans. Erdogan m.fl. (2012) kopplar 

arbetsglädje till livsglädje vilket går i linje med det cheferna uppger att även privatliv 

påverkas av hur man mår på arbetsplatsen. Respondenterna anser att hälsa och arbete 

hör ihop. Att cheferna identifierar stort antal friskfaktorer behöver nödvändigtvis inte 

betyda att det automatiskt uppstår välbefinnande (Antonovsky, 2005), det är en 

redogörelse från chefernas sida. Vi anser, i enlighet med Hanson (2018), att det behöver 

arbetas aktivt med att skapa, utifrån vad som identifieras, förutsättningar för att dessa 

faktorer ska gynna hälsan. Arbetsglädje nämns av våra respondenter som den mest 

betydande friskfaktorn. På frågan hur de kan skapa friskfaktorer finns svaren i att 

mycket skratt och uppskattning är nyckeln till meningsfullhet på arbetsplatsen. Cheferna 

poängterar att upplevelser av miljön och befintlig kultur ses som en stor bidragande 

faktor för att skapa välbefinnande vilket vi anser är en friskfaktor för arbetsplatsen.  

 

7.5 Så reflekterar chefer över sitt eget lärande i relation till sin hälsa  

Under denna del diskuteras studiens andra frågeställning under en kategori som är en 

konklusion av de kategorier som presenterats i resultatdelen om hur chefer reflekterar 

över sitt lärande och sin kompetensutveckling i relation till sin hälsa.  

 

7.5.1 Kan lärande och kompetensutveckling resultera i hälsa? 

Cheferna blev förvånade över frågan om de anser att kompetensutveckling främjar deras 

hälsa. Respondenterna behövde i denna fråga mer tid för reflektion innan de svarade. 

Cheferna svarade att det tycker att kompetensutveckling främjar hälsan och deras 

välbefinnande. De anser dessutom att kompetensutveckling och lärande står i relation 

med hälsa och arbete och att det kan skapa handlingsutrymme. Frågorna vi ställde 

väckte en reflektionsprocess hos cheferna vilket de också nämnde och något vi 

uppmuntrar. Detta kopplar vi i linje med Ellströms (1996a) beskrivning gällande 

informella lärprocesser. Ellström (1996a) förklarar hur vi genom reflektion kan inse att 

vi har skapat ett lärande av den informella formen, och han nämner även att det ska 

finnas tid för reflektion innan individen kan inse att ett lärande har skett. Bie (2014) 

menar att reflektion är en pedagogisk metod för lärande och att det kräver övning.   

 

Respondenter beskriver hur de lär sig varje dag men de anser att det största lärandet sker 

i interaktion med andra människor de möter på arbetsplatsen. De menar vidare att de 
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genom en öppen dialog skapar kunskap mellan varandra. Detta även med andra 

personer inom andra kommunala verksamheter då cheferna har gemensamma 

ledarskapsutbildningar. Nilsson m.fl. (2018) beskriver det som ett kollektivt lärande 

som kännetecknar en lärprocess som kan ses som mer solid på arbetsplatsen. Det 

cheferna beskriver instämmer på det Nilsson m.fl. (2018) beskriver vara karakteristiskt 

för kollektivt lärande att man skapar kunskap kring arbetet tillsammans och främjar 

även ett gemensamt förhållningssätt på arbetsplatsen. Den centrala delen för denna typ 

av lärande är reflektion och kommunikation i grupp vilket också våra respondenter 

redogör att de uppmuntrar till. Respondenterna anser att de inspirerar till kreativitet på 

arbetsplatsen och menar att man ska pröva sig fram och lära av sina misstag. 

Romanowska m.fl. (2010) menar att grupper som utför kreativa uppgifter har lättare för 

att hantera stress och detta medför en positiv inverkan på hälsan. Cheferna beskriver 

vidare att de kan genom kommunikation skapa delaktighet för medarbetarna och sig 

själva. Detta menar Hanson (2010) är viktigt och gynnar lärandet och utvecklingen på 

arbetsplatsen. Nilsson m.fl. (2018) menar vidare att kollektivt lärande som består av fler 

än en lärande individ gynnar gemenskapen och synsättet på arbetsplatsen. Vi har genom 

vår studie sett ett tydligt mönster i respondenternas svar att de anser att det skapar ett 

mer långvarigt lärande om de får integrera med andra människor. Lindberg och Vingård 

(2012) säger att lärande och utveckling på arbetsplatsen kan leda till en mer hälsosam 

miljö. Samtliga av cheferna uppger att det blir erbjudna kompetensutveckling på sina 

arbetsplatser men att tiden kan vara det som hindrar dem till att delta. Det finns även en 

ekonomisk aspekt då kurser är dyra och vissa chefer menar att de hellre lägger pengar 

på att utbilda yngre kollegor eftersom de efter många yrkesverksamma år (se tabell 4) 

besitter tillräckligt med erfarenhet för att klara sitt uppdrag som chef. Vi anser att 

oavsett vilken yrkeserfarenhet människor besitter så kan en individ inte anses vara 

fullärd. Ellström (1992) menar att lärande är en ständig process genom livet. KASAM 

(2005) kopplat till lärande på arbetsplatsen kan handla om kunskap om sin egna roll och 

arbetsuppgiftens innehåll för att skapa begriplighet. Hanterbarhet ser vi genom 

yrkeskunnande (erfarenhet) och påverkansmöjligheter. Meningsfullheten ser vi i 

chefernas självkänsla och självförtroende som de beskriver att de har, se tabell 2 

(Hanson, 2004). 

  

8. Slutsatser och Implikationer 

Studiens resultat visar att chefer uppfattar att de arbetar hälsofrämjande på arbetsplatsen 

gentemot sina medarbetare men att de inte prioriterar sin hälsa i första hand. Chefers 

prioriteringar på arbetet och andra, resulterar i sjuknärvaro när oro finns att ingen kan 

täcka upp chefens arbete. Vidare visar resultatet att cheferna har olika hälsofrämjande 

verktyg som de använder i det hälsofrämjande arbetet. Många av verktygen går att finna 

i deras identifiering av friskfaktorer om hur chefer kan skapa välbefinnande och 

meningsfullhet på arbetsplatsen. De hälsofrämjande verktygen är både förebyggande 

och främjande angreppssätt. Det vi har funnit i våra resultat är att cheferna använder 

förebyggande och främjande synonymt med varandra. Detta menar vi kan vara en del i 
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varför cheferna har svårt att få kontinuitet i det hälsofrämjande arbetet. Hälsofrämjande 

arbete är komplext och det gäller att det finns en medvetenhet i var man ska lägga sina 

resurser om det ska utmynna i effekt. Ett annat resultatet kopplat till vår andra 

frågeställning visar till att chefer anser att det finns en främjande relation mellan 

lärande, kompetensutveckling och deras hälsa. Kompetensutveckling kan även ske 

genom annat än bara utbildning. Cheferna menar att det som skapar störst kunskap hos 

dem är när de får samverka i grupp och lära sig genom kollektivt lärande. Resultatet 

visar att cheferna menar att kompetensutveckling bidrar till begriplighet och 

hanterbarhet vilket i sin tur har inverkan på välbefinnandet. Generellt ser cheferna tiden 

som den mest begränsande faktorn i både det hälsofrämjande arbetet men även när det 

kommer till kompetensutveckling. Chefer vill gärna arbeta hälsofrämjande men det är 

tiden som inte räcker till.   

 

Den hälsopedagogiska relevansen finner vi i att chefer är i visst behov av stöd och 

kunskap i att genomföra det hälsofrämjande arbetet för att gynna hälsan, lärande och 

utveckling. Detta är av relevans för att få kontinuitet i det hälsofrämjande arbetet. Som 

hälsopedagog är det av intresse att kunna delta ute i verksamheter och genom vår 

pedagogiska kunskap främja deras arbete och hälsa i framtiden. 

 

8.1 Vidare forskning och rekommendationer  

I tidigare stycken nämner vi att chefer uppfattar det som svårt och inte helt självklart att 

arbeta hälsofrämjande för både sig själv och sina medarbetare och att den egna hälsan 

blir åsidosatt. Med denna studie som grund rekommenderar vi att lägga mer fokus på att 

förstå de förebyggande och främjande perspektiven och vad som skiljer dessa åt. Vår 

rekommendation är att skapa lättillgängliga mötesplatser där både chefer och 

medarbetare kan sitta ner för att kommunicera om hur deras hälsa på arbetsplatsen kan 

stärkas. Bland annat kan frågor om vilka friskfaktorer som finns och vilka som kan 

skapas tillsammans lyftas och arbetas med. Vilka strategier finns och vilken strategi är 

önskvärd för att kunna inkludera alla i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen.       

 

Vår studie kan med fördel byggas på med studier om hur chefer i andra verksamheter 

arbetar hälsofrämjande och hur de inkluderar sin hälsa. Vi finner det av intresse att se 

om det finns andra mönster som går att urskilja och om det går att ta fram strategier för 

hur chefer lättare kan inkludera sin hälsa. Att fokus och perspektiv läggs på chefer och 

ledares hälsa är för att vi anser att välmående chefer skapar välmående verksamheter.   
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Bilaga 1 

 

En förfrågan om deltagande i vår studie som ur ett pedagogiskt perspektiv ämnar 

att undersöka hur chefer anser att de arbetar hälsofrämjande på arbetsplatsen för 

såväl sina medaretare som sig själv. 

 

Vi är tre studenter som läser sista terminen på Hälsopedagogiskt program på Högskolan 

i Halmstad. Vi påbörjar nu vår kandidatuppsats i pedagogik med inriktning 

hälsopedagogik där vårt huvudfokus är chefers välmående på arbetsplatsen. Arbetsmiljö 

har en stor påverkan på hälsan och chefer drar ett stort lass för att påverka arbetsmiljön 

för sina medarbetare och sig själv mot ett hälsosammare arbetsliv. Vi söker nu dig som 

chef som kan hjälpa oss att undersöka det. Vi söker 8-10 chefer eller ledare som vill 

delta i studien. 

 

För att kunna svara till vårt syfte önskar vi att få träffa dig för en intervju under ca: 45-

60 minuter, som kommer att spelas in och skrivas ut i text. Informationen kommer 

behandlas konfidentiellt och användas enbart i forskningssyfte. Plats och tid bestäms 

efter din tillgänglighet och bekvämlighet. 

 

Är du intresserad av att delta i vår studie mot ett friskare arbetsliv så bekräfta mailet så 

kontaktar vi dig med vidare information. Deltagare i studien får en kopia av uppsatsen 

när den blivit bedömd och godkänd. Du får gärna vidarebefordra mailet till kollegor 

du tror kan ha ett intresse av att delta i studien. 

 

Med vänlig hälsning, Johanna Andersson, Jonna Helmersson & Tova Skantz 

 

Hälsopedagogiskt forskningsarbete; kandidatuppsats, Akademin hälsa och välfärd vid 

Högskolan i Halmstad. 

 

Kontaktuppgifter: 

Studenter: 

Johanna Andersson; johand15@student.hh.se 

Jonna Helmersson; jonhel16@student.hh.se 

Tova Skantz; tovska16@student.hh.se 

Handledare: 

Jan Karlsson, Studierektor för Hälsopedagogiskt program; jan.karlsson@hh.se 

  

Information till dig som vill delta i en undersökning som genomförs av oss 

studenter under utbildning: 

 
Personuppgiftsansvarig: 
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Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av studenternas utbildning vid Högskolan i 

Halmstad som är juridiskt ansvarig för studenternas personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå 

Högskolan i Halmstad via epost registrator@hh.se eller telefon 035-167100. 

 
Dataskyddsombud: 

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 på reglerna för personuppgifter och har rätt att granska hur högskolans studenter och 

personal behandlar personuppgifter. 

 
Lagliggrund: Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke från de som deltar i studien. I 

enlighet med lagen om personuppgifter och lagring av uppgifter (GDPR) så kommer uppgifterna 

behandlas enligt ditt informerade samtycke och en samtyckesblankett kommer att undertecknas 

vid deltagande av intervjun. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla 

ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 

återkallandet. 

 

Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Personuppgifterna kommer bevaras till dess att uppsatsen är godkänd och kommer därefter att 

förstöras. 

Enligt EUs dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning 

eller att invända mot behandling av personuppgifter. Du har har alltid rätt att lämna klagomål till 

Datainspektionen. Du når dem via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-

657 61 00. 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett och informationsbrev för Intervju 

 

Samtycke till att delta i studien med syfte: Syftet med studien var att ur ett pedagogiskt 

perspektiv undersöka hur chefer ansåg att de arbetade hälsofrämjande på arbetsplatsen 

för såväl sina medarbetare som sig själva. 

 

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. Jag godkänner även att intervjun spelas in och transkriberas. 

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 intervjuperson 

 

....................................................................... 

 Namnförtydligande 

  

 

....................................................................... 

 Studenternas Underskrift 

 

....................................................................... 

 Namnförtydligande 

 

 

 

 

....................................................................... 

 Ort och datum 

 

 

Kontaktuppgifter studenter: 

Johanna Andersson: johand15@student.hh.se 

Jonna Helmersson: jonhel16@student.hh.se 

Tova Skantz: tovska16@student.hh.se 

Handledare: 

Jan Karlsson, studierektor för Hälsopedagogiskt program 

jan.karlsson@hh.se 

 



 51 

Informationsbrev till dig som vill delta i en undersökning som genomförs av oss 

studenter under utbildning: 

 

Studien har till syftet att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka hur chefer ansåg att de 

arbetade hälsofrämjande på arbetsplatsen för såväl sina medarbetare som sig själva 

 

Personuppgiftsansvarig: Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av 

studenternas utbildning vid Högskolan i Halmstad som är juridiskt ansvarig för 

studenternas personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Högskolan i Halmstad via 

epost registrator@hh.se eller telefon 035-167100.  

  

Dataskyddsombud: 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 på reglerna för personuppgifter och har 

rätt att granska hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter. 

  

Lagliggrund: Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke från de som deltar i 

studien. I enlighet med lagen om personuppgifter och lagring av uppgifter (GDPR) så 

kommer uppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke och en 

samtyckesblankett kommer att undertecknas vid deltagande av intervjun. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 

återkallandet. Alla uppgifter som kommer till oss kommer behandlas så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Personuppgifterna kommer bevaras till dess att 

uppsatsen är godkänd och kommer därefter att förstöras. Enligt EUs 

dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. Du har har alltid rätt 

att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via e- post: 

datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00. 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor (ca 2 min)  

● Kan du berätta lite kort om verksamheten och din roll i den? (antal anställda) 

● Hur länge har du arbetat i ledande roll på verksamheten? 

 

Hälsofrämjande  (ca 10 min) 

● Arbetar du hälsofrämjande? 

● Kan du beskriva vad hälsofrämjande arbete innebär för dig, och hur du arbetar 

med det? (Ge gärna konkreta exempel) 

● Finns det ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats? 

● Vad har ni för riktlinjer som chefer i verksamheten kring hälsofrämjande arbete?  

● Vilka förutsättningar känner du att du har som chef för att tillämpa det 

hälsofrämjande arbetet?; motivera gärna?  

 

Hälsa och välbefinnande (ca 10 min)   

● Hur skulle du beskriva hälsa för dig kopplat till arbetsplatsen?  

● Hur anser du att hälsa och arbete hör ihop? Vid ja; Kan de ge något konkret 

exempel? Vid nej; vill du förklara? 

● Reflekterar du som chef över din egna hälsa när du arbetar hälsofrämjande? 

(följdfråga: hur? varför inte?) 

● Hur inkluderar du din egen hälsa i ditt arbete?  

● Vad är en friskfaktor för dig på arbetsplatsen? 

● Hur gör du som chef för att skapa dessa friskfaktorer? 

 

Kompetens/Lärande (ca 15 min) 

● Erbjuds du kompetensutveckling på din arbetsplats? 

            vid ja; Anser du att detta främjar din hälsa?  

● Lärande på arbetsplatsen, vad innebär det för dig? 

● Hur anser du att lärande och kompetensutveckling hör ihop med hälsofrämjande 

arbete och hälsa? 
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● Anser du att du har tillräckligt med handlingsutrymme när det kommer till att 

utföra ditt uppdrag som chef? 

● Upplever du att du har möjlighet till att använda erfarenheter och vara kreativ i 

ditt sätt att arbeta hälsofrämjande?  

● Diskuterar och reflekterar ni över hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen, isåfall 

hur?  

 

Kasam (ca 10 min) 

● Hur anser du att ditt självförtroende är som chef? (Självkänsla) 

● Vad kan vara en motivation för dig till att arbeta hälsofrämjande? 

(Meningsfullhet) 

● Vad får dig att känna begriplighet i ditt arbetsroll, ge gärna ett konkret exempel? 

● Vad får dig att känna hanterbarhet i ditt arbete, ge gärna ett konkret exempel?  

● Anser du att du har tillräckligt med resurser för att möta upp de krav som ställs 

på dig som chef?  

 

Avslutande fråga (ca 2 min)  

● Finns det något mer du önskar att tillägga eller har tankar kring? 

 

Följdfrågor:  

● Ge gärna konkret exempel 

● Motivera gärna 

● Vid ja; kan du ge något konkret exempel? 

● Vid nej: vill du förklara?  

● Hur? 

● Varför inte? 

● Vid ja; anser du att det främjar din hälsa? 
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