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SAMMANFATTNING 
 
De förändringar som sker i arbetslivet med bland annat ökade krav, medför att det blir allt 
viktigare att bedriva folkhälsoarbete på denna arena. Det finns ett flertal studier som handlar 
om hur viktigt ledarskapet är, men endast en liten del av studierna tar upp chefers 
medvetenhet om ledarskapets påverkan på medarbetarna. Ledarens medvetenhet om sitt 
ledarskap har stor betydelse för medarbetarnas hälsa och chefen utgör den främsta 
arbetsmiljöfaktorn på många arbetsplatser. Syftet med denna studie är att studera kommunala 
chefers syn på hälsa, deras medvetenhet om ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa 
samt känslan av ansvar för medarbetarhälsan. För att studera ämnet användes kvalitativ 
forskningsmetod med halvstrukturerade personliga intervjuer. Resultatet visar att samtliga 
respondenter anser att en god hälsa är en viktig del av ett bra liv, och värdesätter en god hälsa 
högt. Medvetenhet om hur ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa varierar bland 
respondenterna. Det finns en medvetenhet hos respondenterna om att de påverkar 
medarbetarnas hälsa, men inte i vilken utsträckning de i själva verket gör det. Det finns även 
en ansvarskänsla för medarbetarnas hälsa hos merparten av respondenterna.  Denna 
ansvarskänsla grundar sig hos flera respondenter på att medarbetarnas hälsa är en viktig faktor 
för att uppnå verksamhetens mål. 
   
Nyckelord: ansvar, hälsa, ledarskap, medarbetare, medvetenhet, påverkan 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Changes in working life, such as higher demands, increase the importance of health 
promotion in this arena. Several studies show the great importance of leadership, but only a 
few studies look into the awareness among leaders about their influence on their subordinates’ 
health. The leader’s self-awareness about their own leadership has a great impact on the 
health of subordinates; in fact, the leader is the out most important factor for the working 
environment in several workplaces. The aim of this study is to explore the view on health, the 
awareness of the impact of leadership on the health of subordinates and to examine the sense 
of responsibility for the health of subordinates among municipality leaders. The subject was 
approached by using a qualitative study method with semi structured personal interviews. The 
result shows that all respondents regard good health to be an important element of a good life 
and value good health highly. The awareness about how leadership influences the health of 
the subordinates varies among the respondents. The awareness of the leadership’s impact 
exists among the respondents, but not to the full extent of its impact. There also exists a sense 
of responsibility for the health of the subordinates among most of the respondents. This sense 
of responsibility is founded upon the importance of the subordinate’s health as an important 
factor in achieving the goals of the corporation.               
 
Keywords: awareness, health, influence, leadership, responsibility, subordinate  
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1. INTRODUKTION 
 
Arbetsmarknaden har under senare år förändrats vilket har lett till att många företag har stora 
krav på medarbetarnas prestationer. Dessutom har möjligheten till inflytande över arbetet 
minskat, vilket leder till att medarbetarna får en liten kontroll över sin arbetssituation. På detta 
sätt riskeras också att känslan av att ha en trygg anställning försvinner hos de anställda och 
därmed också en viktig ingrediens för hälsa. Det är därför av stor vikt att de anställda får stöd 
från de organisationer som de arbetar inom för att förebygga att hälsan påverkas negativt.  
 
Av Sveriges befolkning beräknas cirka 4 miljoner människor vara i arbete och dessa 
människor tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Arbetslivet måste därmed 
ses som en del av hela livssituationen hos människor. På arbetsplatsen finns ett flertal faktorer 
som påverkar individens hälsa, både positivt och negativt, och det är viktigt att identifiera 
dessa faktorer för att kunna förbättra hälsan hos befolkningen.  
 
Den utveckling som sker inom arbetslivet bidrar till att det blir allt viktigare att bedriva 
folkhälsoarbete på denna arena. Studier som denna är därför betydelsefulla för framtida 
insatser inom folkhälsoarbetet då andra infallsvinklar om ämnet ”ledarskap och hälsa” kan 
framkomma. I framtiden är det också möjligt att ledarskapet får ännu större betydelse för 
medarbetarnas hälsa, då trycket att prestera samt att kunna vara flexibel hela tiden ökar. Det är 
också av stor vikt att det bedrivs fortsatta studier i ämnet om det ”medvetna ledarskapet och 
hälsa” för att visa på hur detta kan bidra till hälsosammare medarbetare.     
 
Då författarna har ett stort intresse för arbetsmiljö och hälsa, kändes valet av ämnesområde 
självklart. Efter att ha reflekterat över egna erfarenheter av olika chefer och hur deras olika 
ledarstilar påverkat oss som medarbetare, uppkom efterhand idén till denna uppsats. På 
arbetsplatsen har ledarskapet identifierats som en av faktorerna som påverkar hälsan hos 
medarbetarna, vilket stöds av ett flertal studier. Det finns däremot få studier som visar hur 
pass medvetna chefer är om hur deras ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa. Till följd av 
avsaknaden av denna typ av studier valde författarna därför denna vinkel som utgångsläge för 
uppsatsen. Studiens syfte utvecklades efterhand till att studera chefers syn på hälsobegreppet, 
chefers medvetenhet om ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa samt chefers känsla av 
ansvar för medarbetarhälsan.  
.    
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2. BAKGRUND 

 

2.1 Hälsobegreppet 

 
Enligt WHO (World Health Organisation) (1999) definieras hälsa som ”ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom 
eller handikapp". Denna definition har funnits sedan 1948, men det finns flera olika synsätt 
och utgångspunkter till begreppet hälsa. Enligt traditionell medicin tas utgångspunken i ett 
biologiskt synsätt där hälsa beskrivs som det tillstånd som statistiskt är det normala tillståndet. 
Hälsa är enligt detta synsätt frånvaro av sjukdom och en individ har fullständig hälsa endast 
om hon inte har någon sjukdom eller skada i kroppsorganen. En människa har därmed hälsa 
och arbetsförmåga förutsatt att hon inte har skada eller sjukdom som bidrar till 
funktionsnedsättning (Ekberg, 2006).  
 
Hälsa beskrivs också enligt Nordenfelt (1996) utifrån ett holistiskt synsätt där individers 
handlings- eller aktivitetsförmåga är utgångspunkt, snarare än fysiska eller biologiska 
tillstånd. Nordenfelt menar också att ha hälsa är relaterat till i vilken utsträckning människan 
har förmåga att förverkliga de grundläggande mål som är viktiga för henne och som hon själv 
värdesätter inom rimliga förutsättningar, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Detta synsätt 
placerar individen och hennes hälsa i ett sammanhang, och förutsättningarna för att återfå 
eller vidmakthålla hälsa ligger i samspelet mellan individen och de omgivande förhållandena 
hon befinner sig i. Det kan sägas att den holistiska hälsosynen således bygger på ett socialt-
interaktionistiskt synsätt och att hälsa påverkas av det samspel individen har med sin 
omgivning. Till omgivningen räknas också arbetsplatsen och de förhållanden som råder där, 
såväl fysiskt, organisatoriskt som socialt (Nordenfelt, 1996).     
 
Att hälsa inte kan anses vara något statiskt fenomen illustreras med hjälp av det såkallade 
hälsokorset nedan (se figur 1). Hälsokorset visar på en komplexitet i begreppen sjuk - frisk 
och den egna upplevelsen av att må bra eller dåligt. Hur individen själv upplever sin hälsa 
varierar från person till person. Till exempel kan en person med en sjukdom själv uppfatta sig 
må bra, medan en person som medicinskt sett är frisk kan uppfatta sig må dåligt (Rydqvist 
och Winroth, 2002).  
 

Figur 1. Hälsokorset som illustrerar komplexiteten för begreppen sjuk respektive frisk.  
 

 
                   Källa: Rydqvist och Winroth, 2002. 

FRISK 

 MÅR DÅLIGT 

  SJUK 

      MÅR BRA 



3 
 

2.2 Ohälsan i arbetslivet 

 
Mellan år 1999 och 2003 ökade sjukskrivningskostnaderna med nästan 50 procent och 2003 
uppgick de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och 
aktivitetsersättning till närmare 110 miljarder svenska kronor. Samma år uppgick antalet 
förtidspensioneringar till över en halv miljon. Orsakerna till denna kraftiga ökning bör enligt 
FHI (Folkhälsoinstitutet) (2004) snarast identifieras. Flera möjliga orsaker diskuteras idag, 
såsom rationaliseringar, ökat arbetstempo, äldre förvärvsarbetare, sjukskrivna arbetslösa, 
misslyckat försäkringssystem samt företagshälsovården med ett samhällsansvar (FHI, 2004).   
  
Den psykosociala arbetsmiljön hamnade i fokus under 1990-talet, då ett stort antal studier 
genomfördes som visade arbetsmiljöns stora inverkan på antalet sjukskrivningar. En av dessa 
studier, som baserades på arbetsmiljöundersökningar gjorda under hela 1990-talet, visar att 
det skett en ökning av personer som upplever att de har för höga krav och för liten möjlighet 
till kontroll över sitt arbete.  Denna ökning var störst bland anställda i kommun och landsting, 
och då främst bland kvinnor (FHI, 2004).  
 
Studier av personer som varit sjukskrivna 1-1,5 år visar att mellan 50-63 procent av dessa 
uppger att de är sjukskrivna helt eller delvis på grund av arbetet (Göransson et al, 2002;  RFV, 
2002).  

 

2.3 Strategier för hälsa inom arena arbetsplats 

  
Enligt WHO (1999) finns det 21 mål för hälsoarbetet som ska eftersträvas. Särskilt mål 13 tar 
upp vikten av hälsofrämjande vardagsarenor vilket inkluderar arena arbetsplats. Enligt målet 
ska minst tio procent av de medelstora eller stora företagen åta sig att tillämpa principer för en 
hälsofrämjande arbetsplats. Bland principerna nämns säkra arbetsmiljöer, hälsosamma 
arbetsmetoder samt uppmärksamhet på psykosociala riskfaktorer på arbetsplatserna. 
Arbetsplatsen är enligt WHO den arena där vuxna människor spenderar en tredjedel av sitt liv. 
Detta betyder att arbetsmiljön har en stor inverkan på människors hälsa. Den psykosociala 
arbetsmiljön kan leda till hälsoproblem och sjukdomar som även påverkar individen utanför 
arbetet.  
 
I Regeringens proposition (2002) Mål för folkhälsan tas elva viktiga målområden för 
folkhälsan upp. Dessa målområden syftar till att skapa bättre förutsättningar för Sveriges 
befolkning att förbättra sin hälsa. Målområde 4 i propositionen, ökad hälsa i arbetslivet, tar 
upp vikten av att ha ett arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor för att minska den 
arbetsrelaterade ohälsan. I propositionen betonas vikten av arbetsgivarnas roll för arbetsmiljön 
och hälsan hos medarbetarna. Genom att förbättra hälsan hos dem som befinner sig i 
arbetslivet kan även folkhälsan i stort förbättras. Den nationella folkhälsokommittén anger 
också att det är viktigt att anpassa de fysiska och psykiska arbetskraven till individens egna 
förutsättningar. För att uppnå en god hälsa i arbetslivet måste arbetet präglas av en säker och 
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trygg miljö, både fysiskt och psykiskt. I en hälsofrämjande arbetsmiljö bör vissa grundvillkor 
uppfyllas. Dessa är bland annat att ha kontroll över sitt arbete och utförandet av detta, samt att 
ha en normal arbetsbelastning. För att människor ska kunna ha en god hälsa under ett helt 
arbetsliv är det viktigt att arbetsmiljön är bra och detta är till stor del arbetsgivarens ansvar.   
 
Enligt SOU (Statens offentliga utredningar) (2002) är det i interaktionen mellan den anställde 
och arbetsplatsen som det går att finna lösningar på ohälsan i arbetslivet. Genom samverkan 
mellan dessa två kan ett hälsosammare arbetsliv skapas. Både den anställde och arbetsgivaren 
har ett gemensamt ansvar för att utforma arbetet så att den anställde orkar arbeta alla sina 
arbetsår. Detta kan ske genom att utforma arbetet efter individens egna möjligheter.  

 

2.4 Ledarskap och hälsa 

 
På många arbetsplatser utgör chefen den främsta arbetsmiljöfaktorn, vilket kan bidra till god- 
respektive dålig arbetsmiljö. Många chefer har inte utsetts till ledare på grund av att de har en 
potentiellt god ledarskapsförmåga, utan till följd av att de är framgångsrika i sin yrkesroll. 
Ofta är det tack vare lång utbildning och erfarenhet som en person hamnar i en chefsposition 
och det är inte alls säkert att personen intresserar sig för arbetslivspsykologi eller 
ledarskapsutveckling (Ljusenius & Rydqvist, 1999).  
 
Med hänsyn till de anställdas hälsa och arbetsglädje ska en bra ledare visa omtanke och 
intresse för sina anställda, se till att det är en bra struktur på arbetet, speciellt i stressfulla 
situationer. Ledaren ska även låta de anställda själva ha kontroll över sina arbetsuppgifter, ge 
egenmakt och möjligheter till delaktighet. Ledare har en stor inverkan på krav, kontroll och 
socialt stöd, vilket är känt för att påverka de anställdas hälsa starkt (Nyberg, Bernin & 
Theorell, 2005). 
 
I en litteraturstudie av Nyberg, Bernin och Theorell (2005) har en översikt över vilka studier 
som genomförts om ledarskap och vilka mönster man kan se i dessa studiers resultat tagits 
fram. Översikten visar att det finns ett flertal studier som handlar om hur viktigt ledarskapet 
är, men endast en liten del av studierna tar upp ledares medvetenhet om ledarskapets påverkan 
på medarbetarna. Även Dierendonck med flera (2004) tar upp bristen på studier inom detta 
ämne. Vance och Larson (2002) upptäckte i sin studie att den mesta litteraturen som handlade 
om ledarskap endast beskrev personliga egenskaper hos ledare och endast en liten del av 
studierna behandlade ledarskapets påverkan på anställda och deras hälsa.  
 
Figur 2 (se sida 5) är Bernin’s hälsoutbytesmodell om hur chefer kan påverka hälsan hos 
medarbetarna och hur detta sedan reflekteras tillbaka till arbetsgivaren. Chefens egna vanor, 
värderingar, kunskaper och strukturupplägg påverkar medarbetarens arbete, deras stressnivå 
och deras hälsoutfall. Medarbetarnas hälsoutfall i sin tur påverkar direkt chefen genom 
effektivitet och arbetsresultat (Nyberg, Bernin & Theorell, 2005). 
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Figur 2. Hälsoutbytes-modellen för arbetslivet visar den ömsesidiga påverkan som sker mellan chefer och 
medarbetare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Källa: Nyberg, Bernin & Theorell, 2005. 
 
 
2.5 Ledarskapets betydelse   

 
Att ha friska anställda är en strategisk resurs för företaget. Medarbetarnas kompetens, 
arbetsförmåga och engagemang påverkas av känslan av delaktighet, motivation, arbetsglädje 
och välbefinnande. Genom ett hälsofrämjande ledarskap kan god hälsa, hållbar arbetsförmåga, 
gemenskap och trivsel på arbetsplatsen uppnås (Ljusenius & Rydqvist, 1999). Även Angelöw 
(2002) samt Gunnarsdóttir och Björnsdottír, (2003) betonar vikten av ett ledarskap som är 
stödjande och uppmuntrande och tillåter delaktighet för att främja anställdas hälsa och 
välbefinnande.  
 
En studie av Danna och Griffin (1999) visar att medvetenheten om sambanden mellan 
människors arbete, deras hälsa och välmående på senare tid ökat. Studien visar också på att de 
anställda påverkas både fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt när de befinner sig på 
arbetsplatsen. Särskilt i relationen mellan medarbetare och chefer finns en koppling till hälsa 
och välbefinnande, något som kan få viktiga konsekvenser för de anställda.  
 
Det finns en uppenbar koppling mellan hälsa/välmående och det vardagliga arbetet 
(Blanchard, 1993). Många olika faktorer kan bidra till hög belastning eller stress hos de 
anställda på arbetet. Detta kan till exempel bero på liten personlig utveckling, för hög 
arbetsbelastning, konflikter på arbete, för mycket eller för lite ansvar, svagt socialt stöd eller 
många andra faktorer i en organisation (Nyberg, Bernin & Theorell 2005). Även Arvonen 
(1995) har studerat sambandet mellan ledarskapsbeteende och dess effekter hos medarbetare 
med avseende på stressreaktioner. Studien visar att det finns samband mellan olika 
ledarbeteenden och arbetsotillfredsställelse, vilket mäts i psykisk trötthet, psykosomatiska 
besvär och otrivsel. Blanchard (1993) diskuterar hur en dålig chef kan skapa ohälsa bland de 

CHEF/ARBETSGIVARE 

VANOR VÄRDERINGAR KUNSKAP STRUKTUR 

MELLANCHEF  
STRESS  
& 
HÄLSO-
UTFALL MEDARBETARE 



6 
 

anställda genom att utsätta dem för onödig stress. Detta genom att uppträda oförutsägbart, 
underminera de anställdas självkänsla genom att sätta dem i svåra situationer eller att ge för 
mycket respektive för lite stimulans.  
 
Det är enligt Aronsson och Sjögren (1994) främst den närmaste chefen som påverkar de 
anställdas hälsa och stressnivå. Detta då denne bestämmer arbetsuppgifterna för den anställde. 
Detta beskrivs även i en studie av Hogan, Raskin och Fazzini (1990) som visar att cirka 60-75 
procent av de anställda - oavsett arbetsplats, var undersökningen är gjord eller yrkesgrupp, 
rapporterar att den mest stressfulla faktorn i deras jobb är deras närmaste chef. 
 
I den longitudinella studien av Dierendonck med flera (2004), som tidigare nämnts, studeras 
sambandet mellan ledarskapsbeteenden och anställdas välmående. I studien används 
begreppet välmående för att beskriva människors självkänsla och miljön som de arbetar och 
vistas i. Resultatet visar att anställda, som har en bra självkänsla, rapporterar att deras 
närmaste chef har en aktiv och stödjande ledarskapsstil. Enligt Dierendonck visar dessa 
samband att ledaren har en viktig roll för att stärka de anställdas hälsa. Det är därför av stor 
vikt att ledare förstår hur deras beteende och ledarskap påverkar de anställda.  I en senare 
studie av Dierendonck med flera (2007) anges ett antal faktorer i ledarskapet som är viktiga 
för framgångsrika prestationer hos de anställda. Dessa är bland annat ledarskapsstil, 
kommunikationsförmåga, förmåga att ge respons samt att ge empowerment.  
 
Att tänka på sina anställda som individer är en viktig faktor i det hälsofrämjande ledarskapet 
(Nyberg, Bernin & Theorell 2005). Enligt Menckel och Österblom (2000) måste ledaren 
analysera sina anställda för att kunna uppnå hög effektivitet och en bra hälsa. Ledaren 
behöver kunna se strukturer och maktförhållanden bland de anställda för att kunna optimera 
sitt ledarskap. Genom att visa uppskattning och uppmuntran mot sina anställda kan ledaren 
främja god hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen. Ett socialt stödjande ledarskapsbeteende 
som detta förknippas enligt Arvonen (1995) med hög trivsel i arbetet, en god relation med 
närmaste chefen samt tydlig och stabil rollfördelning. 
 
I en artikel av Mumford med flera (2000) beskrivs hur ledare inte bara måste kunna formulera 
en fungerande arbetsplan utan även kunna implementera arbetsplanen på ett tydligt sätt, kunna 
ge stöd, kommunicera en vision samt vägleda och motivera medarbetarna. Ledaren måste 
även kunna förstå och samarbeta med andra, vilket ytterligare betonar vikten av att besitta 
social kompetens. Dock menar Mumford med flera att det inte är tillräckligt för ledaren att 
vara medveten om hur andra fungerar, utan ledaren måste även anpassa sitt beteende för att 
kunna hantera de behov eller krav som kommer från omgivningen. 
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2.6 Teorier att tillämpa i ledarskapet 

 
De faktorer som Mumford med flera (2000) beskriver som viktiga för en ledare att tänka på 
stöds av Antonovsky (2005) och hans teori om KASAM. Antonovsky myntade begreppet 
KASAM, som med ett salutogent synsätt studerar det friska hos människan. Begreppet 
KASAM står för en känsla av sammanhang och omfattar de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet betyder att individen förstår varför situationen 
ser ut som den gör. I arbetslivet har ledaren ett ansvar för att göra arbetssituationen begriplig 
för medarbetaren. Medarbetaren behöver till exempel veta vad som förväntas av denne. 
Genom att ge rätt verktyg, som till exempel tydliga instruktioner, rätt kompetens och så 
vidare, ges medarbetaren god möjlighet till att hantera sitt arbete. Ledaren behöver informera 
sina medarbetare om varför ett arbete behöver utföras på det sätt det gör och visa på vad just 
den personens arbetsinsats leder till. Detta skapar en känsla av meningsfullhet med arbetet för 
medarbetaren. KASAM:s tre komponenter kan verka vägledande i ledarskapet och vara ett 
verktyg i det hälsofrämjande arbetet. Genom att förstå den viktiga grund som de tre 
komponenterna utgör kan ledaren ta hänsyn till vad medarbetarna behöver för att kunna 
genomföra sitt arbete och samtidigt bevara sin hälsa och sitt välbefinnande (Antonovsky, 
2005).   
    
Kravens och kontrollens påverkan på de anställda och deras hälsa, och hur ledaren i sin tur 
kan påverka dessa beskrivs även i en modell av Karasek och Theorell (Theorell, 2003). Enligt 
krav- kontroll- stödmodellen (se figur 3) beskrivs hur individen påverkas av de krav som 
ställs och vilken kontroll individen har över dessa krav. I modellen tas även vikten av socialt 
stöd upp som en viktig tredje dimension. Modellen tar liksom KASAM upp vikten av 
hanterbarhet men i denna modell som känsla av kontroll på arbetet. Är kraven höga och 
kontrollen låg, finns en stor risk att medarbetaren blir spänd. Är kraven låga är risken att 
medarbetaren blir passiv och omotiverad. Graden av kontroll spelar stor roll för hur kraven 
kan hanteras av medarbetaren. Enligt modellen ger kombinationen av hög kontroll och höga 
krav en aktiv medarbetare. Även ett starkt socialt stöd kan bidra till att medarbetaren 
bibehåller sin hälsa. Detta sociala stöd kan till exempel komma från ledaren. 

Figur 3. Krav-kontroll-stöd modell som visar hur graden av krav, kontroll och socialt stöd påverkar individen.  
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Källa: Theorell, 2003. 
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2.7 Det medvetna ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa 

 
Chefer kan ha varierande människosyn och ha ett visst beteende till följd av denna 
människosyn. En chef med en positiv människosyn kan genom sitt ledarskap få personalen att 
känna sig delaktig och betydelsefull, visa större intresse och engagemang vilket resulterar i ett 
bra arbetsresultat. Den chef som har en negativ människosyn tenderar å andra sidan att direkt- 
och detaljstyra sin personal vilket leder till att personalen visar mindre intresse för jobbet. 
Denna typ av negativ människosyn kan följaktligen leda till att arbetsresultatet blir mindre bra 
(Ljusenius & Rydqvist, 1999). Även Hogan, Curphy och Hogan (2005) talar om vikten av 
ledarens personlighet för arbetsresultatet. De menar att ledare som är mer utåtriktade 
kommunicerar mer med sina anställda, vilket ökar möjligheterna för de anställda att förstå 
företagets målsättningar och vad som krävs för att uppnå dessa. Denna typ av kommunikation 
kan leda till bättre arbetsresultat.  
 
I en studie av Dierendonck med flera (2007) menar författarna att anställda är direkt 
påverkade av chefens beteende. Studien visar också att ledarna har dålig insikt om hur deras 
ledarskapsbeteende påverkar de anställda. Flertalet ledare i studien tenderade att överskatta 
sin ledarskapskompetens, jämfört med hur omgivningen skattar den.  
 
I Moshavi, Brown och Dodd (2003) studeras sambandet mellan ledarens medvetenhet om sitt 
ledarbeteende och hur det påverkar anställdas attityder och prestationer. Enligt studien är 
ledarens självmedvetenhet om sitt ledarskap av stor betydelse för medarbetarnas hälsa. 
Studiens viktigaste resultat visar att anställda till chefer som överskattar sin 
ledarskapsförmåga utför ett sämre arbete än anställda till chefer som inte överskattar sin 
ledarskapsförmåga.  
 
 
2.8 Kommunen som arbetsgivare 

 
Tillsammans är Sveriges kommuner landets största arbetsplats med över 840 000 anställda. 
Även om kommunerna skiljer sig åt på många sätt, är rollen som arbetsgivare gemensam för 
dem alla. Ofta är kommunen dessutom en av ortens största arbetsgivare. En bra 
arbetsgivarpolitik handlar om arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet och mångfald. Kommunen är ett 
tjänsteföretag, och kompetenta, ansvarstagande och engagerade medarbetare är en 
förutsättning för en fungerande verksamhet. En offensiv, genomtänkt och tydlig 
arbetsgivarroll är också en förutsättning för att behålla, vidareutveckla och rekrytera den 
personal som verksamheten kräver. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande är därför frågor 
som är viktiga för arbetsgivare att arbeta med. För kommunen är det en styrka att kunna visa 
på hur det arbetas med för att utveckla hälsosammare arbetsplatser (SKL, 2006).  
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2.8.1 Kommunen som studieobjekt 

 
Studieobjektet är chefer i en kommun i Sverige med cirka 38 000 invånare. Kommunen är en 
förortskommun till en storstad i Mellansverige. Totalt pendlar cirka 11 000 till och från 
kommunen varje dag. Cirka 2200 personer har kommunen som arbetsgivare och 110 personer 
är anställda på en chefsposition med personalansvar. I denna studie kommer 8 av de cirka 110 
cheferna att ingå. Den totala sjukfrånvaron för de anställda i kommunen uppgick till 8,8 
procent år 20071.  

                                                 
1 www.skl.se 2008-05-21  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Syftet med studien är att studera kommunala chefers syn på hälsa, deras medvetenhet om 
ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa samt känslan av ansvar för medarbetarhälsan 
hos cheferna.  
 
Frågeställningar: 
 

� Vilken syn har kommunala chefer på begreppet hälsa? 
� Hur medvetna är kommunala chefer om ledarskapets påverkan på medarbetarnas 

hälsa? 
� Vilket ansvar anser kommunala chefer att de själva har för medarbetarnas hälsa?  
 
 

4. MATERIAL OCH METOD  

 
För att uppnå uppsatsen syfte och kunna besvara frågeställningarna beslöt författarna att 
använda sig av en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskningsansats används i studier av 
”mjuk” data, såsom känslor, uppfattningar eller attityder. Studierna utförs vanligen genom 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel och Danielson 2003). Genom 
halvstrukturerade intervjuer får undersökningsdeltagarna möjlighet att själva framföra sina 
åsikter om ämnet. Halvstrukturerade intervjuer betyder att en intervjuguide finns, men att 
följdfrågor spontant kan ställas som frångår guiden (Trost, 2005). 
 
 

4.1 Urval 

 
En av författarna till uppsatsen genomförde tidigare fältstudier i kommunen och fick 
därigenom kontakt med en person som kunde erbjuda hjälp med praktiska problem, såsom till 
exempel tillgång till lokal och urval. Detta bidrog till att just den aktuella kommunen valdes 
som studieobjekt. Av kommunens totalt 110 chefer deltog 8 chefer i intervjuerna. Dessa hade 
mellan 3-150 medarbetare var.  
 
På grund av tidsbegränsningen för uppsatsen bestämdes att åtta intervjuer var ett lämpligt 
antal. Då tiden för att hitta lämpliga respondenter inte var särskilt stor beslöts om att via mail i 
kommunens internnät eftersöka intresserade respondenter. Mailet skickades via författarnas 
kontaktperson, som är en välkänd person för de flesta inom kommunen, till samtliga chefer 
med personalansvar i kommunen. I mailet bifogades författarnas missivbrev (se bilaga 1) samt 
en önskan från kontaktpersonen om medverkan från så många chefer som möjligt. Vid det 
första utskicket inkom fem intresseanmälningar, vilka valdes. Ett andra mail skickades ut som 
efterfrågade ytterligare tre intresserade. Genom det erhölls ytterligare fyra 
intresseanmälningar, varpå de tre första valdes. Intresseanmälan vidarebefordrades av 
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kontaktpersonen till författarna som via främst telefon, men även mail, kontaktade de 
intresserade och bokade tid för intervju. Vid denna personliga kontakt fick respondenterna 
själva välja var de ville genomföra intervjun. Av de åtta respondenterna valde sju att använda 
sina egna kontor som lokal, och en respondent bad om lånad lokal. Vid denna första kontakt 
med respondenterna informerades även om att intervjun skulle spelas in.   
 
    
4.2 Intervjuguide 

 
Intervjuguiden (se bilaga 2) konstruerades genom att titta på tidigare genomförda 
intervjustudier som haft ett liknande syfte. Utifrån ett antal av dessa frågor formulerades 
sedan åtta huvudfrågor som anpassades till denna uppsats syfte. Frågornas formuleringar sågs 
noga över för att se till att frågorna besvarade uppsatsens frågeställningar. Viktigt var även att 
frågorna formulerades på ett så enkelt och rakt sätt som möjligt för att undvika missförstånd 
hos respondenterna. Under datainsamlingens gång utvecklades dock två av frågorna i 
intervjuguiden då författarna efter de två första genomförda intervjuerna ansåg att dessa 
frågor inte ledde till tillräckligt uttömmande svar från respondenterna. Till följd av detta 
utvecklades frågan; ”Vad tycker du karaktäriserar ett bra ledarskap?” till att även fråga ”Vad 
tycker du karaktäriserar ett dåligt ledarskap?” samt ”Hur tror du att det bra/dåliga ledarskapet 
påverkar medarbetarna på arbetsplatsen?”. Frågan ”Har du gått någon kurs i 
ledarskapsutveckling i området arbetsmiljö/hälsa?” utvecklades till att först ställa frågan ”Har 
du gått någon ledarskapsutbildning?” och sedan, om inte en hälsoutbildning nämndes i svaret, 
”Har du, eller har du funderat på att gå någon utbildning om arbetsmiljö, inklusive där 
medarbetarnas hälsa tas upp?” Denna modifierade intervjuguide användes sedan för de 
återstående sex intervjuerna.     
 
 

4.3 Tillvägagångssätt 

 
Intervjuerna genomfördes i sju av åtta fall på respondenternas egna kontor. Dessa var alla 
avgränsade från omgivningen och genomfördes bakom stängda dörrar. Detta gällde även i det 
fall då lokal tillhandahölls av författarna. Tidsmässigt genomfördes fem av intervjuerna på 
förmiddagar, och tre av intervjuerna under eftermiddagar. Respondenterna informerades innan 
intervjun påbörjades om inspelning av intervjun, möjlighet att avbryta intervjun och att 
respondenten själv kunde välja att inte besvara frågor. Respondenten informerades även om 
användandet av det inspelade och transkriberade materialet. Slutligen informerades om att 
respondentens namn inte kommer att användas i uppsatsen och data kommer inte att kunna 
kopplas till respondenten som person. Innan intervjun påbörjades frågades respondenten om 
denne hade några frågor eller funderingar. Om så var, besvarades dessa. Dock hade beslut 
tagits av författarna om att inte repetera uppsatsens syften innan intervjun även om 
respondenten frågade efter detta. Anledningen till detta diskuteras vidare i 
metoddiskussionen. Intervjun genomfördes genom att en av författarna ställde frågor med 
hjälp av intervjuguiden. Utrymme för spontana frågor fanns, då en halvstrukturerad 
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intervjumetod tillämpades. Den av författarna som inte ställde frågor antecknade intressanta 
formuleringar, känslor, analyseringar och så vidare. Denne fick även i slutet av intervjun 
tillfälle att ställa kompletterande frågor om så behövdes. I slutet av intervjun fick även 
respondenten möjlighet att gå tillbaka till vissa frågor eller att ytterligare tillägga något. 
Intervjuerna pågick mellan cirka 20-40 minuter.   
 
 
4.4 Transkribering 

 
Då datainsamlingen var genomförd fördelades de åtta intervjuerna slumpmässigt mellan 
författarna och transkriberades därefter till Word-dokument. Den utskrivna transkriberingen 
varierade mellan sju och fjorton sidor per intervju. Texten skrevs med dubbelt radavstånd och 
breddad marginal på båda sidor av texten.  
 
 

4.5 Analysmetod 

 
Den analysmetod som använts är meningskoncentrering. Denna metod är enligt Kvale (1997) 
relevant för att fånga det väsentliga i intervjuerna i förhållande till frågeställningarna. 
Frågeställningarna användes även som teman att följa i analyseringen.   
 
Analysen av insamlad data skedde genom att författarna med hjälp av markeringspennor i 
olika färger för hand markerade de ord och stycken i de utskrivna transkriberingarna som 
besvarade frågeställningarna. Detta genomfördes av båda författarna för att undvika 
misstolkningar. Då markeringen var genomförd med en färg för respektive frågeställning 
kopierades dessa ord, fraser och meningar till ett nytt Word-dokument för varje separat 
frågeställning. Den kopierade texten ordnades i logisk följd efter intervjuperson. I detta skede 
jämfördes texten med de anteckningar som togs under intervjun. Ansåg författarna att något 
borde tilläggas i texten från egna anteckningar lades detta till. För att sammanställa resultatet 
utgick författarna från respektive frågeställnings sammanställda dokument för att hitta 
likheter, skillnader eller mönster hos respondenterna. Dessa skrevs sedan ner och lämpliga 
citat som förtydligade respondenternas svar valdes ut.   
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4.6 Etiska överväganden 

 
Etiska överväganden har vidtagits kontinuerligt under hela studiens bearbetning. Hänsyn har 
tagits till de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, uppsatta av Vetenskapsrådet (2002). 
 
Informations- och konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att respondenterna 
informerades, muntligt och skriftligt om studiens syfte, frivilligt deltagande och att materialet 
från intervjuerna behandlas helt konfidentiellt. Det upplystes även om vad resultaten från 
studien skulle användas till. Samtyckeskravet uppfylldes då respondenterna frivilligt anmälde 
sitt intresse till att medverka i intervjustudien. Det lämnades även information om deras rätt 
att när som helst avbryta intervjun. Nyttjandekravet infriades då det klargjordes för 
respondenterna att materialet endast kommer att användas i denna uppsats och sedan 
förstöras. 
 
Likaså har vid konstruktionen av intervjuguiden varje fråga noga övervägts för att inte 
uppfattas som kränkande eller på annat sätt störande för respondenten.   
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5. RESULTAT 

 
Resultatet redovisas i underrubriker efter de tre frågeställningarna: 
 

� Vilken syn har chefer på begreppet hälsa? 
� Hur väl medvetna är chefer om ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa? 
� Vilket ansvar anser chefer att de själva har för medarbetarnas hälsa?  

 
 

5.1 Respondenternas syn på hälsa 

 
Gemensamt för respondenterna var att samtliga värderade en god hälsa högt. Däremot 
definierades hälsa på varierande sätt av de olika respondenterna. Respondent 1 besvarade 
frågan Vad betyder det att ha hälsa för dig? genom att prata om de psykiska och fysiska 
delarna:  
 

”Att ha hälsa det är både psykiskt och fysiskt. Att kunna röra sig och kunna 

leva ett liv som man själv bedömer är ett gott liv. Bägge delarna är fysiskt 

och psykiskt”. 

 
Ordet ”ork”, och att hälsa är att ”orka med” återkom hos flera av respondenterna. 
Respondent 5 uttryckte sig så här: 
 

”Att ha hälsa betyder att ha ork, att vara aktiv, att orka vara delaktig, att 

orka leva!  Att orka vara med, att orka finnas till! Det är orken, alltså hälsa 

är ju grundläggande betydelse”. 

 
En respondent menade att det är få människor som är totalt friska ur medicinsk synpunkt, men 
att det trots detta går att känna välbefinnande, trivsel i tillvaron eller meningsfullhet. Just 
denna psykiska aspekt på hälsan påpekades av flera respondenter, och även hur vuxna 
individer själva är ansvariga för sin hälsa och själva behöver jobba på att ha en god hälsa.  
 
Att hälsan påverkas av individens arbetssituation påpekades av några av respondenterna. 
Respondent 3 uttryckte det som att ”hälsa är mycket att ingå i ett konstruktivt sammanhang”, 
medan respondent 1 beskrev det som ”det är att ha ett arbete”. Respondent 6 tyckte att 
hälsan påverkades av om individen var ”tillfreds med sin arbetssituation”.  
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5.2 Respondenternas medvetenhet om sin påverkan på medarbetarnas hälsa 

 
Respondenternas medvetenhet om hur deras ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa 
varierade. För att kunna beskriva resultatet till denna frågeställning används beskrivningar om 
hur chefer ser på ett bra, respektive dåligt ledarskap och ledarskapets påverkan på 
medarbetarna, vilken påverkansfaktor cheferna själva ser som viktigast för medarbetarnas 
hälsa samt på vilket sätt de tror att ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa.  
 
 
5.2.1 Respondenternas syn på bra respektive dåligt ledarskap 
 
För att få reda på vad respondenterna själva ansåg vara faktorer för ett bra ledarskap ställdes 
frågorna Vad tycker du karaktäriserar ett bra ledarskap? och Vad tycker du karaktäriserar ett 
dåligt ledarskap? Faktorer som upprepas av flera respondenter var tydlighet i ledarskapet, 
målstyrning, att se och bekräfta sina anställda, att vara lyhörd, att vara närvarande och 
delaktig samt att ha kontroll. Respondent 3 sammanfattade ett bra ledarskap enligt följande: 
 

”/…/ helhet, öppenhet, resultat och tydlighet /…/ ett bra ledarskap börjar i 

helheten, alltså varför är vi här, vad gör vi som understödjer något annat 

och samtidigt gäller det att ta ett helhetsgrepp om hur vår lilla enhet 

fungerar. Öppenhet, jag tror att det allra mesta tjänar på att sägas, 

naturligtvis inte om individer men om vi ska omorganiseras eller om vi ska 

göra. Resultat, ja vi måste ha fokus på att vi åstadkommer det vi ska göra. 

Och det tror jag tillsammans kan leda till en sorts tydlighet. Många skriker 

efter tydliga ledare och jag tror att många som börjar med att vara tydliga 

utan att ha resten och då blir det auktoritärt och kontraproduktivt”. 

 
Återkommande hos flertalet respondenter var att även om medvetenheten fanns om vilka 
egenskaper och faktorer som bidrar till det bra ledarskapet, så finns det inte alltid tid att ta 
hänsyn till dessa. Respondent 5 reflekterade över tidsbristen:  
 

”Oerhört viktigt att man faktiskt kör det här processandet hela tiden med 

personalen - och det hinner man inte alltid. Det är jättesvårt att hinna med 

att processa frågor med dem /…/ Och sen att få dem att tycka till om frågor 

så att de känner sig delaktiga, det är också en fråga om att hinna med. Det 

är inte så att man hinner alltid fast man gärna skulle vilja”. 
 
På frågan om vad som karaktäriserar ett dåligt ledarskap svarade många av respondenterna 
med motsatserna till de faktorer de angett som egenskaper hos en bra ledare, det vill säga till 
exempel att inte vara tydlig i sitt ledarskap eller om vilka mål som ska uppnås, att inte 
respektera och lyssna till sina anställda, att inte se och bekräfta medarbetarna samt att undvika 
att hantera konflikter. Respondent 8 beskrev ett exempel på dåligt ledarskap så här: 
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”Ja men det är ju när man bara fattar beslut utan att förankra beslutet, utan 

att fråga och få med sig personalen. Men man ska aldrig vänta på att man 

ska få alla med sig, för det får man aldrig, men tillräckligt många ska vara 

med. Den som är en dålig ledare struntar ju i det här och kör på bara, och 

kanske favoriserar vissa personer och det är det värsta man kan göra”. 

 
Respondenterna fick frågan Hur tror du att det bra/dåliga ledarskapet påverkar medarbetarna 
på arbetsplatsen? Respondent 4 funderade omkring hur ett dåligt ledarskap kan påverka 
stressnivån hos medarbetarna genom att delegera för mycket, eller för lite, ansvar: 
 

”Att lämna över för mycket ansvar eller att lämna bort ansvar som inte folk 

har kapacitet eller utbildning att klara av /…/ en ledare måste se till att det 

inte blir för stor stress hos medarbetarna, eller för lite att göra, det är lika 

mycket stress det”. 
 
Flera av respondenterna tog under intervjun upp vad som kan skapa trygghet, eller otrygghet, 
hos medarbetarna. Genom ett bra ledarskap kan trygghet hos medarbetarna skapas, tillit för 
sin chef och att prestationsnivån hos medarbetarna höjs. En respondent trodde även att 
sjukskrivningar kan bero på ledarskapet. 
 
Genom ett dåligt ledarskap skapas å andra sidan otrygghet enligt flera av respondenterna. 
Enligt respondent 3 kan detta ske till exempel då ledaren vill införa nya saker och gå in och 
styra när det inte behövs. Respondent 6 och respondent 7 sammanfattade det bra respektive 
dåliga ledarskapets påverkan på medarbetarna enligt följande: 
 

”Ett bra ledarskap skapar ett lugn i arbetsgruppen, det skapar en trygghet. 

Det tror jag skapar hälsa i arbetssituationen. Det andra det skapar en 

rädsla, det skapar en förvirring, det skapar otrygghet”. [Respondent 6] 
 
”Ett dåligt ledarskap - du får inte tillit och trygghet i gruppen. En god ledare 

så känner man en trygghet, och man känner sig stimulerad på sin 

arbetsplats”.[Respondent 7] 
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5.2.2 Respondenternas anpassning till medarbetarna 
 
Som svar på frågan Anpassar du ditt ledarskap till olika medarbetare? samt följdfrågorna (Om 

ja) Varför och på vilket sätt? eller (Om nej) Varför inte?, beskrev respondent 6 och 
respondent 8 två olika tydliga strategier på hur de gör för att skapa trygghet genom att 
anpassa, respektive inte anpassa, sitt beteende för olika medarbetare:  
 

”Jag beter mig nog ganska lika oavsett [syftar på att anpassa sitt ledarskap 
till olika medarbetare] /… / det ska vara ganska förutsägbart [beteendet] jag 

ska förhålla mig på ett sätt så att det ska skapa trygghet och då ska de veta 

lite var de har mig”. [Respondent 6] 
 

”/…/ men det är ju så situationsanpassat, eller individanpassat kanske jag 

ska säga. Alltså jag tar det med bönder på bönders vis och lärare på latin 

som man säger, inte riktigt men det är något åt det hållet”. [Respondent 8] 
 
På frågan Uppmuntrar du dina medarbetare, och i så fall hur? svarade flera respondenter att de 
tyckte att det var svårt att ge uppmuntran och feedback, mycket beroende på hur många 
medarbetare respondenten hade under sig. Även i frågan om uppmuntran fanns tidsbrist som 
en förklaring till varför det ibland kändes otillräckligt. En respondent menar att denne jobbar 
på att ta sig tid till att ge beröm och feedback. De flesta respondenter var dock medvetna om 
att uppmuntran och feedback var viktigt för medarbetarna, precis som de själva hade ett behov 
av att få feedback av sina egna chefer.  
 

”Alltså det är någonting som jag tycker är svårt för det är svårt att få en 

uppmuntran till var och en. Det är ju jätteviktigt att jag försöker verkligen 

tänka på att så fort som jag liksom hör om någon som har gjort någonting 

som har blivit bra, så försöker jag säga det till den. Jag vet ju också att det 

är viktigt att få feedback /…/ får fler positiva i arbetsgruppen /…/ mer positiv 

stämning /…/ en större tolerans hos enskilda medarbetare att klara svåra 

saker”. [Respondent 6] 
 

”Det är jätteviktigt, att man känner att man får stöd och uppmuntran från sin 

chef. Men jag tror att jag skulle kunna vara bättre på det. Från att ha varit 

mestadels kvinnor, som har varit lite rädda och levt i det här manssamhället 

hela tiden liksom, lyfts upp och gör oanade saker, för att de får uppmuntran, 

att man ser dem, och att det ger utveckling och så vidare”. [Respondent 2] 
 
Respondent 3 berättade att bara genom att lyssna på sina medarbetare kan mycket uppnås; 
 

”Det finns personer som är i behov av att gnälla, och bara liksom att 

lyssna utan att göra så … mycket så är det också en uppmuntran på ett 

sätt”.  
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5.2.3 Respondenternas medvetenhet om påverkansfaktorer på medarbetarnas hälsa 
 
På frågan Vilka faktorer på arbetsplatsen tror du påverkar medarbetarnas hälsa? var bland 
annat privatlivet, den psykosociala arbetsmiljön, den fysiska arbetsmiljön och 
arbetsbelastning faktorer som nämndes av flera respondenter. Även ledarskapet nämndes av 
de flesta respondenter. Varierade svar från respondenterna angavs på frågan Vilken faktor på 
arbetsplatsen tror du påverkar medarbetarnas hälsa mest? Några av respondenterna ansåg den 
psykosociala arbetsmiljön vara den viktigaste faktorn. En respondent beskriver förmågan att 
kommunicera om allt som rör arbetet och arbetsplatsen som den viktigaste påverkansfaktorn. 
Några av respondenterna har jämförliga tankegångar och uttrycker den viktigaste 
påverkansfaktorn till att vara en i sammanhanget eller att vara delaktig i arbetet och se målet 
med arbetet. Konflikter angavs av de resterande respondenterna som den viktigaste 
påverkansfaktorn på medarbetarnas hälsa.  
 
 

5.3 Respondenternas känsla av ansvar för medarbetarnas hälsa 

 
Respondenternas svar på frågan Vilket ansvar tycker du att du som chef har för medarbetarnas 
hälsa på arbetsplatsen? var till stor del likvärdiga. Merparten av respondenterna ansåg sig ha 
ett ansvar för medarbetarnas hälsa, även om åsikterna kring hur stort detta ansvar var 
varierade mellan lite och mycket ansvar. En respondent menade att det var en stor del av 
jobbet som chef att se till att hälsan på arbetsplatsen var bra. En annan respondent menade 
dock att ansvaret var begränsat och något som chefen och medarbetarna måste dela på. Flera 
respondenter visade också tydligt att det ansvar de hade för medarbetarnas hälsa begränsades 
till arbetsplatsen och att de inte hade något att göra med medarbetarnas hälsa i privatlivet. En 
av respondenterna uttryckte problemet med att ansvaret för hälsan enbart begränsas till 
arbetsplatsen enligt följande:  
 

”Däremot har jag inte ett ansvar för hälsa utanför arbetsplatsen /…/ och det 

här kan ju vara väldigt svårt ibland för det här går ju ihop liksom”. 

[Respondent 6]  
 
Ytterligare ett par respondenter nämnde den privata hälsan i sammanhanget och menade att 
det var viktigt att medarbetaren fick prata om den. De ansåg då att de själva som chefer fick se 
till att det inte påverkade arbetet i för stor utsträckning och i stället försöka finna en lösning på 
problemet.   
 
En anledning till att respondenterna tyckte sig ha ett ansvar för medarbetarnas hälsa var att det 
var nödvändigt för att dessa skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande 
sätt. Vid frågan om ansvaret för medarbetarnas hälsa menade en respondent att det är där en 
chefs ansvar ligger, att se till att ha en fungerande arbetsplats. Ytterligare två respondenter var 
samstämmiga i detta och uttryckte följande: 
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”/.../ alltså jag har ju ansvaret att de ska finnas här även i övermorgon /.../ 

för vi har ett jobb att göra /…/ det är ju ansvaret för verksamheten som det 

grundar sig i”.  [Respondent 3] 
 
”Mitt övergripande ansvar är ju inte att ta hand om mina medarbetare 

egentligen utan mitt övergripande ansvar är ju att se till att ett bra jobb blir 

utfört /…/ och uppgiften kan inte bli väl utförd om inte medarbetarna mår 

bra”. [Respondent 5]   
 

Ett par av respondenterna uttryckte att de inte ansåg sig ha ett ansvar för medarbetarnas 
hälsa. De menade att hälsan var något medarbetarna själva fick ta ansvar för och att 
huvudansvaret ligger hos varje individ. Dock menade dessa respondenter att de gärna 
uppmuntrade och stöttade medarbetarna till en hälsosam livsstil, även om de inte tyckte sig 
ha ett ansvar för det.  
 
Av svaren på frågan Vilket ansvar tycker du att du som chef har för medarbetarnas hälsa på 
arbetsplatsen? kunde även utläsas på vilket sätt respondenterna tog ansvar för medarbetarnas 
hälsa. Svar som framkom var att ansvaret kunde tas genom att pusha folk åt rätt håll och 
försöka förstå vilka behov som finns hos medarbetarna. Flera respondenter nämnde vikten av 
att se medarbetarna och att vara tillgänglig, och att man som chef måste vara lyhörd och 
vaksam på arbetsplatsen. Respondent 6 talade om att: 
 

”Man ska vara vaksam på konflikter, man ska vara vaksam på om det blir 

spänt i gruppen, om det är väldigt stressigt och det kommer många signaler 

att man är frustrerad att man hinner inte och så vidare. Så det gäller ju att 

hela tiden vara vaksam. Och det är så klart att det är ju mitt ansvar. Att 

förstå och i sånt fall också kunna göra någonting åt det, som inte är bra”. 

 
Att vara tillgänglig för medarbetarna på arbetsplatsen anses vara en viktig del i chefskapet. 
Det anses viktigt att som chef ta sig tid för att lösa problem som uppstår. Flertalet av 
respondenterna nämner också att det är viktigt att finna dessa lösningar tillsammans genom ett 
samarbete mellan medarbetare och chef. 
 
Att se sina medarbetare, samt visa detta, ligger också i fokus när det talas om vilket ansvar 
chefen har. Om någon mår dåligt, kan denne stöttas i att söka läkarhjälp, eller så kan det 
undersökas om det kanske handlar om otrivsel på arbetsplatsen. Vad som då är viktigt enligt 
respondent 1 är att vara positiv, och att kunna hjälpa till om någon inte trivs på arbetsplatsen 
samt även vikten av att som chef uppmuntra och berömma medarbetarna för att de ska må bra 
på arbetsplatsen. Respondent 7 ser det som sitt ansvar att kunna ta snabba beslut om 
rehabilitering när tecken för att detta behövs uppstår och förklarar detta på följande sätt: 
 

”/…/  jag tror ju på det här med rehabilitering, det tror jag jättemycket på, och 

det är ett arbetsgivaransvar. Att man kanske är lyhörd och är snabbare in med 

den insatsen, att man tar tag i det”.   
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5.3.1 Respondenternas tankar om ledarskapsutbildningar 
 
Vid frågorna Har du gått någon ledarskapsutbildning? och (Om inte hälsa nämns) Har du, 
eller har du funderat över att gå någon utbildning om arbetsmiljö, inklusive där medarbetarnas 
hälsa tas upp? uppgav flera av respondenterna att det kändes viktigt att få utbildning inom 
området men att få av dem hade tagit initiativ till detta själva. De flesta av respondenterna sa 
att de hade gått utbildningar eller haft kursdagar av denna typ genom kommunen. Några 
respondenter ansåg också att den egna arbetsplatsen kontinuerligt arbetade mycket med dessa 
frågor i sin egen dagliga verksamhet. Ett par av respondenterna var engagerade i fackligt 
arbete och fick utbildning om hälsa och arbetsmiljö genom den verksamheten, och en av 
respondenterna tyckte sig ha tillräckligt med kunskap från sin utbildning inom 
beteendevetenskapen. Endast en av respondenterna hade övervägt att vidareutbilda sig särskilt 
inom området medarbetarhälsa och uttryckte det enligt följande;  

 
”Det har jag faktiskt funderat på. Jag tänker liksom att det vore väldigt bra att 

göra det så man får mer kött på benen”. [Respondent 6] 
 
En annan respondent hade inte tänkt gå någon utbildning inom medarbetarhälsa men menade 
att denne ändå försöker känna av både den psykiska, känslomässiga och fysiska hälsan på 
arbetsplatsen. Respondenten menade också att om det behövdes så fanns det resurser i form 
av företagshälsovård som kunde hjälpa till.  
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6. DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att studera kommunala chefers syn på hälsa, deras medvetenhet om 
ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa samt känslan av ansvar för medarbetarhälsan 
hos cheferna. I följande avsnitt diskuteras hur detta uppnåtts genom studiens metod och 
resultat. Även en diskussion om fortsatta studier och denna studies relevans för det fortsatta 
folkhälsoarbetet återfinns under denna rubrik.  
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
 
6.1.1 Urval 
 
Gällande urvalet av respondenter till studien kan flertalet faktorer diskuteras. Önskvärt hade 
varit att göra ett strukturerat urval bland de 110 cheferna med personalansvar i kommunen 
efter till exempel kön, ålder, yrkesgrupp och antal år som chef. På grund av den knappa tiden 
kunde dock inte ett strategiskt urval genomföras. Istället användes ett så kallat 
bekvämlighetsurval genom att använda de respondenter som anmält sitt intresse att medverka 
i studien. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är dock, enligt Trost (2005), att det kan bli 
för många personer som är säregna i vissa avseenden. I denna studie kan det vara så att endast 
personer med ett intresse för hälsa och ledarskap har visat intresse att delta. Detta kan då ge 
ett vinklat resultat om endast de chefer som redan är medvetna om deras betydelse för 
medarbetarnas hälsa har anmält sig.  
 
Då författarna använt sig av en kontaktperson för att få tag på intervjupersoner, kan urvalet ha 
blivit snedvridet. De som anmält intresse kan ha gjort detta för att de känner kontaktpersonen 
genom arbetet, och därmed känt sig manade att medverka just av denna anledning. Genom att 
använda sig av någon som hjälper till att få tag på personer att intervjua finns det risker. En av 
riskerna är att de som ska hjälpa till är alldeles för hjälpsamma i sådan mening att de försöker 
styra urvalet så att vi ska få ”intressanta” personer att intervjua eller sådana som ”har åsikter” 
eller är ”kunniga” (Trost, 2005). 
 
Då författarna inte själva kunde påverka urvalet till följd av det låga antalet 
intresseanmälningar, kunde inte heller olika faktorer som kön, ålder, antal år som chef med 
mera tas hänsyn till. Med detta medföljde en snedfördelning gällande bland annat kön och 
ålder. Av de åtta respondenterna var endast två män varpå inga skillnader eller likheter kunde 
studeras mellan könen. Någon större spridning i ålder var inte heller möjlig varpå inte heller 
skillnader eller likheter i olika åldrar kunde studeras.  
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6.1.2 Intervjuguide 
 
Förändringen av intervjuguiden skedde direkt efter att de två första intervjuerna var 
genomförda då författarna fick en känsla av att formuleringen av frågorna inte gav tillräckligt 
uttömmande svar. Utvecklingen av frågorna ledde till svar från respondenterna som bättre 
besvarade frågan och även var mer uttömmande. Detta gjorde att författarna fick ut mer 
material av intervjun då intervjutiden tydligt förlängdes i tid. En annan effekt av förändringen 
av intervjuguiden kan ha varit att det inkommit olika svar från respondenterna, vilka av 
författarna har bedömts utifrån samma synsätt. 
 
 
6.1.3 Tillvägagångssätt 
 
Alla respondenter antogs ha läst igenom det utskickade missivbrevet där studiens syfte 
beskrevs. Författarna gjorde därför ett medvetet val att inte repetera studiens syfte i 
anknytning till intervjuerna, för att inte ”färga” respondenternas tankar och åsikter och för att 
få så spontana svar som möjligt. Ett antagande kan även göras om att respondenten har en 
känsla av att vilja ge ”det rätta svaret” på frågorna som ställs och anpassa svaren till syftet, 
även om det inte är riktigt sanningsenligt. Beslutet om att inte repetera syftet gjordes för att 
förhindra inkorrekta svar från respondenterna som möjligtvis inte skulle återspegla 
verkligheten utan vinklas av respondenten då syftet skulle ha funnits så aktuellt i minnet.  En 
annan möjlig effekt av valet att inte repetera syftet innan intervjun är att respondenternas 
tankegångar kring ämnet blivit ”stängda” då de inte fick ämnet för intervjun upprepat. Denna 
effekt bör dock inte ha spelat så stor roll för respondenternas svar, då syftet med studien just 
var att undersöka medvetenheten. Om respondenten besvarade frågorna som ställdes utan en 
medvetenhet om sin egen påverkan på medarbetarnas hälsa, så fanns uppenbarligen inte denna 
medvetenhet, vilket var syftet att undersöka.  
 
Fördelningen av intervjutiderna var generellt sett bra. Med det menas att det fanns god tid för 
förberedelse och även tid för reflektion i direkt anknytning till intervjun. Respondenterna gavs 
tid att ställa frågor innan intervjun samt att slappna av innan själva inspelningen påbörjades. 
Dock blev fördelningen av intervjuer något tät under en dag till följd av en hastig ombokning 
av en av respondenterna. Detta gjorde att tiden emellan intervjuerna blev kort vilket i sig 
medförde en känsla av stress hos författarna. Detta kan ha påverkat respondenternas känsla av 
lugn och känslan av att ha god tid på sig att besvara frågorna.  
 
Metodvalet för studien kändes lämpligt då författarna var ute efter att studera medvetenhet 
hos chefer. Det bästa sättet att göra detta var enligt författarna genom en intervjustudie. I en 
personlig intervju kan intervjupersonen beskriva sina känslor och tankar på ett sätt som inte är 
möjligt i en kvantitativ studie.   
 
För analysmetoden användes meningskoncentrering med frågeställningarna som teman. 
Denna metod kan medföra en viss risk att relevanta bifynd kan förbises. Detta har författarna 
försökt att undvika genom att läsa och noggrant studera de transkriberade intervjuerna.  
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6.1.4 Trovärdighet, fasthet, opartiskhet  
 
Tack vare att denna uppsats är författad av två studenter kunde intervjuer genomföras med 
åtta respondenter. Antalet respondenter anses vara tillräckligt stort för att ge resultatet 
tillförlitlighet.  
 
Trovärdigheten styrks då frågorna har formulerats tydligt och även då författarna utvecklat 
vissa frågor för att få mer uttömmande svar.   
 
Intervjuguidens frågor ställdes på ett sådant sätt att de inte skulle vara ledande. Frågorna i 
intervjuguiden hade möjligtvis kunnat specificeras ytterligare för att kunna besvara 
frågeställningarna än mer noggrant. En pilotstudie för att öka intervjuguidens trovärdighet 
hade varit önskansvärd om tid för detta funnits. 
 
Studiens fasthet hade kunnat styrkas ytterligare om kontrollfrågor använts, där aspekterna blir 
undersökta ännu en gång. Något som författarna har kommit på i efterhand var att det hade 
varit bra att använda sig av triangulering som metod. Då hade fler frågor som behandlade 
samma ämnesområde kunnat användas. Detta skulle då ringa in problemet och ytterligare 
stärka fasthet i studien.  
 
 
6.1.5 Objektivitet och överförbarhet 
 
Genom att författarna har läst mycket material om ämnet innan föreligger en viss risk för att 
detta har påverkat resultatet på grund av den förförståelse som uppkommer av detta. Det har 
författarna dock varit medvetna om och har därför försökt att minska inflytande av egna 
tankar och förförståelse.  
 
Under intervjuerna har författarna i så stor utsträckning som möjligt intagit en professionell 
roll och inte låtit egna åsikter och förväntningar visas. Trots detta är det möjligt att egna 
åsikter kan ha påverkat resultatet både under själva datainsamlingen och även under arbetet 
med att sammanställa resultatet.  
 
Urvalet har inte valts ut personligen av författarna då respondenterna själva visat sitt intresse 
och anmält sig till studien. En hög kvalitativ överförbarhet kan inte uppfyllas, då studiens 
resultat inte kan generaliseras till att gälla alla chefer inom kommunal verksamhet. Detta är 
till stor del till följd av studiens bekvämlighetsurval.    
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6.1.6 Etikdiskussion 
 
Under studiens gång har inga svårigheter med de fyra forskningsetiska principerna, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, uppstått. De 
forskningsetiska principerna som har tillämpats under hela uppsatsens gång har fungerat som 
ett stöd i till exempel utformningen av intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna. 
Ingen av respondenterna ifrågasatte studiens syfte eller användningsområde. Samtliga 
respondenter godkände hur författarna till studien skulle använda sig av varje respondents 
intervjumaterial, det vill säga att det inspelade och transkriberade materialet förstörs efter 
uppsatsens godkännande. Flertalet respondenter uttryckte en önskan om att materialet 
behandlades anonymt, vilket författarna redan innan hade tagit beslut om. Merparten av 
respondenterna uttryckte även en önskan om att få ta del av den färdiga uppsatsen. 
 

 
6.2 Resultatdiskussion 
 

 

6.2.1 Synen på hälsan 

 
Samtliga respondenter svarade att en god hälsa är en viktig del av ett bra liv. Detta kan tolkas 
som att respondenterna värdesätter en god hälsa högt. Som beskrivet i bakgrunden innefattar 
WHO:s definition av hälsa både det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet (WHO, 
1999).  Merparten av respondenterna svarade på frågan om hur de ser på begreppet hälsa med 
en eller flera av dessa aspekter. Dock kunde inte alla respondenter innefatta alla av 
hälsodefinitionens tre dimensioner i sitt svar. Intressant är att just orden ”ork” och ”orka med” 

återkom hos flera respondenter när frågan om vad hälsa innebar för dem ställdes. Orden 
användes både i samband med individers vardag men även i samband med arbetssituationen. 
Respondenterna ansåg det viktigt för hälsan att orka med sitt liv i helhet och med de krav som 
ställs i vardagen och på arbetet. Ytterligare diskussion om krav och kontroll återfinns längre 
fram i diskussionen.  
 
Kopplingen om hur hälsans tre dimensioner, de fysiska, psykiska och sociala, kan påverka 
varandra togs dock bara upp av en respondent. Denne respondent utvecklade sedan tanken om 
att en individ ur en medicinsk synvinkel kan anses ha dålig hälsa, men ändå känna sig relativt 
frisk. Detta tankesätt stämmer väl överens med det i bakgrunden beskrivna hälsokorset 
(Rydqvist och Winroth, 2002), som tar upp just denna komplexitet. Som chef kan det anses 
viktigt att vara medveten om vikten av alla tre dimensioners betydelsefulla påverkan på 
hälsan. Då hälsa kan uppfattas från en subjektiv synvinkel och inte endast definieras efter 
närvaron eller avsaknaden av sjukdomar, är det speciellt viktigt att medvetet tänka på även de 
psykiska och sociala aspekterna av hälsan på arbetsplatsen. Den arbetande vuxna människan 
spenderar så pass mycket av sin vakna tid på arbetsplatsen att det som sker där oundvikligen 
påverkar hans eller hennes psykiska och sociala välbefinnande, och självklart även det fysiska 
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välbefinnandet. Detta innebär att alla hälsans dimensioner bör reflekteras över och inkluderas 
i samtal om hälsa.   
 
Flera respondenter tog under intervjun upp vikten av den psykosociala arbetsmiljön och i viss 
utsträckning även hur den kan påverka medarbetarna. Exempel på detta var tankar om hur det 
påverkar individens uppfattning av sin egen hälsa om denne känner sig trygg eller otrygg på 
sin arbetsplats. Detta beskrevs även av några av respondenterna som hade reflekterat över hur 
de kunde få sina medarbetare att känna sig just trygga på arbetsplatsen genom sin chef och 
dennes ledarskapsstil. Detta togs även upp av Blanchard (1993) som diskuterade hur ett 
oförutsägbart ledarskapsbeteende kunde skapa ohälsa hos medarbetarna genom onödig stress.  
Dock kunde inte denna tanke självständigt utvecklas till insikten om hur denna viktiga känsla 
av trygghet på arbetsplasten kan leda till hälsa hos medarbetarna. Enligt författarna är insikten 
om hur en känsla av otrygghet, oavsett anledning, på arbetsplatsen kan leda till ohälsa hos 
medarbetarna genom till exempel en ohälsosamt hög stressnivå, ännu viktigare.   
 
De två teorierna, Antonovsky’s (2005) KASAM samt Karasek och Theorells (Theorell, 2003) 
modell om krav-kontroll och stöd, som presenterats i bakgrunden, har på olika sätt kunnat 
återfinnas under intervjuerna. Flera av respondenterna talade om hur viktigt det var att 
medarbetarna hade en känsla av delaktighet och sammanhang på arbetsplatsen samt hur 
graden av krav och kontroll kunde påverka medarbetarna. Formuleringar så som ”tydlighet i 
ledarskapet och om verksamhetens mål” återkom hos de flesta respondenter, vilket kan ses 
som ett sätt att öka graden av kontroll hos medarbetarna. En respondent talade om hur viktigt 
det var att ge medarbetarna rätt verktyg för att kunna utföra sitt arbete. Detta är en viktig 
synpunkt, men som tidigare diskuterats kan problem uppstå när gruppen av medarbetare är för 
stor för chefen att överblicka. Är gruppen för stor finns det en ökad risk att medarbetarna inte 
ges de rätta verktygen.  Även om vissa av respondenterna själva inte insåg på vilket sätt dessa 
faktorer påverkar medarbetarna fanns en insikt om att det var viktigt att se över dessa delar. 
  
Att graden av krav, både för låga och för höga, påverkar medarbetarna verkar de flesta av 
respondenterna vara medvetna om. Under merparten av intervjuerna framkom dock inte att 
det, bland andra faktorer, faktiskt är respondenterna själva som kan reglera graden av krav. 
Självklart kan brist på resurser bidra till en för hög grad av krav på medarbetarna, men enligt 
författarna till denna uppsats är en av en chefs arbetsuppgifter att fördela arbetet, kraven, så 
att det blir en hållbar arbetsbelastning för varje enskild medarbetare.  
 
 

6.2.2 Medvetenheten om det egna ledarskapets påverkan 

 
Enligt tidigare forskning är det chefen som är den främsta arbetsmiljöfaktorn på arbetsplatsen 
(Ljusenius & Rydqvist, 1999). Flera forskare menar att det främst är den närmaste chefen som 
påverkar de anställdas hälsa och stressnivå (Hogan, Raskin & Fazzini, 1990). Enligt studien 
av Moshavi, Brown och Dodd (2003) är ledarens självmedvetenhet om sitt ledarskap av stor 
betydelse för medarbetarnas hälsa. Det har visat sig i studier, bland annat av Dierendonck 
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med flera (2007), att ledarna har dålig insikt om hur deras ledarskapsbeteende påverkar de 
anställda. Detta stämmer dock inte till fullo i denna studie, då flera av respondenterna visar på 
en viss grad av medvetenhet om det egna ledarskapets betydelse. Flera av respondenterna 
nämnde ledarskapet som en påverkansfaktor för medarbetarnas hälsa. Medvetenheten om att 
ledarens beteende påverkade medarbetarna fanns hos respondenterna, men inte i tillräckligt 
stor utsträckning enligt författarna. Faktumet att chefers påverkan är så betydelsefull måste tas 
på större allvar. 
 
Ingen av respondenterna svarade att ledarskapet var den viktigaste påverkansfaktorn, vilket 
har påvisats i ett flertal studier och som författarna hade som utgångspunkt för ett medvetet 
ledarskap (Ljusenius & Rydqvist, 1999; Hogan, Raskin & Fazzini, 1990). Detta resultat är 
enligt författarna till denna uppsats mycket intressant. Det finns en medvetenhet hos 
respondenterna om att de spelar en roll för medarbetarnas hälsa, men inte i så stor 
utsträckning som de i själva verket gör. Denna brist på medvetenhet om sin egen påverkan 
som chef är en av studiens viktigaste resultat och som stöder de föraningar som författarna 
hade innan studiens genomförande. Vad denna brist på medvetenhet beror på är svårt att 
besvara. Möjligtvis kan det bero på att chefens påverkan tidigare inte varit lika stor. Det 
förändrade arbetslivet, med ett mer stillasittande arbete, med mindre fysisk aktivitet samt med 
högre krav på prestationer har förändrat chefens roll på arbetsplatsen.  
 
De flesta av respondenterna verkade gå tillbaka till hur de själva såg på tidigare chefer, dessa 
chefers styrkor och svagheter, och därefter reflektera över karaktäristiska drag hos bra och 
dåliga chefer utifrån sina tidigare erfarenheter som medarbetare. Detta kan inte anses som ett 
negativt sätt att reflektera utifrån då det ändå bidrar till att öka medvetenheten om vad som 
kan vara positivt och negativt i ledarskapet. Vad som dock kan sägas är att de faktorer som 
givits som svar på frågorna om bra respektive dåligt ledarskap inte nödvändigtvis 
representerar hur respondenterna själva utför sitt ledarskap, utan snarare vad de själva 
reflekterat över hos sina tidigare chefer.  
 
Att döma av intervjusvaren så verkade det inte heller finnas särskilt mycket eftertanke hos 
vissa av respondenterna om sitt eget ledarskap som påverkansfaktor, utan mera om 
ledarskapet i allmänhet. Detta kan tolkas som att det finns en grad av medvetenhet hos 
respondenterna om det egna ledarskapets påverkan men inte hur stor betydelse det faktiskt 
har. Dock fanns det respondenter som hade en högre medvetenhet än majoriteten 
respondenter. Det kan ändå anses som att förväntningarna hos författarna till viss del 
infriades, det vill säga att chefer inte är tillräckligt medvetna om sitt eget ledarskaps påverkan. 
Om detta är fallet skulle det kunna ge negativa hälsokonsekvenser för medarbetarna på 
arbetsplatsen i framtiden. Det rekommenderas därför att chefer får kompetensutveckling inom 
medarbetarhälsa. Det kan vara en viktig förebyggande insats att genomföra obligatorisk 
kompetensutveckling inom medarbetarhälsa bland chefer, för att förhindra att sjukskrivningar 
och förtidspensionering ökar så kraftigt som de gjorde under början av 2000-talet (FHI, 2004).  
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Respondenterna hade olika strategier för hur de anpassade sitt ledarskap till olika 
medarbetare, vilka alla skulle leda till ökad känsla av trygghet hos medarbetarna. Enligt 
Regeringen (2002) bör arbetsplatsen vara en säker och trygg miljö för de anställda vad gäller 
både de psykiska och fysiska aspekterna. Chefen behöver på alla sätt som är möjliga arbeta 
för att öka känslan av trygghet hos sina medarbetare, genom att till exempel vara medveten 
om hur ett anpassat ledarskap kan påverka medarbetarna. Respondenterna i denna studie kan 
till viss del sägas följa regeringens mål i detta avseende, då de faktiskt har funderat på hur 
deras ledarstil kan påverka deras medarbetares trygghetskänsla.      
 
Respondenterna hade mellan 3-150 medarbetare, vilket spelat stor roll för deras förmåga till 
uppmuntran och feedback till medarbetarna. Samtliga respondenter var dock samstämmiga 
om hur viktigt det är med uppmuntran och feedback. Merparten av respondenterna önskade 
att de var bättre på att ge uppmuntran och feedback, men påpekade även hur viktigt det var att 
det var ärligt menat samt att det gavs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Detta tyder på en 
medvetenhet om hur viktig chefens respons är för medarbetarna, och att det finns en respekt 
för detta.  Hos de respondenter som hade en större grupp medarbetare återkom tidsbristen som 
ett problem för att kunna ge så mycket uppmuntran och feedback som de egentligen skulle ha 
velat. Detta kan leda till en fundering över hur många medarbetare som egentligen är lämpligt 
för en chef att ha ansvar för. Ju större gruppen av medarbetare är, desto svårare blir det för 
chefen att hinna med att se varje enskild individ. Känslan av att de flesta respondenter, efter 
egen förmåga, ändå försökte ge så mycket uppmuntran och feedback som möjligt infann sig 
hos författarna.   
 
 
6.2.3 Känslan av ansvar för medarbetarnas hälsa 

 
Enligt SOU (2002) ligger ansvaret att finna lösningar på ohälsan både hos den anställde och 
på arbetsgivaren. Flera av respondenterna uppgav att de ansåg sig ha ett visst ansvar för 
medarbetarnas hälsa, men att ansvaret även till stor del låg hos medarbetarna själva, vilket 
stämmer väl med SOU:s utredning. Detta är enligt författarna ett resonabelt ställningstagande 
av respondenterna, då varje individ själv har det största ansvaret för sin egen hälsa. Dock är 
det, vilket ett antal respondenter uttryckte, en del av chefers uppdrag att få verksamhetens mål 
uppfyllda, vilket är svårt att genomföra med medarbetare som har dålig hälsa, må vara fysisk 
eller psykisk hälsa. Därmed går det inte att ignorera att chefer ändå har ett visst ansvar för 
medarbetarnas hälsa, om så endast av ekonomiska skäl inför arbetsgivaren.   
 
Att uppmuntra medarbetarna till en hälsofrämjande livsstil verkade för många av 
respondenterna vara naturligt. Denna uppmuntran verkade komma från respondenterna 
oberoende av dennes egen livsstil. Det var alltså ingen av respondenterna som ställde sig 
negativ till att medarbetarna aktivt arbetade med sin hälsa, eller försökte förbättra denna. En 
viss tendens att respondenter som själva aktivt arbetade med sin hälsa också var mer 
ansvarstagande och uppmärksamma på sina medarbetares hälsa kunde dock ses, vilket inte är 
särskilt förvånande. För att ha en god hälsa krävs ofta en medvetenhet om hur hälsan praktiskt 
kan främjas, vilket dessa respondenter redan besatt av eget intresse. En tolkning kan vara att 
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det då inte är svårt för den respondenten att överföra sin egen medvetenhet till att även se hur 
medarbetarna sköter sin hälsa på arbetet.  
 
Att se sina medarbetare, ta tag i och lösa konflikter som uppstår samt att vara lyhörd för vad 
som sker på arbetsplatsen är återkommande åsikter vad gäller ansvarstagande hos flera 
respondenter. Respondenterna anser sig ha ett ansvar över detta och har olika sätt att lösa 
situationer som kan uppstå. Alla dessa faktorer kan påverka hälsan hos medarbetarna, och det 
är positivt att flertalet respondenter anser att detta är viktigt. Intressant är att fundera över 
huruvida respondenterna själva inser hur dessa faktorer kan påverka medarbetarnas hälsa, och 
vikten av att som chef just hantera dessa situationer.  
 
Vad gäller utbildning inom hälsoområdet för respondenterna visar resultatet att få av 
respondenterna själva tagit initiativ till någon typ av sådan utbildning. Vad detta beror på är 
oklart. Merparten av respondenterna låter sig förstås som att bland annat de utbildningsdagar 
som erbjuds av kommunen, samt tidigare ledarskapsutbildningar är tillräckliga. Ytterligare 
utbildning verkar alltså inte efterfrågas. En av respondenterna uttrycker dock att denne 
funderat över att utbilda sig i området, vilket av författarna anses positivt. 
 
Bernin´s hälsoutbytes-modell (Nyberg, Bernin och Theorell, 2005) visar på hur chefens 
vanor, värderingar, kunskap och struktur påverkar hälsoutfallet hos medarbetarna. Är 
hälsoutfallet negativt kan verksamhetens ekonomi påverkas till följd av till exempel minskad 
effektivitet och sjukskrivningar på arbetsplatsen. Det bör ligga i arbetsgivarens intresse att 
vidareutveckla chefernas kompetens i hälsofrämjande ledarskap och visa på hur mycket deras 
vanor, värderingar, kunskap och struktur faktiskt påverkar medarbetarna. Genom att öka 
chefernas kompetens i detta kan medarbetarnas hälsa förbättras och det kan i sin tur ge ökad 
effektivitet och ekonomiska vinster. 
 
Generellt sett kan sägas att det finns en ansvarskänsla för medarbetarnas hälsa hos 
respondenterna, men att denna varierar och grundar sig på olika anledningar. Författarna anser 
det viktigt att öka medvetenheten om hur chefens ledarbeteende faktiskt påverkar 
medarbetarnas hälsa, och hur ansvaret för medarbetarnas hälsa bör fördelas.           
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6.3 Diskussion om fortsatta studier 

 
Det finns inte mycket tidigare forskning om chefers medvetenhet om sitt ledarskaps betydelse 
för medarbetarnas hälsa, vilket gör det svårt att jämföra denna studies resultat med tidigare 
studier. Likheter kan dock finnas i till exempel artikeln av Dierendonck med flera (2007) som 
problematiserar ledares brist på insikt om hur deras ledarskapsbeteende påverkar de anställda. 
Även om det inte främst är påverkan på de anställdas hälsa som studeras i den nyss nämnda 
artikeln, kan vissa paralleller dras mellan Dierendonck med fleras studie och denna uppsats. 
Inte heller i denna studie framkom hos respondenterna att de hade stor insikt om sin påverkan 
på medarbetarna och deras hälsa.  
 
I studiens resultat beskrivs hur respondenterna själva uppfattar sitt ledarskap. Det vore 
intressant att bedriva ytterligare forskning om hur medarbetarna uppfattar respondentens 
medvetenhet och därefter göra en jämförelse mellan respondenternas och chefernas 
uppfattningar om ledarskapet. 
 
Denna studie begränsades till att innefatta åtta intervjuer, och dessa respondenter valdes 
genom ett bekämlighetsurval. Detta medförde att alla de aspekter av ämnet som skulle kunna 
vara intressanta att studera inte kunde studeras. Bland dessa återfinns skillnader och/eller 
likheter mellan könen, olika åldrar, antal år som chef samt vilken typ av verksamhet 
chefskapet utförs i. Fortsatta studier rekommenderas av författarna till denna uppsats för att 
studera skillnader och likheter mellan dessa bestämningsfaktorer.  
 
Det är viktigt att fler studier om chefers medvetenhet, liksom denna, genomförs då dessa kan 
användas som underlag för arbetet med kompetensutveckling inom kommunen. Dessa studier 
kan också anses stödjas av FHI:s rapport (2004) som tar upp vikten av att identifiera orsaker 
till sjukskrivningar och förtidspensioneringar.  
 
Denna studies resultat visar på att mer forskning behövs kring detta ämne. Dels för att 
förbättra kunskapen om hur medvetenheten ser ut hos chefer, både i kommuner men även i 
andra sektorer, men även för att genom liknande studier just öka medvetenheten om chefernas 
påverkan på medarbetarnas hälsa. Att på alla sätt försöka förbättra hälsan i arbetslivet är ett 
strategiskt och effektivt sätt att i stort förbättra folkhälsan.  
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7. SLUTSATSER  

 
Studiens syfte har uppfyllts med hjälp av det kvalitativa tillvägagångssättet. Slutsatserna 
nedan är endast författarnas subjektiva tolkningar av resultatet på frågeställningarna och är 
inte någon odiskutabel sanning.   
 
 

� Vilken syn har chefer på begreppet hälsa? 

 
Samtliga respondenter svarade att en god hälsa är en viktig del av ett bra liv, vilket kan 
tolkas som att respondenterna värdesätter en god hälsa högt. Respondenterna ansåg att 
en god hälsa betyder att orka leva sitt liv med de krav som ställs, både privat och i 
arbetslivet. Endast en respondent förklarade hälsa till att innehålla psykiska, fysiska 
och sociala dimensioner.   

 
 
� Hur väl medvetna är chefer om ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa? 

 
Respondenternas medvetenhet om hur deras ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa 
varierade. Det fanns en medvetenhet hos respondenterna om att de påverkar 
medarbetarnas hälsa, men inte i vilken utsträckning de i själva verket gör det. Ingen av 
respondenterna svarade att ledarskapet var den viktigaste påverkansfaktorn. Istället 
uppgavs den psykosociala arbetsmiljön, att kunna kommunicera med varandra på 
arbetsplatsen, att vara delaktig, att känna ett sammanhang i sitt arbete och vilka mål 
som ska uppnås samt konflikter på arbetsplatsen som de viktigaste 
påverkansfaktorerna för medarbetarnas hälsa.  

 
 

� Vilket ansvar anser chefer att de själva har för medarbetarnas hälsa?  

 
Merparten av respondenterna ansåg sig ha ett ansvar för medarbetarnas hälsa, även om 
åsikterna kring hur stort detta ansvar är varierade mellan lite och mycket ansvar. 
Denna ansvarskänsla grundade sig på att medarbetarnas hälsa är en viktig faktor för att 
uppnå verksamhetens mål. Cheferna ansåg även att ansvaret för medarbetarnas hälsa 
till stor del låg hos medarbetarna själva. 
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BILAGA 1. 
 
 
 
 

Västerås den 18 april 2008  
 
 
 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 
 
 

Vi är två studenter på Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mälardalens Högskola som nu 
skriver en uppsats om ledarskap och medarbetarhälsa. Syftet är att studera chefers 
medvetenhet om hur ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Studier i 
detta ämne behövs för att uppmärksamma vikten av att arbeta för att de anställda ska må bra. 
Studien kommer senare i vår resultera i ett examensarbete i folkhälsovetenskap.  
 
XXXXXXXX kommun har valts som studieobjekt och i samarbete med vår kontaktperson, 
XX, söker vi nu ett antal chefer med personalansvar som vill delta i en intervjustudie. 
Intervjun beräknas ta cirka 45-60 minuter och kommer att ske på överenskommen plats.  
 
Det är naturligtvis helt frivilligt för Dig att medverka men Ditt deltagande är av stor betydelse 
för studiens kvalitet. Svaren från intervjuerna kommer att behandlas helt konfidentiellt under 
hela processen samt i resultatet. 
 
Vi önskar att genomföra intervjun under vecka 18-19 (28/4-9/5). Vill Du medverka i 
studien, framför då Ditt intresse till XX så snart som möjligt.  
Telefonnummer xxx-xxx xx xx, eller xxxx@xx.xx.  
 
Vi hoppas på Ditt deltagande, då Dina erfarenheter och tankar är ytterst värdefulla för oss och 
skulle hjälpa oss mycket i vår studie! 
 
Eventuella frågor om studien besvaras via kontaktuppgifterna som följer nedan. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Katarina Jansson  Linda Fernström 
 
xxx –xxx xxxx  xxx –xxx xxxx 
katarina_jansson@hotmail.com linda_fernstrom@hotmail.com 
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BILAGA 2.  
 
Innan:  

• Informera om inspelning och fråga om tillåtelse.  
• Respondenten får avbryta när som helst, och välja att inte besvara valfria frågor.  
• Namn kommer ej att användas i uppsatsen, och respondentens svar kommer inte att 

kunna kopplas till respondenten.  
• Vi raderar inspelat material efter transkribering.  

 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR: 
 

• 1. Hur ser din bakgrund ut?  
         (utbildning, tidigare anställningar osv.) 

 
• 2. Hur länge har du arbetat inom XXXXXXXX kommun? 
 

o 2.1 Hur länge har du varit anställd på den position du är idag? 
 
 
 
HÄLSOBEGREPPET: 
 

• 3. Vad betyder det att ha hälsa för dig?  
         (ex. vilka faktorer spelar roll för hälsan?) 
 
 
 

MEDVETENHETSASPEKTEN: 
 

• 4.1 Vad tycker du karaktäriserar ett bra ledarskap? 
 
• 4.2 Vad tycker du karaktäriserar ett dåligt ledarskap? 

 
• 4.3 Hur tror du att det bra/dåliga ledarskapet påverkar medarbetarna på arbetsplatsen? 

 
 

• 5. Anpassar du ditt ledarskap till olika medarbetare?  
 
o 5.1. (Om ja) Varför och på vilket sätt? 

 
o 5.2. (Om nej) Varför inte? 

 
 

• 6. Uppmuntrar du dina medarbetare, och i så fall hur?      
          (ex. ger stöd och feedback) 

 
o 6.1 (Om uppmuntrar) Vad tror du det betyder för medarbetarna att få uppmuntran? 
 
o 6.2 (Om inte) Varför inte? 
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• 7. Vilka faktorer på arbetsplatsen tror du påverkar medarbetarnas hälsa?         
       (positivt/negativt)  (så många som möjligt - bredd) 

  
 

o 7.1. Vilken faktor på arbetsplatsen tror du påverkar medarbetarnas hälsa mest?   
        (Endast en faktor!) 

 
� 7.1.a. (Om de svarar stress eller liknande) Var/hur uppkommer denna faktor tror  

        du? (forts till 7.1.c.) 
 

� 7.1.b. (Om de svarar ledarskapet) På vilket sätt menar du att ledarskapet  
          påverkar? 

 
� 7.1.c. (Om inte 7.1.a/b.) Hur kan den faktorn minskas (påverkas)? 

 
 

 
 
ANSVARSTAGANDE FÖR MEDARBETARNAS HÄLSA: 
 

 
• 8. Vilket ansvar tycker du att du som chef har för medarbetarnas hälsa på  

      arbetsplatsen? (Utveckla varför/varför inte) 
 
 

• 9. Har du gått någon ledarskapsutbildning? (Berätta mer om den; när, innehåll, längd,  
    vad den gav dig osv.)  

 
 

o 9.a (om ”ja”) På vems initiativ, eller hur kom det sig att du gick en sådan  
       utbildning? Varför var det viktigt för dig? 

 
o 9. b (om ”nej”) Vad tycker du om kurser i ledarskapsutveckling? Innehåll, verktyg  

       osv.  
 
 

• 9.1 (Om inte hälsa nämns) Har du, eller funderat över att gå någon utbildning om  
       arbetsmiljö, inklusive där medarbetarnas hälsa tas upp?   

 
 
 
 
 
Efter:  

• Är det någon fråga du vill gå tillbaka till?  
• Är det något du vill tillägga? 


