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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Begreppet hälsofrämjande ledarskap tycks uppfattas på olika sätt och ha olika 

innebörd hos chefer, det har medfört att de praktiserar det på olika sätt i sina verksamheter. 

Chefskapet inom offentlig sektor har under de senaste åren genomgått strukturella 

förändringar som har påverkat deras roll i verksamheten och medfört att deras närvaro i 

verksamheten har minskat. Det har i sin tur påverkat de förutsättningarna som finns för att 

utöva ledarskap för medarbetarnas hälsa också har förändrats.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna av hälsofrämjande ledarskap 

inom personlig assistans i offentlig sektor.  

Metod: En kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer valdes till studien. 

Urvalet var målstyrt och bestod av fem chefer inom personlig assistans i offentlig sektor. 

Intervjumaterialet analyserades genom en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Föreliggande studie visar att den offentliga sektorn har under senare år genomgått 

strukturella förändringar som har påverkat chefernas förutsättningar och deras roll i 

verksamheten. I resultatet framkommer det att förutsättningar som stöd, resurser och 

balansen mellan ansvar och befogenhet är viktiga att ge chefer för att underlätta och stödja 

deras arbete inom det hälsofrämjande ledarskapet.  

Slutsats: Det förekommer en oklarhet i begreppet hälsofrämjande ledarskap, det har 

medfört att det ter sig på olika sätt inom verksamheterna. I studien har förutsättningar som 

stöd, resurser, ansvar och befogenhet identifierats som viktiga komponenter för att chefen 

ska kunna tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap.  

 

Nyckelord: Chefer, förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap, offentlig sektor, personlig 

assistans 
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ABSTRACT  

Background: The concept of health-promoting leadership seems to be perceived in 
different ways and has different meanings in managers, it has meant that they practice it in 
different ways in their activities. In the past few years, the management of the public sector 
has undergone structural changes that have affected their role in the business and that their 
presence in the business has decreased. This, in turn, has affected the conditions that exist to 
exercise leadership for the employees' health has also changed 
  
Purpose: The purpose of the study is to investigate the conditions of health-promoting 
leadership in personal assistance in the public sector. 
 
Method: A qualitative research method with semi-structured interviews was chosen for the 
study. The selection was targeted and consisted of five managers within personal assistance 
in the public sector. The interview material was analyzed through a manifest content analysis 
 
Result: The present study shows that the public sector has in recent years undergone 
structural changes that have affected the managers' conditions and their role in the business. 
The result shows that conditions such as support, resources and the balance between 
responsibility and authority are important to give managers to facilitate and support their 
work within the health promotion leadership 
 
Conclusion: There is a lack of clarity in the concept of health-promoting leadership, which 
has meant that it appears in different ways within the operations. In the study, conditions 
such as support, resources, responsibility and authority have been identified as important 
components for the manager to be able to apply a health-promoting leadership. 
 
 

 
 

Keywords: Managers, conditions, health promotion leadership, public sector, personal 
assistance 
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1 INTRODUKTION 

Arbetsplatsen är en arena där människor tillbringar mycket tid och därför bör ett 

hälsofrämjande ledarskap integreras i verksamheten på ett naturligt sätt. Allt mer forskning 

visar på att det finns en långsiktig lönsamhet med att bedriva hälsofrämjande ledarskap för 

att förbättra medarbetarnas hälsa, som i sin tur kan bidra till att minska sjukfrånvaron. För 

att bedriva hälsofrämjande ledarskap som chef krävs det kunskap och förutsättningar i form 

av tid och resurser. Hälsofrämjande arbete och ledarskap har blivit av intresse för många 

arbetsplatser, framför allt inom offentlig sektor men det kan fortfarande finnas en 

kunskapslucka hos chefen och den faktiska implementeringen i verksamheten för att utveckla 

arbetsmiljön och hälsan. Dessutom finns det olika uppfattningar om vad hälsofrämjande 

ledarskap är och hur det bör bedrivas. Därför kan det vara av vikt att ta reda på 

förutsättningarna som finns för att hälsofrämjande ledarskap ska bli en del av organisationen 

och det vardagliga fortlöpande arbetet. 

Intresset för arbetsliv och ledarskap väcktes redan under mitt första år i det 

folkhälsoprogrammet. Det förekommer även en viss förförståelse kring förutsättningar och 

villkor inom personlig assistans i offentlig sektor. Därför finns det ett intresse i att fördjupa 

mig i ämnet och se över vilka förutsättningar cheferna har för att kunna tillämpa 

hälsofrämjande ledarskap. Examensarbetet blir min plattform för att kunna undersöka 

huruvida min förförståelse stämmer överens med verkligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 BAKGRUND 

2.1.1 Arbetsplats och hälsan 

Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö visar sig vara en viktig komponent eftersom 

vetskapen om att ha ett arbete med goda arbetsvillkor generar en god och jämlik hälsa 

(Socialdepartementet, 2017). Arbetsplatsen har en stor betydelse för människors hälsa och 

välbefinnande. Det är av vikt att säkerställa att det finns adekvat stöd och förutsättningar för 

chefer för att kunna bedriva hälsofrämjande ledarskap. 

Arbete och utbildning är en beståndsdel i Dahlgren & Whitehead (1991) modell inom hälsans 

bestämningsfaktorer som innebär att arbete och utbildning beräknas vara en viktig 

komponent i utvecklingen av hälsa. Idag framgår arbete och arbetsmiljö i de 

folkhälsopolitiska målen för jämlikhälsa i Sverige (Socialdepartementet, 2017) vilket medför 

att utvecklingen av arbetsplatsfrågor får en positiv uppmärksamhet i välfärden. 

Global Healthy Workplace är en modell som är framtagen av WHO (2010) och som utgör en 

vägledning för en hållbar och hälsosam organisation. Modellen består av fem beståndsdelar 

och det visar komplexiteten och bredden bakom begreppet hälsa på arbetsplatsen (Winroth, 

2018) Modellens fem delar består av: 

• Organisationskultur som innebär de villkor och förutsättningar som finns 

inom organisationen 

• Verksamheten i fokus och innebär att förändringsarbete kräver oftast en 

engagerad ledare och delaktiga medarbetare för att på bästa sätt uppnå 

verksamhetens mål och uppdrag 

• Den fysiska arbetsmiljön ska vara säker och trygg, dessutom bör det finnas 

tydliga regelverk inom arbetsmiljölagen 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö som syftar till arbetsvillkoren, sociala 

möten och klimatet på arbetsplatsen, huruvida ledaren och medarbetaren 

kommunicerar och agerar 

• Resurser handlar om kompetens, förhållningssätt och hälsan, vilket innebär att 

varje enskild medarbetare har rätt till personliga förutsättningar och resurser 

Forskning visar även på effekter som kan uppnås genom att bedriva hälsofrämjande arbete 

på arbetsplatsen som till exempel lägre sjukfrånvaro och mer engagemang hos medarbetare 

(Dellve, Skagert & Villhelmsson, 2007). Trots det faktum att det finns forskning på huruvida 

hälsofrämjande ledarskap är effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv, finns det fortfarande 

brist på tillämpningen i verksamheterna då det tenderar till att bli ett bortprioriterat område 

hos chefer (Gurt, Schwennen & Elke, 2011). 

 

 



 

 

2.1.2 Konceptet hälsofrämjande ledarskap 

Begreppet hälsofrämjande ledarskap identifieras och uttrycks på olika sätt beroende på 

organisation och arbetsplats. Nedan presenteras en definition som har används som underlag 

under diskussioner och funderingar kring ämnet. 

Hälsofrämjande ledarskap: Definieras i form av att skapa en kultur för hälsofrämjande 

arbetsplatser och värden som inspirerar och motivera anställda att delta i en sådan 

utveckling av en hälsosam arbetsplats (Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2011). 

Begreppet ledarskap tenderar till att kopplas till anställdas hälsa medan forskningen visar på 

att det finns olika faktorer som påverkar hur ledarskapet bedrivs och utrycks (Eriksson, 

Axelsson & Axelsson, 2011). Eftersom chefer har en tendens till att beskriva hälsofrämjande 

ledarskap på olika sätt, som till exempel, friskvårdsaktiviteter eller dialog mellan chef och 

medarbetare, kan det förhållningssättet medföra att chefer bedriver sitt hälsofrämjande 

ledarskap på sitt sätt som inte överensstämmer med vad behovet är för just den 

verksamheten (Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2011). 

Eriksson, Axelsson & Axelsson (2011) har identifierat hälsofrämjande ledarskap som tre 

komponenter som tillsammans sammanfattar synen på hälsofrämjande ledarskap. 

• Organisering av hälsofrämjande aktiviteter  

• Stödjande ledarskapsstil 

• Utveckla hälsofrämjande arbetsplats  

Dessa komponenter kräver ett strategiskt och systematiskt arbete som följs upp och 

integreras i verksamheten genom handlingsplaner och policys. Annars kan det finnas risk för 

att arbetet förblir en tillfällig lösning som inte genererar effekt övertid. Att bedriva 

hälsofrämjande ledarskap handlar därför om att skapa förutsättningar för att hitta balans 

mellan krav och kontroll hos medarbetarna. På det sättet kunna utveckla en hälsofrämjande 

arbetsplats där belastningen på medarbetarna är hanterbar (Eriksson, Axelsson & Axelsson, 

2011). Dessutom bör dessa komponenter integreras inom olika nivåer inom organisationen, 

ledningen och medarbetarna i verksamheten, det är en del av en hälsofrämjande arbetsplats 

menar (Menckel, 1999). 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.3 Chefer i offentligsektor 

Att arbeta som chef i en offentlig sektor medför ett arbete inom en byråkratisk styrning som 

innebär att det kan bli längre beslutsvägar där kraven och förväntningar på den enskilda 

chefen blir allt högre. Den offentliga sektorn har genomgått strukturella förändringar sedan 

1990-talet som i dagens samhälle även kallad för New Public Management (NPM).  Arbetet 

idag kräver en del transparens i och med dokumentationskraven och som har tillkommit 

(Kitchener, Kirkpatrick, Whipp, 2000). Det har inneburit att de administrativa uppgifterna 

har ökat och tvingat chefer att distansera sig från verksamheten. Det har i sin tur har lett till 

en frånvarande chef som tvingas delegera över arbetsuppgifter till personer i verksamheten 

(Kankkunen, Härenstam, Bejerot &Björk, 2014).  

Krav och förväntningar har successivt blivit allt högre på chefer eftersom de förväntas 

prestera från två olika håll, både från den högre ledningen där de förväntas följa 

organisatoriska mål och uppföljningssystem samtidigt som de egna medarbetarna ställer 

krav och förväntar sig att chefen ska vara en verksamhetsexpert. Chefer beskrivs därför ofta 

som klämda mellan två parter där balansen kan vara svår att hitta (Kankkunen et al., 2014). 

Studier visar på att det har blivit allt svårare att rekrytera och behålla chefer inom offentlig 

sektor. Det innebär att det finns ett behov av att se över det organisatoriska systemet i den 

offentliga sektorn för att kunna skapa en attraktiv arbetsplats för chefer. Chefer har även i 

uppdraget en roll i att hantera arbetsmiljö juridiken som ofta innebär komplexa frågor kring 

olika lagstiftningar i relation till personalansvaret. Det landar i chefens roll att hantera olika 

organisatoriska föreskrifter som ska följas upp och hanteras på ett systematiskt sätt 

(Arbetsmiljöverket, 2018). 

2.1.4 Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap  

Mosadeghrad & Ferdosi (2013) hävdar att det finns ett samband mellan ledarskap och hälsan 

hos medarbetarna och det i sin tur påverkar produktivitet och engagemang i arbetet. Därför 

kan det finnas belägg för att se till att chefer får tydliga förutsättningar för att kunna bedriva 

sitt ledarskap. I takt med omorganisationerna som sker i den offentliga sektorn har det 

tillkommit bristande förutsättningar för chefer, i form av mer administrativa uppgifter att 

hantera, flera medarbetare och färre timmar nära verksamheten (Kankkunen et al., 2014). 

Det har i sin tur lett till att chefer oftast prioriterar bort arbetsmiljön (Gurt, Schwennen & 

Elke, 2011 ).  

Forskning har även visat att det finns en obalans mellan uppgifterna som chefen bedöms 

kunna hantera i form av personal, ekonomi och produktion och den faktiska befogenheten att 

utöva sitt chefskap som inte alltid stämmer överens (Kankunen, 2009) det i sin tur har 

resulterat i stress och ohälsa bland chefer i större utsträckning. Förutsättningar för att kunna 

tillämpa hälsofrämjande ledarskap handlar oftast om tid, resurser och utbildning (Gurt, 

Schwennen & Elke, 2011). Arbetet med hälsofrämjande ledarskap tenderar till att landar i 

chefens knä som kan bli ytterligare en belastning och prioriteras därför bort, oftast i brist på 

tid. Organisationsledningen bör underlätta för sina chefer genom att ge förutsättningar i 

form av uttalade resurser för att skapa hälsofrämjande ledare, det bör ligga i organisationen 

intresse att uppnå en utvecklad och frisk arbetsplats (Gurt, Schwennen & Elke, 2011 ). 



 

 

2.1.5 Hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 

Eriksson (2010) nämner vikten av att anpassa de hälsofrämjande ledarskapet för 

medarbetarna på den specifika arbetsplatsen. Det finns en koppling mellan huruvida 

ledarskapet bedrivs och inkluderingen av medarbetarna samt vilken nivå de befinner sig i 

inom verksamheten (Eriksson, 2010). Det vill säga att ju lägre position medarbetaren har 

inom verksamheten desto svårare att implementera hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen, utan det krävs en anpassning efter förmåga och krav. Eftersom arbete inom 

vård och omsorg är typen av arbete som bedöms kunna vara fysisk och psykiskt tungt, det i 

sin tur medför enligt Pohjonen & Riikka (2001) en reducerad arbetsförmåga hos 

medarbetarna, vilket i sin tur ökar risken inte bara för arbetsskador utan också en försämrad 

arbetsmiljö för medarbetarna. 

Enligt Härenstam et al., (2004) har organisatoriska förändringar tendens att uppfattas som 

en negativ konsekvens i en offentlig sektor som i sin tur kan bidra till att arbetsvillkoren 

förändras. Den typen av förändring sker ofta inom vård och omsorg, där omorganisering, 

effektivisering och besparingar är ett faktum. Att arbeta inom vård och omsorg kan därför 

uppfattas ansträngande och för chefer kan det bli en utmaning att hitta metoder för att kunna 

tillämpa hälsofrämjande ledarskap inom verksamheten. Kankkunen (2009) belyser att 

ledningsarbetet präglas av sämre villkor inom vård och omsorg, vilket på sikt har påverkat 

chefer och medarbetare.  

Vård och omsorg består även av personlig assistans där brukaren vårdas i hemmet av 

assistenter, brukaren är oftast i behov av vård dygnet runt. Den typen av arbetsplats kan 

tänkas vara en utmaning för ett hälsofrämjande ledarskap eftersom forskning tyder på vikten 

av att anpassa det hälsofrämjande ledarskapet till både arbetsplats och medarbetare 

(Eriksson, 2010) vilket i det här fallet kan bli problematiskt att anpassa när det sker hemma 

hos en brukare.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Teoretiskt ramverk  

Den teoretiska utgångspunkten i studien utgår från känsla av sammanhang och ett salutogent 

ledarskap, nedan presenteras det teoretiska ramverket för studien. 

2.2.1 Känsla av sammanhang (KASAM)  

Det salutogena ledarskapet grundar sig i Antonovskys teori om känsla av sammanhang som 

består av tre komponenter, begriplighet som handlar om att ha förståelse kring det arbetet 

som utförs i verksamheten, chefen har ett ansvar i att medarbetarna får de verktygen som 

behövs för att arbetet ska bli ett tydligt ramverk som är begriplig. Hanterbarhet behandlar 

huruvida personer har tillräckligt med resurser för att hantera arbetet, det vill säga trots att 

arbetet är begripligt behövs det oftast resurser för att klara av att utföra arbetet. Slutligen och 

den tredje komponenten som är meningsfullhet som syftar till att personer behöver känna en 

mening med det arbetet som utförs för att må bra (Antonovsky, 2005). 

Antonovsky (2005) menar att ett salutogent synsätt där det fokuseras på det friska och det 

som människor tycks må bra av skapar ett positiv utgångsläge. Utgångspunkten för en ledare 

som eftersträvar en verksamhet som präglas av dessa tre komponenter kan vara att skapa en 

känsla av inflytande och delaktighet bland medarbetarna. För att uppnå en långsiktig lösning 

med personalhälsan och medarbetarnas frisknärvaro kan den salutogena utgångspunkten 

vara en användbar lösning, KASAM berör de olika aspekterna i en medarbetares vilja, 

kunnighet och vägen till utveckling (Hanson, 2018).  

2.2.2 Ett salutogent ledarskap 

Utgångspunkten i ett salutogent synsätt är att ta vara på förmågor och möjligheter hos 

medarbetarna, fokus i det salutogena ledarskapet ligger i att arbeta med de faktorer som 

bidrar till en måluppfyllelse där framgången är i fokus (Hanson, 2018). 

Hanson (2018) beskriver salutogent ledarskap som en grund i Antonovskys teori om 

salutogenes, med det menas att arbetsplatsen bör ses som en arena som en positiv helhet 

som bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Hanson (2015) nämner även vikten av 

att chefer bör tillämpa ett salutogent synsätt på arbetsplatsen, genom att se hälsan som en 

tillgång och på det sättet skapa en hälsofrämjande värdegrund.  

Genom att tillämpa hälsofrämjande ledarskap ur ett salutogent perspektiv, kan det innebära 

att ledaren behöver utgå från vad som faktiskt fungerar i verksamheten, vilka faktorer bidrar 

till trivsel och engagemang hos medarbetarna (Hanson, 2010). Genom att hitta svaren kan 

det arbetssättet implementeras i verksamheterna och det i sin tur kan kallas för ett 

hälsofrämjande ledarskap. Hanson (2010) menar att det oftast finns intresse och nyfikenhet 

hos den enskilda individen som behöver sättas i ett värde och ett sammanhang, det vill säga 

att ledaren behöver belysa varje framgång och uppmuntra dessa individer, det är just det som 

skapar energi och ett salutogent förhållningssätt i en arbetsplats.  



 

 

2.2.3 Global Healthy Workplace 

Modellen global healthy workplaces med sina fem delar är en överskådlig modell som belyser 

vikten av att arbeta med en verksamhet som en helhet (WHO,2010). 

• Organisationskultur  

• Verksamheten  

• Den fysiska arbetsmiljön 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö 

• Resurser 

Modellen kan tillämpas i verksamheten för att uppnå effektivitet och för att främja 

medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö (WHO, 2010) Modellen kan tillsammans med både 

KASAM och ett salutogent ledarskap fungera som ett komplement för varandra. Att ha ett 

salutogent förhållningssätt som integreras i organisationskulturen med fokus på känsla av 

sammanhang för medarbetarna kan bli en långsiktig lösning. 

2.3 Problemformulering  

Forskning visar att chefer behöver stöd och förutsättningar för att kunna tillämpa 

hälsofrämjande ledarskap (Lundkvist et al, 2010) men även att det finns en oklarhet i 

begreppet hälsofrämjande ledarskap som tenderar att utryckas på olika sätt och ha olika 

innebörd (Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2011). Att arbeta som chef inom offentlig sektor 

och framför allt inom personlig assistans kan vara en utmaning eftersom det förekommer 

strukturella system som tvingar chefen att distansera sig från verksamheten (Kankkunen et 

al., 2014). Att dessutom vara chef inom personlig assistans i offentlig sektor kan i sig vara en 

utmaning, då brukaren vårdas i hemmet och därmed blir relationen till medarbetarna 

begränsad, vilket i sin tur kan försvåra arbetet med hälsofrämjande ledarskap. Det råder 

delvis brist på forskning kring hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans. Av den 

anledningen finns det ett behov av att fördjupa förståelsen kring vilka förutsättningar chefer 

har för att kunna praktisera hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans i offentlig 

sektor.  

 

 



 

 

3 SYFTE 

Syftet är att undersöka förutsättningar av hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans 

i offentlig sektor. 

3.1 Frågeställningar  

• Vad innebär hälsofrämjande ledarskap för cheferna? 

• Vilka förutsättningar upplever chefer sig ha för att kunna praktisera ett 

hälsofrämjande ledarskap? 

4 METOD  

Studien syftar till att undersöka uppfattningar och förutsättningar kring hälsofrämjande 

ledarskap genom att samla in empiriska data, därför valdes en kvalitativ metod som 

innefattar intervjuer (Bryman, 2015) Med en kvalitativ metod vill forskaren uppnå en 

förståelse genom andras erfarenheter och berättelser (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

kunna besvara syftet i denna studie valdes kvalitativa intervjuer som kan vara till hjälp för att 

kunna förstå ett fenomen, men också att kvalitativa intervjuer kan anpassas efter situationen 

där flexibiliteten kan bidra till att anpassa och förstå människors erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  Med den grunden ansågs en kvalitativ intervju bäst lämpad för att 

undersöka chefers uppfattning och förutsättningar för att kunna utöva ett hälsofrämjande 

ledarskap.   

4.1 Urval  

I studien tillämpades ett målstyrt urval som enligt Bryman (2015) innebär ett strategiskt val 

där informanterna väljs utefter syftet. Det innebär att författaren väljer sina intervjupersoner 

som beräknar kunna bidra med att studiens syfte och frågeställning besvaras. Studiens 

intervjupersoner blev efter ett målstyrt urval chefer som arbetar i en kommunal verksamhet 

inom området personlig assistans. 

För att rekrytera chefer inom offentlig sektor kontaktades ett centralt kontor för chefer i en 

mellanstor kommun via ett besök och telefonsamtal, detta för att informera om studien och 

för att fånga in ett intresse från chefer, ca 10 mejl skickades sedan ut till fler tänkbara 

informanter, i mejlet bifogades ett informationsbrev med syfte och information kring de 

etiska principerna (Bilaga A). Mejlet besvarades av 6 chefer som kunde tänka sig att delta i 

studien, därefter bokades dag och tid för genomförandet av intervjun. En informant bokade 



 

 

av intervjun på grund av sjukdom. Kriterierna för urvalet var att samtliga ska vara chefer som 

har arbetat eller fortfarande arbetar inom området personlig assistans i en offentlig 

verksamhet. Det fanns inget ramverk för huruvida cheferna var kvinnliga eller manliga 

eftersom det inte ingick i studiens syfte. Totalt blev det fem chefer som deltog i studien, varav 

fyra kvinnliga chefer och en manlig. Cheferna har en varierande erfarenhet i chefsrollen, allt 

från 2 år upp till 17 år. Alla fem arbetar inom offentlig sektor och personlig assistans och 

uppfyller därmed kraven för studiens syfte.  

4.2 Datainsamling  

Metoden för datainsamling utgick från semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2014) Metoden bygger på att intervjuaren har en uppsättning av frågor som är förutbestämda 

som inte behöver ställas i följd vilket gör det möjligt för flexibilitet under intervjun (Bryman, 

2015), i denna metod har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor till det som uppfattas 

vara viktigt. Eftersom det kan skapa ett samtal med intervjupersonen som annars inte hade 

kunnat fortlöpa på samma sätt som en strukturerad intervju kan.  

Ett ramverk i form av intervjuguide (Bilaga B) upprättades  för att kunna besvara syftet och 

frågeställningen som utgick från två teman. Tema 1 handlar om att ta reda på uppfattningen 

och innebörden av hälsofrämjande ledarskap ur chefens perspektiv och tema 2 handlade om 

att ta reda på vilka förutsättningar chefer har för att kunna tillämpa hälsofrämjande 

ledarskap. I intervjuguiden fanns det inledande frågor om bakgrunden för chefen för att 

skapa en bild om intervjupersonen som Bryman (2015) menar kan vara av viktigt för att 

skapa förtroende mellan intervjuaren och informant. Även Graneheim & Lundman (2004) 

belyser vikten av att skapa ett samspel mellan intervjuaren och informant eftersom 

kvalitativa intervjuer är ett samarbete och kräver att båda partner känner ett viss förtroende 

för varandra. 

Intervjun avslutades med att fråga om informanten ville tillägga eller förtydliga något om 

ämnet, det i sin tur kan öppna upp för ytterligare samtal eller funderingar som inte hade 

kunnat komma till under intervjun. Det genomfördes ingen pilotintervju eftersom det var 

begränsat med tid, däremot fick några utomstående personer läsa igenom intervjuguiden för 

att bedöma frågornas relevans till syftet och frågeställningarna. Efter första intervjun 

upptäckte intervjupersonen att det saknades frågor kring arbetet inom personlig assistans 

och det lades till i efterhands. 

Det genomfördes sammanlagt fem intervjuer med chefer inom offentligsektor, fyra intervjuer 

genomfördes ena veckan och en intervju genomfördes veckan efter. Uppdelningen skedde på 

det viset eftersom cheferna hade en del på schema att förhålla sig till och författaren till 

studien fick ta den tiden som erbjöds. Intervjuerna genomfördes på deras respektive 

arbetsplats under stängda dörrar för att undvika störning utifrån. Intervjuerna varade mellan 

17–23 minuter och spelades in med en mobiltelefon med tillhörande lösenord för att ingen 

obehörig ska kunna komma åt det inspelade materialet. Materialet transkriberades över på 

en dator för vidare analysering.  



 

 

4.3 Databearbetning och innehållsanalys 

För att kunna påbörja en kvalitativ innehållsanalys transkriberades först intervjumaterialet, 

vilket innebär att materialet från intervjun skrivs ner ordagrant (Bryman, 2015). 

Transkriberingen av varje intervju skedde direkt efter varje intervju, detta för att få ner 

materialet för att börja bekanta sig med det, Samtliga deltagare fick ett kodnamn från IP1 till 

IP5 (IP = intervjuperson). Varje intervju skrevs ner på ett eget dokument och alla dokument 

tillsammans utgjorde 23 sidor som sedan skrevs ut.  

En manifest innehållsanalys tillämpades som analysmetod som enligt Graneheim & 

Lundman (2004) är manifest innehållsanalys en sådan analys som behandlar innehållet i 

texten och analysen sker från det uppenbara materialet som finns. En manifest 

innehållsanalys beskrivs även som deskriptiv, vilket innebär att forskaren är ute efter att 

redogöra och beskriva vad som har blivit sagt under intervjun. Syftet med en manifest 

innehållsanalys är att kunna dra slutsatser så nära originalmaterialet som möjligt, för att 

undvika en tolkande analys (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att påbörja en manifest innehållsanalys, lästes materialet igenom för att få en överblick 

samt bekanta sig med texten. Till en början handlar analysen om att plocka ut de 

meningsbärande enheterna. Efter att texten skrevs ut och lästes igenom plockades det ut 

meningsbärande enheter som är mindre stycken som bedöms vara relevanta för syftet och 

vara representativa för innehållet i texten. Den transkriberande texten lästes igenom i flera 

omgångar för att försäkra sig om att inte något relevant missas. De meningsbärande 

enheterna skrevs ner på ett Word dokument för vidare analysering.  

Nästa steg i innehållsanalysen handlar om att kondensera de meningsbärande enheterna 

vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) innebär att ta ut relevansen i de meningsbärande 

enheterna genom att förkorta de för att få en bättre överblick över det faktiska innehållet. 

Efter att de meningsbärande enheterna hade kondenserats lästes originalmaterialet igenom 

för ytterligare försäkra sig om att inte ha missat relevant fakta. De kondenserade 

meningsenheterna skrevs ut och klipptes till små lappar, detta för alla meningar ska vara 

överskådliga och därmed underlätta kodningen. Efter kondenseringen är forskaren ute efter 

att koda de kondenserade meningarna som har identifierats, det vill säga, att varje enskild 

kondenserad mening får en egen kod som utgör ett ämne eller ett område, som enligt 

Graneheim & Lundman (2004) är en etikett som presenterar ett område eller ett ämne. De 

kondenserade meningarna kodades och fördes samman med liknande innehåll till 

underkategorier (Tabell 1). 

Nästa steg är att skapa kategorier, vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) är kärnan i en 

kvalitativ innehållsanalys och handlar om att kategorierna måste tömma innehållet i texten, 

det vill säga att ingen mening relaterat till syftet får uteslutas för att det inte hittas en lämplig 

kategori. En kategori innehåller oftast en eller flera underkategorier för att kunna presentera 

det manifesta innehållet på ett objektivt sätt. Kategoriseringen beräknas vara klar när syftet i 

studien anses ha besvarats (Graneheim &Lundman, 2004).  När kategoriseringen är gjord 

kan resultatskrivandet börjas. Kategorierna som identifierades efter analysen är 

uppfattningen av hälsofrämjande ledarskap, att arbeta som chef i en kommunal 

verksamhet och förutsättningar för att kunna tillämpa hälsofrämjande ledarskap. 



 

 

Kategorierna tillsammans representerar resultatet. Varje kategori har även en eller flera 

underkategorier som presenteras i kortare stycken. 

Tabell 1: En manifest innehållsanalys med exempel på meningsbärande enhet, kondenserad 

meningsbärande enhet, kod, underkategori och kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det finns mycket 

material och 

utbildning i 

kommunen, men 

jag har ansvar för 

mycket mer saker 

än bara 

arbetsmiljön, så 

det är ju en 

prioriteringsfråga 

hela tiden, ju fler 

medarbetare 

man har desto 

svårare blir det 

(IP1) 

 

 

Det är brist på tid 

naturligtvis, men 

också på 

resurser, ibland 

kan jag känna att 

det behövs en 

handledare i 

vissa stunder 

(IP2)  

Mycket ansvar 

hos chefer som 

innebär att 

arbetsmiljön blir 

en 

prioriteringsfråga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brist på tid och 

resurser. 

Handledning kan  

ibland behövas 

Behov av 

resurser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov av tid 

och resurser 

Balans mellan 

krav och 

resurser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans mellan 

krav och 

resurser 

 

 

 

 

Förutsättningar 

för ett 

hälsofrämjande 

ledarskap 

 

 

 

 



 

 

4.4 Kvalitetskriterier  

Inom kvalitativ forskning finns det ett några kvalitetskriterier att förhålla sig till som 

Graneheim & Lundman (2004) menar blir åtgärder att ta till under hela forskningsprocessen. 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begreppen som används och diskuteras 

inom den kvalitativa forskningsprocessen . 

Trovärdighet används inom kvalitativ forskning för att beskriva olika aspekter av 

tillförlitlighet och för att påvisa förtroendet i studien, det vill säga trovärdigheten 

uppkommer redan vid planering av studiens syfte, urval, tillvägagångssätt, analysmetod och 

genom hela sin process Graneheim & Lundman (2004).  

För att öka tillförligheten i studien är det av vikt att noggrant presentera en beskrivning av 

tillvägagångssättet i studien som innefattar urval, datainsamling, innehållsanalys där det 

förekommer citat från informanterna, för att styrka deras berättelse. Graneheim & Lundman 

(2004) påpekar att det inte är vanligt inom kvalitativ forskning att vilja generalisera 

resultatet utan varje mening har sitt perspektiv och det handlar om att skapa argument för 

tolkningen som gjorts.  

4.5 Etiska övervägande  

Under studiens gång har de forskningsetiska principer tillämpats på bästa möjliga sätt enligt 

Vetenskapsrådet (2017). 

Informationskravet innebär att information kring studiens syfte har informerats till 

deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). Detta skedde genom ett informationsbrev som skickades 

ut till många tänkbara kandidater. Informationsbrevet innehåller information om studien 

samt studiens syfte, att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas under intervjuns 

gång samt tid och plats för den tänkta intervjun ( Bilaga A) 

Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagarna måste lämna sitt samtycke för deltagandet i 

studien. I denna studie gavs ett muntligt godkännande innan genomförandet av intervjun 

vetenskapsrådet (2017). 

Konfidentialitetskravet innebär att materialet och uppgifterna inte ges ut till någon obehörig 

samt att intervjupersoners privata uppgifter skall avskrivas från dokumentet 

(vetenskapsrådet, 2017). Ljudinspelningen och det transkriberade materialet förvaras på en 

dator med lösenord som enbart författaren av denna studie har tillgång till, sedan raderas allt 

material och de inspelade ljudfilen direkt efter att studien har blivit godkänt. I 

resultatavsnittet har samtliga deltagare fått kodnamn IP1 till IP5 (IP = intervjuperson), detta 

för att inte att avslöja deras namn eller identitet.  

Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in till studien enbart används i studiesyfte 

(vetenskapsrådet, 2017). Det insamlade materialet kommer enbart att användas för att 

klargöra denna studie och kommer inte att användas i andra sammanhang.  



 

 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet efter en manifest databearbetning och innehållsanalys. 

Resultatet bygger på studiens fem intervjuer där tre kategorier formades under analysarbetet. 

Kategorierna namnges som följer, chefers uppfattning av hälsofrämjande ledarskap, att 

arbeta som chef i en kommunal verksamhet och förutsättningar för att kunna bedriva 

hälsofrämjande ledarskap. 

 Varje kategori har en eller flera underkategorier vars innehåll beskrivs genom korta 

kategoribeskrivningar (Figur 1&2). För att styrka resultatet i studien har citat från 

intervjupersonerna redovisats. Samtliga intervjupersoner fick benämning IP1-IP5 (IP = 

intervjuperson). 

Vad innebär hälsofrämjande ledarskap för cheferna? 

Kategori Underkategori 

Chefers uppfattning av hälsofrämjande 

ledarskap 

Chefernas uppfattning och tillämpning av 

hälsofrämjande ledarskap 

Att arbeta som chef i en kommunal 

verksamhet 

Att arbeta som chef inom personlig 

assistans 

Att arbeta som chef inom kommunen 

Figur 1 Tabellen tydliggör resultatet för frågeställning 1. 

 

Vilka förutsättningar upplever chefer sig ha för att kunna praktisera ett 

hälsofrämjande ledarskap? 

Kategori Underkategori 

Förutsättningar för att kunna tillämpa 

hälsofrämjande ledarskap 

Stöd 

Balans mellan krav och resurser  

Chefens ansvar och befogenhet 

Figur 2 Tabellen tydliggör resultatet för frågeställning 2. 

 

 

 

 



 

 

5.1 Chefers uppfattning av hälsofrämjande ledarskap  

Kategorin beskriver chefernas syn och uppfattningen av hälsofrämjande ledarskap och hur de 

tolkar begreppet utifrån deras erfarenheter och kunskaper. 

Hälsofrämjande ledarskap har olika innebörd för cheferna, de beskriver att hälsofrämjande 

ledarskap kan innebära allt från träning till arbetsmiljö. Cheferna nämner även att det inte 

förekommer en viss definition av hälsofrämjande ledarskap som kommunen utgår från.  

Cheferna är inte helt säkra på vad hälsofrämjande ledarskap innebär. De utgår från vad det 

betyder för dem. Begreppet hälsofrämjande ledarskap tenderar att uppfattas olika beroende 

på om chefen har ett intresse för hälsan eller arbetsmiljön, det förekommer att chefen själv 

får välja i vilken utsträckning de vill jobba med medarbetarnas hälsa eller arbetsmiljön i 

verksamheten och huruvida mycket tid det får ta. 

”jag kanske inte har någon konkret definition, men det som jag tänker på är träning        

och så, det handlar om att alla har rätt till sitt friskvårdsbidrag” (IP5) 

Cheferna nämner även att hälsofrämjande ledarskap är ett begrepp som inte används i deras 

vardagliga arbete, utan de använder sig av exempelvis arbetsmiljöarbete som oftast kopplas 

ihop med begreppet hälsofrämjande ledarskap. Därför blir hälsofrämjande ledarskap ett bort 

prioriterat område i brist på tid. 

”Alltså jag vet inte om man använder begreppet hälsofrämjande ledarskap , så det 

är inget jag har koll på, men det handlar också om intresse och vad man prioriterar 

som chef ” (IP4) 

5.1.1 Chefernas uppfattning och tillämpning av hälsofrämjande ledarskap 

 Chefer uppfattar även att hälsofrämjande ledarskap handlar om att skapa goda 

förutsättningar för medarbetarna på arbetsplatsen och genom att skapa ett gott klimat på 

arbetet och föregå med ett gott exempel. Samtliga chefer upplever sig tillämpa någon form av 

hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatsen, däremot skiljer det sig på hur det tar sig utryck i 

praktiken. Cheferna tar upp hälsan under medarbetarsamtalen, genom att uppmuntra till att 

använda friskvårdsbidraget eller att få medarbetarna att bli medvetna om sin hälsa för att 

kunna påverka den. Cheferna upplever även en viss svårighet med att motivera medarbetarna 

till att bli mer aktiva, eftersom det är den egna hälsan det handlar om. 

”jag tänker väl att det handlar om att skapa förutsättningar, liksom på 

arbetsplatsen, genom att informera om vad man kan göra, men också genom att 

själv föregå med gott exempel” (IP1) 

En gemensam nämnare för cheferna var att samtliga såg sig själva som en resurs för sina 

medarbetare och verksamheter, att visa tillit och förtroende för sina medarbetare eftersom 

det är de som utför jobbet och därmed det viktigaste resursen i verksamheten. Cheferna 

poängterar att det är viktigt att satsa och vara rädd om sina medarbetare för att få en positiv 

och glad personalstyrka. Hälsofrämjande ledarskap handlar även om att chefen pushar och 



 

 

stöttar sina medarbetare i sina val och sitt vardagliga arbete, ha förståelse för att arbetet kan 

vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.  

”Jag ser enorma vinster med att ha glad och positiv personal, det påverkar också 

brukaren och hela arbetsdagen, därför är jag gärna med och stöttar den som 

behöver” (IP4). 

”Man säger det, att för varje satsad krona får man två tillbaka, alltså man måste 

investera saker för att få saker tillbaka ” (IP1). 

5.2 Att arbeta som chef inom offentlig sektor 

Kategorin beskriver hur det är att arbeta som chef i en offentlig sektor.  

Chefer nämner att det har tillkommit en del administrativa uppgifter som har tvingat de att 

dra sig från verksamheten, det har i sin tur skapat en distans till sina medarbetare. 

Arbetsmängden upplevs som en stor börda då den har ökat och det har medfört att chefer 

inte har tid för de små och vardagliga samtalen med sina medarbetare. En utmaning att vara 

chef i en kommun är just att hitta balansen mellan de administrativa uppgifterna och att 

kunna vara en god ledare och en närvarande chef för medarbetarna.  

”Utmaningen är att hinna med allt, som jag kan känna ibland, att jag måste ju ha tid 

för det där samtalet som jag vill ta med medarbetaren, och då kanske man har 

mycket med det andra administrativa sakerna, så det kan ju vara en utmaning 

ibland” (IP2) 

5.2.1 Att arbeta som chef i en kommun  

Cheferna pratar kring utmaningen av att arbeta i en kommun, de beskriver arbetet som 

toppstyrt, det eftersom det är en politiskstyrd organisation, vilket kan medföra långa 

beslutsvägar, där den enskilda chefen inte har så stora beslutsutrymme. 

Det är väldigt toppstyrt, men det är ju politikerna som bestämmer, sen bryter 

nämnden ner det, sen bryter förvaltningen ner det , så det är bara en liten del som 

jag kan påverka, men det är ju så organisationen ser ut, man köper ju liksom 

konceptet när man jobbar i en kommun, det är ju liksom trattformat (IP3) 

5.2.2 Att arbeta som chef inom personlig assistans  

Att arbeta inom vård och omsorg som även innefattar personlig assistans kan ibland vara 

frustrerande för cheferna eftersom arbetsplatsen för medarbetarna är hemma hos en 

brukare. Det kan medföra att arbetsmiljön för medarbetarna inte alltid blir optimal, det 

förekommer även att medarbetarna inte kan ta ut en friskvårdtimme då de är låsta med en 

person som de vårdar. Cheferna menar på att det förekommer fysiska förutsättningar som 

ibland ställer till det. En annan utmaning som vissa chefer nämner är just att det blir allt 



 

 

svårare för de att träffa medarbetarna då det är inte lika självklart att åka hem till brukaren, 

cheferna menar även att det inte är deras arbetsplats och därmed uppskattas det inte att de 

klampar in hos någon. Det tycker cheferna har medfört att arbetsplatsen blir någon slags 

blind punkt som de inte har kontroll över, utan de får lita på det medarbetarna informerar 

eller ber om.  

”Jag får utgå från hur mycket information jag får till mig, det blir säkert en blind 

punkt där som jag inte ser” (IP4).  

Cheferna har ansvar för fler än bara en brukare åt gången, vilket innebär att i vissa fall har 

chefer sju ärenden inom personlig assistans, vilket innebär sju olika arbetsgrupper som 

kräver olika saker, detta tycker vissa av cheferna kan vara en utmaning, då de lätt tappar bort 

vissa medarbetare. De upplever sig vara beroende av mötestiden då de får möjlighet att träffa 

medarbetarna. 

5.3 Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap  

I det här avsnittet presenteras olika förutsättningar som har identifierats för att kunna 

tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap. 

5.3.1 Stöd  

Cheferna upplever sig ha ett bra stöd, både från sina chefer men också andra viktiga instanser 

som bland annat HR funktionen i kommunen som stöttar de med arbetsmiljöarbetet och 

med personalfrågor, det finns en HR-konsult kopplad till varje chef och enhet som de kan ta 

hjälp av. Cheferna nämner även kommunhälsan som finns till för medarbetarna som 

cheferna kan använda sig av vid behov. Cheferna beskriver också rollen som chef som ensam 

och det innebär att det är viktigt att få stöd från närmast kollegor som befinner sig i samma 

situation, vissa stunder behöver de lite råd och tips och andra stunder kan de söka stöd och 

uppmuntring hos varandra.  

”Jag har mina kollegor som jag tar hjälp av många gånger, alla vi ser saker och 

ting från olika synvinklar, så ibland har någon annan har en bra lösning på mitt 

problem, så vi frågar varandra och hjälps åt en del innan vi går vidare till HR 

”(IP5). 

Cheferna upplever sig även ha stöd i de riktlinjerna som finns i kommunen att förhålla sig till, 

både från organisationen i sig men också från kollegor. Trots att det är inrutat med regelverk 

och lagar verkar det finnas en trygghet i att varje chef vet hur de ska agera i olika situationer 

och sammanhang, vilket de ser som stöd.  

 



 

 

5.3.2 Balans mellan krav och resurser 

En viktig förutsättning för chefer är resurser, att få tillräckligt med resurser i form av tid, 

ekonomi, utbildning och personal är en viktig faktor. Att hitta balansen mellan resurserna 

och kraven tycks allt svårare för chefen, då det förekommer en brist på tid samtidigt som 

kraven på den enskilda chefen blir allt högre. Tiden som resurs tenderar till att vara en 

bristvara hos samtliga chefer och därmed kan arbetet med arbetsmiljö och hälsofrämjande 

ledarskap bli en prioriteringsfråga som varje chef får ta ställning till. Cheferna nämner att det  

förekommer ett uttalat krav som innebär att sänka sjukfrånvaron till en 5 procentenhet men 

brist på resurserna gör att kravet blir allt svårare att hantera och leva upp till.  

”Det finns mycket material och utbildning i kommunen, men jag har ansvar för 

mycket mer saker än bara arbetsmiljön, så det är ju en prioriteringsfråga hela 

tiden, ju fler medarbetare man har desto svårare blir de” (IP1) 

Resurser ter sig även i form av ekonomiska förutsättningar, vilket cheferna belyser som en 

viktig komponent i deras arbete, ekonomin styr det vardagliga arbetet och på det sättet 

utvecklingen i verksamheterna. Under intervjuerna framkom det att chefer ibland måste säga 

nej och avstå från att skicka deras personal till utbildningar, köpa in material eller ta in extra 

personal, då de ekonomiska förutsättningarna inte har funnits.  

”Grupper som har haft det riktigt tufft och har behövt handledning, har jag ibland 

inte kunnat skicka på grund av ekonomiska förutsättningar” (IP3). 

5.3.3 Chefens ansvar och befogenhet  

Det nämns under intervjuerna att cheferna har ett alldeles för stort ansvar i förhållande till 

deras befogenhet. Det förekommer alldeles för mycket riktlinjer och policys att förhålla sig 

till och därmed blir den enskilda befogenheten väldigt liten och inrutad. Cheferna uttalar sig 

om att de önskar sig kunna påverka arbetet i en större utsträckning än vad de kan och får 

göra idag. Cheferna uppfattar sig inte ha tillräckligt med mandat för att påverka 

verksamheten och detta tycks kunna skapa en frustration då deras ansvar för personal och 

verksamhet inte alls motsvarar den befogenheten som de får. 

”jag har inte någon möjlighet att utforma arbetet utifrån arbetsplatsen och 

förutsättningarna som finns där, det kommer saker uppifrån, det här ska vi bara 

göra, sen blir det ett dokument som vi aldrig följer upp” (IP1). 

Dessutom nämner cheferna att det finns ett gemensamt önskemål om att kunna få styra över 

var krutet ska ligga på i verksamheten, eftersom varje verksamhet är unik med sina 

medarbetare, vilket innebär att det kan behövas olika insatser eller handlingsplaner som inte 

är generella. En chef vill satsa mer på den psykosociala arbetsmiljön medan en annan vill 

satsa på utbildning och kunskap hos medarbetarna, men det verkar vara en utmaning att 

kunna bedriva sitt eget chefsarbete på enheten.  

”Allt vi får till oss är inte anpassat efter just den här verksamheten, alltså blir mycket 

av materialet liggandes och kommer aldrig till användning” 



 

 

6 DISKUSSION  

Avsnittet diskussion kommer att avhandla studiens metod, urval, datainsamling och analys. 

studiens styrkor och svagheter kommer att tas upp i relation till tidigare litteratur. 

6.1 Metoddiskussion  

Nedan presenteras ett diskussionsavsnitt gällande studiens metod och tillvägagångsätt.  

6.1.1 Diskussion om val av metod 

Studiens syfte var att undersöka chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap och 

därför ansågs en kvalitativ metod vara mest lämplig. Med kvalitativa intervjuer vill forskaren 

uppnå en förståelse och fördjupning vilket stämmer överens med studiens ändamål, till 

skillnad från kvantitativ forskning där siffror och mätbara resultat är i fokus (Bryman, 2015)  

Graneheim & Lundman (2004) menar på att det krävs ett samarbete mellan intervjuare och 

informant för att materialet ska kunna tolkas så nära verkligheten som möjligt, trotts att det 

har beaktats så gott det går under studiens gång kan det finnas risk för att intervjuarens 

förförståelse kan ha påverkat resultatet. Eftersom intervjuaren arbetar inom den offentliga 

sektorn inom personlig assistans och har en viss inblick i verksamheterna.  

Vidare beskrivs kvalitativ forskning sådan som genererar en fördjupning inom ett ämne men 

har oftast inte tillräckligt med informanter eller deltagare och kan därefter inte generaliseras 

på samma sätt som kvantitativ forskning är mer benägen att kunna göra. I denna studie var 

dock inte avsikten att generalisera resultatet utan att skaffa en förståelse och en fördjupning 

kring det hälsofrämjande ledarskapet inom personlig assistans i offentlig sektor, möjligen 

kan denna studie användas av chefer inom liknande verksamheter i offentlig sektor i andra 

kommuner eller landsting.  

 

6.1.2 Diskussion om urval 

Urvalet i denna studie utgick från chefer inom personlig assistans i offentlig sektor, eftersom 

syftet handlar om att undersöka chefers förutsättning för hälsofrämjande ledarskap. 

Uppfattades urvalet med chefer som ett lämpligt urval för studien, då dem kan tillföra 

studien den informationen om kan behövas, men också för att få en djupare förståelse kring 

arbetsmiljön inom personlig assistans. En styrka i urvalet är att samtliga deltagare har jobbat 

i några år inom offentlig sektor vilket kan anses vara positivt. Urvalspersonerna bestod av 

fyra kvinnor och en man. Resultatet skulle kunna ha blivit annorlunda om könsfördelningen 

var annorlunda. Eftersom intervjuaren upplevde att det förekom skillnader i svaren kring 

hanteringen av personalfrågor. Dock handlade syftet inte om huruvida de olika könen 

upplever ledarskapet därför var det inte viktigt att ta med fler manliga informanter. 



 

 

Kontakten med deltagarna gick direkt via författaren och var relativ enkel eftersom författare 

hade en personlig kontakt med två av de fem. Bryman (2015) hävdar att det är lite riskabelt 

och kan medföra skillnader i resultatet eftersom det finns en risk att svaren från deltagarna 

inte lämnas helt ärligt utan det de tror intervjuaren vill höra, eller att information av känslig 

karaktär utelämnas just på grund av att informanten känner intervjuaren. Det är oklart hur 

mycket det har påverkat studien, intervjupersonen uppfattade att informanterna öppnade 

upp sig och informerade om både positiva och negativa aspekter inom området.  

Bryman (2015) nämner at det kan finnas positiva aspekter i att författaren redan känner till 

informanterna, det kan ha medfört att de redan innan mötet hade ett visst förtroende och det 

i sin tur kan ha lett till att mötet skedde på ett avslappnat sätt. Det uppkom under studiens 

gång en kännedom om att samtliga deltagare hade pratats vid om just denna studie och om 

det eventuella resultatet, det är dock oklart hur mycket det har påverkat studiens resultat. 

6.1.3 Diskussion om datainsamling  

I denna studie tillämpades semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Byman (2015) innebär 

en halvstrukturerad intervju som ger tillfälle att ställa följdfrågor, vilket var positivt i det här 

sammanhanget då flera informanter tog upp arbetsmiljön som ett sidospår. En 

semistrukturerad intervjuguide upprättades med förutbestämda frågor som ska besvara 

syftet och frågeställningen. Intervjuerna skedde enskilt med samtliga deltagare, detta för att 

få fram egna reflektioner kring just hälsofrämjande ledarskap. Författaren valde mellan 

enskilda intervjuer eller fokusgruppsintervjuer men det slutgiltiga valet landade på att ha 

enskilda intervjuer. Kvale & Brinkman (2014) menar på att fokusgruppsintervjuer lämpar sig 

för explorativa studier på ett nytt område, detta ansågs inte lämpligt i denna studien eftersom 

det ansågs finnas tillräckligt med underlag för att kunna intervjua deltagarna enskilt och 

därmed få enskilda åsikter, Kvale & Brinkmann (2014) menar på att det kan förefalla 

grupptryck av åsikter under fokusgruppsintervjuer som författaren ville undvika, det 

eftersom ämnet hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljö är ett ämne som uppfattas olika 

och verkar ha olika innebörd hos cheferna och därmed kan det komma fram annorlunda 

resultat än vid enskilda intervjuer.  

Efter första intervjun gjordes en viss justering i intervjuguiden där författaren upptäckte att 

det saknades en viss karaktär av frågor, som exempelvis frågor specificerade på 

förutsättningar inom personlig assistans. justeringen gjordes inför de resterande intervjuer. 

Ingen pilotintervju gjordes på grund av tidsbrist men eftersom möjligheten fanns för 

justering av intervjuguide kunde därmed intervjuerna hålla en bra standard. Informanterna i 

studien var insatta i ämnet vilket i vissa fall innebar att vissa frågor hade redan diskuterats 

vid en annan punkt men intervjuaren valde ändå att ställa frågan ändå eftersom det har lett 

till vidare diskussion och fördjupning om just den frågan.  

Samtliga intervjuer hölls på informanternas arbetsplats efter önskemål, vilket enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) underlättar och skapar och trygghet hos informanten. Intervjun spelades 

in med en mobiltelefon med tillhörande kod för att undvika att obehöriga kommer åt 

materialet, intervjuaren valde att inte anteckna något på papper, detta för att inte störa 

informanterna under intervjun. 



 

 

6.1.4 Diskussion om data och analysmetod  

Transkriberingen av intervjuerna skedde löpande efter varje intervju, detta för att underlätta 

överföringen då den är färsk i minnet hos intervjuaren, detta skulle kunna ses som en styrka. 

I analysen tillämpades en kvalitativ innehållsanalys med fokus på ett manifest innehåll, som 

innebär att analysen sker textnära och utan tolkning, detta för att undvika feltolkning i 

texten, däremot kan det förekomma en viss tolkning när det kommer till texter eftersom 

verkligheten kan tolkas på olika sätt, med det menar Graneheim & Lundman (2004) att det 

krävs ett samarbete och samspel mellan forskare och informanten för att materialet från den 

kvalitativa forskningen ska kunna tolkas så nära verkligenheten som möjligt. Trots det har 

författaren i studien försökt att inte låta sin förförståelse påverka resultatet.  Analysen 

utfördes av samma person som genomförde intervjuerna, vilket ses som en styrka eftersom 

personen kan ha noterat saker under intervjutillfället som exempelvis kroppsspråket som kan 

ha en betydelse av resultatet.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

I kvalitativ forsning har begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet använts för 

att beskriva olika aspekter på trovärdighet. Trovärdigheten tillämpades genom hela studien i 

olika grader, allt från val av metodval, urval, insamling av data och det totala sammanhanget. 

Urvalet i studien beräknas vara trovärdigt eftersom intervjupersonerna beräknas kunna bidra 

till att studien kan genomföras och besvaras, även den kvalitativa metoden som valdes 

beräknas vara trovärdig eftersom studiens syfte utgick från att undersöka chefernas 

uppfattning och förutsättningar inom ett område, och därför anses kvalitativa intervjuer mest 

lämpligt för att uppnå resultat. 

 En annan viktig aspekt inom trovärdighet är valet av de meningsbärande enheterna, vikten 

av att välja en lämplig meningsbärande enhet som inte är för smal eller för svår att hantera 

då det kan leda till att textens betydelse försvinner under kondenseringen. Det har beaktats 

under analysen för att försäkra sig om att texten behåller sin mening och därmed får kallas 

för ett manifest innehållsanalys.  

En del i trovärdighetens aspekt är att kategorierna täcker syftet och där inga kategorier 

systematiskt får uteslutas för att eventuellt dölja en viss typ av information. Trovärdigheten 

handlar även om att bedöma likheter och skillnader i texten genom att presentera citat från 

materialet som styrker resultatet (Graneheim & Lundmann, 2004). Det har tagits i beaktning 

i denna studie genom att tillämpa citat från samtliga intervjupersoner i resultatdelen. En 

annan aspekt i trovärdigheten är valet av meningsbärande enhet vid innehållsanalysen där 

Graneheim & Lundman (2004) menar inte ska vara för bred eller flera meningar, eftersom 

det kan skapa utrymme till ytterligare tolkning och därmed en annan betydelse. 

Även kriterier som tillförlitligheten diskuteras inom kvalitativ forskning, som innebär att 

materialet från intervjuer eller observationer kan förändras över tid, innehållet kan ha en 

annan innebörd för andra personer och det kan lämna annorlunda resultat. Det har beaktats 

under studien då författaren hanterade materialet under en komprimerad tid och därmed 

minimerade risken för feltolkning eller att materialet får en annan innebörd.  



 

 

Tillförlitligheten innefattar även överförbarheten som avser i vilken omfattning studiens 

resultat kan överföras till andra grupper och sammanhang. Författaren kan ge förslag på 

huruvida överförbarheten kan tillämpas, för att underlätta överförbarheten krävs en tydlig 

och rik beskrivning av sammanhanget för studien, urvalet och de egenskaperna hos 

deltagarna, samt data och metodanalys. I denna studien kan överförbarheten möjligtvis ske 

hos chefer i andra kommuner och inom personlig assistans. Inom kvalitativ forskning 

förekommer det inte korrekt eller någon universell tillämpning, tillskillnad från kvantitativ 

forskning som presenteras i siffror och tabeller och kan tänkas överföras till en större massa. 

Det som kan öka kvaliteten är att annan forskning presenteras med liknande resultat och på 

det sättet öka trovärdigheten (Graneheim & Lundmann, 2004).  

6.1.6 Diskussion om etiska överväganden 

Studien har utgått från de forskningsetiska principer som gäller för svensk forskning, som är  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Studiens syfte var att undersöka chefers uppfattning och 

förutsättningar till hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans i offentlig sektor, 

därav utgjordes deltagarna av chefer. Samtliga deltagare fick ta del av ett informationsbrev 

innan intervjutillfället som belyste syftet med studien, men också att intervjun skulle spelas 

in och att deras deltagande var frivilligt, vilket innebar att de gjorde ett eget val i deltagandet i 

studien. Cheferna fick även kännedom om att det när som helst gick att avbryta intervjun. 

Författaren hade en personlig relation till två av deltagarna sedan innan, det är dock oklart 

huruvida det har påverkat deltagarnas vilja till att ställa upp och delta i studien. Bryman 

(2015) menar att deltagare kan känna en viss press till att leverera svar.  

Innan intervjun fick samtliga deltagare en muntlig genomgång av de etiska principerna för 

att säkerställa att de har fått rätt information och var införstådda gällande sina rättigheter 

och vad som stod i informationsbrevet. Deltagarnas namn och andra uppgifter som bedöms 

kunna kopplas ihop med personerna behandlades konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

obehörig ska kunna identifiera personen i studien. Därför fick samtliga deltagare ett 

kodnamn IP1-IP5 i samband med transkriberingen för att säkerställa deras konfidentialitet. 

Studiens material användes endast i studiesyfte i enlighet med vad som stod i 

informationsbrevet.  

 

 

 

 

 



 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Nedan presenteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och litteratur. 

6.2.1 Diskussion om uppfattningen och tillämpningen av hälsofrämjande ledarskap 

Chefer har en tendens att uppfatta hälsofrämjande ledarskap på olika sätt utifrån sina 

erfarenheter och tidigare kunskaper, det belyser även Eriksson, Axelsson & Axelsson (2011) i 

sin studie, just konceptet hälsofrämjande ledarskap är ett oklart begrepp som många 

definierar som träning och välmående. Forskning visar på att det är flera komponenter som 

tillsammans skapar ett hälsofrämjande ledarskap. Detta verkar vara ett förekommande 

fenomen, cheferna nämner att begreppet hälsofrämjande ledarskap är inget begrepp som 

används till vardags utan det är arbetsmiljön som istället ersätter. Cheferna tycks därför ha 

en oklar bild av vad hälsofrämjande ledarskap är och hur det bör praktiseras i 

verksamheterna. Av den anledningen uppstod endast en underkategori som representerar 

uppfattningen om hälsofrämjandeledarskap. Cheferna upplevdes ha för lite fakta och 

bakgrund om begreppet. Det i sin tur medförde en så kallad platt kategori fördelning som 

innebär att kategorin inte kunde utvecklas med fler underkategorier.  

 (Menckel, 1999) nämner i sin studie att arbetet med hälsofrämjande ledarskap bör 

integreras på olika nivåer i kommunen eller organisationen för att det ska genomsyra 

verksamheterna. Det tycks dock vara svårt hos cheferna då deras arbete landar oftast i den 

enskilda verksamheten. 

I resultatet framkommer det att chefer vill skapa ett gott klimat och visa förtroende för och 

till sin personal, detta för att personalen ska må bra på sin arbetsplats, det menar även 

Hanson (2018) är en framgångsnyckel, att arbeta med arbetsplatsen som arena, genom att 

driva på det som fungerar och skapa förtroende och möjligheter. Cheferna verkar ha en 

positiv uppfattning om hälsofrämjande ledarskap och vad det skulle kunna få för effekter vid 

tillämpning i verksamheten. Även Dellve, Skagert & Villhelmsson (2007) belyser fördelarna 

med att arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv på arbetsplatsen kan minska sjuktalet 

som är ett uttalat krav hos cheferna. Trots vetskapen om vinsterna verkar det vara en 

bortglömd prioritering. 

Chefer uppfattar sig tillämpa någon form av hälsofrämjande ledarskap, de nämner att de ser 

gärna till att skapa förutsättningar för sina medarbetare, genom att prata kring hälsan under 

medarbetarsamtalen, visa förståelse och göra personalen medvetna kring sina hälsoval. Detta 

kan skapa någon form av känsla av sammanhang som enligt Antonovsky (2005) teori består 

av just hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Att tillämpa KASAM på en arbetsplats 

kan med fördel bidra till att utveckla viljan och kunnighet hos personal (Hanson, 2018). 

Teorin har även fått en del kritik genom åren som belyser begreppet KASAM som komplext 

och det kan finnas en avsaknad att ett socialt värde, med det menar Siegrist (1993) att det 

inte räcker att enbart arbeta med medarbetarnas hanterbarhet, meningsfullhet och 

begriplighet i relation till arbetet, utan det krävs även att det tas hänsyn till medarbetarnas 

bakgrund och socioekonomiska situation för att det ska bli en helhetlig känsla av 

sammanhang. 



 

 

6.2.2 Diskussion om att arbeta som chef i en kommun och vården 

I resultatet framkom det att chefer upplever att det finns utmaningar med att arbeta inom 

den offentliga sektorn eftersom det är toppstyrt i och med det politiskt styrda, där det även 

finns en känsla av att ansvaret för den skilda chefen har ökat med åren. Det belyser även 

Kitchener, Kirkpatrick, Whipp, (2000) i sin forskning som problematiskt eftersom byråkratin 

i offentliga sektorn skapar oftast långa beslutsvägar där den enskilda chefens 

beslutsutrymme är inrutat och har blivit allt mindre. 

Cheferna nämner även att det har tillkommit en del administrativa uppgifter som har tvingat 

de att ta distans från verksamheten då tiden inte räcker till, vilket stämmer överens med 

Kankkunen et al., (2014) sammanställning av huruvida chefer har möjlighet att hantera 

styrning inom offentlig verksamhet. Det framkommer även att chefer upplever en viss press 

från både ledningen, sina chefer och från medarbetarna. Det tycks ha skapat en viss 

frustration eftersom balansen inte har varit rättvis. Cheferna utrycker även att tiden är knapp 

då arbetsbördan är för stor, vilket innebär att de vardagliga samtalen med medarbetarna får 

åsidosättas. Det nämner även Kankkunen et al., (2014) återigen som en del av det nya 

offentliga sektors utmaningar. 

 Att arbeta inom vård och omsorg innefattar även personlig assistans där brukaren vårdas i 

hemmet och därför upplever cheferna att arbetsplatsen blir en begränsad plats, det har i sin 

tur skapat fysiska förutsättning som påverkar medarbetarnas arbetsmiljö som cheferna får 

utgå från. Även Eriksson (2010) nämner vikten av att anpassa arbetet utifrån arbetsplatsen 

och dess förutsättningar, det ser cheferna som en utmaning då varje arbetsplats har sina 

förutsättningar och deras möjlighet blir därmed begränsad. Därför finns det en upplevelse av 

att arbetsplatsen hos brukarna blir en blind punkt som de inte har kontroll över eller kan 

påverka i den utsträckningen de önskar. 

En annan aspekt inom arbetsmiljö för vård och omsorg är just den fysiskt och psykiskt 

belastade arbetsmiljön, cheferna upplever att den bristande kontakten med sina medarbetare 

kan medföra att deras arbetsmiljö kan försämras. Det framkommer även i en studie där det 

tunga arbetet kan medföra en reducerad arbetsförmåga hos medarbetarna och det i sin tur 

medför en del sjukskrivningar (Pohjonen & Riikka, 2001). Det har övertid skapat en 

frustration hos cheferna eftersom det är välkänd att det förekommer ett högt sjuktal hos 

medarbetarna inom vård och omsorg/personlig assistans, därav det nya uttalade kravet om 

att sänka sjuktalet under 5%.  

Enligt Härenstam et al., (2004) har organisatoriska förändringar tendens att uppfattas som 

en negativ konsekvens i en offentligsektor, Den typen av förändring sker ofta inom vård och 

omsorg, där cheferna inte hinner sätta sig in i förändringen förrän det är dags för en ny, 

vilket cheferna har belyst är ett problematiskt tillstånd då det har skapat en känsla av för 

mycket toppstyrning och för lite egen påverkan.  

 

 



 

 

Studier visar att hälsofrämjande ledarskap bör integreras på olika nivåer i kommunen eller 

organisationen för att undvika att insatserna eller aktiviteterna blir kortvariga och inte följs 

upp (Menckel, 1999). Det tycks inte förekomma ett långsiktigt förhållningssätt i kommunen 

utan att det kommer dokument uppifrån som ska göras som aldrig följs upp, det har i sin tur 

skapar frustration hos cheferna som upplever att inget blir överskådligt och stabilt. Modellen 

global healthy workplaces (WHO, 2010) skulle med fördel kunna användas i kommunala 

verksamheter för att tillämpa och integrera ett hälsofrämjande synsätt i verksamheterna. 

Modellens fem delar utgår dels från den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön och 

där man fokuserar på att främja och fokusera på medarbetarna resurser och förutsättningar.  

6.2.3 Diskussion om förutsättningarna för ett hälsofrämjande ledarskap  

Chefer behöver vissa förutsättningar som är nödvändiga för att kunna tillämpa 

hälsofrämjande ledarskap, dessa förutsättningar framkom i studien som cheferna belyste. Att 

chefer ska få adekvat förutsättningar för att kunna tillämpa hälsofrämjande ledarskap är en 

viktig faktor i ett framgångsrikt arbete, i resultatet nämnde chefer olika varianter av 

förutsättningar som de behöver ha för att klara av att tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap.  

Resurser i form av tid, ekonomi och personal utrycker chefer är en viktig resurs och 

förutsättning för att kunna vara en god ledare och därmed kunna tillämpa hälsofrämjande 

ledarskap. Däremot utrycks en viss frustration i att resurserna inte alltid finns där, tiden är 

knapp och därför väljer chefer att prioritera bort det hälsofrämjande ledarskapet och 

arbetsmiljön i verksamheten. Det menar även Gurt, Schwennen & Elke (2011) är ett 

förekommande fenomen då chefer upplever att arbeta hälsofrämjande tycks bli en ytterligare 

ett krav som landar i chefers knä och som inte blir gjort. Det har i sin tur medfört att chefer 

på den nivån är klämda och upplever i större utsträckning sämre hälsa menar Kankunen 

(2009). 

 Forskning visar även att det förekommer en obalans mellan de kraven som ställs på den 

enskilda chefen och den faktiska befogenheten, även (Kankkunen et al., 2014) hävdar att  

kraven har succesivt blivit allt högre på den enskilda chefen och  detta upplever cheferna är 

problematiskt då deras mandat upplevs för litet, vilket i längden kan påverka deras hälsa och 

prestation. Mosadeghrad & Ferdosi (2013) menar att medarbetarnas hälsa och engagemang 

på arbetsplatsen påverkas av ledarskapet och närmaste chefen, vilket innebär att om chefens 

hälsa påverkas negativt på sitt håll av obalansen mellan krav och resurser, kan det tänkas att 

även medarbetarnas hälsa påverkas i samma riktning.  Däremot upplever cheferna ett bra 

stöd närmaste kollegor och HR i kommunen där de kan vända sig vid behov. 

I resultatet nämner chefer att befogenheten inom deras roll är liten och inrutad, vilket 

påverkar deras möjlighet till att kunna styra och utveckla verksamheten i den önskade 

riktningen, även Eriksson (2010) nämner vikten av att anpassa de hälsofrämjande 

ledarskapet för medarbetarna på den specifika arbetsplatsen, trots det verkar det finnas ett 

problem med att kunna anpassa utefter verksamhetens behov eftersom riktlinjerna kommer 

oftast från ledningen där den enskilda chefen inte har så stora möjligheter att påverka. 

Kitchener, Kirkpatrick, Whipp, (2000) belyser i sin forskning om styrformen New Public 

Management som har påverkat hela den offentliga sektorn, effektivisering och 



 

 

besparingskrav är vardagsspråk för cheferna som också upplever rollen som chef som ensam, 

där mycket av det faktiska arbetet förs under eget ansvar. Det har övertiden påverkat rollen 

som chef inom den offentliga sektorn åt det negativa hållet, eftersom förutsättningarna för 

att kunna bedriva ett bra chefsarbete har minskat, minskar också förtroendet och därmed 

rollens mandat och pondus. Den trenden kan tänkas påverka arbetet med hälsofrämjande 

ledarskap genom att den blir bortprioriterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 SLUTSATS  

Nedan presenteras de slutsatser från föreliggande studien. Syftet med studien var att 

undersöka förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans i offentlig 

sektor. 

•  Resultatet visar att chefer har olika syn och uppfattning om begreppet 

hälsofrämjande ledarskap. Tillämpningen tycks sakna riktlinjer vilket har medfört att 

varje chef bedriver hälsofrämjande ledarskap utifrån sina intresse och kunskaper 

kring medarbetarhälsan. 

• Resultatet visar att det finns behov av olika förutsättningar för att kunna tillämpa 

hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans, förutsättningar som stöd, 

resurser och balansen mellan befogenheten och ansvaret har identifierats som viktiga 

komponenter. Cheferna upplever sig ha gott med stöd från instanser som HR och 

kommunhälsan, dock upplever cheferna att de har för stort ansvar i relation till deras 

befogenhet vilket ha satt stop för deras möjlighet till att utveckla ett hälsofrämjande 

ledarskap. 

7.1 Förslag till vidareforskning   

Resultatet i denna studie kan användas inom den offentliga sektorn för att se över 

förutsättningarna för chefer inom personlig assistans och deras möjlighet att bedriva 

hälsofrämjande ledarskap. Förslag till vidare forskning behövs inom tillämpningen av 

hälsofrämjande ledarskap, i studien framkommer det skillnader i huruvida chefer uppfattar 

begreppet hälsofrämjande ledarskap samt hur de praktiserar det i verksamheten. 

Forskningen bör därför ske i huruvida tillämpningen kan ske inom olika nivåer i en 

kommun/organisation där satsningen sker mot en gemensam riktning inom det 

hälsofrämjande ledarskap. En ytterligare intressant aspekt för vidare forskning kan vara att 

studera huruvida det finns skillnader i ledarskapet utifrån olika kön. 
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BILAGA A 

Informationsbrev  

Hej! 

Jag heter Rozana Söderroos och jag går min sista termin på Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås och ska nu skriva mitt examensarbete. Syftet med studien är 

att undersöka förutsättningarna av hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans i 

offentlig sektor 

Jag planerar att genomföra intervjuer med fem till sex enhetschefer under mars månad och 

skulle vilja intervjua dig. Intervjun kommer att ske enskilt med dig som enhetschef och 

uppskattas ta ca 30–60 minuter. Jag planerar att utföra intervjun på din arbetsplats och 

hoppas att vi kan komma överens om en tid. 

Intervjun kommer att spelas in och allt material kommer enbart att användas för studiens 

syfte, ljudfilen kommer att raderas direkt efter att den har transkriberats och utskrifter 

kommer att raderas direkt efter att examensarbetet blivit godkänd. Deltagandet i studien är 

frivillig vilket innebär att du kan avbryta din medverkan när som helst. Uppgifterna du 

lämnar kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen obehörig kommer åt 

materialet och din identitet kan inte avslöjas. Resultatet av denna studie kommer att 

presenteras i mitt examensarbete och kommer att vara tillgänglig via en databas som heter 

DiVA på Mälardalens högskola. 

Har du några frågor så kan du höra av dig till mig , annars kommer jag inom kort att ta 

kontakt med dig för en förfrågan om en intervjutid.  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, Rozana Söderroos  

 

Kontaktuppgifter 

E-post: rss16003@mdh.student.se  

Mobil nr. 0735857559 
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Bilaga B  

Intervjuguide  

Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap inom 

personlig assistans i offentlig sektor.  

Ge muntlig information om samtyckes och konfidentialitet kravet innan inspelning. 

Börja spela in. 

Bakgrundinformation. 

Hur länge har du jobbat som chef inom offentlig sektor? 

Hur många medarbetare är du chef för? 

Hälsofrämjande ledarskap 

1. Vad innebär hälsofrämjande ledarskap för dig? 

2. Bedriver du ett hälsofrämjande ledarskap på din enhet? På vilket sätt? 

3. Finns det några utmaningar med att bedriva hälsofrämjande ledarskap? 

4. Kan det finns några vinster med att bedriva hälsofrämjande ledarskap? Exempelvis, 

arbetsmiljön och personalnärvaron?  

Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap. 

1. Upplever du att det finns stöd i kommunen för dig som chef att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap? Riktlinjer att förhålla sig till? 

 

2. Har du som chef stöd i att bedriva arbetsmiljöarbete i din verksamhet?  

 

3. Finns det krav på dig som chef att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap? Vilka är det? 

 

4. Finns det några andra faktorer som påverkar dina förutsättningar till att kunna 

bedriva ett hälsofrämjande ledarskap? Vilka är det? 

 

5. Finns det utmaningar med att bedriva hälsofrämjande ledarskap inom personlig 

assistans? Vilka  utmaningar skulle det kunna vara? 

 

6. Finns det andra faktorer som skulle kunna hindra dig från att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap? Vilka är dessa faktorer? 

 

7. Vad skulle mer kunna göras för att dina förutsättningar ska öka till att tillämpa 

hälsofrämjande ledarskap, exempelvis, utbildning? stöd från din chef? Andra typer av 

resurser?  

Slutligen: Vill du tillägga eller förtydliga något om hälsofrämjande ledarskap? 

Tack för din medverkan. 
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