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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Problemformuleringen visar på att det fortfarande inte finns tillräckligt med 

forskning kring det hälsofrämjande ledarskapet. Bakgrunden tar upp arbetets betydelse för 

folkhälsan med ur ett nationellt perspektiv, men även internationellt. Vidare belyser 

bakgrunden vikten av ett ledarskap i praktiken, begreppsförklaringar samt ett teoretiskt 

ramverk. 

 Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer hos en privat aktör upplever 

betydelsen samt bedrivandet av ett hälsofrämjande ledarskap. 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod med en semideduktiv ansats har genomförts. Via en 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor har intervjuer genomförts med åtta chefer 

hos Sparbanken Rekarne. 

Resultat: Resultatet visar på att hälsofrämjande ledarskap som begrepp är svårt för chefer 

att definiera. Resultatet visar på att Sparbanken Rekarne redan idag arbetar hälsofrämjande 

med ledarskapet. Cheferna upplever att de är tydliga i sitt ledarskap samt visar stor respekt 

och tillit till sina medarbetare. Resultatet visar även på att cheferna är tillgängliga för sina 

medarbetare och finns där som stöd. 

Diskussion: Genom att chefer oavsett hos vilken aktör de arbetar får utbildning i det 

hälsofrämjande ledaskapet kommer aktörer att få starka och trygga samt modiga ledare för 

framtiden. Vidare behöver forskningen fokusera mer på chefernas perspektiv och inte så 

mycket på arbetsplatsen. 

Slutsats: Slutsatserna som framkommit under studiens genomförande är att cheferna hos 

den privata aktören inte är bekanta med begreppet hälsofrämjande ledarskap. Cheferna 

upplever inte att de bedriver ett hälsofrämjande ledarskap, utan att det mer handlar om 

medarbetarnas hälsa. Fortfarande behöver mer forskning genomföras för att det 

hälsofrämjande ledarskapet skall bli vedertaget som begrepp inom arbetslivet. 

 

 

Nyckelord: delaktighet, hälsofrämjande, kontroll, krav, ledaskap, stöd 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: The wording of the problem shows that there is still insufficient research on 

the health promotion leadership. The background addresses the importance of work for 

public health from a national perspective, but also international. Furthermore, the 

background enlightens the importance of a leadership in practice, conceptual explanations 

and a theoretical framework. 

Aim: The purpose of the study is to investigate how managers at a private actor perceive the 

importance and the pursuit of a health-promoting leadership. 

Method: A qualitative research method with a semi-deductive approach has been 

implemented. Through a customized interview guide, semi-structured interviews were 

conducted with eight managers at Sparbanken Rekarne. 

Result: The result shows that health promotion leadership as a concept is difficult for 

managers to define. The result shows that Sparbanken Rekarne is already working with 

health promotion and the leadership. The managers feel that they are clear in their 

leadership and show great respect and trust in their employees. The results also show that the 

managers are available to their employees and show great support. 

Discussion: By giving managers, regardless of which actor they work for, education in the 

health promotion leadership, actors will gain strong and confident and courageous leaders 

for the future. Furthermore, the research needs to focus more on managers' perspectives and 

not so much on the workplace. 

Conclusion: The conclusions reached during the study are that the managers of the private 

actor are not familiar with the concept of health promotion leadership. The managers 

conduct a health-promoting leadership, but are not aware of it themselves. More research 

still needs to be carried out in order for health promotion leadership to be accepted as a 

concept in public health. 

 

Keywords: control, demand, health promotion, leadership, participation, support
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1 INTRODUKTION 

Hur ett ledarskap bedrivs påverkar inte bara den enskilda individen utan även hela 

organisationen. Människan tillbringar en stor del av sitt vakna liv på arbetet vilket gör 

arbetslivet till en av de viktigaste arenor för befolkningens hälsa och det är då viktigt med ett 

ledarskap som är hälsofrämjande. Den som leder och fördelar arbetet har ett stort ansvar för 

att personalen skall må bra. Tillgången till tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt arbete 

behöver även tas i beaktande. Det tillhör ovanligheterna att få tillgång till en privat aktörs 

upplevelser då aktören sällan vill släppa in utomstående. Att få ta del av en privat aktörs 

upplevelser kring begreppet samt bedrivande av ett hälsofrämjande ledarskap anses som en 

bra möjlighet för framtida forskning. 

Intresset för ledarskap har under utbildningen växt fram, men har hela tiden känts som en 

självklarhet för författaren att skriva om. Det fanns en möjlighet att skriva om ett annat ämne 

som berörde äldre, men då det inte fanns tillräckligt med material valde författaren att skriva 

om det hälsofrämjande ledarskapet. Författaren har lång erfarenhet av den offentliga 

sektorn, men ingen av den privata därför är det intressant att undersöka en privat aktörs 

upplevelser. Forskningen har under många år belyst hur ett hälsofrämjande ledarskap inom 

offentlig sektor implementerats, men få studier visar på vilka upplevelserna och forskningen 

inom privat sektor ser ut. Då folkhälsa är en tvärvetenskap är det hälsofrämjande ledarskapet 

viktigt att undersöka för att se vilka upplevelser chefer hos en privat aktör har kring 

begreppet samt bedrivandet av ett hälsofrämjande ledarskap. Aktören som beskrivs nedan 

genomgår en organisationsförändring med en hälsofrämjande approach. Nedan följer en kort 

introduktion om aktören för en ökad förståelse. 

Rekarne Sparbank grundades 1996 och bytte namn 2009 till Sparbanken Rekarne. Banken 

har 115 anställda utspritt på Eskilstuna, Strängnäs samt Mariefred. Sparbanken Rekarne ägs 

till 50 % av Sparbanksstiftelsen Rekarne. Stiftelsens medverkan skapar en avkastning som 

bidrar positivt till att näringsverksamhet, breddidrott samt kultur inom kommunens gränser. 

Sparbanksstiftelsen Rekarne har bland annat köpt in en ny räddningsbåt till 

sjöräddningssällskapet i Strängnäs. Sparbanken Rekarne har en könsfördelning med 59% 

kvinnor och 41 % män och medelåldern är 41,3 år.  Sparbanken Rekarne bedriver en 

fullskalig bankverksamhet både på den privata samt företagsmarknaden. Utöver det så finns 

även en del av banken som arbetar med försäkringar. Sparbanken Rekarne har en låg 

personalomsättning med endast 1% och en total sjukfrånvaro på 2,8%. Vidare har 

Sparbanken Rekarne en frisknärvaro på 70%, vilket baseras på ingen sjukanmälan de senaste 

6 månaderna. (Sparbanken Rekarne, u.å.). 

Sparbanken Rekarnes vision är att ”nöjda medarbetare ger nöjda kunder vilket leder till en 

lönsamhet”. Visionen innebär att de anställda har en bra arbetsmiljö, frihet och flexibilitet i 

arbetet, bra förmåner samt möjligheten att ha kul och trivas på jobbet. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del av det vardagliga arbetet. Genom det 
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förebyggande arbetsmiljöarbetet skapas en bra arbetsmiljö som gör att medarbetarna är 

öppna och initiativrika samt har en respekt för varandra (Sparbanken Rekarne, u.å.). 

 

2 BAKGRUND 

Bakgrund till arbetets betydelse för folkhälsan, tidigare forskning en beskrivning av den 

privata aktören samt ett teoretiskt ramverk. Bakgrunden belyser även faktorerna som berör 

ett ledarskap i praktiken. 

2.1 Arbetets betydelse för folkhälsan 

Arbetsplatsen som arena är såklart i första hand en avgränsad geografisk yta, men samtidigt 

där olika processer pågår på olika organisatoriska nivåer. Människorna som är aktiva på 

arenan är stor del av förändringsarbetet och bör därför ges möjlighet att vara delaktiga. Ett 

hälsofrämjande förändringsarbete när det fungerar som bäst påverkar inte bara 

arbetsplatsen positivt som arena utan även de individer som arbetar där. Människor vill ha 

ett arbete som har mening och innehåll. Arbetsplatsen är en lösningsfokuserad arena där 

människorna som arbetar strävar mot samma mål. Arbetsprestationen blir bättre om det 

finns en arbetsglädje, stolthet samt en lönsamhet (Hanson, 2004).  

Åslund, Starrin och Nilsson (2014) beskriver att inte vara anställd bidrar starkt till ohälsa. 

Forskningen har visat att vara arbetslös påverkar både kvinnor och män i alla åldrar negativt. 

Effekter av att vara arbetslös är ohälsa och i värsta fall en ökad dödlighet. Forskningen visar 

även att partners till dem som är arbetslösa kan lida av liknade effekter av ohälsa (Åslund et 

al., 2014). Enligt Hanson (2004) har vi idag hög stress och stigande sjuktal på 

arbetsplatserna. En av anledningarna skulle kunna vara att fokus styrs av (1) vinst och (2) 

nöjda kunder mer än (3) intresset för medarbetaren. Hanson (2004) menar att det är osäkert 

om en balans mellan dessa tre faktorer någon gång har funnits. Ljungblad, Granström, Dellve 

och Åkerlind (2014) belyser att arbetsgivare som hade hälsosamma medarbetare hade en 

högre ranking när det handlade om psykosocial arbetsmiljö, men även hade lägre 

sjukfrånvaro. Vidare så hade arbetsgivare med ett ledarskap som bidrog till samarbete, 

återkoppling samt kompetensutveckling en lägre sjukfrånvaro (Ljungblad et al., 2014). 

Ljungblad et al., (2014) beskriver att intresset för forskning inom hälsofrämjande 

arbetsplatser har ökat. Fördelen har blivit att fler ledare bidrar till att skapa hälfrämjande 

insatser och aktiviteter på arbetsplatserna. Det skapar inte bara en god hälsa för 

medarbetarna utan även en ökad produktivitet och vinst för aktören (Ljungblad et al., 2014). 

Trembley, Norega, Davis, Erck och Punnet (2013) påtalar i sin rapport att forskningen kring 

hälsofrämjande arbete behöver satsa mer på den sociala miljön kring människan. 
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Hälsoprogram anses därför vara ett bra komplement för att få människan att må bättre på 

arbetsplatsen. Exempel på hälsoprogram är friskvårdsbidrag och träning på arbetstid. Deras 

resultat visade på att mer än 90 % av arbetsplatserna använde sig av hälsoprogram 

(Tremblay et al., 2013). 

Faragher, Cass och Cooper (2005) beskriver att tidigare forskning visar på en tydlig koppling 

mellan välbefinnande på jobbet och en god hälsa, vilket även framkommer i deras slutsatser. 

Faragher et al., (2005) bekräftar att det finns tydliga indikationer att arbetsuppgifter som 

inte ger ett välbefinnande skapar mental ohälsa. Om organisationer arbetar aktivt med att 

minska de arbetsuppgifter som påverkar de anställda negativt kommer det förbättra 

medarbetarnas hälsa (Faragher et al., 2005). 

 

2.1.1 De nationella målområdena för folkhälsoarbete 

Regeringen ändrade för 3 år sedan de tidigare elva folkhälsoområdena till åtta. I proposition 

finns det nu åtta folkhälsoområden att förhålla sig till (Prop.2017/18:249). Nedan benämns 

de åtta folkhälsoområdena. 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

Regeringens bedömning är att ett arbete och goda arbetsförhållanden främjar hälsan medan 

avsaknaden av det skapar en ohälsa (Prop. 2017/18:249). 

Enligt Hanson (2004) hänger hälsa och produktivitet i arbetet samman. En arbetsplats som 

har friska medarbetare kommer ge verksamheten ett bättre resultat. Fler organisationer 

väljer att tillämpa en främjande inriktning och att hälsoarbetet har blivit en mer integrerad 

fråga för aktörer (Hanson, 2004). 

Regeringens bedömning är att människor behöver ha kontroll och tillit över sitt liv och känna 

tillit samt ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i beslut som rör dem. Regeringen 

beskriver att ovanstående aspekter är för att uppnå en jämlik hälsa (Prop. 2017/18:249). 

Delaktighet är enligt Hanson (2004) viktigt för förändringsarbetet, det kan till exempel 

handla om att ge den enskilda individens möjlighet att vara med och påverka de beslut som 

rör dem. När en förändring för hälsan skall genomföras på arbetsplatsen är det nödvändigt 

att förankra det med medarbetarna, för bästa resultat (Hanson, 2004). 
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2.2 Agenda 2030 

Sedan 2015 har målen för hållbarhet i Agenda 2030 varit ett styrdokument för en hållbar 

planet där människor skall må bra. I sin handlingsplan kring Agenda 2030 beskriver 

Regeringskansliet (2018) hur utvecklingen i Sverige går framåt för att skapa en hållbar 

planet. Regeringen satsar resurser på idrottspolitiken, vilket är till för att främja en god 

folkhälsa. Regeringen strävar efter en hög sysselsättning och därmed skapar en god ekonomi 

för företagen. Vidare vill Regeringen att möjligheterna till att utbilda sig leder till fler och 

enklare vägar till jobb. Genom att bygga en stabil infrastruktur skapas möjligheter för 

svenska företag att bli mer hållbara, vilket leder till att de globalt blir mer 

konkurrenskraftiga. För att minska lönegapet och skapa en ökad jämlikhet i samhället mellan 

män och kvinnor har regeringen ett krav på lönekartläggning (Regeringskansliet, 2018). 

Sammanfattningsvis beskriver Regeringskansliet (2018) i sin handlingsplan kring Agenda 

2030 att genom att ett land har en frisk befolkning skapas förutsättningar att skapa ett ökat 

välstånd. Vidare är folkhälsoarbete ett område som kräver samarbete samt arbete 

tvärsektoriellt både inom den offentliga, men även inom den privata. Genom att fortsätta 

motverka ojämlikheterna i samhället skapas en bättre hälsa (Regeringskansliet, 2018).  

2.3 Använda begrepp i arbetet 

Nedan beskrivs de begrepp som använts i studien för att skapa en ökad förståelse hur 

begreppen använts i studien. 

2.3.1 Hälsofrämjande 

Enligt Menckel och Österblom (2000) är begreppet hälsofrämjande på arbetsplatsen att 

utveckla ett engagemang samt stärka den upplevda kvalitén i arbetet. Vidare menar Menckel 

och Österblom (2000) att arbetet behöver möjliggöra att ett känslomässigt välbefinnande 

samtidigt som ett stödjande och socialt klimat erbjuds. 

Enligt Hanson (2004) är begreppet hälsofrämjande en kombination av egenskap och effekt. 

Olika insatser har via en hälsofrämjande egenskap till exempel en produkt som 

friskvårdsbidrag eller en aktivitet som att träna på arbetstid olika effekter på hälsan.  
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2.3.2 Ledarskap 

Nationalencyklopedin definierar ledarskap som ”Det faktiska utövandet av 

ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag” (NE, 

2020). 

2.3.3 Delaktighet 

Hanson (2004) beskriver begreppet delaktighet som de möjligheter som människor har att 

påverka de besluts som rör dem.  

2.3.4 Hälsofrämjande ledarskap 

Menckel och Österblom (2000) menar att ett hälsofrämjande ledarskap som begrepp är svårt 

att definiera.  Det hälsofrämjande ledarskapet behöver därför fokusera på strategier som gör 

att medarbetarna utvecklas och inte enbart ser till lönsamheten (Menckel & Österblom, 

2000). 

Hansson (2004) beskriver att när begreppet hälsofrämjande ledarskap används är det till 

stor del ett ”gott ledarskap” som menas. Beroende på ledarskapsstilen är det olika villkor och 

ledord som styr vilken form av stil som är hälsofrämjande. Nedanstående tre ledarskapsstilar 

anses definiera ett hälsofrämjande ledarskap (Hansson, 2004). 

• Personligt ledarskap, där relationen mellan medarbetaren och chefen är av betydelse 

för hälsan. Ledord är stödjande, återkoppling samt uppmuntran. 

• Pedagogiskt ledarskap, där relationen mellan medarbetaren och chefen styrs av 

måluppfyllelse, att medarbetare mår bra samt att chefen har en 

arbetstillfredsställelse. Ledord är mål, förnyelse samt att medarbetarens 

förutsättningar och behov tas tillvara på. 

• Strategiskt ledarskap, där chefen arbetar målmedvetet med att inkludera sina 

medarbetare i hälsofrågor som rör arbetsplatsen. Ledord är engagemang, 

målmedvetenhet samt hälsofrämjan. 

2.4 Ledarskap i praktiken 

Howard (1996) beskriver att en arbetsgivare behöver involvera cheferna mer när en 

förändring är på gång i organisationen. Det gör det lättare för cheferna att få med 

medarbetarna när ett beslut kring förändringen skall fattas. Vidare behöver chefer visa en 

uppskattning för arbetsuppgifter som medarbetarna utför på ett tillfredställande sätt. 

Problematiken är att chefer inte får tillräckligt med utbildning inom området viket gör det 

svårare att motivera medarbetarna. För att cheferna ska kunna ta till sig utbildningen på 

bästa sätt behöver olika ledarskapsprogram tas fram, men samtidigt behöver cheferna ändra 

sitt tankesätt samt ledarskapsstil. Om ledarskapsprogrammen påbörjas högt upp i 

organisationen möjliggörs förändringen lättare då lägre chefer ser sina chefer som förebilder. 
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Det är därför viktigt att ledaskapsutbildningarna anpassas utifrån vilken chef det gäller då 

alla människor är olika (Howard, 1996). 

Enligt Hanson (2004) är delaktighet viktigt för ledarskapet. Som chef innebär en ökad 

delaktighet att ge medarbetarna kontrollen. För att detta skall möjliggöras behöver det finnas 

både trygga och modiga chefer. Vidare skapar en ledare som erbjuder en delaktighet stor tillit 

bland sina medarbetare (Hanson, 2004). 

Enligt Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) har forskningen gått framåt de senaste åren 

hur hälsofrämjande arbetsplatser fungerar. En större helhetssyn har skapats kring att 

förbättra de anställdas hälsa. Organisationsutveckling är en nyckelstrategi för att utveckla 

hälsofrämjande arbetsplatser. Det finns trots det bristande forskning kring hur chefernas roll 

i ledarskapet är kopplat till hälsofrämjande arbetsplatser, men påtalar att det hälsofrämjande 

ledarskapet är viktigt, samt att det är av vikt att förstå vad det hälsofrämjande ledarskapet 

betyder för olika aktörer (Ericsson et al., 2011),  

Witt, Olesen och Ablah (2013) beskriver i sitt resultat att många ledare tänker på hur 

ekonomin påverkas för företaget när beslut kring hälsa skall tas, men samtidigt att få med 

alla medarbetare på aktiviteterna. För att aktiviteterna skulle vara bra belystes hela tiden 

budgetfrågan. Slutligen nämner cheferna att tiden att utföra aktiviteterna inte alltid finns 

vilket gör det svårt att implementera nya idéer (Witt et al., 2013). 

Eriksson, Orvik, Strandmark, Nordsteien och Torp (2017) belyser i sitt resultat från sin studie 

att forskning som styrker hälsosamma arbetsplatser med ett hälsofrämjande ledarskap mest 

gjorts i Sverige. Vidare fanns det en spridning på hur forskningen genomförts. Eriksson et al. 

(2017) drar slutsatserna att det inte har bedrivits tillräcklig forskning där det hälsofrämjande 

ledarskapet utifrån chefers perspektiv har genomförts. Vidare påtalar Eriksson et al. (2017) 

att om för mycket fokus läggs på de ekonomiska aspekterna bromsas de hälsofrämjande 

effekterna som i sin tur motverkar hållbara arbetsplatser. Forskningen har genomförts som 

en helhetslösning med hållbarhet eller interventionsforskning för att stärka ledarskapet hos 

cheferna. Annan forskning har mer fokuserat på medarbetarnas hälsa. 

 

 

2.5 Teoretiskt ramverk 

Enligt Theorell (2003) är krav-kontroll -och stödmodellen en teoretisk modell som belyser 

förhållande mellan yttre psykiska krav och vilka möjligheter till beslutsutrymme och stöd 

som människorna har i sin närmiljö. 

Enligt Theorell (2003) har modellen fyra extremförhållanden att rätta sig efter. Den 

”Avspända” där arbetet kan läggas upp av individen själv, inga höga krav men ett högt 

beslutsutrymme. Den ”Passiva” där individen förvisso har låga krav, men även ett lågt 

beslutsutrymme.  
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Forskning har visat att det tredje förhållanden den ”Spända” är det förhållande som har 

högst risk för ohälsa. Den ”Spända” innebär att individen har höga krav, men lågt 

beslutsutrymme.  

Det sista förhållandet den ”Aktiva” innebär förvisso höga krav, men även ett högt 

beslutsutrymme.  Om en stöddimention läggs till i modellen där ett aktivt stöd från cheferna 

skapar det enligt Theorell (2003) ”Ideal-arbete”. Samtidigt gör avsaknad av ett aktivt stöd det 

motsatta och kallas då ”Iso-Spänd” (Theorell, 2003). 

 

 

Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen. (Karasek-Theorell 2003.) 

Krav: Med krav i arbetet menas de krav som mentalt krävs för att utföra en arbetsuppgift. 

Exempel på sådana krav kan vara av produktivitet eller att hålla deadlines (Theorell, 2003). 

Kontroll: Med kontroll menas den kontroll som finns kopplat både till din kompetens, men 

även kontrollen att fatta ett beslut (Theorell, 2003). 

Stöd: Stöd innebär ett socialt stöd från medarbetare eller chef där ett väl fungerande stöd 

bidrar till en minskad ohälsa (Theorell, 2003). 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är en modell som teoretiskt ramverk ett vanligt sätt att 

skapa en länk mellan teori och verklighet eller stöd att förklara en hypotes. Vidare menar 

Patel och Davidsson (2011) att i en modell har forskaren inte avsikten att skapa en slutgiltig 

kunskap som en teori gör. 

Enligt Laschinger, Finegan, Shamian och Almost (2001) har Karaseks kravkontroll och 

stödmodell använts som ramverk flera gånger i tidigare studier. Forskningen har visat sig 

variera i resultat beroende på vilken målgrupp som undersökts (Lashinger et al., 2001). 
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2.6 Problemformulering 

Arbetsplatsen är en arena där människor befinner sig stor del av sin vakna tid. Att genomföra 

studier på arbetsplatsen är därför av stor vikt. Forskningen har visat att avsaknaden av ett 

arbete ökar individens ohälsa. Stigande sjuktal medför en ökad stress i arbetet, men även att 

företaget får kostnader som minskar lönsamheten.  

Arbetsmarknaden styrs av vinst nöjda kunder och intresset för medarbetaren. Forskningen 

kring det hälsofrämjande ledarskapet är bristfällig och forskningen kring hälsofrämjande 

arbetsplatser fokuserar inte på chefernas perspektiv. Det genomförs hälsoprogram i form av 

friskvård och träning på arbetstid, men ledarskapet behöver inkluderas. 

 Både på nationell och internationell nivå finns det styrdokument som vägleder till ett mer 

hälsofrämjande arbetsliv, men även hur hälsan för befolkningen kan förbättras ur ett 

folkhälsoperspektiv.  

Genom att utföra organisationsförändringar med hälsan i fokus minskar sjuktalen och 

medför även mer nöjda medarbetare. 

 Genom att undersöka det hälsofrämjande ledarskap via en modell som krav-kontroll-

stödmodellen skulle en ökad förståelse ges till vilka krav, kontroll samt stöd en privat aktör 

upplever. Via modellen kan syftet besvaras på bästa sätt. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur chefer hos en privat aktör upplever betydelsen samt 

bedrivandet av ett hälsofrämjande ledarskap. 
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4 METOD 

Metodavsnittet belyser hur själva studien har genomförts, men även vilka avväganden som 

har gjorts. 

4.1 Metodval  

En blankett kring banksekretess fyllts i av författaren då ett önskemål från Sparbanken 

Rekarne fanns. Även informanterna blev informerade.  

Studien har genomförts via en kvalitativ forskningsmetod. Studiens syfte var att undersöka 

upplevelserna som chefer hos en privat aktör har kring ett hälsofrämjande ledarskap. Valet 

av en kvalitativ studie motiveras med att studiens syfte undersöker upplevelser och 

erfarenheter. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än siffror. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes via en egenskapad intervjuguide. Kvale och 

Brinkman (2009) anser att intervjuer är en bra teknik att använda när ett gemensamt 

intresse finns men även för att få fram de synpunkter som intervjuare och intervjuperson har. 

Elo och Kyngäs (2008) beskriver i sin artikel att ett val av ansatser kan göras mellan antingen 

induktiv ansats eller en deduktiv.  

Patel och Davidsson (2011) menar att risken finns att låsa sig om en ren induktiv eller 

deduktiv ansats väljs. En semideduktiv ansats motiveras som ansats i studien för att kunna 

koppla syfte till det teoretiska ramverket. Vidare för att kunna se hur verkligheten uppfattas 

för att viktiga upplevelser som finns hos informanterna inte skall missas.  

4.2 Urvalsmetod 

Vid ex-jobbs dagarna på Mälardalens högskola hösten 2019 togs en första kontakt med 

Sparbanken Rekarne. Ett första möte med en kontaktperson skedde i december 2019. 

Kontaktpersonen pratade därefter med ledningsgruppen och ett samarbete upprättades den 

22 jan 2020. I samband med detta blev det en ny kontaktperson som ansvarade för 

samarbetet från bankens sida.  

Val av informanter har skett via ett målstyrt urval i samråd med kontaktpersonen hos 

Sparbanken Rekarne. Enligt Bryman (2011) genomförs ett målstyrt urval genom att välja 

individer, organisationer eller avdelningar kopplade till de forskningsfrågor som formulerats.  

Urvalet blev chefer på Sparbanken Rekarne som är en medelstor bank i Eskilstuna och som 

också är en privat aktör. 

En avgränsning har gjorts av informanterna till chefer på Sparbanken Rekarne för att kunna 

besvara syftet på bästa sätt. Informanterna bestod av fyra manliga och fyra kvinnliga chefer 
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med varierande position inom företaget samt att det fanns en tydlig spridning på ålder. 

Avgränsningen gjordes gör att kunna besvara syftet på bästa sätt. 

Urvalet av informanter hos aktören hade utan kontaktpersonens stöd varit svåra att nå. 

Kontaktpersonen valde ut totalt åtta informanter som var chefer utifrån författarens 

önskemål samt att det inte var avgörande om de vara män eller kvinnor. Författaren fick 

mailadresser till de informanter som blev utvalda, en tackade ja via mail de andra hörde av 

sig till kontaktpersonen som mailade författaren. Den 5 mars 2020 skickades ett 

informationsbrev (Bilaga B) via mejl ut till de informanter som var tänkt att intervjua. 

Informationsbrevet (Bilaga B) innehöll information om studiens syfte samt de etiska 

aspekterna, men även ett samtycke. Efter att mejlet hade skickats och mottagits av 

informanterna, bokade kontaktpersonen in informanterna till intervju efter deras schema. 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med de tillfrågade cheferna hos 

Sparbanken Rekarne. Samtliga åtta intervjuerna genomfördes 9 samt 10 mars 2020. En 

egenskapad intervjuguide (Bilaga A) med frågor i kategorierna bakgrund, hälsofrämjande 

ledarskap, krav, kontroll samt stöd har använts. Frågorna är både öppna och sonderande för 

att dels ge svar på syftet, men även ge informanterna en möjlighet att utveckla sina svar. 

En pilotintervju genomfördes först på den egenskapade intervjuguiden (Bilaga B) hos en 

annan privat aktör, men som inte är verksam inom samma bransch. Efter pilotintervjun 

ändrades en del i intervjuguiden (Bilaga A) där frågorna skapade oklarheter. Patel och 

Davidsson (2011) menar att det är viktigt att pröva tekniken som är tänkt att använda för att 

skapa en trovärdighet. 

Intervjuerna genomfördes på plats hos aktören i ett avskilt rum. Innan intervjun startade 

gavs även ett skriftligt samtycke. Intervjuerna har spelats in på mobiltelefon för att sedan 

direkt efter intervjun avslutats flyttats till en lösenordskyddad mapp på författarens dator för 

att säkra att inga obehöriga kommer åt materialet. Intervjuerna varade mellan 11 och 22 

minuter och var åtta till antalet. Efter att intervjuerna flyttats till datorn, raderades de från 

mobiltelefonen. 

Enligt Patel och Davidsson (2011) har nästan alltid kvalitativa intervjuer en låg grad av 

strukturering. Syftet enligt Patel och Davidsson (2011) med en kvalitativ intervju är att få 

fram upplevelser eller identifiera egenskaper hos intervjupersonen. 
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4.4 Databearbetning & Analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant för att ta vara på det som informanterna angivit för 

att inte missa väsentlig information. Intervjuerna transkriberades till totalt 54 sidor. Det 

transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att skapa sig en större förståelse 

kring det insamlande materialet. 

Första steget av analysfasen var att via Elo och Kyngäs (2008) koppla kravkontroll 

stödmodellen till materialet för att på bästa sätt kunna besvara syftet. Genom att använda sig 

av både Elo och Kyngäs (2008) samt Granheim och Lundman (2004) kunde en semideduktiv 

analys genomföras. Anledningen var dels att kunna använda sig av det teoretiska ramverket, 

men även för att säkerställa att ingen väsentlig information missats. 

När sedan de meningsbärande enheterna togs ut användes Gramheim och Lundman (2004). 

Varje meningsbärande enhet fick en färg där var och en av dem var beroende på vilken 

intervjuperson det berörde. Vidare klipptes alla meningsbärande enheter ut. Efter att alla 

meningsbärande enheter klippts ut samt fått en färg skrevs Ip1-Ip8 på dess baksida. Det 

gjordes för att säkra att den meningsbärande enheten tillhörde rätt intervju, De 

meningsbärande enheter lades i en mapp i åtta olika fack för att veta vilka meningsbärande 

enheter som var kopplade till respektive IP.  

Det andra steget menar Gramheim och Lundman (2004) är att kondensera vilket innebär att 

ta ut det väsentliga från de meningsbärande enheterna för att få fram vad som faktiskt sagts. 

De meningsbärande enheterna kondenserades som ett andra steg ner till mer begripliga 

meningar samt för att se till att ingen väsentlig information missades. 

 Det tredje steget är att ge de kondenserade meningarna en kod baserat på vad de belyser. 

Gramheim och Lundman (2004) beskriver kodprocessen som viktigt för att kunna skapa 

underkategorier och huvudkategorier. Varje kondenserad mening fick därefter en kod som i 

korthet beskrev vad den kondenserade meningen belyste.  

Fjärde steget är att skapa underkategorier samt huvudkategorier. Granheim och Lundman 

(2004) menar att det görs för att kunna bygga upp samt presentera ett tydligt resultat. 

Därigenom skapades två huvudkategorier och fyra underkategorier för att kunna presentera 

ett resultat på ett tydligt sätt. Kategorierna kom till genom att placera de kodade och 

kondenserade enheterna i högar för att få fram vart de passade in. Den första underkategorin 

blev medarbetarnas hälsa som placerades in i huvudkategorin Hälsofrämjande ledarskap 

som begrepp. De andra underkategorierna blev krav, kontroll samt stöd. De 

underkategorierna placerades in i huvudkategorin Upplevelser av att bedriva 

hälsofrämjande ledarskap utifrån kravkontroll stödmodellen. 
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Tabell 1: Exempel på analysförfarandet  

Meningsbärande enhet Kondensering av 

meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

När det har varit 

föreläsare i valvet så 

har personal 

möjlighet att gå dit 

också då, och det 

kan och det är ju 

kost och det kan vara 

diverse. 

Möjlighet för 

personal att gå på 

föreläsningar som 

bidrar till hälsa 

Utbildningar 

om hälsa. 

 

Utbildningar. 

 

Hälsofrämjande 

ledaskap som 

begrepp. 

 

Ett hälsofrämjande 

ledarskap, det är att 

man uppmuntrar 

och som ledare att 

dom anställda har 

nån fysisk aktivitet 

motionerar. 

Uppmuntran från 

företaget att vara 

fysiskt aktiva. 

 

Stöd från 

ledningen. 

 

Medarbetarnas 

hälsa. 

 

Hälsofrämjande 

ledaskap som 

begrepp. 

Ja jag jobbar jag är 

ju chef för dom som 

jobbar med lite med 

komplexa och lite 

större 

företagsaffärer och 

den ena dagen är 

inte den andra lik för 

kunden, men mycke 

frihet under ansvar 

att hur vill dom lösa 

uppgiften. 

Chefen ger mycket 

eget ansvar till 

medarbetarna hur 

de vill lösa en 

komplex 

arbetsuppgift. 

 

Frihet under 

ansvar. 

 

Kontroll. Upplevelser av 

att bedriva ett 

hälsofrämjande 

ledarskap utifrån 

kravkontroll 

stödmodellen. 

 

Att dom har 

förtroende för mig 

helt enkelt att det är 

ju ett förtroende tar 

ju lång tid att bygga 

upp men kan raseras 

ganska snabbt. 

 

Förtroende tar tid 

att bygga upp men 

enkelt att raseras 

 

Tillit till 

chefen. 

 

Stöd. 

Upplevelser av 

att bedriva ett 

hälsofrämjande 

ledarskap utifrån 

kravkontroll 

stödmodellen. 
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4.5 Kvalitetskriterier 

En hög kvalité är alltid viktig att beakta när en studie skall genomföras. Inom kvalitativa 

studier är kvalitetskriterierna enligt Bryman (2011) trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Bryman (2011) menar att en trovärdighet skapas genom en beskrivning av den verklighet 

som finns, men även tydligt informerat de som avses delta i studien. Studien har följt 

delkriteriet trovärdighet genom att informanterna har fått tid på sig att välja om de vill delta i 

studien eller inte, men även fått information om vad syftet med studien är. Vidare har 

informanterna intervjuats på en plats som upplevts som trygg.  

Bryman (2011) menar att en pålitlighet skapas genom att säkerställa att en fullständig och 

tillgänglig redogörelse görs av processen. Studien har följt delkriteriet pålitlighet via en 

redogörelse med en tydlig struktur och att tydligt redogöra för process och analys av 

materialet.  

Bryman (2011) beskriver överförbarhet som om studien kan genomföras på en annan 

målgrupp och med en annan kontext. Studien anses följa delkriteriet överförbarhet genom att 

om andra chefer skulle kunna intervjuas i en annan kontext skulle ett liknande resultat 

framkomma. Vidare har alla steg i analysfasen beskrivits utförligt. 

Bryman (2011) beskriver att möjligheten styrka och konfirmera är att ett agerande har skett i 

god tro och att värderingar styra resultatet. Författaren av studien har kunskap om ämnet, 

men har hela tiden varit objektiv. En objektivitet har hela tiden följt med i studien genom att 

kravkontroll stödmodellen använts för att tolka resultatet och inte författarens personliga 

åsikter. 

4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra etiska principer att förhålla sig till. 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver informationskravet som att informera de som avses delta i 

studien samt studiens syfte. Genom att skicka ut ett informationsbrev (Bilaga A) till de som 

var tilltänkta att delta i studien samt att de blivit informerade om det är frivilligt att delta. 

Därigenom efterföljs informationskravet.  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att samtyckeskravet är att få ett samtycke från de som 

deltar i studien att samt att de när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke. Innan 

intervjuerna påbörjats har ett skriftligt samtycke samlats in och information om att de när 

som helst kan dra tillbaka sitt samtycke. Därigenom har samtyckeskravet uppfyllts. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver konfidentialitetskravet är att iaktta en sekretess kring dels 

de insamlade materialet, men även kring informanterna. Alla informanter har blivit kodade i 

materialet för att deras identitet inte skall avslöjas. Det insamlade materialet har förvarats på 
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en dator som bara författaren haft tillgång till. Utifrån ovanstående har 

konfidentialitetskravet följts. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver nyttjandekravet som vad det insamlade materialet är tänkt 

att användas till. Informanterna har i inledningsskedet fått information att materialet bara 

kommer användas i examenarbetet och inte någon annanstans vilket gör att nyttjandekravet 

efterföljs. 

5 RESULTAT 

Resultatet beskrivs i två huvudkategorier och fyra underkategorier. Huvudkategorierna och 

en underkategori är kopplade till syftet. De tre övriga underkategorierna är kopplade till 

krav-kontroll stödmodellen i det teoretiska ramverket. Vidare har alla chefer fått koden Ip1-

Ip8 dels för en konfindentialitet, men även för att i resultatet belysa chefernas upplevelser av 

ett hälsofrämjande ledarskap. Den första huvudrubriken belyser upplevelser kring det 

hälsofrämjande ledarskapet som begrepp, här finns även underkategorin medarbetarnas 

hälsa. Den andra huvudrubriken belyser mer upplevelserna hur det hälsofrämjande 

ledarskapet bedrivs. I den andra huvudkategorin har även tre underkategorier valts att 

tydligare belysa resultatet utifrån det teoretiska ramverket, kravkontroll stödmodellen. 

5.1 Hälsofrämjande ledarskap som begrepp 

Chefernas upplevelse av vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär är skiljer sig markant. En 

del chefer upplever inte att ledarskapet på något sätt skulle vara hälsofrämjande trots att de 

arbetat med ledarskap i mer än 20 år, medan andra anser att det tänker hela tiden på det i sin 

chefsroll.  

”Ja generellt så jobbar vi kanske inte super strukturerat med det hälsofrämjande ledarskapet 

utan mer att vi tittar på sjuktal, hur undviker vi sjukskrivningar med mer liksom konkret så, 

men specifikt kopplat till mig och min avdelning så jobbar jag ganska mycket med det men 

mer utifrån ett eget intresse och att jag tror på att förekomma och att vi kommer mycket längre 

om vi gör medarbetarna delaktiga och så vidare (ip3).” 

5.1.1 Medarbetarnas hälsa 

Cheferna ger tydliga indikationer på att de upplever begreppet hälsofrämjande ledarskapet 

till mycket berör medarbetarnas hälsa. Genom att banken investerar i sina medarbetare 

upplever cheferna att det inte bara bidrar till hälsosamma medarbetare men även att 

lönsamheten ökar för företaget. Cheferna möjliggör genom sitt ledarskap att medarbetarna 

ges möjlighet att gå på föreläsningar på arbetstid som anordnas i bankens lokaler. Dessa 
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föreläsningar bidrar även de till medarbetarnas hälsa. Genom det hälsofrämjande 

ledarskapet och de hälsoprogram som banken har bidrar banken till att deras medarbetare 

ges en möjlighet till att vara hälsosamma.  

”Som vi jobbar aktivt är ju att vi har generöst friskvårdprogram där man varje medarbetare får 

5000 kr per år att nyttja till egentligen allt som är godkänt enligt skatteverkets regler (Ip7).” 

”När det har varit föreläsare i valvet så har personal möjlighet att gå dit också då, och det kan 

och det är ju kost och det kan vara diverse (Ip1).” 

 

Cheferna upplever i sitt ledarskap att företag som har en aktiv personal gynnar inte bara 

medarbetarnas hälsa utan även företagets resultat. Då många av cheferna själva tränar aktivt 

upplever de själva att det blir en naturlig del av det vardagliga arbetet. Cheferna upplever att 

medarbetare som mår bättre presterar på en annan nivå. 

”Så jag är helt övertygad om att de som tränar och rör på sig jag vet det själv, när man kommer 

in i dom perioderna och gör det så mår man mycket bättre på alla sätt och jag tror att det 

gynnar företagen med en personal som är aktiv och rör på sig. Helt klart! (Ip1).” 

5.2 Upplevelser av att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap utifrån 

kravkontroll stödmodellen  

Upplevelserna cheferna har kring det hälsofrämjande ledarskapet baseras mycket på vilka 

krav, kontroll samt stöd som finns då aktören styrs mycket av lagkrav. Upplevelserna 

konkretiseras i tre underkategorier upplevelserna tydligare skall framgå. Utifrån det 

teoretiska ramverket kravkontroll stödmodellen används därför krav, kontroll samt stöd. 

5.2.1 Krav 

Många av de krav som cheferna ställer på sin medarbetare är styrda av vad organisationen 

kräver till exempel lagkrav från finansinspektionen. Cheferna upplever att de ställer rimliga 

krav som hela tiden är väl förankrade hos medarbetarna, men upplever när kraven ska 

kommuniceras att balansen är svår att hitta. Cheferna arbetar många gånger med samma 

krav och arbetsuppgifter som sina medarbetare och har därför en ökad förståelse för vad som 

krävs. Cheferna upplever att om yrkesrollen är privatrådgivare så ställer det en viss typ av 

krav, medan om du arbetar nån annanstans i organisationen så finns andra krav. 

”Vi har ett antal Vi har en rätt, rotationstänk i mitt arbetsuppgifter som skall göras varje dag 

kopplat till krav, lagkrav och krav från finansinspektionen, så vi behöver hålla igång 

monitorering och så vidare på sånt som måste göras varje dag (Ip2).” 
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Cheferna har olika planer samt möten som upprättas för att tydligt påtala vilka krav och 

förväntningar som de har på medarbetarna. Samtidigt skapar cheferna en delaktighet för 

medarbetarna vilket medför att de har ett forum för återkoppling. Genom att dessa forum 

återkommer skapas en kontinuitet, vilket gör att kraven tydligt förankras hos medarbetarna. 

Cheferna arbetar med AML-planer som följer bankens uppdrag utifrån vad som skall göras 

varje månad, vecka samt dag. Samtidigt upplever cheferna i sitt ledarskap att det finns samtal 

där medarbetarna har möjlighet att utvecklas som individer utifrån de mål och krav som 

finns. 

”Men dels ett nära ledarskap att vi kvartar varje vecka, jag har 4 

utvecklingssamtal/uppföljningssamtal på ett år. Man vet om planen och sen att man ges 

möjlighet att flagga upp och liksom för på nått sätt för mig är ju en plan med mål det är 

nånting vi strävar emot (Ip3).” 

5.2.2 Kontroll 

Samtliga chefer anser att medarbetarna har en stor frihet under ansvar när det kommer till 

att ha kontroll över sitt arbete. Kontrollen över sina arbetsuppgifter speglas av vart i 

organisationen de arbetar, men även hur komplexa arbetsuppgifter de har. Vidare är 

chefernas upplevelse att medarbetarna vågar säga till sin chef när nått är fel på arbetsplatsen. 

Genom något som cheferna kallar för ”handslaget ”släpper cheferna kontrollen och förankrar 

organisationsförändringar i ett forum innan besluten fattas. Cheferna upplever om 

medarbetarna ges kontroll över vissa organisationsförändringar tas de bättre emot och kan 

implementeras på ett smidigare sätt. 

”Sen kan man säga så i grunden kanske jag skulle ha nämnt vi har nånting som vi kallar för 

"handslaget''' vilket gör att vi gör inga stora förändringar utan att det är förankrat med våran 

lokala fackklubb och skulle säga kanske 85 % av alla är med i finansförbundet lokala 

fackklubb, inklusive mig själv, så att många chefer är med där, vilket också gör att man får en 

liksom känsla av att det finns en delaktighet det kommer inte bara uppifrån från höga chefer, 

verkställ utan så här har vi tänkt att göra hur tycker ni att vi kan göra det på ett bra sätt (Ip7).” 

5.2.3 Stöd 

Chefernas upplevelse är att de är närvarande samt stödjande. En del av cheferna sitter bland 

sina medarbetare och är därmed närvarande. En del andra har upplevelsen av att de är 

tillgängliga för sina medarbetare även om det bara är via telefon eller mejl. Cheferna upplever 

att om medarbetarna är trygga och bekväma med att använda sin chef som stöd skapat en 

bättre tillit. Chefernas upplevelse är att det finns en stor tillit till medarbetarna och deras 

prestationer. Det gör att cheferna stöttar medarbetarna i de beslut som medarbetarna själva 

tar. Skulle det bli fel så skall medarbetaren känna att cheferna har deras rygg.  Cheferna 

upplever att det är viktigt att vara lyhörd och ta sig tid när en medarbetare önskar stöd. 

 ”Jag är tillgänglig, dörren är alltid öppen. Vi har kontinuerliga möten. Jag träffar dom ju jag 

hejar på alla dagligen jag visar mig för mig för alla dagligen (Ip5).” 
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”Men annars vet jag inte det inställningen har ju varit men, ungefär "happy wife is a happy life 

" det är ungefär samma här. En medarbetare som känner sig trygg och bekväm och bra på 

jobbet så levererar den också (Ip2).” 

”Att dom har förtroende för mig helt enkelt att det är ju ett förtroende tar ju lång tid att bygga 

upp men kan raseras ganska snabbt, men jag har uppfattningen att dom har tillit till mig och 

förtroende för mig (Ip6).” 

Resultatet visar på att upplevelserna av ett hälsofrämjande ledarskap som begrepp skiljer sig 

åt mellan cheferna. Resultatet visar även på är att samtliga chefer upplever att de är både 

närvarande och stöttande i sitt ledarskap. Vidare upplever samtliga chefer att medarbetarna 

skall må bra samt trivas på arbetet, vilket cheferna upplever som lönsamt för företaget. 

Resultat visar även på att många av cheferna delvis bedriver ett hälsofrämjande ledarskap, 

men att resultatet visar på att av cheferna inte är bekant med begreppet hälsofrämjande 

ledarskap utan mer ser medarbetarnas hälsa som hälsofrämjande. 
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6 DISKUSSION 

Avsnittet belyser styrkor samt svagheter med studien. En metod, resultat samt en 

etikdiskussion finns med för att förtydliga. 

6.1 Metoddiskussion 

I det här avsnittet diskuteras hur de metodologiska valet har genomförts, men även vilka 

styrkor och svagheter som finns. 

6.1.1 Diskussion av valet av en kvalitativ studie 

Då studien undersöker chefers upplevelser hos en privat aktör kring det hälsofrämjande 

ledarskapet är en kvalitativ metod var det självklara valet. Bryman (2011) belyser att 

kvalitativa studier innefattar människor samt deras upplevelser. Om en kvantitativ metod 

hade genomförts hade inte informanternas upplevelser och åsikter på samma sätt 

framkommit. Från början valdes en ren deduktiv ansats, men efter övervägande ändrades 

ansatsen till en semideduktiv. Anledningen var att komma åt mer material och skapa ett 

tydligare resultat för att se att ingen information som det teoretiska ramverket bidrog med 

missats. Genom att läsa Elo och Kyngäs (2008) artikel förstärktes övervägandet av ansatsen, 

vilket anses vara en styrka för studien.  

6.1.2 Urvaldiskussion 

Urvalsprocessen av informanter var från början inriktat på både medarbetare och chefer som 

visade sig bli allt för omfattande att hantera på 10 veckor. Bryman (2011) beskriver att urvalet 

mycket beror på hur mycket tid eller pengar som finns. Efter överväganden samt 

diskussioner med handledaren avgränsades urvalet till chefer.  En dialog fördes med 

kontaktpersonen på Sparbanken Rekarne för att bekräfta om det var möjligt. Via 

kontaktpersonen på Sparbanken Rekarne kontaktades åtta chefer. Av de åtta accepterade alla 

åtta vilket anses visa på att det finns ett genuint intresse att bidra till studien. En av cheferna 

lämnade återbud på grund av sjukdom. En ny chef presenterades då via kontaktpersonen för 

författaren vilket bör anses vara en styrka hos aktören. Samtliga informanter har arbetet som 

chefer ett antal år vilket bör ses som en styrka. 

6.1.3 Diskussion kring datainsamlingen 

Att använda intervjuer i kvalitativa studier anser Bryman (2011) som vanligt förekommande. 

Genom att skapa en egenkonstruerad semistrukturerad intervjuguide (Bilaga A) med öppna 
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frågor kunde författaren anpassa frågorna efter det teoretiska ramverket. En pilotstudie 

genomfördes för att testa den egenskapade intervjuguiden vilket bör anses som en styrka. Det 

bör dock tillägas att pilotintervjun inte utfördes på en aktör inom samma bransch vilket 

skulle kunna vara en svaghet. Pilotintervjun som genomfördes resulterade i att 

intervjuguiden kunde förbättras. En del av frågorna skapade mer funderingar än förståelse 

vilket gjorde att de omarbetades.  Förändringen medförde tydligare frågor och ett bättre 

upplägg samt en tydligare struktur. Valet att skapa en egen intervjuguide med öppna frågor 

var för att områdena krav, kontroll samt stöd skulle kunna beröras, vilket är en styrka. Patel 

och Davidsson (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer kan användas när olika teman 

skall beskrivas, men samtidigt tillåta informanterna tala fritt. Hade en enkät eller 

strukturerade frågor använts hade inte chefernas upplevelser framkommit på samma sätt. 

Det kan diskuteras om det var rätt att genomföra åtta intervjuer istället för sex. Författaren 

ville vara säker på att tillräckligt med material kunde samlas in och upplevde inte att tiden för 

datainsamlingen skulle bli ett problem. Antalet intervjuer blev därför åtta istället för sex som 

från början var tänkt. Genom att åtta chefer intervjuades finns det mer material att tillgå än 

om endast sex intervjuer hade genomförts, vilket bör ses som en styrka. En annan styrka vid 

datainsamlingen är att intervjuerna genomföres på plats hos aktören på en avskild plats utan 

störande moment. 

6.1.4 Diskussion av analys 

Analysfasen upplevdes av författaren som den svåraste delen av studien. Dels för att 

författaren inte genomfört en så stor analys förut, men även för att materialet blev större än 

förväntat.  Att genomföra fler intervjuer än förväntan kan kanske vara en svaghet. Med stöd 

av Elo och Kyngäs (2008) och Ganheim och Lundmans (2004) artiklar kunde författaren 

följa stegen genom analysfasen vilket underlättande analysfasen, vilket bör anses som en 

styrka för studiens analysfas.  

6.1.5 Diskussion av kvalitetskriterier 

Inom alla studier behöver det finnas kriterier som skapar en kvalité. Bryman (2011) beskriver 

fyra kriterier inom kvalitativ forskning trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjlighet 

att styrka och konfirmera. 

Trovärdigheten i studien bör ses som en styrka då information har framkommit till de som 

deltagit i studien inom en skälig tid. Vidare har platsen där studien genomförts tillåtit 

cheferna att tala fritt, vilket även det anses som en styrka. Kanske hade trovärdigheten i 

studien ökat ytterligare om längre intervjuer genomförts. Bryman (2011) anser att genom att 

beskriva verkligheten samt informera de som avses delta i en studie uppfylls trovärdigheten. 

Pålitligheten i studien kan tydligt påtalas genom att studien följer en struktur som är 

vedertagen inom processen där varje del i arbetet har sin givna plats, vilket bör ses som en 

styrka. ’Kan en modell kan användas som en del av strukturen för ett fenomen?’, I den 

genomförda studien upplever författaren att modellen som ramverk har varit ett stort stöd 

vilket kan ses som en styrka. Vidare för det fenomen som undersökts varit relativt komplext 
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vilket gör att modellen stärker pålitligheten. Bryman (2011) nämner att det är viktigt att 

redogöra tydligt sina övervägande för att skapa en pålitlighet. 

Överförbarheten i studien bör ses som styrka då analysfasen tydligt har beskrivits samt att 

genom att intervjua chefer hos en annan privat aktör kan ett liknade resultat framkomma. 

Bryman (2011) menar på att kvalitativa studier handlar om djup och inte bredd. Om fler 

mindre kvalitativa studier kring det hälsofrämjande ledarskapet görs skulle en ökad 

överförbarhet stärkas. 

Möjligheten att styrka konfirmera beskriver Bryman (2011) som att det inte går att vara helt 

objektiv inom samhällsforskning. Även Patel och Davidsson (2011) beskriver att vid 

kvalitativa intervjuer skapas en mindre medveten påverka. Författaren upplever att eftersom 

så pass lite forskning har gjorts på ämnet inom den privata sektorn skulle det vara svårt att 

vara helt objektiv. Trots det anser författaren sig inte ha låtit sig medvetet påverkas genom 

att stödja sig via en modell och inte av personliga värderingar. 

6.2 Etikdiskussion 

Svagheten med att informanterna kontaktades via kontaktpersonen hos den privata aktören 

kanske inte är helt etiskt korrekt. Urvalet av chefer hade inte utan kontaktpersonens på 

Sparbanken Rekarne varit möjlig, vilket är en styrka. 

Informanterna känner varandra vilket är naturligt då de arbetar på samma arbetsplats. 

Eftersom intervjuerna utfördes på arbetsplatsen kunde inte helt informanternas 

konfidientialtiet säkras, vilket kan ses som en svaghet. Författaren har gett information om 

detta och varit tydlig innan ett samtycke skrivits på att förklarat för samtliga inblandade att 

konfidentialitetskravet inte kan bemöttas till 100 %. De inblandade i studien har inte upplevt 

det som ett problem, vilket kan ses som en styrka. Det är en styrka att samtliga inblandande 

har haft en förståelse. Patel och Davidsson (2011) styrker att de som skriftligen ingår ett 

samtycke har själva rätt att bestämma över sin medverkan.   

Genom att informanterna visste om varandras medverkan upplevde författaren att en mer 

avslappnad stämning infann sig då intervjuerna genomfördes, vilket är en styrka. Vidare 

valdes inte intervjuplats av informanterna utan av kontaktpersonen på banken, det kan ses 

som en svaghet. Hade intervjuplatsen valts av informanterna hade kanske mer 

störningsmoment förekommit vilket hade försvårat intervjuerna. 

Författaren har som ett krav från aktören fyllt i en banksekretess då författaren har vistats i 

bankens lokaler vid datainsamlingen. Då etik handlar om att säkra integritet ser författaren 

banksekretessen som en självklarhet. Bankmiljön styrs till stor del av sekretess och av den 

anledningen var urvalsförfarandet nödvändigt. Trots att denna blankett fyllts i av författaren 

har datainsamlingen eller studien inte påverkats.  Patel och Davidsson (2011) menar att 

konfidentialitetskravet har en stor likhet med offentlighet och sekretess. 

De inspelade intervjuerna flyttades direkt efter genomförd intervju över från mobiltelefon till 

dator vilket är etiskt försvarbart. Namn har endast skrivits vid det skriftliga samtycket inför 
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intervjuerna annars förekommer inga namn på papper eller i transkriberat material. Där 

informanter har nämnt namn har istället bokstaven x eller y skrivits för att säkerställa att 

ingen individ kan kännas igen. Vidare har alla informanter fått koden IP följt av en siffra. 

Även här handlar det om att skydda individens integritet. 

6.3 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet beskrivs resultat av studien där citat från informanterna är till för att skapa 

en tydlighet. 

6.3.1 Diskussion kring det hälsofrämjande ledarskapet 

När det hälsofrämjande ledarskapet nämndes för informanterna upplevdes det som om 

ledarskapet och hälsofrämjande som begrepp stod var för sig och inte tillsammans. 

Informanterna talade många gånger om det hälsofrämjande ledarskapet som något som 

berör medarbetarnas hälsa och inte så mycket kring ledaskapet. Känslan som infinner sig är 

att begreppet är något som behöver förtydligas. Howard (1996) beskriver att arbetsgivare 

behöver satsa på utbildningar för chefer högt upp i organisation. Anledningen anser Howard 

(1996) vara att andra chefer tar efter beteendet för att slutligen inte bara gynna 

medarbetarna utan även organisationen. 

Resultatet skulle kunna vara missvisande då en stor del av informanterna inte var bekant 

med begreppet hälsofrämjande ledarskap. Å andra sidan kanske begreppet fortfarande är för 

diffust. Menckel och Österblom (2000) menar att begreppet hälsofrämjande ledarskap är 

svårt att definiera. 

Cheferna på Sparbanken Rekarne arbetar hälsofrämjande, men ser inte ledarskapet som 

hälsofrämjande utan ser det som naturligt. Det skulle kunna bero på som Eriksson et al. 

(2017) belyser i sin rapport att den forskning som genomförts kring det hälsofrämjande 

ledarskapet sällan tar hänsyn till chefernas perspektiv. 

Witt et al. (2013) påtalar att det ibland är svårt att få med alla medarbetare och att det inte 

allt för ofta har med ekonomi att göra när implementering av hälsobeslut skall genomföras. 

Även Eriksson et al. (2017) nämner att då mycket fokus läggs på ekonomiska beslut kan det 

finnas en risk att aktörens hållbarhet påverkas. Witt et al. (2013) och Eriksson et al. (2017) 

till viss del inte ger samma bild som denna studie. Sparbanken Rekarne och dess chefer 

upplever att inte en svårighet att ekonomiskt implementera hälsoinsatser. För det första har 

Sparbanken Rekarne ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr alla anställda kan använda. 

Det i sin tur kan bidra till medarbetarnas hälsa positivt.  För det andra så har Sparbanken en 

filosofi som är att ”nöjda medarbetare ger nöjda kunder vilket leder till en lönsamhet” 

(Sparbanken Rekarne, u.å.). Hanson (2004) beskriver att hälsa och lönsamhet hänger ihop. 

En aktör som har hälsosamma medarbetare blir mer lönsamma (Hanson, 2004). 

Eriksson et al. (2011) belyser att forskningen inom hälsofrämjande arbetsplatser går framåt.  

Genom organisationsutveckling når aktörer ett bättre resultat. Vidare beskriver Eriksson et 
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al. (2011) att det inte finns mycket forskning hur det hälsofrämjande ledarskapet påverkar 

arbetsplatsen. Cheferna på Sparbanken Rekarne jobbar aktivt med organisationsutveckling 

genom det som kallas ”handslaget” där chefer, medarbetare samt fackliga representanter 

träffas när större förändringar skall implementeras. 

 

6.3.2 Diskussion av upplevelser som cheferna hade kring ett hälsofrämjande 

ledarskap 

Att ta in en modell som stöd för att beskriva ett resultat anser Patel och Davidsson (2011) 

som ett sätt att koppla en modell till hypoteser. Modellen som har använts i studien för att 

tydligare framställa ett resultat är krav-kontroll stödmodellen. Enligt Lachinger et al. (2001) 

har flera studier använt krav-kontroll stödmodellen inom arbetslivsforskning mest ur 

medarbetarnas perspektiv och inte så mycket ut ett top-down perspektiv.  

Då det hälsofrämjande ledarskapet mycket utgår ifrån att vara delaktig, ges möjlighet till 

återhämtning samt genom ett tydligt ledarskap passade modellen bra.  Valet att inte ta med 

fler teorier och modeller i ramverket var för att visa på att en modell kan ge tillräckligt stöd 

för resultatet. 

Den första aspekten i modellen är krav som Theorell (2003) beskriver som att mentalt klara 

av sin arbetsuppgift, men samtidigt klara av att upprätthålla deadlines och produktivitet. 

Cheferna ställer höga krav på sina medarbetare, men har flertalet gånger i månaden möten 

med sin medarbetare. Mötena är till för att tydligt informera när kraven ändras, men även för 

att underlätta för medarbetarna om något inte känns bra. Då cheferna själva många gånger 

utför samma arbetsuppgifter som medarbetarna är det rimligt att tro att även de mentalt 

behöver klara av sina arbetsuppgifter, samt hålla sina deadlines. Genom att utveckla 

chefernas ledaskap med mer hälsofrämjande utbildning skapas goda förutsättningar för både 

för chefer och medarbetare. 

Genom att koppla in kontroll från modellen till resultatet beskriver Theorell (2013) att 

kontroll är kopplat till individens kompetens samt kontrollen att fatta ett beslut. Cheferna 

upplever att de ger sina medarbetare eget ansvar över sin arbetsdag samt arbetsuppgifter. 

Cheferna upplever att medarbetarna har både kompetens och det beslutsfattande som krävs. 

För att cheferna skall kunna släppa kontrollen behöver även cheferna besitta den kompetens 

som krävs för uppdraget. I och med att cheferna har den kompetensen som uppdraget kräver 

kan de lättare släppa kontrollen till medarbetarna och därigenom gynnas företagets 

lönsamhet. Vidare blir det lättare att implementera nya arbetsuppgifter som medarbetarna 

lättare kan kontrollera. För att det skall möjliggöras behöver även deras chefer våga släppa 

kontrollen.  

Den sista aspekten stöd i modellen beskriver Theorell (2003) som det sociala stödet som 

finns från medarbetare och chefer. Cheferna är närvarande och ger hela tiden stöd via möten, 

mejl eller bara genom att ha sin dörr öppen.  
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Hanson (2004) beskriver att chefer behöver bli tryggare och modigare i sitt ledarskap. De 

behöver även visa stor tillit till sina medarbetare för att delaktigheten skall främjas (Hanson, 

2004). Utifrån att författaren använt krav-kontroll och stödmodellen går det tydligt att se att 

cheferna på Sparbanken Rekarne använder sig av tydliga krav. Vidare ger de sina 

medarbetare en stor kontroll och delaktighet i nästan alla beslut som tas.  

Howard (1996) beskriver att en del chefer har svårt att visa uppskattning för det som 

medarbetarna gör. Det handlar enligt Howard (1996) inte om att cheferna inte vill utan att de 

inte vet hur. För att chefer skall lyckas bättre behöver helhetslösningarna ses över och riktas 

mer ur chefernas perspektiv (Howard, 1996). Sparbanken Rekarne upplevs inneha en 

ledarskapskultur där alla får säga sitt. Vidare ger cheferna beröm till både medarbetare och 

andra chefskollegor.  

7 SLUTSATS 

Hälsofrämjande ledarskap är som begrepp fortfarande kopplas till hälsa och inte till 

ledarskapsstilen. Begreppet hälsofrämjande ledarskap är ett främmande begrepp för många 

av cheferna, men de arbetar fortfarande med återkoppling, återhämtning samt en tydlighet i 

sitt ledarskap. Vidare finns det tydliga krav och en tillåtande kontroll samt ett 

individanpassat stöd. Forskningen kring det hälsofrämjande ledarskapet behöver ses över 

och fokusera mer på chefernas perspektiv och inte så mycket på helhetslösningar. 

7.1 Framtida utmaningar 

Det framtida förutsättningar som författaren hoppas att studien skall bidra till är att skapa 

ett vägledande dokument för Sparbanken Rekarne. Vidar hoppas författaren att studien skall 

bidra till att mer forskning görs på hälsofrämjande ledarskap då det är viktigt för folkhälsan. 

Framtiden som samhället står inför kräver dels snabba hälsolösningar som inte kostar 

mycket, men samtidigt medarbetare med god hälsa. Om det hälsofrämjande ledarskapet skall 

bli ett vedertaget begrepp behöver framtidens ledare ta till sig det. Genom att begreppet blir 

vedertaget kan fler aktörer förstå vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär. För att det skall 

möjliggöras behöver organisationer oavsett om de är privata eller offentliga fundera över hur 

de skulle kunna ändra sitt ledarskap så det blir mer hälsofrämjande.  Vidare behöver 

samhället modiga men samtidigt trygga chefer som ser sina medarbetare. För att det skall ske 

behöver förändringen förankras högre upp i organisationen. Eller kan det vara svårare att 

implementera det hälsofrämjande ledarskapet om det är en liten privat aktör där 

lönsamheten styr vilka beslut som är möjliga att genomföra. Men om förutsättningarna är 

rätt och ekonomin finns samtidigt som forskningen tar fram nya underlag kommer det 

hälsofrämjande ledarskapet hos aktörer bli vedertaget. En framtida studie skulle kunna 
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genomföras för att jämföra om upplevelsen hos chefer och medarbetare är den samma kring 

det hälsofrämjande ledarskapet. Detta skulle tillföra området betydande kunskap. 
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BILAGA A INTERVJUGUIDE  

Intervjuguide C-uppsats 

 

 

Tänker här att jag föklarar anledningen till intervjun och får samtycke 

Inspelning startar!!!! 

 

Bakgrundsinformation 

Kön: frågas inte 

 

Ålder?  

 

Hur länge har du arbetet här på banken? 

 

Vilken är din yrkesroll har du? 

 

Inledande fråga 

 

Hur ser det hälsofrämjande ledarskapet ut här på banken? 

 

Hälsofrämjande Ledarskap 

 

Vad är ett hälsofrämjande ledarskap för dig? 

 

Vilka upplevelser har du av bedriva ett hälsofrämjande ledarskap här på 

banken? 



 

 

kan du utveckla? 

 

Har du någon gång upplevt konflikter med att bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap? 

-Kan du utveckla hur du tänker? 

 

På vilket sätt ger du som chef dina medarbetere möjlighet till återhämning 

under arbetsdagen? 

 

 

Krav 

 

På vilket sätt ger du som chef dina medarbetare möjlighet att påverka sina 

arbetsuppgifter? 

 

Ger du dina medarbetare möjlighet att hålla sina deadlines?  

I så fall på vilket sätt? 

 

Hur vet dina medarbetare vilka krav och förväntningar du har på dem? 

 

På vilket sätt ger du dina medarbetare möjlighet att vara delaktiga i de beslut 

som rör dem? 

 

 

 

Kontroll 

 

Upplever du att ditt ledarskap kan engagera dina medarbetere i de beslut som 

berör dem? 



 

 

Kan du förklara mer? 

 

På din arbetsplats upplever du att ditt ledaskap bidrar till en tydlig 

kommunikation?   

Kan du utveckla? 

 

På vilket sätt bidrar ditt ledarskap att medarbetere  blir delaktiga i de beslut du 

tar som chef? 

 

Stöd 

 

På vilket sätt tror du dina medarbetare upplever stöd från dig? 

 

I vilka forum har dina medarbetare en möjlighet till en dialog och återkoppling? 

(En kanske fråga om jag upplever att de inte pratat om det)? 

 

Upplever du att du som chef i ditt ledarkap en möjlighet möjlighet att vara 

närvarande för dina medarbetare, och i så fall på vilket sätt? 

 

På vilket sätt skapar du i ditt ledarskap en tillit mellan dig och dina 

medarbetare? 

 

Avslutningsfrågor 

 

Nu har vi gått igenom de frågor jag hade tänkt att ställa, Är det något du vill 

tillägga? 

 

Då vill jag tacka för att du tog dig tid! Avsluta inspelningen! 

 



 

 

BILAGA B INFORMATIONSBREV 

HEJ! 
Jag heter Mattias Fredlund och läser sista terminen på Folkhälsovetenskapliga programmet på 

Mälardalens högskola i Västerås. Som en del av min utbildning förväntas ett examensarbete skrivas 

den sista terminen, där är befinner vi oss nu. Sytftet med studien är att undersöka hur cheferna hos 

en privat aktör upplever betydelsen samt bedrivandet av ett hälsofrämjande ledarskap. 

Jag planerar att genomföra intervjuer under mars månad och skulle vilja intervjua dig. Intervjun 

kommer att ske enskilt med dig som chef och uppskattas ta ca 30–45 minuter. Jag planerar att utföra 

intervjun på din arbetsplats och hoppas att vi kan komma överens om en tid som passar oss båda. 

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

ljudfilen kommer att transkriberats och skrivas ut för analys. Direkt efter att examensarbetet blivit 

godkänt kommer det insamlade matrialet att raderas. En frivillighet finns vilket innebär att du kan 

avbryta din medverkan när som helst. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 

innebär att ingen obehörig kommer åt materialet . Resultatet av denna studie kommer att 

presenteras i mitt examensarbete. 

 

Vid eventuella frågor tveka inte att höra av dig till mig eller min handledare via mail eller mig via 

telefon.  

Mail: 

Telefon:  

Handledare:  

 mail:  

Med vänlig hälsning, Mattias Fredlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jag samtycker att delta i studien 

 

____________________  ____________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 

 

____________________ 

Ort & Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


