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questions: How do the leaders work with health promotion at the technical 

administration in Sala municipality?  

 What is health promotion leadership today? 

Purpose:   The purpose of this work is to use a theoretical study describing what 

health promotion leadership consist of today. And through an empirical 

study to describe the ways in which technical administration in Sala 

municipality in Sweden is working with health promotion leadership. 

Method: The study is of descriptive nature and is based on a qualitative research 

method and has a semi-structured interview with the selected 

organization. Theoretical framework consists of scientific papers and 

books in the selected research field. The results were analyzed using a 

narrative analysis method based on the theoretical framework and the 

empirical data collected. 

Conclusion:  After seeing how the technical management in Sala municipality work 

with the activities, actions and leadership in the selected concepts of 

health promotion leadership in this thesis it can be concluded that these 

theories and concepts are relevant today for health promotion leadership.
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arbetslivet  

Handledare:  Sara Melén Hånell 

Nyckelord:  Hälsofrämjande, hälsa, ledarskap 

Frågeställning:  På vilket sätt arbetar ledare på Tekniska förvaltningen i Sala kommun 

med hälsofrämjande ledarskap? 

 Vad är hälsofrämjande ledarskap idag? 

Syfte:  Syftet med det här arbetet är att genom en teoretisk undersökning skildra 

vad hälsofrämjande ledarskap består av idag. Samt genom en empirisk 

studie beskriva på vilka sätt Tekniska förvaltningen i Sala kommun 

arbetar med hälsofrämjande ledarskap. 

Metod: Studien är av deskriptiv karaktär och är baserad på en kvalitativ 

undersökningsmetod och semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med den valda organisationen. Teoretiska referensramen består av 

vetenskapliga artiklar och böcker inom området. Resultatet analyserades 

med en berättande analysmetod baserad på den teoretiska referensramen 

och det empiriska materialet.   

Slutsats: Efter att ha sett och analyserat hur Tekniska förvaltningens ledning 

arbetar med aktiviteter, åtgärder och ledarskap inom de här för studien 

aktuella områdena kan slutsatsen dras att de här teorierna och begreppen 

är aktuella idag för hälsofrämjande ledarskap. 
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1 Bakgrund 
Sverige har historiskt sett varit en föregångare inom hälsofrämjande arbete. Från mitten av 

1600-talet till mitten av 1800-talet blomstrade den svenska bruksnäringen. Brukspatronerna 

verkade hälsofrämjande genom att exempelvis ge fri sjukvård till bruksarbetare och hjälp med 

barnpassning och skola för bruksarbetares barn.(Grafström M. m.fl. 2008) Även i mer modern 

tid har Sverige haft en lång tradition av arbetsmiljöarbete. Ända sedan 1970 - talet har fysiska 

skador minskat med hjälp av lagar, regleringar och åtgärder. Genomförda åtgärder har lett till 

vissa förbättringar men det är fortfarande vanligt med sjukskrivningar orsakade av belastning 

på rörelseorgan, stress och psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket 2008). Det finns således 

fortfarande områden med stor förbättringspotential, områden som mer speglar den sociala och 

psykiska hälsan än den fysiska. Sjöström & Hultin (2003) skriver att den psykosociala 

ohälsan på svenska arbetsplatser har ökat sedan 1997 och att behovet av åtgärder för att 

komma tillrätta med problemet är stort.( Sjöström & Hultin 2003 s. 7) Det finns en pågående 

diskussion om ledarskap och hur det påverkar olika delar av arbetsrelaterad hälsa. Det har inte 

forskats så mycket inom området och det är fortfarande vetenskapligt oklart i vilken grad 

ledare påverkar de anställdas hälsa. Den stora delen av forskningen har istället inriktat sig på 

ledares karaktärsdrag och beteenden samt forskning inom området situations- och 

möjlighetsanpassat ledarskap. (Nyberg A. m.fl.2005) 

Att ämnet hälsofrämjande ledarskap är aktuellt syns tydligt i ett projekt där sex kommuner i 

Gävleborgs län under 2011 gick samman för att möta det aktuella behov av 

kompetensutveckling som finns inom kommunerna till följd av en väntad och pågående 

omstrukturering. Ledarskap är av stor betydelse och här handlar projektet om att använda sig 

av ett hälsofrämjande synsätt i ledarskapet för en hållbar arbetshälsa och en stabil närvaro. En 

Organisationskultur som främjar delaktighet, uppmuntrar till ansvar och motivation hos de 

anställda. En organisation som skapar en lämplig balans mellan krav och kontroll i arbetet för 

de anställda. (Svenska EFS-rådet, 2011) 

Ett intressant fall att studera och analysera hur hälsofrämjande ledarskap kan förbättra hälsan 

är Sala kommun. Med tanke på att det forskats lite inom området är det intressant att se hur 

Sala kommun har gått tillväga för att minska sin sjukfrånvaro. Sala kommun hade under 2004 

höga sjukfrånvarotal på hela 12 % inom kommunala arbeten. Kommunen har sedan dess 

arbetat hårt med att få ner den höga sjukfrånvaron och redan 2008 hade den minskat till 

hälften. Enligt Carola Gunnarson, kommunalråd i Sala, beror denna förbättring på högre krav 

på cheferna samt ett bättre metodiskt arbete med policys för rehabilitering och regelverk för 

kontakt med sjuk personal. (Sverigesradio, 2008) Enligt statistik från SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) har Sala kommun under 2010 en total sjukfrånvaro på 4,1 % vilket 

ligger under medelvärdet av den totala sjukfrånvaron i Sverige på 5,2 %. (SKL Obligatoriska 

sjukfrånvaroredovisningen, 2010)  

Varje individ tillbringar en stor del av sitt liv på sin arbetsplats. Individens hälsa och 

arbetsplatsens miljö kan på så sätt sammankopplas och organisationen skulle därigenom 

kunna ha ett stort inflytande över den enskilda individens hälsa. Ledarens roll bör således vara 

en viktig aspekt när det gäller individens hälsa. Hälsofrämjande ledarskap ger organisationen 

medel att påverka individens hälsa och ger därigenom individen möjlighet att prestera och må 

bättre. (Nilsson 2005) 

För att undersöka hälsofrämjande ledarskap behöver hälsa och ledarskap definieras.  
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1.1 Hälsa 
Det finns olika åsikter om vad hälsa är men definitionen av hälsa som World health 

organisation (WHO) använder lyder: ” Health is a state of complete physical, mental, and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (World Health 

Organisation, 2011) Hälsa är alltså ett tillstånd där en individ har god fysisk, mental och 

psykiskt befinnande.  

Enligt Medin & Alexanderson (2000) så kan hälsa sammanfattas som ett tillstånd, upplevelse, 

resurs eller process. Hälsa som tillstånd är när en individs hälsa kan förbättras eller försämras 

genom olika interventioner. Hälsa som upplevelse är en sorts välbefinnande känsla. Hälsa 

som resurs är när en individ har vissa tillgångar som leder till livets mål, exempelvis 

utbildning och arbete. Hälsa som process är att hälsa inte är ett statiskt tillstånd utan kan 

förändras genom tiden genom exempelvis ändring av levnadsvanor (Medin & Alexanderson 

2000, sid. 69-70) Det är viktigt att ha förståelse för att hälsa inte alltid är ett självklart 

begrepp. En individs hälsa beror alltså på flera hälsofaktorer som är sociala, mentala och 

fysiska. Det här kan förändras under en individs livstid. 

Vad är då hälsa inom arbetslivet? I enlighet med Statens folkhälsoinstitut anser vi att målet för 

en god arbetsmiljö uppfylls när kraven på att prestera i arbetet är i balans med människors 

möjligheter att fungera och må bra under hela sitt arbetsliv. Det är också viktigt att arbetet ger 

fungerande arbetsvillkor som minskar arbetsrelaterad ohälsa och att arbetslivet ska gå att 

”förena med familjeliv och fritid på hälsofrämjande sätt”(Folkhälsoinstitutet, 2011). De här 

punkterna är nödvändiga förutsättningar för att arbetet ska ha hållbar tillväxt. Stor del av 

arbetet med arbetshälsa ligger i att arbetsmiljön ska vara bra och arbetsgivaren har ett stort 

ansvar att ge medarbetarna en säker och trygg arbetsmiljö, både fysiskt, socialt och psykiskt. 

Det kräver inte bara förebyggande av ohälsa utan även att främja hälsa i arbetslivet.( 

Folkhälsoinstitutet, 2011) Forskning för hälsa inom arbetsliv handlar om att undersöka vilka 

åtgärder som går att vidta för att förbättra situationen. Oftast undersöks sociala grupper och 

variationer inom dessa. (Åkerlind, I m.fl. 2011) 

1.2 Ledarskap  
Under de senaste decennierna har det publicerats en del olika forskningsrapporter inom ämnet 

ledarskap, de flesta av artiklarna är kvalitativa studier på ledare som har handlat om det goda 

ledarskapet i organisationer. De här rapporterna kommer fram till att det inte finns någon 

enskild egenskap som uppmärksammas i alla studier utan att det är några egenskaper som 

uppmärksammas i många av dem. Vision och fokus och att ha förmågan att inge förtroende 

nämns i flera av studierna. De här studierna tillsammans med omfattande genomgångar av 

litteraturen inom området finner flertalet attribut som förknippas med effektiva ledare så som: 

risktagande, flexibilitet, självförtroende, social kompetens, beslutsamhet, intelligens och 

människokännedom. (Bolman & Deal. 2005)  

1.3 Hälsofrämjande ledarskap 
För att undersöka hälsofrämjande ledarskap måste först hälsofrämjande definieras. 

Definitionen har varit vag inom forskningsområdet och har sällan definieras i rapporter med 

hälsofrämjande som centralt begrepp. Istället för definiering av vad hälsofrämjande är brukar 

det istället enbart skrivas om vilka åtgärder som är hälsofrämjande. Hälsofrämjande kan 

definieras som aktiviteter för att främja hälsa eller undersökningar av sådana aktiviteter. 

(Medin & Alexanderson 2000) Hanson (2004) definierar hälsofrämjande arbete som enstaka 

eller flera aktiviteter i syfte att stärka människors hälsa. Arbetet kan vara riktat till en enskild 

individ för att stärka individens personliga resurser eller riktat mot den omgivande miljön för 

att ge förutsättningar för fler individers hälsa. (Hanson 2004 s. 16) 
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Enligt WHO så definieras hälsofrämjande som en process som ger individer möjlighet att ta 

kontroll och förbättra sin hälsa. (Ottawa charter for Health Promotion 1986) Hälsofrämjande 

kan alltså ses som olika åtgärder, processer och aktiviteter som förbättrar människors kontroll 

över sin hälsa så de kan förbättra den. 

Vad är hälsofrämjande på arbetsplatsen? Hälsofrämjande på arbetsplatsen kan sammanfattas 

som alla åtgärder som ingår och syftar till att stödja eller verka för att alla medarbetarna ska 

må bra och ha bra hälsa. Det läggs ett stort ansvar på individen men även förändringar i 

arbetsmiljön som förespråkar hälsofrämjande. (Thomsson & Menckel 1997 s.7-9) 

Ledarnas ansvar för hälsofrämjande på arbetsplatsen kan omfatta många områden och 

åtgärder. Enligt Åkerlind m.fl. (2011) kan det indirekta sambandet ses mellan ledarskap och 

sjukskrivningar. Bedrivs ett utvecklingsinriktat ledarskap med feedback på arbetsprestationer 

och uppmuntrar till delaktighet känner sig medarbetarna mer uppskattade. De får även hjälp 

med att utveckla sina färdigheter och kompetenser genom ett sådant ledarskap, därigenom så 

upplevs ett bättre socialt klimat på arbetsplatsen och det ger upphov till att medarbetarna får 

en bättre hälsa vilket i sin tur kan kopplas till lägre sjukfrånvaro. (Åkerlind m.fl 2011 s. 4) En 

ledare som inte bara ser produktion och tekniska hinder utan även bryr sig om individen på 

arbetsplatsen skapar en bättre hälsa för medarbetarna. Ett sådant ledarskap reducerar stress, 

leder till trivsel på arbetsplatsen och ökad delaktighet för medarbetarna. Det här ledarskapet 

höjer motivationen och bidrar till en högre effektivitet. (Ahlberg m.fl 2008) 

Det är intressant att undersöka Sala kommun då de haft en hög sjukfrånvaro och gradvis 

lyckats minska denna de senaste åren. Speciellt med fokus på hur de har arbetat med sina 

ledare för att förbättra den totala hälsan. Sala kommun är en stor organisation att undersöka 

och därför har en begränsning gjorts till Tekniska förvaltningen i Sala. Det som är ämnat att 

undersökas i den här uppsatsen är alltså vilka delar hälsofrämjande ledarskap består av idag 

och hur Tekniska förvaltningen i Sala arbetar med hälsofrämjande ledarskap. 

1.4 Frågeställning 
På vilket sätt arbetar ledare på Tekniska förvaltningen i Sala kommun med hälsofrämjande 

ledarskap?  

Vad är hälsofrämjande ledarskap idag? 

1.5 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att genom en teoretisk undersökning beskriva vad 

hälsofrämjande ledarskap består av idag. Samt genom en empirisk studie beskriva på vilka 

sätt Tekniska förvaltningen i Sala kommun arbetar med hälsofrämjande ledarskap. 

1.6 Avgränsning 
Med hänsyn tagen till studiens omfattning har vi valt att begränsa teoridelen till att omfatta de 

teoretiska områden som är relevanta för ämnet. Det empiriska studieobjektet begränsas i 

omfattning till Tekniska Förvaltningen i Sala Kommun.  
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2 Teori 
Kvaliteten på ledarskapet är en faktor som har stor påverkan på både kort- och långtids 

sjukfrånvaro. Ledarskapskvalitéer som måltydlighet, att kunna ge beröm, visa respekt, arbeta 

stödjande, förmåga att hantera konflikter och att vara tillgängliga för medarbetare har visat sig 

viktiga för att höja medarbetares närvaro på arbetet. Ledarens roll i det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet är känt men hur ledarskapet ska praktiseras för att främja hälsan på 

arbetsplatsen finns det inte mycket forskning om. (Dellve m.fl 2007) Ämnet hälsofrämjande 

ledarskap är idag ganska otydligt men det finns tidigare studier inom området, Bandura 

(1997), Hanson (2004), Håkansson & Montgomery (2002), Kaufmann & Kaufmann (2005) & 

Antonovsky (2005) och här framkommer teoretiska begrepp som: empati, self-efficacy, 

motivation, delaktighet, kommunikation, systematiskt arbetsmiljöarbete och känslan för 

sammanhang. De här teoretiska begreppen som illustreras i figur 1 är viktiga för att skapa en 

bild av vad hälsofrämjande ledarskap är idag. Begreppen är således åtgärder och aktiviteter 

som ledare och chefer har användning av i deras ledarskap för att främja hälsa. Efter 

undersökning av litteratur skriven inom området har nedanstående teoretiska modell kunnat 

skapas. I arbetet med att undersöka litteraturen framkom även att de här aktiviteterna och 

åtgärderna i modellen inte är helt skilda från varandra utan till viss del hänger ihop. 

 

Figur 1: Teoretisk modell (Egen konstruktion) 

  



5 

 

2.1 Empatiska ledaren 
Det finns många definitioner av empati, här följer två:  

 

“The ability to put oneself into the mental shoes of another person to understand 

his or her emotions and feelings” (Decety & Lamm 2006 s. 1147) 

 

“An emotional response to the perceived plight of another person. Empathy may 

entail the ability to experience emotions similar to the other person´s or a sense 

of tenderheartedness toward that person.” (Snyder & Lopez 2007s. 296) 

  

Empati kan ses som en förmåga att sätta sig in i andra människors situationer och förstå vad 

de upplever och känner. Empati är således en förmåga som ledare och chefer kan ha nytta av i 

sitt arbete med att främja hälsa. Empatisk förmåga ger ledaren möjlighet att förstå sina 

medarbetares situation och utifrån den uppfattade situationen agera för att främja 

medarbetarens hälsa. 

  

I en studie av Håkansson och Montgomery (2002) om hur empati uppfattas utförs tre olika 

experiment där den sammantagna bilden från experimenten tydligt visar att handling är 

centralt för både mottagaren och givare av empati. Det här trots att deltagarna i studien 

sammantaget definierade empati i termer om förståelse för mottagarens situation och känslor. 

Deltagarna i studien uppfattade således handling som en mer direkt återspegling av empati än 

vad verbalt deltagande gjorde trots att det sistnämnda låg närmare deras egen tolkning av 

empati. (Håkansson & Montgomery 2002) För att uppfattas som empatisk bör ledare med 

andra ord visa på handlingskraft i sin empati mot andra. Att endast verbalt visa förståelse för 

medarbetare visar på mindre empatisk förmåga än om ledaren utför en handling.  

Inom empatiforskningen har det under de senaste decennierna framkommit termer som, 

emotionell intelligens (EQ) och social kompetens. Termer som avspeglar förmågan att 

anpassa sig och förstå andra personers reaktioner och på så sätt underlätta umgänge, nå social 

framgång samt uppnå popularitet. (Holm 2001) 

2.2 Motivation 
Modern organisationspsykologi innehåller olika motivation och behovsteorier. Motivation är 

en viktig aspekt för hälsa då forskning visar på att ökad motivation leder till förbättrade 

hälsoegenskaper hos individer (Moorman & Matulich 1993). En kategori som tillämpas för 

motivation inom arbetslivet är behovsteorier. Behovsteorier förklarar att motivation 

härstammar från olika grundläggande behov. De kan vara simpla biologiska behov eller 

individens behov av lärande. (Kaufmann & Kaufmann 2005, s. 131-132) Den av de mest 

omtalade och kända behovsteorierna är Maslows behovshierarki. 
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2.2.1 Maslows behovshierarki 

 

Figur 2: Maslows behovshierarki (miljoforskning.formas.se) 

Maslows behovshierarki består av olika mänskliga behov som kan delas upp i fem kategorier 

som illustreras i Figur 2 ovan. De fem grupperingar delas upp i två huvudtyper bristmotiv och 

växtmotiv. En av grunderna i teorin är att de lägsta bristmotiven måste utföras för att de högre 

växtmotiven ska aktiveras. De fem kategorierna är fysiologiska behov, trygghetsbehov, 

sociala behov, uppskattning och självförverkligande.(Kaufmann & Kaufmann 2005) Den här 

teorin är skapad för att få en lättare förståelse för vad som driver människor och motiverar 

dem till att nå högre mål. (Adair 2006, s. 49). 

Fysiologiska behov är första steget i bristmotiven och består av de grundläggande drifterna för 

människan. Det är behoven som vi behöver för överlevnad och för att kunna anpassa oss. Ett 

exempel i arbetslivet är den lägsta lönen vi behöver för att kunna överleva. Trygghetsbehov är 

nästa nivå, den behovsnivån handlar om vår känsla för trygghet. Ett arbetsrelaterat exempel är 

att arbetsmiljön ska vara säker och åtgärder har tagits för att den ska skydda medarbetarnas 

fysiska och psykiska hälsa. Det kan också vara simpel trygghet som att få behålla arbetet och 

ha en säker framtida anställning. Sociala behov är sista nivån i bristmotiven. Efter att de två 

tidigare nivåerna uppfylls kan en individ börja tillfredställa den här nivån. Gemenskap handlar 

om att ha en trygg social förankring med vänner och familj. Det kan vara allt från en partner 

till arbetskollegor och vänner. Det kan även handla om en social miljö som bidrar med 

trygghet och acceptans. I arbetslivet kan företagets ledning underlätta att skapa sådan miljö. 

Genom att skapa aktiviteter och arbeta med den sociala arbetsmiljön kan företagen bidra till 

att uppfylla det här behovet för medarbetarna. (Kaufmann & Kaufmann 2005) Bristmotiven 

kan dock variera beroende på individens tillfälliga situation, en individ som har en självklar 

tillgång till en resurs kan vara mindre motiverad än en som är mindre lottad och har sämre 

tillgång till resursen. (Adair 2006) Det är viktigt för ledare på en arbetsplats att förstå att olika 

medarbetare befinner sig på olika motivationsnivåer och att skapa en arbetsplats som värnar 

för exempelvis de sociala behoven.  

Uppskattning är första nivån i växtmotiven och är baserad på utveckling av individers 

kompetens och personliga egenskaper. Individer upplever uppskattning när de får självrespekt 

och uppskattning från andra. Prestige och att uppnå nya nivåer i egenutveckling är exempel på 

det här stadiet och den här nivån är väldigt viktig för motivation på arbetsplatsen. Genom en 

systematisk och noggrann feedback kan uppskattning uppfyllas för medarbetarna på arbetet. 

Om en medarbetare presterar bra på arbetet och får konkret feedback på sin prestation får 

individen en hög grad av motivation. Självförverkligande är den högsta nivån i hierarkin och 

den är baserad på en individs förmåga att använda och frigöra de potenser och talanger som är 

medfödda anlag, förmågor eller egenskaper. Genom att dra nytta av de här möjligheterna 

framkallas enorma motiverande krafter hos medarbetarna.(Kaufmann & Kaufmann 2005) 
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Enligt Adair (2006)  kan Maslows teorier användas i praktiken för ledarskap då de målar upp 

en enkel struktur på människans natur. Forskning på Michigans University visar att vissa 

ledare förbättrar de anställdas produktivitet genom att låta medarbetarna arbeta för att främja 

deras egna behov samtidigt som de möter arbetsmålen. Även ledarnas uppfattning för den 

mänskliga naturen kan undermedvetet påverka deras ledarskap och hur de behandlar 

människor. (Adair 2006 s. 63) 

2.3 Delaktighet 
Delaktighet betyder medansvar och har en stor betydelse för olika roller och ansvarstaganden 

inom en organisation (Hanson 2004). I en undersökning av Ahlberg m.fl. (2008) syns en 

koppling mellan låg sjukfrånvaro och företag med strategier för ökad delaktighet(Ahlberg 

2008 s.34). Det är alltså relevant att tala om delaktighet för att undersöka ledarskapets 

möjligheter att främja hälsa.  

Att skapa delaktighet på arbetsplatsen kan ses som en förbättring att främja den anställdes 

kontroll över sin arbetssituation. Kontrollen är en viktig del av medarbetarens inflytande över 

sitt arbete. Med inflytande menas det egna besluttagande en arbetare har över sin 

arbetssituation och att få delta i generell beslutfattning på arbetsplatsen. Delaktighet ökar de 

involverade arbetarnas kunskap och engagemang och ger dem en bättre situationsanpassning. 

Delaktighet leder till kunskapsbaserad förståelse genom samspel och aktiviteter med andra 

medarbetare. Engagemanget ökar när medarbetarna får delta i beslut. Auktoritära beslut i en 

lösning utan medverkan av andra medarbetare ger ingen stimulation eller motivering för 

medarbetarna på en arbetsplats. Delaktigheten är därför viktig i och med att individer blir mer 

motiverade när de får känna att de har betydelse och får ge sina synpunkter i en 

arbetssituation. (Hanson 2004, s. 229-233) Det är alltså viktigt att chefer jobbar för att främja 

delaktighet, på så sätt ökar engagemanget och kunskapen för de anställda.  

Ledarskap är en viktig faktor för att skapa delaktigheten på arbetsplatsen. För att en ledare ska 

behandla delaktighet krävs det att vågar släppa ifrån sig en stor del av kontrollen. Det ger en 

mindre styrningsmöjlighet i arbetet för ledaren och det kräver tilltro till sina medarbetare. Det 

är ändå viktigt att ledare främjar delaktighet för att kunna utveckla en uthållig organisation då 

delaktighet skapar en viktig läroprocess hos medarbetarna och utvecklar deras kunskap och 

kompetens. (Hanson 2004, s. 249-250) 

2.3.1 Känslan för sammanhang 

Begreppet känslan för sammanhang (KASAM) är skapat av Aaron Antonovsky. Begreppet 

definieras: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.”(Antonovsky, A 2005 s. 86) 

Känslan för sammanhang innehåller tre centrala teman, dessa är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. En individ med hög känsla av sammanhang tenderar att ha höga nivåer av 

dessa komponenter. (Antonovsky, A 2005) 

Begriplighet upplevs när en individ känner yttre och inre stimuli som är förstålig och 

välinformerad. Om individen upplever ordning i inre och yttre stimuli får denne en bättre 
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uppfattning om sitt liv. Detta leder till att personer med hög begriplighet ofta uppfattar 

händelser som mer eller mindre förutsägbara och även finner förklaringar till oförutsägbara 

händelser. Hanterbarhet är individens förmåga att se möjligheter i tillgängliga resurser. 

Resurserna behöver inte tillhöra individen utan kan kontrolleras av omgivningen, men att 

individen ändå kan utnyttja och ha tillgång till dessa. Meningsfullhet är de händelser i livet 

som genererar utmaningar och krav. Medverkan och delaktighet i dessa processer är 

betydande för individens motivation. (Antonovsky, A 2005) 

Känslan för sammanhang är betydande för individer att bemöta stress och är även en faktor 

till god hälsa. Det är viktigt att individer känner meningsfullhet och ser händelser i livet som 

betydelsefulla.(Medin & Alexanderson 2000) I arbetslivet kan känslan för sammanhang 

hjälpa ledarna att finna sina roller och på så sätt ge möjligheter och resurser för att kunna 

utöva hälsofrämjande ledarskap (Landström, C 2011)  

2.4 Kommunikation och information 
Tidigare forskning inom området kommunikation har visat att ledare ägnar 80 procent av sin 

arbetstid till att kommunicera.(Kaufmann & Kaufmann 2005) Kommunikation mellan ledning 

och medarbetare inom företag och organisationer varierar i betydelse beroende på vilken form 

av ledarskap som existerar. Kommunikationen kan vara enkel och strukturerad genom enbart 

förmedling av fakta och information men det kan även handla om utbyte av information 

angående känslor och behov. (Bolman & Deal 2005) Ett bra ledarskap med öppen 

kommunikation mellan ledning och medarbetare skapar en viktig grund för delaktighet. Det 

ger möjlighet att uttrycka åsikter och kan på så sätt lösa eventuella problem och 

missförhållanden på arbetsplatsen. (Ahlberg m.fl. 2008) Med hjälp av kommunikation 

påverkar ledningen sina medarbetare. Det kan förhindra eventuella problem och missnöjen på 

arbetsplatsen då öppen kommunikation ger medarbetarna chansen att uttrycka sina problem 

och åsikter. 

Bra kommunikation ökar tryggheten i arbetsmiljön då det förhindrar problem som kan orsaka 

stress. God kommunikation skapar även en förbättrad känsla av sammanhang vilket ger 

medarbetarna ett större välmående på arbetsplatsen. Kommunikation och information utgör en 

viktig aspekt för hälsofrämjande på arbetsplatsen. Genom kommunikation får ledningen chans 

att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna då de får ett förbättrat perspektiv om 

medarbetarnas åsikter om välmående. (Ahlberg m.fl. 2008) 

Kommunikation är viktig för motivationen inom företag och organisationer. Planering och 

förberedelse av arbetsuppgifter och utvecklingssamtal kan öka motivationsnivån för 

medarbetarna på arbetsplatsen. (Kaufmann & Kaufmann 2005) För att relationen mellan 

medarbetare och ledning ska fungera krävs ett bra informationsflöde mellan parterna. Ett bra 

informationsflöde skapar förtroende mellan chefer och arbetare. (Ackerman 2008)  

Ett av ledarnas ansvar är att skapa kommunikativ kompetens på arbetsplatsen. Det ligger till 

grund för att kunna ha en effektiv ledning oavsett nivå och organisationsform. Ibland måste 

ledningen fokusera sin kommunikation mot medarbetarnas trivselbehov och stressreducering 

(Engquist 1994). Brist på kommunikation är oftast en av huvudorsakerna till att det är låg 

produktivitet och dålig trivsel på arbetsplatsen. Dålig kommunikation kan i värsta fall leda till 

olyckor och förluster på arbetsplatsen. (Kaufmann & Kaufmann 2005)  

2.4.1 Nedåtriktad kommunikation 

Nedåtriktad kommunikation är spridning av information som sker nedåt i företag och 

organisationer, vilket har en styrande och guidande karaktär. Arbetsinstruktioner, procedurer, 

arbetsrationalitet, målsättning och feedback är exempel på sådan kommunikation. Nedåtriktad 
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kommunikation påverkas ibland av såkallad snöbollseffekten då kommunikation förvrängs av 

att gå ner i många led i organisationen.(Kaufmann & Kaufmann 2005) Det är alltså viktigt för 

ledningen att inse att ett meddelande om information kan vridas och förvrängas om den går 

igenom för många parter inom organisationen. 

2.4.2 Uppåtriktad kommunikation 

Uppåtriktad kommunikation är information som förmedlas nerifrån upp till ledningen. Den 

här formen av kommunikation brukar oftast handla om information som kräver beslut. Det 

finns risk för att uppåtriktad kommunikation tenderar att bli omvriden och förtryckt då det 

finns statusskillnad och psykologiskt motstånd mellan ledning och medarbetarna. Forskning 

visar att det är viktigt att ledningen skapar en kultur och arbetsmiljö som förespråkar den här 

formen av kommunikation.(Kaufmann & Kaufmann 2005) Samspelet mellan chefer och 

medarbetare är viktig och kommunikationsflöde både upp och ner utgör en viktig roll för att 

öka trivseln och förtroendet mellan parterna. Ledningen ansvarar för att bidra med en bra 

arbetsmiljö som ger öppning för kommunikation och även feedback från medarbetarna. 

2.5 Self-efficacy 
Self-efficacy tycks sakna en direkt översättning till svenska språket, dock förekommer 

definitioner som: självförmåga, vad individen tror att han eller hon klarar av i en specifik 

situation (Kaufmann & Kaufmann 2005). Lindwall & Hassmén (2006) beskriver self-efficacy 

som den situationsspecifika tilltron till den egna förmågan. Bandura, grundaren till begreppet 

definierar self-efficacy som:”peoples’ beliefs in their capabilities to produce desired effects 

by their own actions”. (Bandura, 1997 i Snyder & Lopez, 2007) Teorin om self-efficacy 

grundar sig i den social kognitiva teorin vilken menar att människor aktivt skapar sina liv mer 

än passivt låter sina liv bli skapta av krafter i den omkringliggande miljön (Bandura 1986 i 

Snyder & Lopez, 2007, s. 174). 

Forskning visar att individers egen uppfattning om att klara uppgifter kan vara större 

påverkansfaktorer än individers rent objektiva mätbara förmågor. En person med hög self-

efficacy ser sig själv som kompetent och skicklig i sina uppgifter och motsatt förhållande 

råder för en person med låg self-efficacy. Hur personer med låg respektive hög self-efficacy 

reagerar på till exempel feedback skiljer sig avsevärt. Samma medel kan ge motsatt effekt för 

personer med olika self-efficacy, det bör tas i beaktning vid arbetet med att motivera 

medarbetare till en bra arbetsinsats. Forskning visar även att träningsprogram kan påverka 

personers self-efficacy i så hög grad att det går att registrera stora effekter på både 

sjukfrånvaro samt mental hälsa. (Kaufmann & Kaufmann 2005. s. 141-142) Self-efficacy är 

jämförbart med den potential eller syn individen har på sig själv för att utföra en speciell 

uppgift. Det här påverkar således mängden energi och engagemang som läggs ner i uppgifter 

individen utför. Personer med hög self-efficacy tenderar att ta till sig uppgifter medan 

personer med låg self-efficacy tenderar att ha ett lägre engagemang i uppgifter (Bandura, 

1986, 1997 i Amsih & Österberg, 2009, s. 1-2). Forskning visar således på att individers tro 

på den egna förmågan starkt påverkar motivation och engagemang i uppgifter och att det finns 

sätt som med positiv feedback samt med träningsprogram kan stärka individers self-efficacy.  

2.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Med tanke på den starka tradition och det lyckade arbete med den fysiska arbetsmiljön som 

pågått ända sedan 70-talet, ämnar det här kapitlet att till största del fokusera på den del inom 

arbetsmiljön som det har fokuserats minst på, den psykosociala arbetsmiljön.   

Arbetsmiljö är en bred och generell beteckning vilken innefattar den fysiska, sociala och 

psykosocial arbetsmiljön som individer möter på sitt arbete. Arbetsmiljön handlar således om 
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hur de fysiska och sociala arenorna påverkar och påverkas av individer och grupper på 

arbetsplatsen. (Kaufmann & Kaufmann 2005, s. 295) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

systematiskt arbetsmiljöarbete (2001) definierar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som: 

”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås” 

(AFS 2001:1). Syftet med kraven som finns i arbetsmiljöverkets regler är bland annat att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket beskriver att en tillfredställande arbetsmiljö utmärks av bland annat 

möjlighet till handlingsfrihet, utveckling, inflytande, variation, samarbete och sociala 

kontakter. Ohälsa kan vara både rent medicinska sjukdomar men även psykiska 

funktionsstörningar som inte är sjukdom i objektiv mening. (AFS 2001:1)     

2.6.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Kaufmann & Kaufmann (2005) definierar psykosocial arbetsmiljö som kvaliteten i personliga 

och mellanmänskliga relationer på arbetet. Det är ett område som inbegriper flera faktorer 

knutna till arbetet som trivsel, hälsa och välbefinnande (Kaufmann & Kaufmann 2005). Det 

finns hälsorisker som högt blodtryck och psykisk ohälsa i form av sömnstörningar och 

depression som kan förknippas med höga krav eller mental arbetsbelastning tillsammans med 

små möjligheter att påverka sin arbetssituation. (Ahlberg m.fl. 2008) Arbetsmiljöverket ger 

exempel på andra faktorer som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt och leda 

till ohälsa: Stor arbetsmängd och högt arbetstempo, ensidigt och monotont arbete, konflikter 

och kränkningar samt oklara förväntningar och oklara roller. (as.se 2011) Det finns alltså 

många faktorer inom den psykosociala arbetsmiljön som arbetsgivaren har möjlighet att 

påverka, då helst i en positiv riktning. 

Det finns även många metoder för att kartlägga psykosociala arbetsmiljöfrågor. På uppdrag av 

arbetsmiljöverket har ett projekt genomförts med syfte att kartlägga dessa olika metoder. 

Projektet resulterade i att 16 olika metoder för att mäta och bedöma den psykosociala 

hälsan/ohälsan presenterades med för- respektive nackdelar. Exempel på metoder som 

redovisades i projektet:  

 Metoder baserade på psykosociala arbetsmiljöenkäter (Previa, PASS profilen, SMC:s 

Profiler och QWC) 

 Personlig hälsoundersökning (Hälsostegen) 

 Formulärundersökning (Metodikum) 

 Metod för att starta och driva systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av en 

instruktör (SAMarbete) 

 Metod med kartläggning, utbildning och samtal (Stressnyckeln) 

(Sjöström & Hultin 2003s.13) 

Det här är ett urval av de metoder som finns tillgängliga för arbetsgivaren i arbetet med att 

kartlägga den psykosociala arbetsmiljön. 

2.6.2 Fysisk arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön handlar om de arbetsredskap och de lokaler individen vistas i på 

arbetet. Det handlar till exempel om: Skrivbord, stolar, maskiner, ventilation eller buller. Det 

är också den del inom arbetsmiljöområdet som det är lättast att ställa krav på eftersom det 

finns tydliga regler och mätbara gränsvärden för hur den fysiska arbetsmiljön ska vara 

utformad. Arbetsmiljöverket reglerar och ger ut föreskrifter för det som regleras i vår fysiska 

arbetsmiljö och det finns en många olika föreskrifter som reglerar olika specifika 
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arbetsområden. Arbetsgivaren är skyldig att ta del av dessa föreskrifter och ansvarar för att de 

följs på arbetsplatsen. (sktf 2011) 

3 Metod 

3.1 Inledning 
Den här studien är av deskriptiv karaktär. En studie av sådan karaktär används när det finns 

grundläggande kunskap och förståelse inom området samt att undersökningens mål är att 

beskriva men inte förklara samband (Björklund & Paulsson 2003, s. 58). Utgångspunkten för 

den här typen av studie är att den består av unika kombinationer av egenskaper och faktorer 

och därför är den inte mätbar. För att samla in empirisk primärdata är Tekniska Förvaltningen 

i Sala vald som studieobjekt där respondenter från olika nivåer inom organisationen 

intervjuas. Efter en litteraturstudie inom området hälsofrämjande ledarskap kunde teoretisk 

primärdata hämtas från böcker och vetenskapliga artiklar. Viss sekundärdata hämtad från 

olika internetkällor används i både teori- och empirikapitlen. Både teoretisk och empirisk data 

ligger till grund för analys och slutsats i studien.  

3.2 Forskningsdesign 

 

Figur 3: Visualisering av forskningsdesignen (Egen konstruktion) 

Figur 3 illustrerar den här studiens upplägg. Efter att ha valt ämne och haft en vag 

problemformulering togs kontakt med kursansvarig inom ämnet på Mälardalens Högskola. 

Kursansvarig delgav vilken litteratur som studeras inom ämnet idag och en klarare 

problemformulering växte fram. Efter ytterligare litteraturstudier tillsammans med 

rekommenderad litteratur från kursansvarig kunde en teoretisk modell formas. Som bas för 

den empiriska insamlingen av material ligger fyra intervjuguider anpassade till olika 

befattningar inom den valda organisationen. Därefter analyseras den aktuella frågeställningen 

genom att knyta an empirisk data med den teoretiska modellen.  

3.2.1 Val av metod 

Med tanke på studiens specifika frågeställning, ämnesområde samt att det är relativt lite 

forskning utförd inom området valdes en kvalitativ undersökningsmetod. Enligt Andersen 

(1994) är kvalitativa metoder användbara för studier och forskning som inte har mätbart 

innehåll och därför går det inte att använda samma metoder som vid kvantitativa studier. 

Utgångspunkten för den här typen av metod är att den består av unika kombinationer av 

egenskaper och faktorer och därför är det inte mätbart. (Andersen 1994) Hälsofrämjande 

ledarskap är ett omätbart studieobjekt och består även av unika centrala begrepp som kräver 

en kvalitativ undersökning av insamlingsmaterialet, både teoretiskt och empiriskt. 

Det som kännetecknar kvalitativ insamlingsmetod är att något ska karaktäriseras. Det viktiga 

inom den här metoden är att hitta beskrivningar som ligger till underlag för det fenomen som 

behandlas. Syftet med datainsamlingen är att förklara de olika mönstren som undersökningen 
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tar upp. Viktiga aspekter för metoden är att informationsinsamlingen går hand i hand med 

analys och att kategorier eller rubriker bearbetas noggrant. De insamlingsmetoder som passar 

den kvalitativa metoden är intervjuer, fokusgrupper, fallstudie, observation eller skrivna 

dokument eller artiklar. Insamlad data bör senare transkriberas, vilket innebär att texten 

undersöks ordagrant sedan sker en selektion och bearbetning av materialet som är användbart 

för studien. (Olsson & Sörensen 2007, s. 79-80) 

För att samla in primärdata till studien väljs en semistrukturerad intervjumetod. Valet av den 

här formen av intervju beror på att den här formen passar bra till kvalitativ 

undersökningsmetod.  Det är en intervjuform där ämnesområdena är bestämda och frågorna 

formuleras efterhand när undersökaren tycker det är lämpligt med tanke på de svar 

respondenten ger (Björklund & Paulsson 2003, s. 68). Andersen (1994) benämner den här 

formen av intervju som icke-standardiserad intervju där den som utför intervjun har möjlighet 

att ändra ordningsföljden och frågornas formulering under intervjuns gång. 

3.2.2 Val av respondenter 

I studien är det relevant att få en uppfattning om hur det hälsofrämjande arbetet bedrivs hos 

det valda studieobjektet. För att få ett brett perspektiv samt flera synvinklar har respondenter 

på flera nivåer och olika befattningar inom organisationen valts. 

3.2.3 Val av definitioner  

Genom undersökning av tidigare skrivna vetenskapliga artiklar och uppsatser inom området 

hälsofrämjande ledarskap samt genom att undersöka vad som ingår i undervisningen inom 

området idag har de här teoretiska begreppen visat sig relevanta: empati, motivation, 

delaktighet, kommunikation, känslan för sammanhang, self-efficacy samt systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

3.2.4 Val av analysmetod  

Eftersom studien av karaktär är explanativ har en berättande analysmetod valts för att nå fram 

till svaren i frågeställningen.    

3.3 Operationalisering 

 

Figur 4: Operationell modell för uppsatsen (egen bearbetning) 

Figur 4 visar studiens operationella modell. En frågeställning formuleras som leder till val av 

studieobjekt och litteraturgranskning. Därefter skapas en teoretisk modell och empirisk 

datainsamling som analyseras och resulterar i slutsats. 

För att besvara frågeställningen i studien skapas fyra olika intervjuguider till de olika 

respondenterna. Två intervjuguider riktad mot ledare/chefer, en riktad mot medarbetare och 

en riktad mot personalsekreterare. Fyra olika intervjuguider används för att få en så täckande 

bild som möjligt av de olika nivåerna i organisationen.  
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Intervjumetoden är semistrukturerad och frågorna baseras på de teoretiska begreppen i 

studien. Frågorna är utformade så att respondenten måste ge ett uttömmande svar som ger 

empirisk information om och hur den studerade organisationen arbetar med de teoretiska 

begreppen. Det empiriska underlaget samt de teoretiska begreppen ligger således till grund för 

att analysera vad hälsofrämjande ledarskap är idag samt hur Tekniska Förvaltningen arbetar 

med hälsofrämjande ledarskap. 

Här följer några exempel på frågor ställda till respondenterna, frågor ställda med 

utgångspunkt i vår teoretiska modell: 

 Hur jobbar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 Om en av dina medarbetare känner sig osäker på en uppgift, dvs. att dennes tro på den 

egna förmågan att lösa uppgiften är låg. Hur agerar du? 

 Hur får du dina medarbetare att känna delaktighet i arbetet? 

 Hur motiverar och uppmuntrar du dina medarbetare i arbetet? 

 

Efter undersökning av vetenskapliga artiklar skrivna inom området hälsofrämjande ledarskap 

samt efter kontakt med kursansvarig för en kurs inom området skapades den teoretiska 

modellen som illustreras i teorikapitlet.  

3.4 Avgränsning av empiri 
Den här studiens empiri fokuserar på vad hälsofrämjande ledarskap kan göra för att påverka 

medarbetarnas hälsa. Det empiriska kapitlet är begränsat till studiens valda studieobjekt, 

Tekniska Förvaltningen i Sala kommun. 

3.5 Insamling av data 
Torsdag den 1 december intervjuas enhetschefen för Samhällstekniska enheten, en 

driftsingenjör samt en personalsekreterare för Tekniska Förvaltningen. Fredag den 2 

december intervjuas förvaltningschefen för Tekniska Förvaltningen. Det var två timmar 

avsatta för varje intervju och intervjuerna skedde i Sala i Tekniska förvaltningens lokaler. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning och även anteckningar av stödord togs 

under intervjuns gång. Intervjuerna varade mellan 45 – 90 minuter och svaren var väldigt 

uttömmande. Respondenterna visade ett stort intresse för ämnet och var engagerade under 

intervjuns gång. Enligt Wibeck (2010) kan en analys baseras på ljud eller videoinspelning. 

Det kräver en genomlyssning av ljudfilen och en mindre transkription än vanligt. Sker en 

sammanfattning av intervjun bör även den transkriberas. Efter avslutade intervjuer 

genomfördes en noggrann genomlyssning och transkription gjordes för att få användbar 

empirisk material till uppsatsen. Utöver de personliga intervjuerna på plats genomfördes två 

e-postintervjuer med två enhetschefer inom förvaltningen. Svaren inkom den 9 och 10 

december 2011.   

Olsson & Sörensen (2007) förklarar att ett samarbetsvilligt klimat skapas genom att 

intervjupersonen får känna sig viktig och får tala till punkt. Genom ett sådant klimat kommer 

den intervjuade personen att lämna uppgifter av hög kvalitet. En annan viktig del för att nå ett 

gott intervjuresultat är att syfte och frågeställning är klarlagda redan innan undersökningens 

början. Syfte och frågeställning för studien presenterades i ett e-post meddelande en vecka 

innan intervjuerna genomfördes, för att respondenterna skulle få en ämnesförståelse.  

Respondenterna i studien är representerade från flera nivåer inom Tekniska förvaltningen i 

Sala Kommun. Att respondenterna är från fler nivåer i organisationen beror på att studien vill 
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undersöka med ett brett perspektiv och inte bara samla in svar från den högsta chefsnivån. 

Nedan i Tabell 1 beskrivs respondenterna:  

Respondent Befattning 

Förvaltningschef Förvaltningschef för tekniska förvaltningen  

Enhetschef A Enhetschef samhällstekniska enheten 

Medarbetare A Personalsekreterare  

Enhetschef B Enhetschef kostenheten 

Medarbetare B Driftingenjör  

Tabell 1: Respondenter 

3.6 Analysmetod 
Analysmodeller kan ha olika former och kan användas till att strukturera arbetet och att 

värdera det insamlade material eller olika lösningsförslag som arbetet har för en studie.  

(Björklund & Paulsson, s.71) Till den här uppsatsen har en berättande analys valts för att se 

hur det empiriska materialet stämmer överens med den teoretiska referensramen. Den här 

analysmetoden var vald för att besvara frågeställningen och följa syftet. I analysen kommer 

empirisk data att användas i form av beskrivande text. Teoretiska referenser kommer att 

användas till stöd för analysen och kommer att knytas samman med det empiriska materialet. 

Rådata från intervjuerna kommer inte att redovisas då all data inte är relevant för uppsatsen. I 

arbetet med att analysera det empiriska fallet används nödvändig primär och sekundär data 

som stöd. Det här sättet valdes då det är passande till uppsatsens struktur och även valet av 

studieobjekt då hälsofrämjande ledarskap är ett kvalitativt undersökningsområde och därför 

svårt att mäta. Från analysen dras slutsatser som ligger till grund för en slutdiskussion som är 

till för att väcka intresse för läsaren att undersöka om ämnet ytterligare.  

3.7 Validitet och reliabilitet 
Det är viktigt att notera att när exempelvis attityd och beteende mäts kan respondenter ändra 

sig mellan två olika mätningar. (Olsson & Sörensen 2007) Till den här studien skapades en 

intervjuguide med frågor konstruerade för att försöka ge en så hög reliabilitet som möjligt. 

Genom att intervjua flera olika anställda och att ställa frågor i en semistrukturerad intervju 

förväntas svar som stämmer överens med det som ska mätas. Enligt Björklund och Paulsson 

(2003) ger kontrollfrågor som formas genom att frågas om igen en högre reliabilitet. Studiens 

undersökningsmetod ger hög reliabilitet genom att ställa följdfrågor baserade på att utveckla 

de tidigare intervjufrågorna för att få ett utvecklat och säkert svar från varje respondent.  

I den här studien tas det hänsyn till innehållsvaliditet vid undersökning av material, skapandet 

av intervjuguide och empirisk insamling. Innehållsvaliditet innebär att alla delar i ett 

studieområde stämmer överens med varandra. (Olsson & Sörensen 2007, s.76) 

Innehållsvaliditet är granskad i den här studien då hälsofrämjande ledarskap innehåller flera 

olika ämnesområden och nyckelord, därför är det viktigt att ta hänsyn till att de här stämmer 

överens och kan sammanlänkas med det studerade ämnet, hälsofrämjande ledarskap.  

Det finns begränsningar i den här studien i form av att hela bilden av ledarskapet på Tekniska 

förvaltningen inte är möjlig att få fram med tanke på att alla chefer inte kan intervjuas. 

Däremot intervjuas respondenter på flera nivåer inom organisationen för att få ett bredare 

perspektiv på ledarskapet. Intervjuerna gav även intressanta och relevanta resultat kring hur 

de arbetar med att förebygga och främja hälsa. Två av intervjuerna som genomförs är e-

postintervjuer. Dessa två intervjuer kan inte ses som lika uttömmande och utvecklande som de 

andra personliga intervjuerna men de ger en ytterligare bredd på ledarskapet på förvaltningen.  
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4 Empiri 
Det här empirikapitlet består av fyra delar. Den första delen beskriver Tekniska förvaltningen 

i Sala som organisation med ansvarsområden samt hur deras sjukfrånvaro ser ut. Den andra 

delen beskriver hur förvaltningen arbetar med att förebygga och främja hälsa. I den tredje 

delen beskrivs ledarna och chefernas syn på hälsa och här beskrivs även deras syn på 

hälsofrämjande åtgärder och aktiviteter. I den fjärde och sista delen skildras medarbetarnas 

syn på Tekniska förvaltningens arbete med att främja hälsa.   

4.1 Beskrivning av Tekniska förvaltningen  
Tekniska förvaltningen i Sala har 180 tillsvidareanställda och består av åtta enheter för 

kommunalt arbete. Förvaltningen lyder under den tekniska nämnden i Sala och omsluter cirka 

385 miljoner per år (Förvaltningschef). Tekniska nämnden ansvarar för kommunens 

infrastruktur. De sju enheterna inom den tekniska förvaltningen är förvaltningsledning, 

administration, teknisk service, samhällstekniska enheten, gata/park, lokalförvaltarna, 

kart/mät och kostenheten. Deras arbetsuppdrag är varierande och består främst av de områden 

som illustreras i figur 5: 

 

Figur 5: Organisation Tekniska förvaltningen (Informationsblad Tekniska förvaltningen Sala kommun) 

 Genomför av detaljplaner och inventerar bebyggelse inom kommunen. Ansvarar för 

mät- och kartverksamhet för Sala. 

  Förvaltningen har hand om kommunens vägar och är kommunens 

väghållningsmyndighet. Tekniska förvaltningen ansvarar också för trafiksäkerheten 

och informationsspridning av trafikfrågor. 

 Skötsel av kommunens gator, parker och andra allmänna platser. Förvaltningen 

ansvarar även för Sala silvergruva, både drift och skötelse. Har även hand om Salas 

skogsinnehav. 

 Driftansvar för flödet av dricksvatten och avloppssystem inom kommunen. 

 Återvinning och ansvar för avfallshantering. 

 Drift och underhåll för kommunens fastigheter. 

 Producering av mat till kommunens skolor. 

 Ansvarar för hela kommunens upphandling av varor och tjänster 

(Sala kommun, 2011) 
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4.1.1 Sjukfrånvaro  

 

Figur 6: Sjukfrånvarostatistik TKF (Informationsblad Tekniska förvaltningen Sala kommun) 

År 2000 låg sjukfrånvarotalet på 7.5-8% på Tekniska förvaltningen, vilket ansågs vara för 

högt. Sala kommuns olika förvaltningar startade efter millenniumskiftet ett arbete med olika 

hälsofrågor vilket var ämnat för att minska den höga sjukfrånvaron i kommunala 

förvaltningar. Samtidigt införde Tekniska förvaltningen ett arbete för att skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser. Några år efter införandet började de nå det måltal på 5 % för 

sjukfrånvaro som förvaltningen satt upp vilket visas i Figur 6. Som tabellen visar har 

sjukfrånvaron de senaste åren varit låga och det talas nästan om sjuknärvaro istället för 

sjukfrånvaro. Sjuknärvaro är då medarbetare är närvarande på arbetet trots sjukdom. 

Resultatet beror på införandet hälsofrämjande arbetsplatser och förbättrad redovisning av 

sjukfrånvarotal då det äldre redovisningssättet ibland var missvisande. (Förvaltningschef) 

4.2 Tekniska förvaltningens tillvägagångssätt att främja hälsa 

4.2.1 Friskvård 

För att främja hälsan inom förvaltningen har ledningen under hösten 2011 skapat ett 

friskvårdsprogram för de anställda. Programmet är skapat för att förvaltningen vill erbjuda de 

anställda ett brett friskvårdsutbud. I programmet ingår olika aktiviteter och aktivitetsbidrag. 

Förvaltningen erbjuder exempelvis ett antal tillfällen med innebandy, simning, stavgång och 

massagetillfällen för medarbetarna att ta del av under deras fritid. De har även en 

friskvårdslokal och styrketräningsrum där medarbetarna kan träna. Aktivitetsbidraget består 

av 1200 kronor om året som de anställda kan använda för fria aktiviteter på fritiden som är 

ämnat för träning och aktivitet. (Tekniska Förvaltningen 2011. Friskvårdsprogram) Det här 

friskvårdsprogrammet har ersatt en föregående friskvårdstimme som de anställda fick ta ut i 

arbetstid i veckan för hälsosamma aktiviteter men på grund av budgetnerdragningar ersattes 

det med friskvårdsprogrammet. Med den förändringen har förvaltningen lyckats sparat två 

arbetstillfällen alltså kunnat rädda två tjänster inom förvaltningen.  (Förvaltningschef och 

medarbetare A) 

4.2.2 Prime for life 

Ledningen på tekniska förvaltningen sätter upp hälsomål för varje år. Prime for life är det 

gångna årets satsning, en alkohol och drogutbildning för alla anställda, som har varit väldigt 

omtyckt. (Medarbetare A) 
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4.2.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs på Tekniska förvaltningen i Sala är förankrat 

i den Tekniska nämnden. För tillfället arbetar Tekniska Förvaltningen hårt med systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM). Det har tillsatts tre arbetsgrupper med fokus på: 

Tillbudsrapportering, att förbättra rutiner kring skyddsrond samt psykosocialt 

arbetsmiljöarbete. (Medarbetare A) Tekniska förvaltningen har en samverkansgrupp 

bestående av tre representanter från de olika fackförbunden samt två representanter från 

arbetsgivarsidan. Samverkansgruppen träffas 11 gånger per år och fungerar även som 

skyddskommitté (Förvaltningschef). Fysiska skyddsronder genomförs två gånger per år och 

efter varje genomförd skyddsrond skapas en handlingsplan för att dokumentera vad som ska 

åtgärdas, av vem det ska åtgärdas och när det ska åtgärdas. Handlingsplaner samt justerade 

protokoll från samverkansgrupperna redovisas sedan på arbetsplatsträffar inom förvaltningen. 

I samverkansgruppen följs även tillbud och arbetsskador upp (Förvaltningschef). Inför 2012 

har Tekniska förvaltningen skapat en mål- och handlingsplan för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet där punkter som de här tas upp: Förbättrade rutiner kring skyddsronder, 

rutiner för att säkerställa rapportering av tillbud och arbetsskador, psykosocial skyddsrond, 

utbildning i konflikthantering, HBT-utbildning (akronym för homosexuella, bisexuella och 

transpersoner), brandskyddsutbildning, utbildning i hjärtlungräddning och 

hälsoprofilbedömning. (Tekniska förvaltningen. 2011. Handlingsplan för systematiskt 

arbetsmiljöarbete) Enhetschef A beskriver sitt arbetsmiljöarbete så här: 

”Jag är ju väldigt ny på min position men jag har redan bett samtliga 

medarbetare besvara en enkät för att lista de 5-10 arbetsuppgifter och 

arbetssituationer som innebär störst risk. Detta i ett inledande arbete för att 

genomföra bland annat riskbedömningar. Vi pratar även arbetsmiljö på samtliga 

arbetsplatsträffar.  

Arbetsmiljö är något jag kommer prioritera i mitt arbete, och det är absolut 

nödvändigt att medarbetarna ser nyttan med arbetet så att delaktighet blir en 

naturlig del i arbetet.”(Enhetschef A)  

 

I Sala kommuns arbetsmiljöpolicy (2008) beskrivs att begreppet arbetsmiljö inte bara omfattar 

det traditionella arbetarskyddet och fysiska frågor utan att det lika mycket handlar om de 

psykologiska och sociala frågorna.  

För att mäta den psykosociala arbetsmiljön genomför cheferna inom Tekniska förvaltningen 

en psykosocial skyddsrond en gång per år. Skyddsronden sker i form av ett möte där 

medarbetarna anonymt får fylla i en enkät. Enkäterna sammanställs av Tekniska 

förvaltningens personalsekreterare som genererar en rapport som sedan redovisas för 

respektive chef. Rapporten granskas och en handlingsplan skapas med åtgärdspunkter för 

eventuell psykisk ohälsa och varje chef är sedan ansvarig för att åtgärdspunkterna genomförs. 

(Medarbetare A) Den här modellen som illustreras i Figur 7 för att mäta den psykosociala 

arbetsmiljön är en egen konstruktion men har hämtat inspiration från andra modeller. Den 

innehåller åtta påståenden som sammanfattar det viktiga inom organisationens psykosociala 

arbetsmiljö. Medarbetarna får alltså svara på 8 påståenden där de ringar in om det håller med 

eller inte genom att välja mot ja eller nej- hållet på en sexgradig skala som kan ses nedan i 

Figur 7.  
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Figur 7: Svarsdel i psykosocial arbetsmiljöenkät (Tekniska förvaltningen Sala kommun) 

4.2.4 Företagshälsovård och hälsoprofil 

Företagshälsovården är till för att ge kunskap och kompetensstöd för förvaltningen när det 

gäller hälso- och arbetsmiljöfrågor. Det ger en potential för Tekniska förvaltningen att få ett 

långsiktigt hållbart arbetsliv och de resultat och sammanställningar som företagshälsovården 

förmedlar är därför viktiga för ledningen på förvaltningen att ta till vara på. 

Företagshälsovården ska främst rikta sig mot att främja och utveckla hälsa samt att föreslå 

åtgärder som Tekniska förvaltningen kan göra för att hjälpa verksamheten och de anställdas 

hälsa. För att skapa en bra bedömning av förvaltningens hälsa i helhet krävs det att 

företagshälsovården följer upp arbetsförhållandena och att de anlitas som en sammanhållen 

resurs och inte för några enstaka undersökningar. (Avtal om samverkan i Sala Kommun. 

2006) 

Tekniska förvaltningen genomför tillsammans med företagshälsovården en hälsoprofil som 

löper rullande i en treårsperiod. Varje medarbetares hälsoprofil sammanställs av 

företagshälsovården och skickas ut till enhetscheferna. Efter det avgörs om några åtgärder ska 

vidtas för att förbättra hälsosituationen för den anställde. Det här arbetet genomförs för att få 

en bedömning av hälsan i helhet inom förvaltningen. (Medarbetare A) 
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4.3  Ledarnas syn på främjad hälsa  
I del 19 av Tekniska nämndens verksamhetsplan 2011-2013 (2010) beskrivs: 

”God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att 

främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska 

sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.” 

(Tekniska nämndens verksamhetsplan, 2010) 

Tekniska nämnden har som mål att Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats 

där arbetstagarens rätt i form av arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter främjas. 

Nämnden vill att förvaltningen ska bedriva ett målinriktat hälso- och arbetsmiljöarbete. Det 

här arbetet ska vara ämnat att identifiera, förebygga och avhjälpa ohälsa och ska bedrivas på 

kort och lång sikt. Tekniska nämnden har även som mål att samverkan ska vara en naturlig del 

i förvaltningen. Nämnden menar att arbetsplatsträffen är ett avgörande forum inom 

samverkanssystemet där dialog mellan medarbetare och chef skapas. (Tekniska nämndens 

verksamhetsplan, 2010) 

4.3.1 Synen på hälsa 

Respondenterna hade olika syn på hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatsen. 

Förvaltningschefen ansåg att hälsa är den viktigaste aspekten och att hälsofrämjande på 

arbetsplatsen är en betydelsefull del i arbetsmiljöarbetet och att det är en viktig fråga för de 

anställdas framtid: 

”Hälsa är en av de viktigaste delarna när det kommer till kritan. Pengar är till en 

viss nivå viktigt men hur man än vrider och vänder är hälsan det viktiga. I 

hälsan ligger också trivsel och det är inte bara en fråga om fysiska skador. Jag 

tycker vi har lyckats jobba aktivt med att bygga både för fritid och på 

arbetsplatsen när det gäller hälsa. Vi ska ha en sådan bra arbetsplats så att den 

dagen anställda går i pension ska de kunna gå in i ett aktivt liv, det har vi som 

målsättning. Istället för att peka ut personalen vid hälsofrågor så informeras de. 

Hälsofrämjande ledarskap förmedlar jag via mina enhetschefer och det blir att 

försöka få fram idéerna till enhetscheferna via chefsmötena. Genom att föra 

dialog med cheferna om ämnet. Dock finns delad uppfattning om hur viktigt 

ämnet är. ” (Förvaltningschef) 

Förvaltningschefen förklarade vidare att de arbetar aktivt med att undvika arbetsskador genom 

att informera och utbilda personalen i ämnet alkohol och droger. Det är för att 

medvetandegöra personalen om viktiga hälsofrågor. Den fysiska arbetsmiljön anser 

förvaltningschefen är viktig och de arbetar för att modifiera maskinutrustning och förhindra 

felaktiga lyft på de olika enheternas arbetsplats. (Förvaltningschef) 

Enhetschefen för kostenheten anser att det är viktigt att satsa på hälsofrämjande aktiviteter på 

arbetsplatsen. Hon anser att vara delaktig i enhetens vision och mål, samt att påverka sin 

arbetssituation, förbättrar hälsan för de anställda (Enhetschef B): 

”I och med att medarbetarna får vara delaktiga kan en från början negativ förändring 

blomma ut i någonting positivt: teamet blir tajtare och löser problem på ett mer 

effektivt sätt än innan. Jag ser hälsa på arbetsplatsen när mina medarbetare och 

restaurangföreståndare går och kommer som de ska. Det är viktigt för mig att se att de 

har ett liv utanför arbetet.” (Enhetschef B) 
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Hon anser att det är viktigt att som chef ta vara på kompetenser och att använda dem för att 

förbättra situationen för medarbetare och växa i sin roll som ledare. (Enhetschef B) 

Personalsekreterarens syn på hälsofrämjande på förvaltningen: 

”Genom mina erfarenheter kan jag föreslå olika insatser som exempelvis 

företagshälsovården kan ställa upp med, så att cheferna ska få vetskap om det 

också. Även hur de ska tänka framöver hur de ska göra om en anställd har vissa 

problem och vilka åtgärder som kan tas. Genom att hålla koll på sjukfrånvaron 

har jag möjligheter att förmedla om åtgärder för att förbättra hälsan måste tas.” 

(Medarbetare A) 

Genom att bevaka sjukfrånvarostatistiken på förvaltningen kan personalsekreteraren göra en 

analys för om rekommendationer måste förmedlas till ledningen och om någon åtgärd måste 

vidtas. Krävs rehabiliteringsåtgärder för en anställd beslutas det i en rehabiliteringsutredning 

som genomförs av medarbetarens chef som om han/hon vill kan ta stöd av eller rådfråga 

personalsekreteraren. (Medarbetare A) 

4.3.2 Empati 

Förvaltningschefen beskriver sig som en chef som lyssnar in och som inte har behov av att gå 

in och bestämma först och som försöker vara en demokratisk ledare. En chef som arbetar 

mycket med tillit och att vara tillgänglig och som låter enhetscheferna få sitt utrymme och 

bestämma över sin personal. Förvaltningschefen beskriver sig som empatisk på det sätt att han 

visar empati genom handling, exempelvis genom att delta i konflikthantering. Medarbetare A 

beskriver ledarskapet på Tekniska förvaltningen som åt det mjuka och empatiska hållet, här 

vågar medarbetare gå in till sin chef och fråga om råd. Ledningen känns kompetent och det 

finns både män och kvinnor i den vilket gör att saker ses från olika perspektiv. Det finns även 

chefer som frågar om råd vid konflikthantering vilket i sig visar på en ödmjuk och empatisk 

förmåga. 

4.3.3 Motivation och delaktighet 

I del 19 av Tekniska nämndens verksamhetsplan 2011-2013 (2010) beskrivs delaktighet och 

inflytande: 

”Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett 

aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får 

information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna 

påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer 

produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, 

bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen.” (Tekniska 

nämndens verksamhetsplan 2011-2013. 2010) 

I Tekniska nämndens verksamhetsplan beskrivs bland annat att alla anställda ska få 

kompetensutvecklas och att förvaltningen årligen ska ha medarbetarsamtal. Det här eftersom 

att medarbetarna ska få den feedback de behöver och att de ska få känna sig motiverade och 

delaktiga i sin utveckling. (Tekniska nämndens verksamhetsplan 2011-2013. 2010) 

Förvaltningschefen anser att motivation ges genom att berömma medarbetarna. Det är viktigt 

enligt honom att som chef visa respekt för alla anställda och att engagera sig i alla frågor som 

medarbetarna ställer oavsett storlek och betydelse. En annan viktigt motivationsfaktor i 

ledarskapet är att visa sig på arbetsplatsen och finnas till för de anställda när de behövs. 

Förvaltningschefen låter enhetscheferna få sitt utrymme och bestämma över sin personal, på 
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så sätt ökas delaktigheten för enhetscheferna. Det är också viktigt att främja delaktigheten 

genom att föra dialog istället för att ge enbart instruktioner. En annan del som kan motivera 

medarbetarna är det årliga julbordet som är uppskattat. I år har mer än 150 av totalt 180 

medarbetare anmält sig. (Förvaltningschef) 

4.3.4 Kommunikation och information 

Kommunfullmäktige i Sala har skapat en kommunikationspolicy som alla kommunala 

förvaltningar måste följa. Enligt den ska alla förvaltningar ersätta ordet information med 

kommunikation när det är möjligt (Kommunikationspolicy Sala kommun, 2010): 

 "Anledningen är att information är enkelriktat och ofta något som av mottagaren 

 upplevs som bestämt på förhand, utan möjlighet till delaktighet för mottagaren. 

 Sala kommuns kommunikation ska präglas av öppenhet, lyhördhet, i möjligaste 

 mån skapa dialog och relevans. Den interna kommunikationen riktar sig till 

 kommunens samtliga anställda. Kommunikationsarbetet ska bidra till att skapa 

 kunskap, delaktighet och motivation." (Kommunikationspolicy Sala kommun, 

 2010) 

Enligt personalsekreteraren har tekniska förvaltningen en öppen och dubbelriktad 

kommunikation som ger öppning till dialog mellan ledningen och de anställda. Däremot kan 

informationsbrist ibland ändå uppstå på grund av missuppfattningar mellan personer. 

(Medarbetare A)  

Enhetscheferna på förvaltningen använder sig båda av direktkontakt via e-post till 

medarbetarna. På det sättet får de ut den basinformation som behövs för de anställda. Vid 

arbetsplatsträffarna förmedlas också nödvändig information angående arbetssituationer. 

(Enhetschef A och B) Enhetschefen vid kostenheten använder sig av nyhetsbrev som hon 

skickar ut via e-post cirka åtta gånger per år för att hennes medarbetare ska få en 

sammanfattad information om vad som pågår för stunden. (Enhetschef B) Enhetschefen vid 

samhällstekniska kommunicerar mycket med arbetsledare och har en dialog med dem. 

Därefter förmedlar arbetsledaren informationen till de anställda och på så sätt öppnar dialog 

mellan de parterna. (Enhetschef A)  

Förvaltningschefen nämner att förvaltningen inte har någon speciell strategi vid 

kommunikation utan att grundinställningen är att möta människan. När det gäller strategi vid 

informationsspridning finns det arbetsträffar för alla anställda och ett intranät där 

medarbetarna kan hitta all information om nya händelser. Det är en viss utmaning att få ut 

information till alla enheter på Tekniska förvaltningen då många arbetar ute i fält. För att nå 

dem används kommunikation via mobiltelefoner och e-post, det vill säga direktkontakt. Varje 

år har förvaltningen 1-2 möten där alla 180 anställda möts och medverkar. Det är till för att 

alla ska få chans att säga vad de tycker om förvaltningen och eventuella arbetssituationer. 

(Förvaltningschef) 

4.3.5 Self-efficacy 

"Om en persons tro på sin egen förmåga är låg så försöker jag som chef att hjälpa till och 

styra tillbaks medarbetaren. Handlar det till exempel om en konfliktsituation kan 

medarbetaren få stöd från personalchef eller företagshälsovården" (Förvaltningschef). 

Cheferna här upplevs mogna och kompetenta och har skapat ett mjukare klimat där 

medarbetarna vågar begå misstag. Det finns inga direkta modeller här på Tekniska 

förvaltningen för hur arbetet med self-efficacy ska bedrivas men det fungerar i praktiken. 

Cheferna arbetar med att stärka medarbetarnas självkänsla med positiv feedback och 
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medarbetarsamtalen är också till för att stärka medarbetarnas tro på den egna förmågan. 

(Medarbetare A) 

4.4 Medarbetarnas syn på hälsofrämjande 
Medarbetar B som arbetar som driftingenjör på Tekniska förvaltningen anser att hälsa är att 

man ska må bra och orka med på både arbetsplatsen och fritiden. Hon tycker att förvaltningen 

gör ett bra arbete med att främja hälsa för de anställda.  

Det syns framför allt på sjukfrånvarostatistiken. Hon saknar däremot den borttagna timmen på 

arbetstid för motion och träning men menar att hälsoundersökningarna som genomförs är bra 

för medarbetarna. Om respondenten känner sig osäker på en uppgift känner hon att chefen 

finns där för stöttning och hon tycker att hon får feedback från ledningen, men det varierar 

från person till person. Klimatet på tekniska nämnden är öppet och det märks bland annat på 

att alla dörrarna till kontoren står öppna utom de stunder då någon verkligen måste arbeta 

ostört. (Medarbetare B)  

Respondenten menar att hon kan påverka sin arbetssituation genom att hon har flextid och kan 

lägga upp hennes arbetsdag hur hon vill. När det gäller övriga medarbetare beror det på vilken 

position de har på förvaltningen om de kan planera sin dag fritt till att ha väldigt strikt 

planerade dagar. (Medarbetare B) Medarbetarna kan känna delaktighet genom att de får vara 

med att styra och påverka sitt arbete i dialog med respektive chef. De har även relativt fritt 

rum för planering av sin arbetstid. Tjänstemännen har flextid och kan planera sin arbetsdag 

fritt. (Medarbetare A) 

När det gäller personlig utveckling menar driftingenjören att det inte finns några gränser på 

utbildning och kurser, då cheferna uppmuntrar till personlig utveckling och de prioriterar hög 

kompetensnivå. Respondenten anser att den personliga utvecklingen är väldigt viktig, men 

tyvärr bidrar den också till stress då de som utbildas är frånvarande från arbetsplatsen och inte 

ersätts.(Medarbetare B)  

Arbetsplatsen ger de anställda på förvaltningen motivation genom att deras arbetsresultat syns 

tydligt. Medarbetarna får alltså direkt feedback i vardagen genom att se sin kommun 

förändras och att de varit delaktiga i det arbetet. Medarbetarsamtalen är också en källa för 

motivation där medarbetarna får feedback för deras prestationer. Förvaltningen erbjuder även 

medarbetarna kurser och utbildningar för att öka kompetens och motivation till att utveckla 

sig. (Medarbetare A) 
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5 Analys 
I det här kapitlet analyseras de svar från ledare och medarbetare på Tekniska förvaltningen i 

Sala som tidigare delgetts i empirikapitlet kopplat till tidigare forskning och teorier inom 

området.  

5.1 På vilket sätt arbetar ledare på Tekniska förvaltningen i Sala kommun med 

hälsofrämjande ledarskap? 

5.1.1 Empati 

Decety & Lamm (2006) definierar empati som förmågan att kunna ställa sig i en annan 

persons skor mentalt och förstå andra personer sinnesrörelser och känslor. Den definitionen 

går att koppla till en av medarbetarrespondenternas syn på ledarskapet på Tekniska 

förvaltningen. Hon beskriver ledarskapet som åt det mjuka och empatiska hållet, här vågar 

medarbetare gå in till cheferna och fråga om råd. Hon beskriver även att cheferna kan komma 

in till henne och för att be om hjälp eller rådfrågning vilket visar på en ödmjuk och empatisk 

sida. Emotionell intelligens och social kompetens är termer som avspeglar förmågan att 

anpassa sig och förstå andra personers reaktioner och på så sätt underlätta umgänge, nå social 

framgång samt uppnå popularitet. Efter att ha intervjuat respondenterna har en bild av 

förvaltningens ledarskap skapats eftersom både chefer och medarbetare beskriver ledarskapet 

som lyhört, öppet, mjukt, kompetent, handlingskraftigt och empatiskt. Håkansson & 

Montgomery (2002) visar i sin studie att handling är centralt för både mottagare och givare av 

empati. Empati genom handling har tydligt visat sig hos ledarna på förvaltningen då det vid 

flera intervjuer framkommit att ledarna engagerar sig vid bland annat konfliktsituationer. Vid 

en sådan situation visar ledaren att den förstår de drabbade medarbetarnas situation och de 

visar sin empati genom handling när de tar tag i och hjälper till att lösa situationen.  

Bilden som skapats av ledarna är således att de besitter en emotionell intelligens och social 

kompetens och att de har förmågan att visa empati genom handling, viktiga egenskaper som 

behövs för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 

Empati är dock ett område som Tekniska förvaltningen skulle kunna arbeta mer med då en 

bild gavs av att ledarna inte fullt ut har reflekterat över empati som en viktig del i arbetet med 

att främja hälsa. Håkansson & Montgomery (2002) beskriver i sin studie att deltagarna 

uppfattade handling som en mer direkt återspegling av empati än vad verbalt deltagande 

gjorde. Skulle alla ledarna och cheferna på förvaltningen vara utbildade inom det teoretiska 

området bör deras empatiska sida tydligare uppfattas av medarbetarna. 

5.1.2 Motivation 

Enligt Moorman & Matulich (1993) är motivation en viktig del till förbättrad hälsa hos 

individer. Därför är det viktigt att Tekniska förvaltningens ledning motiverar medarbetarna.  

Sett från ett behovshierarkiperspektiv uppfyller förvaltningen alla bristmotiv och växtmotiv 

för att de anställda ska känna sig motiverade. Systematiska arbetsmiljöarbetet ger de 

fysiologiska och trygghetsbehov som Tekniska förvaltningens anställda behöver. 

Medarbetarna får de sociala behoven uppfyllda genom att förvaltningens ledning anordnar 

sociala aktiviteter som exempelvis julbord, friskvårdsaktiviteter, årliga möten och även 

genom det öppna klimatet med öppna dörrar i korridorerna på förvaltningen. Uppskattning får 

medarbetarna genom ständig feedback och beröm från ledningen via medarbetarsamtal och 

arbetsplatsträffar. Eftersom förvaltningen förmedlar känsla av sammanhang för de anställda 

och uppmanar dem att utbilda sig via kurser och utbildningar, finns det en bas för att 

medarbetarna ska uppnå självförverkligande. Tekniska förvaltningen har alltså skapat 

förutsättningar för att de anställda ska kunna känna stor motivation. 
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5.1.3 Delaktighet 

Ledningen på Tekniska förvaltningen arbetar med de anställdas delaktighet genom att bland 

annat följa verksamhetsplanen angående delaktighet som Tekniska nämnden sammanställt. 

Verksamhetsplanen ligger till grund för delaktighet då den ställer krav på förvaltningens 

ledare att genomföra medarbetarsamtal och främja kompetensutveckling för de anställda.  

Förvaltningens dialog mellan ledning och medarbetare skapar möjlighet för medarbetarna att 

få vara delaktiga i olika arbetssituationer. Cheferna på förvaltningen har även en 

grundinställning att respektera andras ansvar och besluttagande på arbetsplatsen. Enligt 

Hansons (2004) teori om delaktighet är det viktigt att låta medarbetarna känna att de har 

kontroll över sitt arbete och att de får ta del av beslutfattning på arbetsplatsen. Delaktighet 

ökar därmed de anställdas kunskap och förståelse för deras arbetssituation. Genom att 

medarbetarna på förvaltningen får vara med och diskutera sin egen utveckling, genom att 

dialog främjas och genom respekt för andras tagna beslut skapas delaktighet. På så sätt får 

medarbetarna ökad förståelse och kunskap för arbetet på förvaltningen.  

Enligt Antonovsky (2005) härstammar stor del av individers motivation till känslan av 

sammanhang. För att skapa meningsfullhet för anställda krävs det att de får vara delaktiga och 

medverka i arbetsprocesser, vilket anställda på Tekniska förvaltningen får. Delaktigheten är 

viktig för att uppnå meningsfullhet för medarbetare vilket leder till högre grad av motivation. 

Tekniska förvaltningens medarbetarsamtal och dialogfrämjande ger medarbetarna den 

begriplighet som krävs för att medarbetarna ska kunna känna delaktighet och motivation i 

arbetet. Erbjudandet av kurser och utbildning samt kunskapsutvecklingen i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på förvaltningen ger hanterbarhet för både ledare och medarbetare på 

förvaltningen då de får bättre kunskap om hur de ska hantera sina arbetsresurser. Dock 

framkom det under en intervju med en medarbetare att stress upplevs för de som är kvar på 

arbetsplatsen när andra medarbetare är frånvarande för utbildning. Den här respondenten 

anser att det borde finnas ersättare när utbildningar genomförs. Till sist ger Tekniska 

förvaltningens arbete med delaktighet den meningsfullhet som krävs för att medarbetarna ska 

känna sig motiverade i sitt arbete. Som Ahlberg (2008) noterar finns det ett samband mellan 

låg sjukfrånvaro och organisationers strategier med delaktighet. Förvaltningens arbete med 

delaktighet kan alltså vara en av faktorerna till den låga sjukfrånvaron. 

Som Åkerlind m.fl. (2011) skriver, att bedriva ett utvecklingsinriktat ledarskap med feedback 

på arbetsprestationer och uppmuntrar till delaktighet känner sig medarbetarna mer 

uppskattade och ett samband kommer att kunna ses mellan ledarskapet och sjukskrivningar. 

Tekniska förvaltningens sjukskrivningstal ligger väldigt lågt och bör kunna ses som ett kvitto 

på att deras hälsofrämjande ledarskap har gett önskat resultat.  

5.1.4 Kommunikation 

Ahlberg beskriver i sina teorier att bra kommunikation i arbetsmiljöer leder till trygghet, 

delaktighet och trivsel vilket ger välbefinnande och är hälsofrämjande för medarbetarna. 

Kommunikationen på Tekniska förvaltningen skapar en grund för trivsel då ledningen 

välkomnar öppen kommunikation och dialog. De lyckas med det genom att ständigt vara 

tillgängliga och kontaktbara för de anställda via arbetsplatsträffar, öppna dörrar till ledningens 

kontor och direktkontakt. Ahlberg (2008) förklarar även att öppen kommunikation är en viktig 

grund för delaktighet. Ledningen försöker att följa kommunikationspolicyn som Sala kommun 

skapat och den omfattar viktiga aspekter för att kommunikationen ska vara öppen, skapa 

delaktighet och motivation. Feedback via medarbetarsamtalen skapar motivation hos de 

anställda och medarbetarna får vara delaktiga genom att förvaltningen främjar dialog. Enligt 

Ackerman (2008) är informationsflödet en viktig del för relationen mellan ledningen och 
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medarbetarna. Tekniska förvaltningen använder sig av ett intranät och andra slags 

informationssätt som till exempel textmeddelanden och e-post för att hålla medarbetarna 

välinformerade. 

Ledningen på förvaltningen arbetar för att kommunikationen ska vara dubbelriktad. Som 

Kaufmann & Kaufmann (2005) nämner är det viktigt att ledare bör ta hänsyn till att 

nedåtriktad kommunikation kan innehålla förvrängningar och att uppåtriktad kommunikation 

kan vara omvriden. Tekniska förvaltningen arbetar med att undvika missuppfattningar då de 

har tidigare erfarenhet av att information inte har nått fram till alla. Genom arbetsplatsträffar, 

intranät, tillgänglighet och årliga möten med hela förvaltningen minskar risken för att 

kommunikationen ska bli förvrängd. Den uppåtriktade kommunikationen bör heller inte bli 

förvriden då ledningen upplevs ödmjuk, respekterar medarbetarna, visar hänsyn och främjar 

dialog. 

Tekniska förvaltningen bedriver alltså ett hälsofrämjande ledarskap utifrån ett 

kommunikationsperspektiv då den öppna och dubbelriktade kommunikationen, strukturerade 

informationsspridningen och respekten för medarbetarna är viktiga faktorer för välmående 

och trivsel på arbetsplatsen. 

5.1.5 Self-efficacy 

Kaufmann & Kaufmann (2005) skildrar hur en person med hög self-efficacy ser sig själv som 

kompetent och skicklig i sina uppgifter och motsatt förhållande råder för en person med låg 

self-efficacy. Forskning visar även att träningsprogram kan påverka personers self-efficacy i 

så hög grad att det går att registrera stora effekter på både sjukfrånvaro samt mental hälsa. 

Under intervjuerna framkom att medarbetare A kände till begreppet self-efficacy och 

förklarade att det inte finns någon direkt modell på förvaltningen för hur arbetet med self-

efficacy ska bedrivas. Däremot menar den här respondenten att det mjuka klimatet och 

ledarnas arbete med positiv feedback har lett till att stärka medarbetarnas tro på den egna 

förmågan samt att förvaltningens medarbetar vågar begå misstag.   

Self-efficacy är jämförbart med den potential eller syn individen har på sig själv för att utföra 

en speciell uppgift. Det här påverkar således mängden energi och engagemang som läggs ner i 

uppgifter individen utför. Det hänger alltså ihop med motivation, en medarbetare med hög 

grad av self-efficacy är motiverad i sitt arbete. Förvaltningschefen anser att motivation skapas 

genom att berömma medarbetarna och genom att visa sig på arbetsplatsen och finnas till för 

de anställda när det behövs.  

Trots att majoriteten av respondenterna inte kände till begreppet är det tydligt att ledarna på 

förvaltningen arbetar med att stärka medarbetarnas self-efficacy genom att finnas till för de 

anställda och stärka deras tro på den egna förmågan med positiv feedback. Det mjuka klimat 

tillsammans med acceptansen för om någon begår misstag borde leda till att graden self-

efficacy i alla fall inte sjunker på grund av det ledarskap som bedrivs på förvaltningen, utan 

snarare höjs. En indikator på att medarbetarnas tro på den egna förmågan är hög är den låga 

sjukfrånvaron på förvaltningen.   

Även inom detta område borde en teoretisk kunskap förmedlas till alla chefer och ledare på 

förvaltningen. En teorietisk kunskap ger ledarna verktyg att stärka medarbetarnas tro på sin 

egen förmåga i olika situationer. En sådan kunskap kan även leda till att ledarna får det lättare 

i arbetet med att identifiera medarbetare med en låg tro på sin egen förmåga. Det kan i sin tur 

leda till snabbare insatser för att stärka medarbetarens self-efficacy.  Kaufmann & Kaufmann 

(2005) beskriver hur träningsprogram kan påverka personers self-efficacy i så hög grad att det 

syns stora effekter på både den mentala hälsan hos individen och individens sjukfrånvaro.  
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5.1.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

På samma sätt som Arbetsmiljöverket definierar systematiskt arbetsmiljöarbete: 

”Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås” 

går det att utläsa från intervjuerna att Tekniska förvaltningen arbetar med systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Cheferna hos förvaltningen undersöker både den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön via skyddsronder. De brister som framkommer under skyddsronderna förs över 

till en handlingsplan där det beskrivs vem som ansvarar för att bristerna ska åtgärdas och när 

dessa ska åtgärdas. Handlingsplanerna följs upp på förvaltningens samverkansmöten och 

handlingsplanerna samt justerade protokoll från dessa möten tas upp på arbetsplatsträffar runt 

om på förvaltningen. Förvaltningen har även skapat en övergripande handlingsplan för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet med mål och fokusområden för nästkommande år. Det finns 

alltså en tydlig plan och ett systematiserat arbetssätt som cheferna på Tekniska förvaltningen 

kan följa för att förebygga ohälsa och olycksfall. Räcker inte den interna kompetensen på 

förvaltningen till finns företagshälsovården som kan bistå med kunskap och kompetens inom 

områden som arbetsmiljö och hälsa. En av medarbetarrespondenterna anser även att 

hälsoprofilerna är ett väldigt uppskattat arbete som förvaltningen genomför tillsammans med 

företagshälsovården.  

Kaufmann & Kaufmann (2005) beskriver arbetsmiljöarbetet som brett, att det även inkluderar 

det psykosociala området. I Sala kommuns arbetsmiljöpolicy går det att läsa att det handlar 

lika mycket om de psykologiska och sociala faktorerna som fysiska frågor. Det är tydligt att 

Tekniska förvaltningen tar de psykosociala arbetsmiljöfrågorna på stort allvar. Förvaltningen 

har som mål att mäta den psykosociala hälsan hos medarbetarna en gång per år med hjälp av 

en enkätundersökning. Resultaten från enkäten sammanställs och redovisas till respektive chef 

som i sin tur skapar en handlingsplan över de områden som måste förbättras.  

Eftersom medarbetarna får ta del av handlingsplaner från skyddsronder och protokoll från 

samverkansmöten på arbetsplatsträffarna och att de kan påverka sin psykosociala arbetsmiljö 

via enkäter bör de känna sig delaktiga och involverade i arbetsmiljöarbetet. En av 

respondenterna beskriver även hur hon bett sina medarbetare att lista de fem till tio farligaste 

arbetssituationerna och hon diskuterar alltid arbetsmiljö med sina medarbetare på 

arbetsplatsträffarna. Det här för att skapa delaktighet och att de anställda ska se arbetsmiljön 

som en naturlig del av arbetet. Med andra ord bedrivs alltså ett ledarskap som både engagerar 

chefer och medarbetare i arbetet med att främja de anställdas fysiska och psykosociala hälsa.  

5.1.7 Olika syn på hälsofrämjande åtgärder 

Under intervjun med förvaltningschefen nämnde han att förvaltningen blev tvungna att ta bort 

timmen ämnad för träning som de tidigare hade en gång i veckan. Han förklarade att den tog 

borts på grund av budgetneddragningar men att de inte har sett några effekter av det på 

sjukfrånvaron. Medarbetare B var av en annan åsikt och menade att den här timmen var 

väldigt bra för medarbetarna.  

En annan sak som framkom under intervjuerna var att ledarna framhöll utbildningar och 

kurser som en enbart positivt medan en av medarbetarna tryckte på att det stundtals kunde bli 

väldigt stressigt när kollegorna var iväg på kurs eller utbildning. Stressen berodde på att 

personalen som var frånvarande på utbildning eller kurs inte blev ersatt. 

5.2 Vad är hälsofrämjande ledarskap idag? 
Den här frågeställningen analyseras genom både det teoretiska perspektivet samt genom den 

undersökta organisationen. När organisationen undersöktes framkom begrepp och aktiviteter 

som inte framkom i teorierna när litteraturstudierna genomfördes.  
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Som Nyberg (2005) påpekar, har inte forskats så mycket inom området och det är fortfarande 

oklart i vilken grad ledare påverkar de anställdas hälsa. Den stora delen av forskningen har 

istället inriktat sig på ledares karaktärsdrag och beteenden. Dock efter att ha gjort en 

litteraturstudie inom området hälsofrämjande ledarskap skapades en egen uppfattning av vilka 

begrepp som anses relevanta för området. De här begreppen och teorierna kan ses som 

aktiviteter och åtgärder lämpliga att inkludera i ett modernt hälsofrämjande ledarskap. Alla 

begrepp kan inte ses som allmän kunskap för gemene ledare men är ändå relevanta för 

hälsofrämjande ledarskap. När det valda studieobjektet undersöktes framkom att self-efficacy 

och empati är begrepp som de flesta av studiens respondenter inte hade reflekterat över i sitt 

ledarskap. Däremot framkom det under intervjuerna att ledarna arbetade med de här 

begreppen trots att de inte var bekanta med teorierna och det är tydligt att alla begreppen ingår 

i Tekniska förvaltningens arbete med att främja hälsa, men de finns områden som empati och 

self-efficacy som de kan arbeta mer med. Vi ställer oss kritiska till begreppen self-efficacy 

och empati med tanke på den låga empiriska förståelsen för begreppen men anser ändå att om 

en större förståelse fanns skulle dessa begrepp vara viktiga i arbetet med att främja hälsa. Om 

ledarna på tekniska förvaltningen hade större kunskaper inom de här områdena skulle de ha 

möjlighet att i större utsträckning visa empati genom handling samt arbeta mer effektivt med 

att bygga upp medarbetarnas tro på den egna förmågan. 

I undersökningen av studieobjektet framkom det att ledarna på Tekniska förvaltningen 

använder sig av andra åtgärder utöver de beskrivna teorierna för att främja hälsan för sina 

medarbetare. De använder sig av ett friskvårdsprogram skapat för att erbjuda de anställda ett 

brett friskvårdsutbud där olika aktiviteter och ett aktivitetsbidrag ingår. Ledarna sätter upp 

hälsomål för varje år där det gångna årets satsning var en utbildning i ämnet alkohol och 

droger. Tillsammans med företagshälsovården genomför förvaltningen en hälsoprofil på varje 

anställd. När det gäller friskvårdsprogrammet går det att koppla till både motivation och 

delaktighet. Den här åtgärden höjer medarbetarens motivation att förbättra och förebygga sin 

egen hälsa. Delaktighet kan ses i att det är upp till medarbetaren själv att välja vilken aktivitet 

han/hon vill lägga sitt aktivitetsbidrag på. De övriga åtgärderna är svåra att koppla direkt till 

de för studien valda teorierna men anses av oss ändå vara starkt bidragande till medarbetarnas 

hälsa.   

Statens folkhälsoinstitut (2011) anser att målen med en god arbetsmiljö uppfylls när kraven på 

att prestera på arbetsplatsen är i balans med människors möjligheter att fungera och må bra 

under hela sitt arbetsliv. De åtgärder som Tekniska förvaltningen arbetar med för att främja 

hälsan för de anställda anser vi ger de anställda möjlighet att fungera och må bra under hela 

arbetslivet. Förvaltningschefen påpekar även att förvaltningen har byggt för att främja hälsa 

på fritiden och att de har som mål att ha en så bra arbetsplats att när den anställde ska gå i 

pension ska de kunna gå in i ett aktivt liv. Folkhälsoinstitutet anser att en stor del av arbetet 

med arbetshälsa ligger i arbetsmiljön, att medarbetarna ska ha en säker och trygg arbetsmiljö 

både fysiskt, socialt och psykiskt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del som Tekniska 

förvaltningen arbetar hårt med, det är tydligt att de inte bara fokuserar på den fysiska 

arbetsmiljön utan att de även undersöker och åtgärdar den psykosociala arbetsmiljön. 

Förvaltningen arbetar inte enbart med att förebygga ohälsa utan arbetar med att främja hälsa 

genom sina friskvårdsprogram, hälsomål och hälsoprofiler. 

5.3 Slutsats 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet som ledning och medarbetare bedriver på Tekniska 

förvaltningen skapar en trygg och säker arbetsmiljö som ger grund för en god fysisk och 

psykosocial arbetsplats. Med andra ord bedrivs alltså ett ledarskap som både engagerar chefer 

och medarbetare i arbetet med att främja de anställdas fysiska och psykosociala hälsa. Den 
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goda kommunikationen med dubbelriktad dialog, informationsspridningen och ledningens 

respekt för de anställda är viktiga aktiviteter inom hälsofrämjande ledarskap vilka leder till 

trivsel och välmående på arbetsplatsen. Ledningen på Tekniska förvaltningen besitter en stor 

social kompetens och en emotionell intelligens och de har förmågan att visa empati genom 

handling vilka är viktiga förmågor för att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 

Förvaltningens arbete med delaktighet bör utgöra en faktor för den låga sjukfrånvaron. De 

visade även potential att stärka medarbetarnas self-efficacy genom att främja dialog och bidra 

med positiv feedback för de anställda. Tekniska förvaltningen är en motiverande arbetsplats 

och det i sig ger goda förutsättningar för medarbetarnas hälsa. Som Åkerlind m.fl. skriver, att 

bedriva ett utvecklingsinriktat ledarskap med feedback på arbetsprestationer och uppmuntrar 

till delaktighet känner sig medarbetarna mer uppskattade och ett samband kommer att kunna 

ses mellan ledarskapet och sjukskrivningar. Vi kan inte bevisa att den låga sjukfrånvaron på 

förvaltningen beror på ledarskapet, men vi ser den låga sjukfrånvaron som en stark indikator 

på att det hälsofrämjande ledarskapet gett effekt på förvaltningen. Efter att ha sett att Tekniska 

förvaltningens ledning arbetar med aktiviteter, åtgärder och ledarskap inom de här för studien 

aktuella områdena kan slutsatsen dras att de här teorierna och begreppen är aktuella idag för 

hälsofrämjande ledarskap. Under studiens gång fann vi även att de arbetar med åtgärder som 

inte direkt kan knytas till de valda teorierna men som ändå kan ses som hälsofrämjande 

åtgärder. Det finns alltså åtgärder utöver de valda teorierna för studien som verkar 

hälsofrämjande och det finns säkert åtgärder och aktiviteter som inte framkom under studiens 

gång som också kan verka hälsofrämjande för medarbetarna. Dock anser vi att de valda 

teorierna centrala för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.     

5.4 Slutdiskussion 
Vi anser att Tekniska förvaltningens arbete med hälsofrämjande ledarskap kan ses som ett 

gott exempel för andra organisationer och företag att arbeta efter. Förvaltningen arbetar även 

med andra åtgärder för att främja hälsa än de som beskrivs i teorikapitlet i den här studien. 

Däremot anser vi att det finns det områden som de skulle kunna fokusera och arbeta mer med 

som empati och self-efficacy som vi ser som centrala begrepp. Det skulle ge tekniska 

förvaltningens ledare en större möjlighet att förstå och känna hur deras medarbetare mår samt 

ge dem större möjlighet att stärka medarbetarnas tro på den egna förmågan i olika situationer.  

I den här studien har vi fokuserat på hur ledningen på Tekniska förvaltningen i Sala kommun 

arbetar med att främja hälsa för sina medarbetare. Vidare forskning inom området kan 

undersöka var och när de olika insatserna för att främja hälsa genomförs för att få ett bredare 

perspektiv på området. 

Under arbetets gång upptäckte vi att de teoretiska begreppen inte kan ses som skilda från 

varandra utan att många av dem påverkar och går in i varandra. Exempelvis kan det utläsas i 

teorin att en hög self-efficacy är en stark motiverande kraft för individen samt att större 

delaktighet leder till höjd motivation. Eftersom det tidigare inte har forskats så mycket inom 

området hälsofrämjande ledarskap samt att vi anser att begreppen inte kan ses som skilda från 

varandra anser vi att det finns möjligheter att forska vidare inom området. Framtida studier 

eller forskning kan med fördel även stärka resultatet med en större studie där fler 

organisationer och företag undersöks samt fler respondenter intervjuas.  
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Intervjubilagor 

Frågor till förvaltningschef 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat som chef? 

 Hur många medarbetare ansvarar du för? 

 Ålder? 

 Kan du lite kort beskriva tekniska förvaltningen i Sala? 

 

Frågor till förvaltningschef: 

 Hur ser era sjuktal ut historiskt? 

 Har ni något måltal för hur stor sjukfrånvaro ni ska ha? 

o Hur arbetar ni för att nå dit? 

 Vad betyder hälsa för dig? Hur ser du på hälsa på arbetsplatsen? 

 Hur ser ert arbete ut med att främja era medarbetares hälsa? 

o Har ni gjort någon uppföljning för att se de verkliga effekterna av det arbetet? 

 Hur jobbar ni med systematiskt arbetsmiljö arbete? 

 Hur arbetar ni med den psykosociala arbetsmiljön, som ingår i SAM? 

 Hur skulle du beskriva dig själv som ledare/chef? 

 Hur ser ett hälsofrämjande ledarskap ut för dig? 

o Alltså hur anser du att en ledare/chef ska arbeta med att främja hälsan på 

arbetsplatsen. 

 Hur motiverar och uppmuntrar du dina medarbetare i arbetet? 

 Hur får du dina medarbetare att känna delaktighet i arbetet? 

 Har du/ni någon speciell strategi för hur ni kommunicerar med era medarbetare och 

vice versa? 

 Uppmuntras personlig utveckling och hur sker det? 

 Om du skulle beskriva dig själv som ledare, skulle du beskriva dig åt det auktoritära 

hållet eller åt det mer mjuka och empatiska hållet? 

o Använder du dig av empati i ditt ledarskap? 

 Om en av dina medarbetare känner sig osäker på en uppgift, dvs. att dennes tro på den 

egna förmågan att lösa uppgiften är låg. Hur agerar du? 

 Finns det någon gemensam strategi eller gemensamma policys för att arbeta 

hälsofrämjande inom kommun i Sala? 

 Slutligen är det något du vill tillägga eller funderar över? 
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Frågor till medarbetare 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat på tekniska förvaltningen? 

 Ålder? 

 Titel/arbetsuppgifter 

Frågor till anställd/facklig förtroendeman 

 Vad betyder hälsa för dig? 

 Hur upplever du att tekniska förvaltningen arbetar för att främja de anställdas hälsa? 

 Arbetar tekniska förvaltningen med systematisk arbetsmiljö, hur upplever du att det 

fungerar? 

 Om du känner dig osäker på en uppgift, känner du att du kan vända dig till din chef för 

att få hjälp eller stöttning? 

  På vilket sätt uppmuntrar din chef dig i din personliga utveckling 

 Tycker du att du får den information du behöver för att sköta dina arbetsuppgifter, kan 

du beskriva? 

 På vilket sätt kan du att du påverka din arbet situation? 

  Om du får beskriva din närmaste chefs ledarskap skulle du då beskriva det som åt det 

mjuka eller hårda hållet? Mer auktoritär eller mer åt det empatiska hållet.  

 Slutligen är det något du vill tillägga eller funderar över? 
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Frågor till Personalsekreterare 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat på tekniska förvaltningen? 

 Ålder?  

Frågor till Personalsekreterare 

 Vad är din roll på Tekniska förvaltningen? 

 Hur upplever du att tekniska förvaltningen arbetar för att främja de anställdas hälsa? 

 Hur påverkar du/ni på HR chefer och ledare i deras arbete med att främja hälsa? 

 Hur arbetar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 Känner du till begreppet self-efficacy? (tron på den egna förmågan), är det något som 

ni arbetar med här? Om du känner dig osäker på en uppgift, hur agerar då din chef. 

 Hur anser du att kommunikation och information fungerar här? Kan man tala om ett 

öppet klimat med dubbelriktad kommunikation? 

 Hur mäter ni den psykosociala arbetsmiljön? 

 Hur arbetar ni med de anställdas motivation och delaktighet i arbetet? 

 Kan du ge en samlad bild över ledarskapet här på förvaltningen? 

 Slutligen är det något du vill tillägga eller funderar över? 
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Frågor till enhetschefer (E-post intervju) 

Bakgrundsfrågor: 

1. Ålder? 

2. Kön?  

3. Antal år som chef? 

Frågor till enhetschef 

1. Vad betyder hälsa för dig? Hur ser du på hälsa på arbetsplatsen? 

 

2. Hur får du dina medarbetare att känna delaktighet i arbetet? 

 

3. Hur motiverar och uppmuntrar du dina medarbetare i arbetet? 

 

4. Hur håller du dina medarbetare informerade, alltså hur arbetar du med att sprida  

information? 

 

5. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?  


