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SAMMANFATTNING  

Ett fungerande arbetsliv, rättvisa villkor på arbetsplatsen och minskade sociala skillnader 

bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa. En hälsofrämjande ledare arbetar för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats, stöttar sina anställda och bidrar till deras välmående.  

Syftet med den här studien var att undersöka hur första linjens chefer i Västerås stad 

upplever och hanterar sina förutsättningar och hinder i ett hälsofrämjande ledarskap. En 

kvalitativ metod valdes och urvalet var sex första linjens chefer som arbetar i tre olika 

verksamhetsområden i Västerås Stad. Cheferna intervjuades med hjälp av en intervjuguide 

och materialet analyserades med en manifest innehållsanalys, med en induktiv ansats. 

Resultatet visade att cheferna hade kunskap om hälsofrämjande ledarskap och att de 

arbetade med hälsofrämjande strategier både medvetet och omedvetet.  Förutsättningar som 

påverkade det hälsofrämjande ledarskapet visade sig vara kunskap, chefernas personlighet, 

krav, samverkan och stöd. Hinder i det hälsofrämjande ledarskapet ansågs vara för lite tid, 

okunskap och för många medarbetare att ansvara för. Det fanns behov av mer kunskap och 

stöd i det hälsofrämjande ledarskapet. Slutsatserna var att förutsättningar för det 

hälsofrämjande ledarskapet bör förbättras och det finns ett behov av utbildning inom ämnet 

och stöd av ansvarig för det hälsofrämjande arbetet inom Västerås Stad. 

 

Nyckelord: Arbetsplats, Första linjens chefer, Hälsofrämjande, Kvalitativa intervjuer, 

Ledarskap. 



ABSTRACT 

Good conditions in the workplace, fairness in the workplace and the social differences 

contribute to a general improvement in public health. A health-promoting leader is working 

to create a workplace that promotes health, supports its employees and contributes to their 

wellbeing.  

The purpose of this study was to investigate the first-line managers in the city of Västerås 

experience and deal with their conditions and obstacles in the health-promoting leadership. 

A qualitative approach was chosen and the selection was six first-line managers working in 

three different areas of the City of Västerås. Managers were interviewed by an interviewguide 

and the material was analyzed with a manifest content analysis, with an inductive approach. 

The results showed that managers had knowledge of health-promoting leadership and that 

they were working with health promotion strategies, both deliberately and unconsciously. 

Conditions that affect the health promoting leadership proved knowledge, manager’s 

personality, requirements, collaboration and support. Obstacles in health leadership were 

considered for some time, ignorance and to many employees to be responsible for. There was 

a need for more knowledge and support in health leadership. The conclusions were that the 

conditions for health promotion leadership should be improved and there is a need for 

training in the subject and the support of the head of health promotion within the City of 

Västerås. 

 

Keywords: First - line managers, Health Promotion, Leadership, Workplace, Qualitative 

interviews.



INNEHÅLL 

1 INTODUKTION ................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................2 

2.1 Begrepp och definitioner: ....................................................................................... 2 

2.2 Hälsofrämjande arbete ............................................................................................ 2 

2.2.1 Folkhälsa ......................................................................................................... 3 

2.2.2 Hälsa i arbetslivet ............................................................................................. 3 

2.2.3 Ledarskap ........................................................................................................ 4 

2.3 Hälsofrämjande ledarskap ...................................................................................... 4 

2.4 Västerås Stad ........................................................................................................... 5 

2.5 Teoretiskt perspektiv............................................................................................... 6 

2.5.1 Salutogent ledarskap ....................................................................................... 6 

2.5.2 KASAM ............................................................................................................ 6 

2.5.3 Socialt stöd ...................................................................................................... 7 

2.6 Problemformulering ................................................................................................ 7 

2.6.1 Avgränsning ..................................................................................................... 7 

3 SYFTE .............................................................................................................................8 

3.1 Frågeställningar ....................................................................................................... 8 

4 METOD ............................................................................................................................8 

4.1 Metodval ................................................................................................................... 8 

4.2 Urval ......................................................................................................................... 9 

4.3 Datainsamling .......................................................................................................... 9 

4.4 Analys .....................................................................................................................10 

4.5 Kvalitetskriterier .....................................................................................................11 

4.6 Etiska aspekter .......................................................................................................12 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 13 

5.1 Syn på hälsofrämjande ..........................................................................................13 

5.2 Upplevelse av Hälsofrämjande ledarskap .............................................................13 



5.2.1 Syn på hälsofrämjande ledarskap ...................................................................13 

5.2.2 Chefernas uppfattning av sitt hälsofrämjande ledarskap .................................14 

5.3 Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap ...............................................15 

5.3.1 Kunskap ..........................................................................................................15 

5.3.2 Samverkan ......................................................................................................15 

5.3.3 Personlighet ....................................................................................................16 

5.3.4 Balanserade krav ............................................................................................16 

5.3.5 Stöd ................................................................................................................17 

5.4 Hinder ......................................................................................................................18 

5.5 Behov ......................................................................................................................18 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 19 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................20 

6.1.1 Forskningsdesign & ansats .............................................................................20 

6.1.2 Urval ...............................................................................................................20 

6.1.3 Datainsamling .................................................................................................21 

6.1.4 Analysmetod ...................................................................................................21 

6.1.5 Kvalitetskriterier ..............................................................................................22 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................22 

6.2.1 Syn på hälsofrämjande ...................................................................................22 

6.2.2 Upplevelse av hälsofrämjande ledarskap ........................................................23 

6.2.3 Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap ............................................23 

6.2.4 Hinder .............................................................................................................24 

6.2.5 Behov .............................................................................................................24 

6.3 Etikdiskussion ........................................................................................................25 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 26 

7.1 Praktisk användningen och fortsatt forskning .....................................................26 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 27 

 



1 

1 INTODUKTION 

Arbetsplatsen som arena är en passande plats för att främja hälsa eftersom människor kan 

nås i vardagen på ett naturligt sätt. Fokus har tidigare varit att förebygga skador på 

arbetsplatsen men det hälsofrämjande arbetet blir större och aktuellt. För att kunna skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats behövs kunskap om hälsofrämjande arbete hos ledarna som ska 

driva arbetet tillsammans med medarbetarna. En hälsofrämjande arbetsplats bör bidra till en 

bättre hälsa för alla som arbetar där. Det behövs rätt förutsättningar för chefer för att kunna 

vara hälsofrämjande ledare, det kan vara förutsättningar som tid och resurser för detta 

arbete, chefens eget välmående och stöd. Cheferna är en viktig länk för att driva det 

hälsofrämjande arbete som bidrar till välmående personal och i längden en förbättrad 

folkhälsa. Hälsofrämjande arbete och även hälsofrämjande ledarskap har blivit något som 

intresserar fler arbetsplatser. Det finns flera definitioner om hur detta ledarskap ska utövas 

och hur det kan se ut. Min tanke är att hälsofrämjande arbete kan uppfattas som ytterligare 

ett krav på chefer, och därför är det viktigt att ta reda på vilka förutsättningar som behövs för 

att leva upp till krav som finns, så att hälsofrämjande blir en del av ledarskapet och 

organisationen.  Under min utbildning på folkhälsoprogrammet har ett intresse utvecklats 

för arbetslivsfaktorer som har en påverkan på hälsan. I och med detta har en inriktning på 

detta område gjorts och kunskap om detta har tillkommit under min utbildning. Även under 

min fältarbetestid som gjordes på en kommunal HR-enhet stärktes intresset för att arbete 

med arbetslivfrågor. I framtiden vill jag arbeta med att utveckla stöd till chefer eller som en 

stödjande funktion i arbetsmiljöfrågor och hälsofrämjande arbete. En tanke med denna 

studie är att den kan ligga till grund för mitt framtida arbete och förhoppningen är att 

komma fram till ett resultat som kan bli material att arbeta vidare på för att underlätta och 

skapa förutsättningar för cheferna i deras roll som hälsofrämjande chef.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Begrepp och definitioner: 

Hälsofrämjande arbete: Den process som ger människor möjlighet att kunna styra över sin 

hälsa och förbättra den (World Health Organization, 1986). 

Delaktighet: Alla ska få vara med och påverka och ha inflytande på arbetsplatsen (Chu, 

Breucker, Harris, Stitzel, Gan, Gu & Dwyer, 2000). 

Salutogenes: Friskfaktorer för hälsa som beskriver vad som gör att människor friska förblir 

trots att de möter motgångar (Antonowsky, 2005).  

Patogenes: Sjukdomsfaktorer som bidrar till ohälsa (Hansson, 2004).  

Värdegrund: Det handlar om vilken syn du har på människor och vilka värderingar du står 

för (Hansson, 2010). 

Promotion: Det handlar om att främja hälsa genom att fokusera på faktorer som bidrar till 

hälsa (Antonowsky, 2005).   

Hälsofrämjande ledarskap: Ett ledarskap som bidrar till att främja hälsan på arbetsplatsen 

(Angelöw, 2013).  

Socialt stöd: Socialt stöd innefattar att ha stöd i form av feedback, information, uppskattning 

och resurser (House, 1981).  

2.2 Hälsofrämjande arbete 

Begreppet hälsofrämjande arbete blev välkänt i samband med Ottawa konferensen 1986, och 

ett dokument fastställdes av Världshälsoorganisationen kring detta. Under denna konferens 

lanserades begreppet hälsofrämjande arbete.  Dokumentet fastslog områden som är viktiga 

för hälsofrämjande arbete, bland annat att skapa stödjande miljöer och förstärka sjukvårdens 

främjande insatser. Hälsofrämjande arbete beskrivs som den process som ger människor 

möjlighet att styra, kunna kontrollera sin hälsa och förbättra den (World Health 

Organization, 1986). I Luxemburgdeklarationen som kom 1997 förstärktes arbetsplatsen som 

ett område för att främja hälsa. En punkt som beskrevs var att det ska vara balans mellan 

människors förmåga och arbetskraven som ställs på dem. I deklaration betonades också 

vikten av att implementera hälsoarbetet i organisationen istället för att det ska vara en 

separat aktivitet. Det fastställdes riktlinjer för skapandet av hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser.  Några av dessa riktlinjer var: Delaktighet och medverkan för alla som befinner 

sig på arbetsplatsen, att integrera hälsa som en del av arbetet och beslutsfattandet, ett 

långsiktigt processinriktat arbete för att förbättra hälsan på arbetsplatsen samt att förebygga 
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riskfaktorer och främja hälsan på arbetsplatsen (Chu, Breucker, Harris, Stitzel, Gan, Gu & 

Dwyer, 2000). I ett senare dokument som fastslogs år 2005 i Bangkok blev hälsofrämjande 

arbete ett politiskt verktyg (WHO, 2005).  Att främja hälsa handlar om att fokusera på det 

som gör människor friska och det som fungerar bra, istället för att fokus lägga på det som 

fungerar dåligt (Hansson, 2004). Hälsopromotion och hälsoprevention kan beskrivas som 

två vägar att gå för att för att förbättra hälsan och båda är delar av det hälsofrämjande arbetet 

(Hansson, 2004). Prevention handlar om att om att motverka och förebygga sjukdom och 

patogenes är i fokus, ett begrepp som beskriver faktorer som bidrar till sjukdom. 

Folkhälsoarbetet har tidigare varit preventionsinriktat men i det moderna folkhälsosamhället 

har promotionsarbete fått mer fokus. Promotion handlar om att främja hälsa genom att 

fokusera på faktorer som bidrar till hälsa, de salutogena faktorerna (Hansson, 2004) och 

(Antonowsky, 2005).   

2.2.1 Folkhälsa  

Världshälsoorganisationen har skapat 21 mål för folkhälsan på internationell nivå, dessa 

ligger som utgångspunkt för Sveriges folkhälsomål (WHO, 1998b).  Det nationella 

folkhälsomålet som utgår från Världshälsoorganisationens mål är att skapa samfälliga 

förutsättningar för en hälsa på lika villkor (Socialdepartementet, 2002). Sveriges 

folkhälsoarbete har sin utgångspunkt i elva övergripande målområden som berör 

bestämningsfaktorer för hälsan. Målområde fyra handlar om hälsan i arbetslivet på grund av 

att arbetsplatsen är en viktig arena för hälsofrämjade arbete och förebyggande insatser. Ett 

fungerande arbetsliv, rättvisa villkor på arbetsplatsen och minskade sociala skillnader bidrar 

till en allmänt förbättrad folkhälsa. Möjlighet att påverka arbetsvillkoren, förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter beskrivs som delar för att kunna skapa en god arbetsmiljö 

(Socialdepartementet, 2002). Sveriges målområden utvecklades ytterligare i regeringens 

proposition (2007) och mål och indikatorer formulerades för att förenkla uppföljningen av 

det hälsofrämjande arbetet, framför allt gällande politiska insatser och lagstiftning. 

Propositionen beskriver att kommuner och landsting har det största ansvaret för folkhälsan. 

Det beskrivs i målområde fyra att en balans mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för att 

minska den arbetsrelaterade ohälsan och att arbetsmiljön ska vara utformad för att hindra 

skador.  

2.2.2 Hälsa i arbetslivet  

Hälsa bör integreras i organisationen genom policys, beslutsfattande och genom ledarskapet 

(Hansson, 2004). Arbetsplatsen är en arena där människor befinner sig dagligen och det är 

därför viktigt att främja hälsan där. En god arbetsmiljö innebär att medarbetarna som 

befinner sig där har en god hälsa psykiskt, fysiskt och socialt. Hälsofrämjande arbetsplatser 

inkluderar allt som har med arbetet att göra i syfte att förbättra och bevara en god hälsa hos 

individen (Hansson, 2004). Arbetsmiljölagen beskriver arbetsgivarens skyldigheter gällande 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, 

skapa en god arbetsmiljö och förebygga olycksfall. Hälsofrämjande synsätt på arbetsplatsen 
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och möjligheter att påverka arbetsvillkor för arbetstagarna beskrivs som delar för att kunna 

skapa en god arbetsmiljö (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

2.2.3 Ledarskap 

Olika ledarskapsstilar har en påverkan på medarbetarnas hälsa. Ledarskapsstilen bör därför 

anpassas efter organisationen och dess mognad. Lagrosen, Bäckström & Wilkund (2011) 

beskriver att engagerat ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa. För att påverka anställdas 

hälsa i dem tre dimensionerna närvaro, kommunikation och integritet behövs ett engagerat 

ledarskap. Litteratur beskriver olika inriktningar på ledarskap, det är det uppgiftsorienterade 

och det relationsorienterade ledarskapet och mellan de inriktningarna finns olika stilar som 

lutar mer åt det ena eller andra hållet. De stilarna som beskrivs av Malten (2000) är det 

auktoritära ledarskapet som handlar om att chefen helt bestämmer själv, låt gå-ledarskapet 

handlar om att chefen varken är uppgifts-eller relationsorienterad utan likgiltig och inte har 

något genomtänkt människosyn. Den tredje stilen är relationsinriktat ledarskap vilken är en 

stil då chefen helt fokuserar på medarbetarnas sociala behov. Det demokratiska ledarskapet 

är den ledarskapasstilen som ofta rekommenderas, det är när ledaren involverar 

medarbetarna i ansvaret. En utvecklad form av denna stil är kompromissledarskapet som är 

ett demokratiskt ledarskap men där ledaren har en större balans mellan uppgifter och 

relation. En hälsofrämjande ledare är en ledare som skapar förutsättningar för medarbetarna 

att kunna vara delaktiga i beslutsfattande och bidrar till deras motivation och meningsfullhet 

i arbetet. Denna stil kan ses som en blandning av demokratiskt ledarskap, relationsinriktad 

och kompromissledarskapet och ingår i det relationsorienterade ledarskapet (Nyberg, Bernin 

& Theorell 2005).  

 

2.3 Hälsofrämjande ledarskap 

Hanson (2004) beskriver att ett hälsofrämjande ledarskap består av tre dimensioner, 

personligt ledarskap, pedagogiskt ledarskap och strategiskt hälsoutvecklande ledarskap. Det 

personliga ledarskapet innebär att ledaren är stöttande, uppmuntrande, kommunicerar, har 

enskild återkoppling med medarbetarna och är tydlig som ledare. Den pedagogiska delen av 

hälsofrämjande ledarskapet är att kombinera organisationsmålen med medarbetarnas 

förutsättningar och att relationen mellan chefen, medarbetarna och organisationen fungerar. 

Den strategiska hälsoutvecklande dimensionen handlar om att chefen ska arbeta för att 

utveckla arbetsplatsen till en hälsofrämjande arena. En kvalitativ studie av Eriksson (2011) 

beskriver fyra undersökningar på hälsofrämjande ledarskap på chefer i olika organisationer. 

Ett hälsofrämjande ledarskap beskrivs bidra till anställdas välmående, bidra till 

hälsofrämjande aktivitet, bidra till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats och vara en 

stödjande ledare.   
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Angelöw (2013) beskriver att hälsofrämjande ledarskap kan vara ett gott ledarskap och 

beskriver tre viktiga delar för ett detta ledarskap: Att chefen mår bra, har en hälsofrämjande 

inriktning i sin roll som chef och att organisationen kombinerad fokus på hälsa och 

produktivitet. Förutsättningar för ledaren beskrivs som: Tydliga krav och uppdrag från övre 

chefer, tydlig ledningsstruktur, en samsyn mellan olika nivåer i organisationen, en balans 

mellan ansvar och befogenheter, nödvändiga beslutsbefogenheterna och ekonomiska 

resurser, tid för att klara av arbetsuppgifterna, personella och ekonomiska resurser som är 

anpassade för ledarens uppdrag, stöd från övre chefer även dialog med andra chefer, 

medarbetare och aktörer (Tengelin, Arman, Wikström & Dellevu, 2011). En annan aspekt 

som beskrivs är antal medarbetare chefen har under sig, och rekommendationer som 

beskrivs är att en chef som har 25-30 medarbetare under sig kan vara en tillfredställande 

ledare med rimlig arbetsbelastning (Angelöw, 2013). Samband mellan ledarskapsrollen och 

medarbetarnas hälsa beskrivs av Ferdosi & Mohammad Mosadeghrad (2013).   

Ökade kvalitéer av ledarskap och ledarens attityd till de anställdas hälsa kan bidra till en 

högre frisknärvaro på arbetsplatsen visar Dellevue, Skagert & Villhelmsson (2007). Det kan 

vara svårt för en ledare att utöva ett hälsofrämjande ledarskap i organisationer där 

hälsofrämjande arbete inte anses vara en prioritering, istället ses som ytterligare krav hos 

medarbetade och chefer (Gurt, Schwennen & Elke, 2011 ).  Ledare som ställer höga krav på 

sina anställda i arbetet och samtidigt försöker motivera dem till att delta i hälsofrämjande 

aktiviteter och betona vikten av en god hälsa, kan uppfattas motsägelsefullt. Ytterligare en 

aspekt som tas upp i denna undersökning är frågan om det går att tränas till att bli en 

hälsofrämjande ledare och hur organisationsledningen kan underlätta för detta.   

Ledaren behöver backas upp av tydliga strukturer i ledning och organisation, även av 

anställdas upplevelser av organisationen för att skapa ett gott arbetslivsklimat. Det beskrivs 

att oavsett vilken nivå i organisationen ledaren befinner så har ledarens hälsa en stark 

påverkan på hur de bedriver ledarskapet. Även socialt stöd och feedback har en positiv 

påverkan på ledarskapet (Lundqvist, Ekberg & Eriksson Fogelberg, 2010).  Det behövs 

tydliga budskap och kommunikation från ledning, övre chefer och ner till underordnade 

ledare när det gäller beslutsfattande. Det anses även i denna studie viktig med stöd i 

ledarskapet och då handlar det bland annat om återkoppling och mentorskap för nya chefer 

(Dellevue & Wikström, 2009). 

2.4 Västerås Stad 

Det är ca 10 000 medarbetare som arbetar i Västerås stad inom skola och omsorg, kultur, 

teknik, ekonomi och fastighetsförvaltning (Lind, 2013). Medarbetarundersökningen i 

Västerås stad från 2013, visar att chefernas inställning till sin arbetssituation har förbättrats 

sedan tidigare år. Engagemang hos cheferna visar sig större hos chefer på en högre nivå. 

Undersökningen visar också att nyanställda chefer har större engagemang än de som arbetet 

några år. Motivation till arbetet är främst emotionell, det vill säga hur vida arbetet leder till 

att nå egna mål och att det finns en balans mellan arbete och belöning. En prioritering som 
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framkom för Västerås Stads förvaltningschefer är att involvera medarbetarna mer i ledningen 

och låta dem komma med synpunkter och idéer (Berndtsson, Siwertz & Brand, personligt 

meddelande 23 maj, 2014). HR-Centrum på Konsult och Service i Västerås Stad arbetar med 

stöd för alla stadens chef er inom bland annat rekrytering, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering 

och hälsa. HR-konsulterna har lagt märke till att chefer har höga krav på sig från många håll 

och av denna anledning står det i den HR-strategiska verksamhetsplanen att fokusera på att 

bland annat skapa förutsättningar för chefer i deras arbete (Little, 2013). En orsak till att det 

är aktuellt att undersöka chefers förutsättningar är att det saknas tydliga riktlinjer för ett 

hälsofrämjande ledarskap. Det finns 14 förvaltningar i Västerås Stad och dessa förvaltningar 

har fyra olika chefsnivåer. Dessa nivåer är, uppifrån och ner: Direktör, verksamhetschef, 

enhetschef och avdelningschef i vissa fall. Första linjens chefer är de chefer som arbetar 

närmast medarbetarna i Västerås stad, och dessa är enhetschefer eller avdelningschefer (HR-

konsult M. Carlsson, personligt meddelande, 23 maj, 2014). Bilaga C illustrerar 

organisationens uppbyggnad (Widerberg, 2013). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

2.5.1 Salutogent ledarskap 

Antonowskys grundinställning var att alla människor har hälsa, det handlar om att se vad 

som skapar denna hälsa och ta vara på det. Han ansåg att fokus skulle ligga på det som 

människan mår bra av, istället för att försöka lösa det som människan mår dåligt av.  Ett 

salutogent ledaskap beskrivs av Hansson (2010) som ett ledarskap inriktat på det salutogenes 

och grundar i Antonowskys teori om salutogenes. Chefen bör se arbetsplatsen som ett 

sammanhang och helheten i vad som bidrar till hälsa. Salutogent ledarskap kan beskrivas 

som den värdegrund du har i ditt ledarskap. Värdegrunden beskrivs som den syn du har som 

ledare, och i det salutogena ledarskapet handlar det om att ledaren ska ha en hälsofrämjande 

värdegrund, en grundsyn att hälsan påverkas av arbetet. Ledarens uppgift är att se tillgångar 

och värden i människor istället för att lägga fokus på negativa aspekter(Hansson, 2010).   

2.5.2 KASAM  

Aaron Antonowsky (2005) skapade begreppet KASAM som beskriver en känsla av 

sammanhang och är en del av det salutogena förhållningsättet. KASAM är uppdelad i tre 

komponenter som kan ha betydelse för individens hälsa på arbetsplatsen. Dessa är: 

Begriplighet, som innebär i vilket utsträckning det finns förståelse för det arbete som utövas. 

Hanterbarhet den andra komponenten beskrivs som att ha rätt resurser för att klara av 

vardagen och kunna hantera de krav som ställs. Meningsfullheten beskriver meningen i det 

individen gör och handlar om motivation i arbetet (Hansson, 2004). En person med ett starkt 

KASAM har en förmåga att hantera svårigheter på ett bra sätt och ser möjligheter och 

resurser till att lösa sina uppgifter (Hansson, 2010).  
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2.5.3 Socialt stöd  

Social kognitiv teori beskriver att beteende hos individen påverkas av samspelet mellan 

individ och omgivande miljö. Det är av betydelse hur mycket stöd individen har och om 

individen får uppmuntran för individens beteende och välmående (Bandura, 1989). Fyra 

former av socialt stöd beskrivs i av House (1981) dessa är känslomässigt stöd, som innebär att 

visa uppskattning tillit och omtanke, värderande stöd som är att får feedback för det som 

utförts, informativt stöd handlar om att ge direktiv och rådgivning och den sista formen är 

det instrumentella stödet som handlar om att få hjälp med arbetsbelastning eller stöd i 

pengar. Socialt stöd är en viktig aspekt i ledarskapet. Det handlar om feedback från övre 

chefer och stöd av kollegor. Det anses mer betydelsefullt att få både positiv och negativ 

feedback och bli sedd för sitt arbete än att inte få höra feedback alls. Det anses påverka 

hälsan om ledarna känner att de har stöd i sin roll och att det har ett förtropende från sina 

övre chefer (Lundqvist, et al., 2010).  

 

2.6 Problemformulering  

I Eriksson(2011) beskrivs ett hälsofrämjande ledarskap som ett ledarskap som skapar en god 

arbetsmiljö för medarbetarna genom att vara motiverande och ha värderingar som stärker de 

främjade faktorerna på arbetsplatsen. Förutsättningar för detta ledarskap var struktur och 

riktlinjer om hälsofrämjande ledarskap från organisationen och att ledarna hade ett bra stöd. 

Forskning visade att ledare har olika behov beroende på vilken nivå de befinner sig på i 

organisationen (Lundqvist, et al., 2010). Det skiljde mellan första linjens chefer och högre 

uppsatta chefer gällande deras välmående och behov av stöd. Första linjens chefer mådde 

något sämre än högre uppsatta chefer och det var främst första-linjens chefer som nämnde 

stöd och feedback från övre chefer som viktigt för deras arbetsklimat.  Både positiv och 

negativ feedback var viktigt för dem och dem mådde som bäst när de blev uppmärksammade 

och sedda. Första linjens chefer möter medarbetarna och är deras närmaste chef vilket 

innebär ett krav nedifrån, samtidigt som de har krav på sig uppifrån från ledning och övre 

chefer. Fokus bör läggas på dessa chefer och skapa tydliga strategier och riktlinjer kan vara 

ett alternativ. Av dessa anledningar fanns ett behov att ta reda på vad som kan vara hinder 

och förutsättningar för första linjens chefer i deras arbete att vara hälsofrämjande ledare. 

Utifrån detta har syfte och frågeställningar formats till studien. Förhoppning är att studien 

ska bidra med kunskap om vilka förutsättningar cheferna behöver och hur hinder kan 

undvikas för att de ska kunna vara bra och hälsofrämjande ledare. 

2.6.1 Avgränsning  

Utifrån denna problemformulering formades studiens avgränsning som var att undersöka 

upplevelser av det hälsofrämjande ledarskapet bland första linjens chefer. 
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3 SYFTE  

Studiens syfte var att undersöka hur första linjens chefer i Västerås stad upplever och 

hanterar sina förutsättningar och hinder i ett hälsofrämjande ledarskap. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver cheferna sina upplevelser av hälsofrämjande ledarskap? 

 Vilka förutsättningar upplever cheferna sig ha för att vara en hälsofrämjande ledare? 

 Vilka hinder upplever cheferna med det hälsofrämjade ledarskapet och hur hanteras 

dessa? 

4 METOD  

4.1 Metodval 

Vetenskapsteori handlar om hur forskaren ser på vetenskapen, om teorier är något som 

utformas från praktiken eller om teori ligger till grund som riktlinjer för studien (Birkler, 

2008). Forskaren ville nå en förståelse för upplevelser och erfarenheter av fenomenet som 

undersöks vilket innebär att en normativ vetenskapsteori användes, där undersökning sker 

genom metoder för att skapa kunskap. Motsatsen till en normativ vetenskapsteori är en 

deskriptiv, som handlar om att beskriva sanningen av ett fenomen, vilket inte är studiens 

syfte. Studien utgår från subjektivitet vilket innebär i att skapa sanning utifrån människors 

upplevelser och uppfattningar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). En kvalitativ metod 

innebär att forskaren är subjektiv och har närmare kontakt med intervjupersonerna och ofta 

är det ett mindre antal personer som medverkar i en kvalitativ studie (Olsson & Sörensson, 

2007). Därför valdes en kvalitativ metod till studien med motiveringen att det var passade 

för studiens syfte, som var att undersöka upplevelser av ett fenomen. 

Referensramen som används är induktiv vilket innebär att inte från början utgå från en teori 

utan istället efter genomförda intervjuerna komma fram till ett resultat. Fördelen med en 

induktiv referensram är att den kan generera ny kunskap som kan formuleras till en teori 

(Birkler, 2008). Denna referensram användes sedan under diskussionen för att diskutera 

teorier och definitioner som beskrivs i bakgrunden och jämföra likheter och skillnader med 

det resultat som framkommit (Olsson & Sörensson, 2007). 
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4.2 Urval  

Urval för studien var sex första linjens chefer i Västerås Stad. Dessa arbetar inom tre olika 

verksamhetsområden i Västerås Stad. Första linjens chefer i Västerås stad innebär att dem är 

enhetschefer eller avdelningschefer, i detta fall är det enhetschefer som intervjuats.  Alla har 

olika ledarskapsbakgrund och är i olika åldrar. Några har lång erfarenhet av ledarskap inom 

Västerås Stad på 30 år medan andra har mindre på tre år. Ansvar över antal medarbetare 

skiljer sig också åt mellan cheferna. Det rör sig om medarbetarantal från 8 till 80 

medarbetare. Tidigt i studien kontaktades alla första linjens chefer i Västerås Stad genom ett 

informationsbrev med frågan om att medverka i studien. Informationsbrevet formulerades 

av forskaren och det skickades ut via mail genom en kontaktperson på HR-Centrum för 

Konsult & Service i Västerås Stad. De som hade möjlighet och var intresserade att medverka 

under den utsatta tidsperioden svarade på detta mail.  Urvalet baserades på chefer som fanns 

tillgängliga och ville medverka i studien och utifrån dessa gjordes ett medvetet strategiskt val 

av forskaren för att få en jämvikt på kön, se till att olika verksamheter representerar studien 

samt få ett antal intervjupersoner som var rimligt för studiens storlek (Patel & Davidsson, 

2011). Cheferna kontaktades av forskaren via mail med ett bifogat missivbrev när de visat sitt 

intresse för att medverka i studien. Forskaren kontaktade dessa chefer igen på telefon efter 

några dagar för att boka tid för intervju.  

4.3 Datainsamling  

En intervjuguide utformades för att underlätta intervjuerna som utfördes. Denna 

intervjuguide utgick från frågeställningarna för att uppnå syftet med studien (Kvale & 

Brinkman, 2009). Intervjuguiden har delats upp i teman för att få en struktur på intervjun 

och frågorna. Dessa teman är: Bakgrund, Hälsofrämjande ledarskap, Förutsättningar för ett 

hälsofrämjande ledarskap och Upplevelser av hinder i ett hälsofrämjande ledarskap. 

Intervjun hade en semi-strukturerad form vilket innebär att frågorna var öppna med ändå 

riktade på de teman som formulerats, för att undvika att intervjun tappar fokus på syftet 

(Patel & Davidsson, 2011). Intervjuguiden kontrollerades genom att forskaren genomförde en 

pilotstudie på en kontaktperson på HR-centrum. Detta gjordes för att kontrollera att guiden 

var rätt utformad och frågorna fungerade som tänkt (Olsson & Sörensson, 2007). Samma 

frågor har ställts till samtliga intervjupersoner för att ge alla samma chans till att utrycka sin 

åsikt. I vissa fall behövde frågorna utvecklas, eller följdfrågor ställas för att få ett svar som var 

riktat på frågan och i andra fall behövde inte alla frågor ställas eftersom intervjupersonen 

redan svarat på frågan i sitt tidigare svar.  

Intervjuerna genomfördes i ett bokat rum på HR-centrum med fem av cheferna. En intervju 

genomfördes på en av chefernas arbetsplats för att denne inte hade möjlighet att komma till 

den planerade intervjuplatsen. Författaren beskrev intervjuns syfte, att materialet skulle 

användas till författarens kandidatuppsats och att resultatets även planeras användas av HR-

centrum i Västerås Stad för underökningssyfte kring chefernas förutsättningar och hinder i 

ett hälsofrämjande ledarskap. Intervjun började och under intervjun följdes intervjuguiden. 
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Intervjutiderna varierade mellan 40 till 60 minuter. Alla intervjuer spelades in med diktafon, 

detta beskrevs också för cheferna innan intervjun startade. Efter intervjuerna 

transkriberades allt material och varje intervju skrevs ut ord för ord vilket resulterade i 35 

sidor intervjuutskrift.  

4.4 Analys 

Som analysredskap för studien användes en manifest innehållsanalys med en induktiv 

ansats. En manifest innehållsanalys innebär att tolkning av intervjuerna görs utifrån det 

uppenbara innehållet i intervjuerna och inte det som är underliggande i texten (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Den kvalitativa innehållsanalysen har fokus på att hitta skillnader 

och likheter i studiens text och dessa variationer utryckts i olika nivåer med hjälp av koder 

och kategorier. Analysen har en induktiv ansats vilket innebär att ingen teori låg till grund 

och inga kategorier är förbestämda utifrån denna teori som med en deduktiv ansats. I en 

induktiv ansats leder meningsenheterna till kategorier (Elo & Kyngäs, 2007).  

Analysen genomfördes av forskaren i flera steg. Först lästes allt material igenom för att få en 

helhetsbild. Sedan granskades materialet noggrant och markeringar gjordes i texten för att 

identifiera likheter i intervjupersonernas uppfattningar. I nästa steg tog forskaren ut 

meningsenheter ur det transkriberade materialet som svarade intervjustudiens syfte och 

frågeställningar. Kondenseringen av meningsenheterna genomfördes på en intervju i taget. 

Att kondensera meningsenheterna innebär att ta ut det mest centrala av vad som beskrivs i 

meningsenheterna utan att förlora eller ändra innehållet i dessa. Koder skapades under tiden 

Utifrån dessa kodade enheter skapades sedan underkategorier och kategorier som beskriver 

textens ämne som meningsenheterna kondenserades, dessa koder beskriver vad texten i 

meningsenheterna handlar om. När alla meningsenheter var kondenserade kodades dessa. 

Alla meningsenheter som hade samma kod hade ett innehåll som överensstämde med 

beskrivningarna av denna kod. Koderna var till hjälp för att se skillnader och likheter i det 

analyserade materialet.. Analyseringen beskrivs i tabell 1, från meningsenhet till kategori. De 

kategorierna som togs fram var: Syn på hälsofrämjande, Upplevelse av hälsofrämjande 

ledarskap, Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap, Hinder och Behov. Några av 

dessa kategorier består av underkategorier som led i processen att nå fram till den 

gemensamma kategorin.  
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Tabell 1: Manifest innehållsanalys med exempel på meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier. 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori  Kategori  

Jag tänker på det här 

salutogena ledarskapet. 

Och jag tror att 

hälsofrämjande handlar 

om många saker. Det 

handlar om inflytande, 

demokrati, det handlar om 

att mina medarbetare ska 

kunna vara med och 

påverka själva 

Tänker på det 

salutogena 

ledarskapet, att ge 

medarbetarna 

inflytande och 

möjlighet att 

påverka. 

Skapa möjligheter för 

medarbetarna 

Syn på hälsofrämjande 

ledarskap 

Upplevelse av 

hälsofrämjande 

ledarskap 

Att jag är tydlig och 

kommunicerar med mina 

medarbetare och skapar 

möjligheter för att dem att 

får tid för reflektion, det 

ser jag som en viktig del. 

Ha en tydlig 

kommunikation med 

medarbetarna och 

skapa möjligheter 

Skapa möjligheter för 

medarbetarna  

Ledarnas uppfattning 

av sitt hälsofrämjande 

ledarskap 

4.5 Kvalitetskriterier 

Kriterier för att kontrollera kvalitet handlar om hur väl datainsamlingen kan kopplas till 

syftet, forskningsproblemet och hur väl metoden är beskriven för att studien ska kunna göras 

om av andra. Kvalitetssäkring beaktades av forskaren under hela studiens gång och varje steg 

har beskrivits för att styrka studiens kvalitet, trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Det 

innebar att metoden, urvalet, datainsamlingen, analysen och resultatet tydligt har beskrivits 

för att studien ska kunna göras om av andra forskare och generera liknande resultat 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  Resultatet stärktes med citat från intervjun för att vara 

så kontrollera sanningsenlighet och stärka giltigheten (Olsson & Sörensson, 2007). 

Intervjupersonerna numrerades från ett till sex, detta lottades ut. Citaten från varje 

intervjuperson är numrerade med denna siffra. Resultatet beskrev det som var avsett att 

beskrivas, detta kontrollerades genom att jämföra resultatet med syftet och 

frågeställningarna för studien. Även kategorierna i resultatet visar kopplingen till syftet och 

frågeställningar vilket styrker trovärdigheten. Detta visar att intervjuguiden följts eftersom 

denna var utformad efter syftet och frågeställningarna. Forskaren tog även hänsyn till sin 

förförståelse som denne har erhållit genom utbildning, kurser i hälsofrämjande arbete och 

ledarskap. Detta har beaktades genom att forskaren var noga i sin tolkning och inte gjorde 

några antaganden utifrån sin förförståelse och inte vände på några formuleringar från 

intervjuerna. Det var viktigt för forskaren att det enbart var chefernas upplevelser som visas i 



12 

resultatet, därför har materialet från intervjuerna har legat till grund för tolkning utifrån det 

som beskrevs under intervjuerna. Tillförlitlighet kontrollerades också i studien. Eftersom 

flera intervjuer har utförts i denna undersökning bör det kontrolleras att alla 

intervjudeltagare har fått samma frågor. Tillförlitligheten i denna studie har kontrollerats 

genom att en intervjuguide har följts under intervjun för ge alla intervjudeltagare möjlighet 

att svara på samma frågor. Vid få tillfällen har intervjupersonerna redan gett svar på frågan 

som ska komma och då har det inte funnits behov av att ställa den igen. Även vid 

missförstånd av intervjufrågan eller då intervjupersonen kommit från ämnet för frågan så 

har andra följdfrågor ställts. Anledningen till detta var att alla skulle få chans att svara på 

frågorna i studien och ha samma möjlighet att påverka studiens resultat. 

4.6 Etiska aspekter 

Fyra områden fanns som ram för studiens etiska aspekter och dessa var: Samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). De 

utvalda intervjupersonerna kontaktades genom ett missivbrev där information om studiens 

syfte och etiska aspekter beskrevs (Kvale & Brinkman, 2009).  Dessa beskrevs sedan igen vid 

intervjutillfället för att förtydliga informationskravet om studiens syfte och erhålla 

intervjupersonernas samtycke om att intervjun var frivillig och när som helst kunde avbrytas, 

samt att intervjupersonernas identiteter kommer att behandlas konfidentiellt. Författaren 

beskrev vidare att det inspelade intervjumaterialet kommer att förstöras när uppsatsen är 

godkänd.  Nyttjandekravet innebar att det insamlade materialet som berörde enskilda 

personer endast skulle användas till forskningens ändamål och detta togs till hänsyn av 

forskaren (Vetenskapsrådet, 2014). Konsekvenser med kvalitativ forskning hanterades av 

forskaren genom att överväga fördelar, nackdelar och risker med studien. Forskarens roll i 

studien var att hålla så god vetenskaplig kvalité på materialet som möjligt och den 

kontrollerade forskaren genom kvalitetskriterierna för studien (Kvale & Brinkman, 2009).  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet för denna studie utifrån de kategorier som framkommit ur det 

analyserade materialet. Dessa kategorier är: Syn på hälsofrämjande, Upplevelse av 

hälsofrämjande ledarskap, Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap, Hinder och 

Behov. 

5.1 Syn på hälsofrämjande 

Kategorin beskriver chefernas syn på begreppet hälsofrämjande och vad det innebär för dem.  

Cheferna utrycker att hälsofrämjande är ett nytt begrepp och att dem inte är helt säkra på 

innebörden av det men dem har ändå en uppfattning av begreppet.  Fysisk aktivitet, kost, 

sömn och att ha en balans mellan arbete och privatliv beskrivs som hälsofrämjande. Även 

friskvårdbidrag för alla medarbetare beskrivs som hälsofrämjande.   

Hälsofrämjande för mig inom jobbet det är att man har en bra balans mellan jobb och fritid. 

Jag brukar säga att jobb har du för att kunna ha en fritid.(IP6) 

En hälsofrämjande arbetsplats ska ha en tydlig strukturering och organisering, en 

hälsofrämjande arbetsplats är också en attraktiv arbetsplats. Hälsofrämjande anses vara att 

förebygga och ta hänsyn till hälsan vid planering i arbetet, att prata om hälsan i vardagen och 

att fokusera på friskfaktorer.  

Att fokusera på det som fungerar, fokusera på det som är friskt. Vad ska jag säga, inte vänta till 

något händer som man måste ta tag i utan mer se till att det inte händer.(IP3) 

5.2 Upplevelse av Hälsofrämjande ledarskap 

Kategorin beskriver chefernas syn på ett hälsofrämjande ledarskap och deras upplevelse av 

deras eget hälsofrämjande ledarskap. Gemensamt för underkategorierna är att båda 

beskriver upplevelsen av ett hälsofrämjande ledarskap, skillnaden är att den ena 

underkategorin beskriver ledarnas syn på vad ett hälsofrämjande ledarskap är, och den andra 

underkategorin är en beskrivning av ledarnas uppfattning av deras hälsofrämjande ledarskap 

och strategier för detta.  

5.2.1 Syn på hälsofrämjande ledarskap  

Även ett hälsofrämjande ledarskap beskrivs som ett nytt begrepp och det finns inga riktlinjer 

för detta som cheferna vet om. Cheferna menar att de kan koppla sin övergripande syn på 

ledarskap till att vara en hälsofrämjande ledare.  Självkännedom anses vara grunden till att 

vara en god ledare, det innebär att du är trygg i din roll och är medveten om dina bra och 
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dåliga egenskaper. Egenskaper för att vara en hälsofrämjande ledare anses vara lyhörd, 

öppen, ödmjuk, vara strukturerad och vara en bra kommunikatör. Gemensamt för chefer är 

att dem anser att den värdegrund och personlighet ledaren har kan kopplas till hur dennes 

ledarskap ser ut. Att ha en förståelse för att människor är komplexa individer och att ta 

hänsyn till detta anses som viktigt.  

Det första är att ledaren ska ha ett intresse för människor, det handlar om värdegrund. Det är 

människors som vi jobbar med. Har jag det intresset då har jag kommit halva vägen och jag 

kan förstå människor bättre.(IP5) 

Gemensamt för alla chefer är att skapa möjligheter för medarbetarna att kunna påverka sitt 

arbete. Visa tillit och förtroende för medarbetarna anses också som viktiga ledarsstrategier 

för att främja hälsan. Att vara en demokratisk ledare, som ger medarbetarna möjlighet till 

inflytande anses viktigt men ledaren ska också vara tydlig i sitt ledarskap och visa vilka ramar 

medarbetarna har att röra sig inom. En hälsofrämjande ledare beskrivs som en 

uppmuntrande ledare som ger feedback och stöd till sina medarbetare. Förståelse för 

medarbetarnas uppdrag och situation, att visa medarbetarna uppskattning och att vara 

positiv som ledare beskrivs också som hälsofrämjande ledarstrategier. 

Jag har nog har inte tänkt i den termen hälsofrämjande ledarskap. Men däremot, det som jag 

sa tidigare, att se till att medarbetarna har möjlighet att påverka på arbetet, att försöka 

fokusera på det som fungerar, att lyfta det som är bra, att försöka bygga på det.(IP3) 

Cheferna beskriver även hälsofrämjande ledarskap som att kunna dela med sig av 

erfarenheter och lära sig nytt av andra ledare, det beskrivs vidare att en del chefer ramar in 

sig i sitt ledarskap och är inte öppna för att dela med sin eller ta in nya erfarenheter.   

5.2.2 Chefernas uppfattning av sitt hälsofrämjande ledarskap 

Denna kategori beskriver chefernas uppfattning av hur deras eget ledarskap ser ut som 

hälsofrämjande ledare. Cheferna anser att det är viktigt att vara en god förebild och bidra 

med gott exempel för sina medarbetare och strävar efter det. 

Jag försöker att föregå med gott exempel. Det är någonting jag jobbar med själv. Jag kan ju 

inte tala om balans mellan jobb och fritid om jag inte heller följer det själv. (IP6) 

Gemensamt för cheferna i deras ledarskap är att kommunicera med medarbetarna och vara 

tydliga, att vara närvarande som chef nämns också som en medveten strategi. Egenskaper 

som beskriver chefernas ledarskap är transparent, närvarande, tydlig och öppen. Gemensamt 

för alla chefer är att de anser sig vara stöd för medarbetarna och visa att de finns där för dem. 

Cheferna beskriver att det är viktigt för dem att visa förtroende för medarbetarna och att lita 

på att de gör sitt bästa. 
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Jag kanske är godtrogen, men jag tror att alla går till arbetet och gör sitt bästa varje dag. Sen 

kan det se lite olika ut för ibland har vi dagar då vi inte är på Mount Everest utan vi är på 

sjöbotten.(IP4) 

Cheferna beskriver att det är viktigt för dem att medarbetarna mår bra och känner 

meningsfullhet i jobbet. De anser sig även lösningsfokuserade, positiva och ser möjligheter 

istället för hinder. Cheferna beskriver också att det är viktigt att bara lyssna på medarbetarna 

och inte alltid försöka komma med lösningar, det är något de jobbar med. Att förespråka att 

låta medarbetarna prova på saker, ge dem eget ansvar över sitt arbete, låta dem påverka 

arbetet och utvecklas är strategier som ledarna beskriver sig ha i sitt hälsofrämjande 

ledarskap. Att cheferna har ett intresse för hälsa tror de påverkar deras syn på ledarskapet. 

Cheferna tar upp hälsa med sina medarbetare på medarbetarsamtalen och försöker även 

uppmuntra till att använda friskvårdsbidrag. En strategi som de har är att leda i dialog med 

medarbetarna för att de ska förstå arbetssituationen och kunna påverka den. Det innebär att 

medarbetarna blir delaktiga i processer, det kan handla om att ta reda på medarbetares 

åsikter genom enkäter eller att samtala med medarbetarna för att få deras åsikter i olika 

situationer. Att visa uppskattning genom småsaker och att se medarbetarna är något 

cheferna tror på och strävar efter i deras ledarskap.  

5.3 Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap 

Nedan beskrivs förutsättningar som cheferna anser är av vikt och påverkar ett 

hälsofrämjande ledarskap. Dessa förutsättningar är kunskap, samverkan, personlighet, 

balanserade krav och stöd och dem beskrivs i underkategorier. 

5.3.1 Kunskap  

En förutsättning för att kunna vara en hälsofrämjande ledare beskrivs som att ha kunskap 

om hälsofrämjande. Bland annat nämns salutogent ledarskap och KASAM som 

kunskapsområden som hör till det hälsofrämjande ledarskapet och detta har införskaffats 

genom föreläsningar. Kunskap genom olika ledarskapsutbildningar kan kopplas till det 

hälsofrämjande ledarskapet. Att ha gått utbildningar skapar trygghet och stabilitet i rollen 

som ledare. Kunskap om hälsa överhuvudtaget anses vara en förutsättning för ett 

hälsofrämjande ledarskap. Kunskap om vad hälsofrämjande ledarskap är för att få en 

gemensam bild på detta ledarskap skulle kunna vara en förutsättning för alla ledare i 

Västerås Stad, detta är något som saknas idag.  Cheferna tror att det skiljer sig mycket mellan 

olika chefer i kunskap om hälsofrämjande.  

5.3.2 Samverkan 

Chefsrollen är väldigt ensam beskriver informanterna och det är en förutsättning att ha 

kollegor att diskutera och dela erfarenheter med. Det kan handla om att få stöd och kunna 
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reflektera med chefskollegor i olika situationer eller att få nya synvinklar av andra. Det skiljer 

sig beroende på ledarskapsstil hur öppna chefer är för att dela med sig eller ta in ny kunskap. 

Det är viktigt att känna till sina styrkor och svagheter som chef och detta kan upptäckas 

genom att reflektera över sitt eget ledarskap och i diskussion med andra ledare.  

Min chef är viktig, men vi sköter oss mycket själva. Man är ganska ensam som chef. Nätverk 

med andra chefer är ett bra stöd och hälsofrämjande ur mitt perspektiv. Det är viktigt med 

kollegor omkring sig som man kan bolla med.(IP4) 

5.3.3 Personlighet  

En viktig förutsättning för ett hälsofrämjande ledarskap är att må bra, det är en gemensam 

syn för alla cheferna. De anser att deras egenskaper är förutsättningar för att vara goda och 

främjande ledare. Egenskaper som de har och beskriver som förutsättningar är: God 

kommunikatör, närhet till medarbetarna, tillgänglighet, tydlig i sitt ledarskap, att ha fantasi, 

vara tålmodig och ha en förståelse för att saker tar tid. En förutsättning för ledarskapet är 

vilket förhållningsätt du har och vilket syn du har på dina medarbetare. Förhållningsättet kan 

du förändra och påverka själv som ledare.  

Jag tror på positivt tänkande, det är viktigt som ledare. Jag tror på att se möjligheter istället 

för fokus på hindren.(IP1) 

5.3.4 Balanserade krav 

Kategorin beskriver de krav som cheferna anser att de har på sig själva och det kravet i 

förhållande till resurser.  

Cheferna beskriver att de har en balans mellan krav och resurser trots höga krav och det 

handlar om att sätta kraven som finns på en rimlig nivå i förhållande till resurserna som 

finns. Att många medarbetare under sig kan skapa ett större krav på chefen. Det kan vara 

svårt att kunna vara främjande ledare och nå alla medarbetare, men uppfattningen är att det 

hälsofrämjande arbetet kommit en bit på vägen. Som första linjens chef ställs krav på dig 

både uppifrån, från ledningen och andra chefer, men även underifrån från medarbetare och 

att vara första linjens chef kan ibland vara en utsatt situation beskriver cheferna.  

Det är en utsatt roll som första linjens chef. Som första linjens chef sitter du i kläm mellan 

medarbetare och ledning(…) (IP6) 

Det krävs av dig som chef att du älskar ditt jobb för att orka med och må bra. Några krav som 

beskrivs är att uppmuntra medarbetare till friskvårdbidrag, se till att medarbetarna är 

välmående och även uppmuntra medarbetarna till att använda de resurser som finns, som 

gym på arbetsplatsen, arbetsredskap eller träning på arbetstid.  För att kunna leva upp till de 

krav som finns på ledarna behöver de stöd och resurser från sina chefer. 
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5.3.5 Stöd  

Att ha stöd i ledarskapet är viktigt för cheferna. Feedback från sina övre chefer och även från 

medarbetarna är viktigt för att ledarna ska veta att de gör ett bra jobb. Chefskollegor i samma 

position är också ett viktigt stöd.  

Men det största stödet måste jag säga att jag har i mina kollegor. I min närmsta kollega som 

jag jobbar väldigt mycket tillsammans med så har vi mycket stöd i varandra och jag känner att 

jag har jättemycket stöd i henne för att hon är äldre och har mycket erfarenhet. Det är nog mitt 

främsta verktyg, att bolla med henne och reflektera, så här tänkte jag, den här situationen 

uppstod och så vidare.(IP3) 

Även chefernas närmaste chef beskrivs som viktig stöttepelare. Den övre chefen är en 

förebild och dennes ledarskap kan spegla av sig på chefernas ledarskap.   

Min chef har varit viktig också, att vara den goda förebilden för mig.(…) Det handlar mycket 

om hur han eller hon bryr sig om mig, om hon eller han frågar mig hur jag mår och vilken 

balans jag har, det är viktigt och det har de varit bra på.  Detta kan spegla av sig på mig i mitt 

ledarskap.(IP2) 

Cheferna beskriver att de har en HR-konsult kopplad till dem som stöd i personalfrågor och 

liknande. Engagerade medarbetare och att ha stöd i privatlivet från vänner och familj har en 

betydelse för ledarskapet. Övrigt stöd för cheferna är HR-centrum och dit vänder sig cheferna 

när de behöver stöd i personalrelaterade frågor, lagar eller sjukskrivningsfrågor. Detta är ett 

stöd när det uppstår arbetsrelaterade problem, sällan i främjande syfte.  Annat stöd är ett 

program för underordnande medarbetarna om ledarskap, detta skapar en gemensam grund 

som är positiv för ledarskapet. Gemensamt för alla cheferna är att lagar är stöd i deras 

ledarskap. Arbetsmiljölagen, skollagen och läroplaner är några som cheferna beskriver som 

lagar som är stöd och det är tryggt att ha dessa. Även policys i organisationen kan vara stöd i 

ledarskapet. Detta skapar tydliga riktlinjer för vad som gäller i olika situationer. 

Tillgång till företagshälsovård och dess tjänster anser cheferna som ett stöd i deras 

hälsofrämjande ledarskap. Friskvårdsbidraget är ett stöd för dem och att det höjdes var bra 

tycker flera chefer. Det anses dock negativt att bidraget är individ bundet. Förr fanns det en 

summa som chefen kunde bestämma över och på detta sätt användes bidraget av fler 

medarbetare, genom gemensamma aktiviteter som chefen planerade. Det fanns fortfarande 

utrymme för de som ville ha bidrag till någon form av aktivitet.  Friskvårdbidraget används 

inte av alla individer idag, men det är ändå bundet och går inte att använda till gemensamma 

aktiviteter. Chefen skulle vilja att det fanns en summa att göra hälsofrämjande aktiviteter 

tillsammans med medarbetarna också för att det skulle gynna fler. Det finns mycket stöd att 

få och det går att söka olika utbildningar inom organisationen för att få mer stöd.  

Det finns naturligt i vår vardag, olika resurser för att vi ska kunna jobba hälsofrämjande. Alla 

delar går ihop och man har hela batteriet av stöd och resurser, det gäller att ta det stödet och 

använda det. (IP2) 
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5.4 Hinder  

Denna kategori beskriver hinder som cheferna anser kan påverka det hälsofrämjande 

ledarskapet. Cheferna beskriver att hinder kan vara brist på tid eller resurser. Där handlar 

det om att kunna prioritera och vara här och nu som chef säger några av cheferna.  

Jag har varit dålig på att prioritera att bara gå runt. Förmågan att prioritera ibland, att kanske 

se en kostnad för någonting som jag kan tänka är stor men i längden är det en skitsumma. Det 

tror jag att man kan lära sig med tiden att kunna avväga att okej, det kostar nu, men det 

kommer att kosta så mycket mera om vi väntar och kommer längre fram. Det kan jag se redan 

nu att jag vågar göra andra prioriteringar än jag vågade i början.(IP3) 

Otydliga uppdrag är hinder, då skapas osäkerhet i vad som är mål som ledare. Ekonomi kan 

vara ett problem för chefer. Gemensamt för cheferna är att fokusera på de resurser som finns 

och göra det bästa av dem istället för att tänka på det som saknas. Ett annat hinder är 

okunskap som chef. Det kan gälla okunskap om hälsofrämjande, okunskap om policys och 

även att vara ny som chef och ha okunskap om ledning. Även okunskap hos medarbetarna 

om hälsofrämjande kan vara ett hinder för chefen. Arbetssituationen kan vara ett hinder med 

för mycket uppgifter eller övertid, detta kan spegla sig på ditt ledarskap. Att inte må bra som 

chef kan vara ett hinder beskrivs av cheferna. Brist på kontinuitet i arbetet, att hela tiden ha 

nya arbetsuppgifter eller få se nya ansikten kan vara ett hinder. Även 

organisationsförändring kan vara ett hinder för chefen. Det är ett hinder om du inte är 

tålmodig och accepterar att saker tar tid. Chefer möter motstånd och det gäller att inte ge upp 

för det. Det är även ett hinder om du styr ensam och inte får med dig medarbetarna. Att ha 

för många medarbetare under sig kan ses som ett hinder. Uppfattningen cheferna har är att 

det hälsofrämjande ledarskapet underlättas om chefen har färre medarbetare, men det 

handlar också om förhållningsätt som chef. 

5.5 Behov  

Denna kategori beskriver det behov som cheferna har eller tror att andra chefer har för att 

utveckla sitt hälsofrämjande ledarskap. Att ha samma värdegrund att stå på i det 

hälsofrämjande ledarskapet anses viktigt och ett behov hos cheferna. Cheferna anser att en 

utbildning i hälsofrämjande ledarskap är ett behov, då de märker att alla inte har det 

hälsofrämjande tänket naturligt. Denna utbildning önskas ske med en expert på området 

utifrån. Utbildningen ska finnas för nya och erfarna chefer och ska vara något som upprepas, 

för att fylla på med nya kunskaper och nytt tänk. Alla chefer borde ha kunskap om salutogent 

ledarskap, och kunskap genom föreläsningar kring hälsa är viktigt.  

Utbildning i hälsofrämjande ledarskap kan vara bra. För mig det är nytt begrepp men det 

innebär för mig att mina medarbetare ska må bra och kunna göra ett bra jobb. Vad är det som 

gör att jag mår bra, viktigt att känna till hur man jobbar bäst för att det ska fungera. Det är det 

här med närhet, tillgänglighet, kommunikation, kontinuitet osv. Det vore bra om sådant ingick 
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i en utbildning, men vore bra med experter utifrån kunde hålla i det här med utbildning i 

hälsofrämjande, för en uppdatering och för kunskap för alla nya och gamla chefer.(IP5) 

Nya chefer skulle behöva mer stöd i sitt ledarskap, och det skulle underlätta med mentorer 

som kan stödja dem i hur de ska leda för att komma in i sin ledarroll. Chefer har för mycket 

krav på sig och det skulle underlätta att kunna avsäga sig vissa delar som egentligen skulle 

kunna skötas av någon annan med större kunskap om detta område. cheferna beskriver att 

de saknar någon som har ansvar för hälsofrämjande arbete i Västerås stad. Detta skulle 

kunna vara ett bra stöd för chefer. De berättar att det tidigare funnits en person som haft 

ansvar för hälsofrämjande frågor i Västerås Stad, hens kunskap bidrog till information i 

hälsofrämjande arbete och med hens styrning skapades samverkan och nätverk kring dessa 

frågor mellan olika verksamheter. Att inte ha någon ansvarig för hälsofrämjande har haft en 

negativ påverkan på detta arbete hos chefer och det är inte alla som har samma prioritering 

av dessa frågor längre.  

Tidigare så hade vi [….]som ansvarade och samordnade för hälsofrämjande frågor och 

aktiviteter. Hen var en inspiration för detta arbete. Hon kunde bidra med forskning och hade 

koll, svar på frågor kring detta. När vi möttes så var många enheter, med och det var ett 

nätverk och en kontaktyta som inte finns idag. Då kunde man delge varandra. Nu driver jag 

mycket hälsoarbete själv ändå, men det ju helt beroende på hur man är som chef, så det är 

väldigt många som tappat mark där.(IP4) 

6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka hur första linjens chefer i Västerås stad upplever 

och hanterar sina förutsättningar och hinder för att vara en hälsofrämjande ledare. 

Frågeställningarna är: Hur beskriver cheferna sina upplevelser av hälsofrämjande ledarskap? 

Vilka förutsättningar upplever cheferna sig ha för att vara en hälsofrämjande ledare? Vilka 

hinder upplever cheferna i det hälsofrämjande ledarskapet och hur hanterar dem dessa?  

Genom den kvalitativa studie som genomfördes ledde resultatet fram till bland annat att 

första linjens chefer upplever att dem har flera förutsättningar för ett hälsofrämjande 

ledarskap och att det även finns hinder i detta så detta ledarskap. För att hantera sina hinder 

väljer cheferna att fokusera på sina förutsättningar. De upplever hälsofrämjande ledarskap 

som ett ledarskap som bidrar till välmående genom att skapa dialog och delaktighet med sina 

medarbetare. Några förutsättningar de anser sig ha är sina egenskaper och sin värdegrund. 

Hinder som de upplever tror de kan åtgärdas genom ytterligare förutsättningar. Resultatet 

kommer att diskuteras mer ingående nedan i resultatdiskussionen och varje kategori som 

framkommit diskuteras för sig. Det teoretiska perspektiv som beskrivs i bakgrunden för 

denna studie är salutogent ledarskap, KASAM och socialt stöd. Dessa teoretiska perspektiv är 

valdes för att dessa används i tidigare forskning inom samma område.  Dessa teorier kommer 
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också att diskuteras och jämföras med studiens resultat. Metoddiskussionen presenteras 

först, sedan resultatdiskussionen och diskussionen avslutas med en diskussion om studiens 

etiska aspekter.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Forskningsdesign & ansats  

Styrkor med en kvalitativ studiedesign är att resulterat beskriver hur ett fenomen upplevs av 

individer istället för att förklara verkligheten. Denna metod valdes för att den lämpar sig bäst 

för att studera upplevelser vilket var studiens syfte. 

Kvantitativa studier sker genom att undersöka verkligheten genom fakta och resultatet mäts 

utifrån variabler (Olsson & Sörensson, 2005).  En epidemiologisk metod utgår från att 

undersöka förekomster av och mäta detta.  Dessa metoder lämpar sig inte för denna studie 

eftersom det inte är någon mätning av variabler eller förekomstundersökning som görs 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) och (Andersson, 2006). 

Forskaren resonerade innan studien om vilken referensram som ska ligga till grund, induktiv 

eller deduktiv.  Eftersom hälsofrämjande ledarskap är ett område som forskats en del på 

finns det olika teorier att använda som ramverk för studien. I denna studie är det är 

chefernas syn på hälsofrämjande ledarskap som efterfrågas. Forskaren ansåg att det inte 

fanns någon enskild bra teori att ha som ramverk för studien, det ansågs som mer relevant 

att diskutera teorier och forskning i resultatdiskussionen för att jämföra likheter och 

skillnader med det som resultatet visar. Induktiv ansats ansåg därför passa för denna studie 

eftersom att det handlar om att inte dra slutsatser från något förbestämt, istället dras 

slutsatser till något (Birkler, 2008). Det hade fungerat med en deduktiv ansats också men 

detta hade lett till att frågorna i intervjuguiden varit mer inriktade på teorin, och 

kategorierna i analysen hade redan varit förbestämda. Detta hade kunnat leda till ett annat 

resultat.  

Forskaren har en förförståelse genom sin utbildning och detta beaktades under studiens gång 

och särskilt under analysen kontrollerade forskaren att materialet tolkades utan förvrängning 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Det ansågs som en fördel att forskaren hade viss 

kunskap om ämnet vid utformande av intervjuguiden. Intervjuformen är semistrukturerad 

vilket innebär mer riktade frågor och dessa frågor var lätta att formulera med en viss 

förkunskap (Patel & Davidsson, 2011).  

6.1.2 Urval 

Urvalet för studien var tänkt att vara ett helt strategiskt urval som innebär att 

intervjupersoner noggrant väljs ut för att få en spridning i resultatet vilket rekommenderas 
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för kvalitativa studier (Patel & Davidsson, 2011). På grund av tidsbegränsningen för studien 

kunde inte ett helt strategiskt urval genomföras, det fanns inte tid att noga välja ut personer 

och sedan kontakta dessa i förhoppning om medverkan. Åtta chefer valdes ut av de elva 

chefer som meddelat sitt intresse, men sex chefer hade möjlighet att medverka i studien.  Ett 

helt strategiskt urval med noggrant utvalda intervjupersoner hade skapat en större spridning 

och skulle kunna bidragit till ett annat resultat. Ett helt strategiskt urval hade kunnat betyda 

att alla verksamhetsområden i Västerås Stad hade representerats av en informant. Ett sådant 

urval hade dock krävt ett större antal informanter och mer tid till att göra urvalet. Detta var 

inget som var möjligt i denna studie då tid och storlek på studien hindrade detta. Om urvalet 

istället enbart hade baserats på tillgänglighet och intresse hade det kunnat bli ett urval från 

endast ett verksamhetsområde och det hade också kunnat påverka resultatet. Forskaren är av 

den åsikten att det urval som gjordes för denna studie gav en stor spridning och var ett 

relevant urval med tanke på tid och resurser.  

6.1.3 Datainsamling 

Eftersom den första kontakten med informanterna skedde med hjälp av HR-centrum anses 

det ha skapat ett förtroende för studien och att det ska bidra till ett material som 

informanterna kan ta del av antas ha bidraget till den positiva inställningen till studien. 

Författaren tror att det skulle vara svårare att komma utifrån och försökt att själv få kontakt 

med första linjens chefer i Västerås Stad och att det inte heller varit lika intressant att 

medverka i en C-uppsats som inte har ett samarbete med Västerås Stad. Det kan dock vara 

omvänt. Att om kontakten skett helt utifrån forskarens initiativ och utan HR-centrums 

inblandning kanske andra chefer varit intresserade av att medverka i studien. Det kan även 

vara så att chefer såg det som deras plikt att vara med i undersökningen eftersom kontakten 

skedde via HR-centrum.  Genomförandet av intervjuerna gick enligt författaren problemfritt. 

Frågorna som formulerats för studien fungerande och det var endast i fåtal fall författaren 

fick ge ett förtydligande av frågorna. I några fall behövde inte alla frågor ställas för att 

forskaren redan fått svar innan och detta skulle orsaka upprepning eller kunna uppfattas som 

att forskaren inte var lyssnade. Intervjuerna skedde på HR-centrum enskilt. Eftersom 

cheferna infann sig på HR-centrum innebar det att de kunde möta varandra eller möta andra 

som kunde koppla dem till intervjun. Alla intervjuerna var inbokade med tid mellan 

intervjuerna för att minska risken för att synliggöra vilka som medverkat i intervjun. Detta 

fungerade bra då inga intervjupersoner möttes som författaren har blivit varse om. 

Intervjupersonernas identiteter avslöjas inte i resultatet och det går inte att koppla citaten till 

intervjupersonerna om dem inte väljer att avslöja sig själva. Transkribering utfördes samma 

dag som intervjun genomförts, detta underlättade för forskaren och på detta sätt kunde 

forskaren återkoppla till intervjun.  

6.1.4 Analysmetod 

I analysmetoden valde forskaren att avgränsa studien till manifest innehållsanalys istället för 

en latent vilket innebar att det är det som utrycks i ord under intervjuerna som analyserats. 
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Lundman & Granheim (2004) beskriver att en manifest innehållsanalys är en fungerande 

analysmetod även för forskare som är nybörjare. Det ansågs därför relevant att använda en 

manifest innehållsanalys som analysmetod. En latent innehållsanalys kräver mer 

tolkningskunskap och tid vilket inte fanns för denna studie och denna analysmetod valdes 

därför bort. En induktiv ansats valdes i analyseringen eftersom uppsatsen har denna 

inriktning. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Trovärdighet och giltighet kontrollerades i studien genom att analysprocessen och resultatet 

är tydligt beskrivet och stärks med citat från intervjupersonerna i studien (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012).  Trovärdigheten i resultatet stärks genom att intervjuerna skedde 

enskilt och detta skapar en trygghet som kan bidra till att cheferna talade så sanningsenligt 

som möjligt om ämnet. Även att intervjuerna transkriberades samma dag som intervjun ägt 

rum bidrar till att resultatets trovärdighet ökar. Tillförlitligheten och överförbarheten 

kontrollerades av forskaren genom att tydligt beskriva processen från genomförande till 

analys och det skapas därför en möjlighet att göra om liknande studie inom andra 

verksamheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

6.2 Resultatdiskussion  

Det framgick under intervjuerna att de chefer som valde att medverka i studien har ett 

intresse för hälsa och att främja den. På grund av detta kunde cheferna bidra med kunskap 

om sitt hälsofrämjande ledarskap vilket bidrog till ett intressant resultat. Forskarens åsikt är 

att det är positivt att ledarna är intresserade av hälsa och främjande eftersom detta bidrog till 

intressanta åsikter om förutsättningar och hinder för ett hälsofrämjande ledarskap. Om 

intervjupersonerna inte haft intresset för hälsa hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Ett 

resonemang kring detta är dessa chefer inte hade haft samma kunskap att bidra med om 

hälsofrämjande, men detta hade skapat ett resultat som också hade varit intressant att ta del 

av. Detta är ett antagande och resultatet visade att begreppet hälsofrämjande är relativt nytt 

även för chefer som har ett intresse för medarbetarnas hälsa.   

6.2.1 Syn på hälsofrämjande  

Chefernas beskrivning av vad hälsofrämjande är för dem har likheter med tidigare forskning 

och teorier. Cheferna beskriver det som att fokusera på det som bidrar till friskfaktor vilket 

även Antonowsky (2005) och Hansson (2004) sätt att beskriva salutogenes. Cheferna säger 

att begreppet hälsofrämjande är nytt för dem och att det inte finns några riktlinjer för ett 

hälsofrämjande ledarskap i organisationen. Detta är något som har upptäckts i 

organisationen och HR-centrum har tagit upp det som något som behöver ses över. 

Hälsofrämjande arbetsplatser handlar om att involvera hälsa som en del av organisationen 

(Hansson, 2004). Detta visar att cheferna till viss del är medvetna om vad som är 
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hälsofrämjande och att dem har ett hälsofrämjande synsätt. Det finns dock vissa skillnader i 

informanternas synsätt på hälsofrämjande men gemensamt är att alla har ett intresse för att 

medarbetarna ska må bra.  

6.2.2 Upplevelse av hälsofrämjande ledarskap  

Cheferna beskriver både hur de anser att en hälsofrämjande ledare ska vara och hur dem är 

som hälsofrämjande ledare. Det finns flera likheter i hur de anser att de är som 

hälsofrämjande ledare och hur dem tycker att en hälsofrämjande ledare ska vara.  De 

beskriver värdegrund i ledarskapet som en viktig del som hälsofrämjande ledare, det innebär 

för de vilken syn de har på människor, förhållningsättet till sina medarbetare och de jobbar 

efter strategierna att se medarbetarna, ha förståelse och lita på dem, vilket kan kopplas till 

deras värdegrund. Värdegrund beskrivs och i litteratur som en del av det salutogena 

ledarskapet, vilket handlar om vilka värderingar ledaren har i sitt ledarskap och vilken syn 

ledaren har på sin roll som ledare (Hansson, 2010).  Cheferna i denna studie beskriver att det 

är viktigt för dem att medarbetarna mår bra och känner meningsfullhet i jobbet. Detta är en 

komponent i teorin KASAM som en del av känslan av sammanhanget (Antonowsky, 2005). 

De andra komponenterna i KASAM, begriplighet och hanterbarhet kan liknas med hur 

cheferna utövar sitt ledarskap. De vill leda i dialog med medarbetarna för att skapa förståelse 

hos dem över arbetssituationen, detta ökar begripligheten. Hanterbarhet kan kopplas till att 

cheferna vill skapa en arbetsplats där medarbetarna får stöd vilken kan bidra till att krav kan 

hanteras på ett bättre sätt.  

6.2.3 Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap 

Alla cheferna anser att deras hälsa påverkar ledarskapet, detta beskriver även tidigare 

forskning (Ferdosi & Mohammad Mosadeghrad, 2013) & (Angelöw, 2013). De tror att 

förutsättningar för att må bra handlar om stöd i olika former, kunskap och förhållningsätt 

vilken även Hansson(2010) beskriver. Dessa faktorer kan även liknas med komponenterna i 

KASAM. Meningsfullheten handlar om att de mår bra och trivs, hanterbarheten om stöd och 

begripligheten om kunskap. Om det finns chefer i staden som inte har stöd i sitt ledarskap 

kan detta påverka ledarskapsstilen anser cheferna. Även Bandura (1989) beskrivet att 

beteendet påverkas av stödet. Det handlar om stöd i resurser och även stöd i kunskap. Detta 

kan kopplas till informativt stöd och instrumentellt stöd (House, 1981). Stöd är något som 

cheferna i denna studie anser sig ha men de nämner också att det gäller att använda de stöd 

och resurser som finns. Socialt stöd i form av feedback från övre chefer, även från 

medarbetare och stöd i kollegor att kunna reflektera med anses vara en viktig förutsättning 

visar resultatet. Detta beskrivs även i andra liknande studier (Lundqvist, et al., 2010) och 

(House, 1981). Cheferna beskriver att tydlighet i ledarskapet är viktigt, både i hur de är som 

chefer och i organisationen. Kunskapen om hälsofrämjande beskrivs skilja sig åt mellan olika 

chefer. En orsak till detta kan antas vara att det är ett nytt begrepp. Även litteratur och 

tidigare forskning beskriver tydliga mål, kunskap och stöd som viktigt i ledarskapet 

(Angelöw, 2013) och (Gurt et al., 2011 ). Cheferna i denna studie var av olika åldrar och det 
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går att se skillnader och likheter som kan ha en påverkan av ålder och erfarenhet. Detta kan 

antas bero på att de som arbetat länge i organisationen inte har samma färska kunskap som 

nya cheferna. Samtidigt märks en trygghet i de cheferna som arbetat längre.  

Eftersom det inte längre finns någon som är ansvarig för hälsofrämjande aktiviteter i 

Västerås Stad blir detta arbete ett krav hos ledarna. Detta tycks vara ett problem för vissa 

chefer då det skiljer sig i kunskapen om hälsofrämjande arbete. Det kan även bero på 

prioritering eller tidsbrist hos cheferna. Det kan därför vara framgångsrikt att ge alla 

cheferna förutsättningar genom kunskap som exempelvis utbildning, vilket även kan 

generera samverkan och reflektionstillfällen med andra chefer. Detta framkommer som 

viktigt för cheferna. Eftersom det inte finns några riktlinjer kring hälsofrämjande ledarskap i 

Västerås Stad kan ledare ha olika syn på detta ledarskap. Det är vad cheferna i studien fått 

uppfattning om gällande övriga första linjens chefer.  

Samverkan beskrivs av tidigare forskning som en förutsättning för det hälsofrämjande 

ledarskapet(Eriksson, 2011). Detta beskriver cheferna även i denna studie, men även att 

cheferna upptäckt att alla chefer inte vill bidra till samverkan. Orsaker till detta kan 

spekuleras kring, och en åsikt är att flera har lång erfarenhet och vill inte lära av dem med 

kortare erfarenhet och färskare kunskap. Eller tvärtom, att de med kortare erfarenhet känner 

sig okunniga jämfört med de med längre erfarenhet. Det kan även bero på okunskap över lag 

och att de inte törs bidra med sina tankar. Krav som finns på ledarna måste vara realistiska 

och här beskriver cheferna att sätta kraven på en rimlig nivå till dina resurser är en 

förutsättning. Detta beskriver även litteratur som en förutsättning för att hälsofrämjande 

ledarskap (Angelöw, 2013) och (Tengelin et al., 2011). 

6.2.4 Hinder 

Det beskrivs inte lika mycket om hinder för ett hälsofrämjande ledarskap i litteratur och i 

tidigare forskning men desto mer om förutsättningar som behövs (Angelöw, 2013)och 

(Eriksson, 2011). Forskning beskriver att det kan vara ett hinder att inte må bra som ledare 

och det också något som informanterna i denna undersökning beskriver.  Ett hinder är att ha 

för många medarbetare under sig eftersom att det då är svårt att hinna med och kunna skapa 

dialog med alla. Detta är något som Angelöw (2013) också beskriver som ett problem. Detta 

är något som organisationen bör lägga fokus på för att lösa detta problem. Att ha en närhet 

till sina medarbetare beskrivs som viktigt för cheferna, detta beskrivs även i forskning som 

förutsättning för medarbetarnas hälsa (Dellevue, et al,. 2007). Därför kan det vara ett 

problem med för många medarbetare då det kan bli svårigheter med samma närhet till alla.  

6.2.5 Behov 

Det behov som cheferna utrycker handlar om förutsättningar och det kan kopplas till 

förbättringsmöjligheter som ligger utanför chefernas styrning. Det handlar om 

organisatoriska behov exempelvis. Ett behov som cheferna utrycker sig ha är mer 

information om hälsofrämjande eftersom att dem uppfattar det som att flera chefer har olika 
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syn på detta ledarskap. Cheferna ser ett behov av att ha samma värdegrund om 

hälsofrämjande ledarskap i Västerås Stad. Hansson (2010) beskriver också att salutogent 

ledarskap handlar mycket om den värdegrund du har som ledare. Behovet som cheferna 

utrycker handlar mycket om vad de tror att andra chefer behöver eftersom de själva känner 

sig i balans. Vissa skillnader kan synas mellan chefer inom olika verksamheterområden 

beroende på antal medarbetare, ålder och erfarenhet.  Detta stärker ledarnas uppfattning om 

att det finns ett behov av en gemensam värdegrund om hur cheferna i Västerås Stad ska 

arbeta hälsofrämjande för att minska skillnaderna i synen på detta ledarskap och skapa en 

förståelse för detta begrepp.  

Något som framkom som förslag som förbättringsåtgärd för tidsbrist och prioritering är att 

plocka bort arbetsuppgifter som inte behöver vara chefens. En annan åtgärd skulle vara 

mindre antal medarbetare på varje chef för att skapa mer möjligheter för chefen att kunna 

hinna med alla medarbetare. Detta beskrivs i litteraturen som främjande för medarbetares 

och ledares hälsa (Angelöw, 2013). Cheferna saknar någon som har ansvar för 

hälsofrämjande i Västerås Stad. Detta är något som efterfrågas och informanterna tror att 

detta skulle underlätta för cheferna i deras hälsofrämjande arbete och vara ett stöd för dem. 

Utbildning i hälsofrämjande ledarskap är något som cheferna tror på, för att få en samsyn 

och gemensam värdegrund vilket skapar en trygghet och ger alla samma möjligheter. Detta 

stöd kan kopplas till det informativa stödet, cheferna behöver någon de kan rådgöra med och 

få direktiv av i de hälsofrämjande frågorna (House, 1981) Det efterfrågas en expert utanför 

organisationen som håller i denna utbildning. Det nämns att kunskap om salutogent 

ledarskap skulle vara bra för alla ledare, och denna föreläsning har getts av Anders Hansson 

som skrivit boken Salutogent ledarskap- för en hälsosam framgång (2010). Det kan vara ett 

förslag att en sådan föreläsning kan hållas för alla cheferna i Västerås Stad. Uppfattningen är 

att föreläsningar utifrån ger mer och skapar ett större intresse för informanterna och 

forskaren tror att detta kan vara framgångsrikt att satsa på.  

6.3 Etikdiskussion 

I denna studie uppstod inga etiska svårigheter. Studien är inte av känslig karaktär när det 

gäller ämnet och det kan vara anledningen till att inga etiska svårigheter uppstod. Ingen av 

intervjupersonerna hade för avsikt att dra sig ur studien, alla chefer gav sitt samtycke till att 

medverka i studien och uppgav att de förstod innebörden av det.  Även om 

konfidentialitetskravet beaktas av forskaren kan inte full konfidentialitet utlovas då forskaren 

inte kan garantera att intervjudeltagarna inte för vidare information om deltagandet till 

andra personer utanför intervjun. Intervjudeltagarna har ingen information om vilka andra 

intervjudeltagare som medverkat, om de inte valt att prata om detta privat eller att deltagare 

avslöjat sig för varandra. Intervjupersonerna är numrerade, och citaten från dem har samma 

siffra, detta för att inte koppling ska kunna ske till specifika intervjupersonerna vilket styrker 

konfidentialiteten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 
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7 SLUTSATSER 

Slutsatserna av denna studie är följande: 

 Resultatet visar att cheferna kan koppla sina kunskaper om hälsa och ledarskap till ett 

hälsofrämjande ledarskap.  Det handlar om att vara en ledare som bryr sig om sina 

medarbetares hälsa, skapar delaktighet genom att låta medarbetarna påverka och ha 

inflytande och som ledare vara tydlig och närvarande. De är hälsofrämjande i sitt 

ledarskap genom deras användning av medvetna strategier för detta, men också 

omedvetet eftersom att tänka främjande är en del av deras personlighet.  

 Förutsättningar som cheferna upplever sig ha för att vara hälsofrämjande ledare är 

sina egenskaper och värdegrund, deras kunskap om hälsa och främjande, balanserade 

krav, olika former av stöd och samverkan med chefskollegor.  

 Det som hindrar ledarna i det hälsofrämjande ledarskapet är saknaden av vissa 

förutsättningar. Dessa förutsättningar är tid till att reflektera och kunna vara mer 

närvarande för medarbetarna. Cheferna saknar någon som har det hälsofrämjande 

ansvaret i Västerås Stad och det finns ett behov av mer stöd och utbildning i det 

hälsofrämjande ledarskapet för att skapa en gemensam syn och värdegrund i detta.  

7.1 Praktisk användningen och fortsatt forskning 

Studien planeras att ligga som underlag för HR-centrums utformande av eventuell utbildning 

eller annat material för cheferna i Västerås stad. Eftersom frågeställningarna besvarats och 

det har framkommit vilka förutsättningar som finns idag, vilka hinder cheferna möter eller 

ser för ett hälsofrämjande ledarskap och vilket behov som finns inom detta område kan 

resultatet av denna studie användas för att skapa förbättringsmöjligheter för cheferna att 

kunna arbeta hälsofrämjande. Studien visar att första-linjens chefer är i en utsatt situation 

och kan i vissa fall behöva mer stöd, som exempelvis mentorer i början av sin anställning. 

Denna studie kan användas som material för att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande 

ledarskap inom andra kommuner eller landsting. Behov av fortsatt forskning inom detta 

område kan vara att ur ett medarbetarperspektiv undersöka hur de ser på hälsofrämjande 

ledarskap och vilket behov medarbetarna har. Det kan även finnas ett behov av att undersöka 

hur implementering av exempelvis riktlinjer för ett hälsofrämjande ledarskap fungerar och 

vilket resultat detta ger ur ett hälsofrämjande perspektiv.  
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BILAGA A: MISSIVBREV 

Hej! 

Jag heter Therese Gustavsson och skriver min C-uppsats i folkhälsovetenskap med inriktning 

på arbetsliv och hälsa vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag har haft kontakt med 

Madelene Carlsson som är HR-konsult och samordnare för Västerås stads 

arbetsmiljöutbildningar och som gav mig uppdragsförslaget att titta på hälsofrämjande 

ledarskap. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur första linjens chefer i 

Västerås Stad upplever sina förutsättningar och hinder för ett hälsofrämjande ledarskap. Jag 

skulle gärna vilja intervjua dig som är första linjens chef enskilt genom en 30-60 minuter 

lång intervju. Jag planerar att intervjua sex första linjens chefer under perioden 23-25 april 

och har fått information om att du kan tänka dig att medverka i studien. Plats för intervjun 

kommer att vara på Stadshuset, HR-centrum för konsult och service. Om du inte har 

möjlighet att komma till stadshuset så kan vi diskutera alternativ mötesplats för intervjun. 

Intervjun kommer att spelas in.   

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Alla 

uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte 

kommer att avslöjas. Intervjumaterialet kommer enbart att användas av mig och 

huvudhandledaren. Ljudfiler och utskrifter kommer enbart att användas till studien och 

raderas efter uppsatsens godkännande.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i min examensuppsats och kommer att finnas 

tillgängligt i elektronisk databas på Mälardalens högskola.  Den kommer även finnas 

tillgänglig via Madeleine Karlsson. Resultatet av studien kommer förutom att vara mitt 

examensarbete, kunna användas av Västerås Stad för framtida utbildningssyfte kring 

hälsofrämjande ledarskap. Examensarbetet planeras vara klart i juni 2014. Har du frågor så 

kan du höra av dig till mig. Jag kommer att kontakta dig per telefon inom de närmsta 

dagarna för att boka intervjutid.  

Med vänlig hälsning/Therese Gustavsson:  

Kontaktuppgifter:Tgn.11001@student.mdh.se, therese.gustavsson87@gmail.com, Telefon: 

0730559010 

Huvudhandledare: Elisabeth Jansson: Elisabeth.jansson@mdh.se 

Bihandledare: Madelene Carlsson: madelene.carlsson@vasteras.se  
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE 

Berätta om vem jag är och vad syftet med uppsatsen är: Studiens syfte är att undersöka hur 

första linjens chefer i Västerås stad upplever och bemöter förutsättningar och hinder för att 

vara en hälsofrämjande ledare. 

Informera om samtyckeskravet och konfidentialiteskravet. Börja spela in intervjun.  

Bakgrund 

Tema 1: Hur lång erfarenhet har du av ledarskap?  

Tema 2: Hur länge har du jobbat som första-linjens chef I Västerås Stad? 

Tema 3: Hur många medarbetare har du ansvar för? 

Hälsofrämjande ledarskap  

Tema1: Vad är hälsofrämjande ledarskap 

 Vad betyder begreppet hälsofrämjande för dig? 

 Vad är ett hälsofrämjande ledarskap enligt dig? 

 

Tema2: Chefernas hälsofrämjande ledarskap 

Hur bedriver du ditt hälsofrämjande ledarskap? 

Förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap 

Tema 1: Kvalifikationer som behövs för en hälsofrämjande ledare 

 Vilka kvalifikationer anser du behövs för att vara en hälsofrämjande ledare?  

 

Tema 2: Förutsättningar och stöd som cheferna har 

 Vilka förutsättningar har du för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap? 

 Vilket stöd finns för ledare i din position för att kunna vara en hälsofrämjande ledare?  

 

Tema 3: Krav på cheferna 

 Hur upplever du kraven på dig som hälsofrämjande chef med de resurser du har för detta 

ledarskap? Vilka är dessa krav? 

 

Tema 4: Omgivningsfaktorer/yttre faktorer/ Kontext  

 Vad finns det för riktlinjer att förhålla sig till för ett hälsofrämjande ledarskap? 

 Hur upplever du Västerås Stads prioritering av hälsofrågor och hälsofrämjande arbete? 

 Finns det några yttre faktorer som påverkar dina förutsättningar för att kunna vara 

hälsofrämjande ledare? ex lagar, nationell nivå? 
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Tema 5: Vad cheferna behöver 

 Vad skulle kunna ge dig ytterligare stöd i ditt hälsofrämjande ledarskap? 

Exempelvis: Utbildning, information, tid, riktlinjer, nätverk, annat? 

Upplevelser av hinder i ett hälsofrämjande ledarskap 

Tema 1: Hinder för ett hälsofrämjande ledarskap 

 Vad upplever du kan vara hinder för ett hälsofrämjande ledarskap? 

 

Tema 2: Hinder och eventuella åtgärder i chefernas ledarskap 

 Upplever du några hinder i ditt hälsofrämjande ledarskap, i så fall vad är hinder? Är hindrena 

kopplade till arbetsplatsen, Västerås stad, kommer dem från nationell nivå/EU, beror dem på 

annat?  

 Hur bemöter du dessa hinder? 

 Vad skulle kunna bidra till att hindren minskar för ditt hälsofrämjande ledarskap? 

 

Slutligen, har du något att tillägga om att vara en hälsofrämjande ledare? 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA C: ORGANISATIONSSCHEMA 

 

 



 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


