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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka förskolechefers och rektorers 

möjligheter att påverka sin arbetssituation och sitt handlingsutrymme 

för att kunna arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap. Studien har 

genomförts i en mellanstor kommun i Sverige. För att få en djupare 

förståelse valdes en kvalitativ undersökning. Tolv semistrukturerade 

intervjuer har genomförts. De teoretiska utgångspunkter som studien 

baseras på är KASAM och handlingsteoretiskt synsätt. För att 

analysera materialet användes latent innehållsanalys. Resultatet visar 

att de flesta chefer upplever att de har ett relativt stort 

handlingsutrymme, dock påverkas handlingsutrymmet av uppsatta 

mål, ansvar och de resurser som cheferna har till sitt förfogande. 

Cheferna arbetar hälsofrämjande, men tidsbrist och ekonomiska 

förutsättningar påverkar handlingsutrymmet negativt och möjligheten 

till att ha ett hälsofrämjande ledarskap fullt ut. För att hinna med alla 

arbetsuppgifter arbetar cheferna längre arbetsdagar och tar med sig 

arbete hem. Det finns därmed en obalans mellan mål och resurser, 

vilket är ett hinder för att ha handlingsutrymme. Trots ett tufft uppdrag 

beskrev majoriteten av cheferna att de har ett roligt arbete och att de 

stimuleras av utmaningar. Det är viktigt att se över vilka 

arbetsuppgifter som ska ingå i chefernas uppdrag. Möjlighet till 

återhämtning och reflektion är andra väsentliga delar för att ha 

hållbara chefer. 

 

Nyckelord: förskolechef, handlingsutrymme, hälsofrämjande 

ledarskap, KASAM, rektor 
 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate preschool managers and 

principals opportunities to influence their work situation and their 

space for decision latitude that makes it possible to work with a 

health-promoting leadership. The study was carried through in a 

medium-sized municipality in Sweden. In order to get a deeper 

understanding, a qualitative study was selected. Twelve semi-

structured interviews were carried through. The theoretical settings of 

the study are based on the KASAM and action theoretical 

approach.To analyze the material latent content analysis was used. 

The results showed that most preschool managers and principals felt 

that they had a relatively large space for decision latitude, however, 

the space of decision latitude was affected by goals, responsibilities 

and resources that managers have at their disposal. The preschool 

managers and principals have a salutogenic leadership, but lack of 

time and economic conditions affected decision latitude negativly and 

the possibility of fully having a health promoting leadership. To keep 

up with the tasks the managers worked longer hours and brought work 

home. There was thus a mismatch between objectives and resources, 

which is an obstacle for freedom of action. Despite a tough mission 

the majority of the managers described that they have an interesting 

job and that they are stimulated by the challenges. It is important to 

review the tasks to be included in the tasks of the managers. 

Possibility of recovery and reflection are other essential elements for 

sustainable managers. 

 

Keywords: decision latitude, health promoting leadership, KASAM, 

preschool managers, principals
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1 INLEDNING 

Nya tider ställer andra krav på förskolans och skolans organisation. Förskolechefer och 

rektorer har ett komplext arbete, som styrs av ett omfattande regelverk från både stat och 

kommun. Samtidigt har de har krav från barn, elever, föräldrar, medarbetare och överordnad 

chef. I huvudöverenskommelsen (HÖK 12) mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

och de fackliga parterna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund står det bland annat att 

”kommunerna har ansvar för styrning, ledning och uppföljning. Målet är att varje skolenhet 

och dess ledning har mandat och förutsättningar att fullfölja sina uppgifter på ett sätt som gör 

att de kan utveckla och förbättra verksamheten”(HÖK 12). Förändringar i arbetslivet sker i en 

allt snabbare takt, många upplever ökade krav och mindre handlingsutrymme. Samtidigt 

gäller det för såväl chef som medarbetare att skapa förutsättningar för hälsa i arbetslivet.  

2 BAKGRUND 

Ett salutogent synsätt får oss att tänka på faktorer som främjar en riktning mot en hållbar hälsa 

istället för att fokusera på det patologiska (Antonovsky, 2005). En förutsättning för att skapa 

hälsa i arbetslivet är att chefer och medarbetare upplever en känsla av sammanhang, att vara 

med och bidra och kunna påverka. Att känna yrkesstolthet och att befinna sig i en 

utvecklings- och hälsofrämjande kontext är viktigt. Vad innebär då hälsofrämjande? Hälsa är 

betydligt mer än bara frånvaro av sjukdom. Det är också en resurs som inkluderar fysiskt, 

mentalt och socialt välmående (Antonovsky, 2005). 

 

I en forskningsstudie av Andrea Eriksson (2011) beskrivs hälsofrämjande ledarskap på 

följande sätt, ”att organisera hälsofrämjande aktiviteter, ha en stödjande ledarskapsstil och 

utveckla en hälsofrämjande arbetsplats”. Forskning (Eriksson, Skagert & Dellve, 2013) visar 

även att viktiga delar i ett hälsofrämjande ledarskap är: 

 visa omtanke om sina medarbetare 

 uppmuntra och motivera medarbetare att arbeta mot verksamhetens mål 

 organisera arbetet på ett sätt som främjar medarbetares arbetshälsa 

 möjliggöra självkontroll, självständighet och delaktighet 

 följa upp och utvärdera hälso- och arbetsmiljöarbetet 

 

Ett hälsofrämjande ledarskap är alltså ett ledarskap som verkar för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplatskultur och arbetsorganisation. Enligt Eriksson (2011) består en 

sådan kultur av värderingar som inspirerar och sporrar medarbetarna att delta i utvecklingen 

mot en hälsofrämjande arbetsplats. Hälsofrämjande ledarskap är även chefers kunskaper och 

färdigheter likväl som riktlinjer och strukturer i organisationen som understödjer en 

hälsofrämjande arbetsplats. Det är dock viktigt att ta hänsyn till de yttre omständigheterna och 

sammanhanget när man värderar ledarskapets betydelse för att främja hälsa på arbetsplatsen. 

För att ett hälsofrämjande arbete ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet behöver det finnas 

en drivkraft och ett engagemang på arbetsplatsen och i organisationen (Eriksson, 2011). Det 
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behöver finnas såväl resurser som stöd för att möjliggöra ett arbete för god hälsa, vilket 

många chefer saknar enligt Dellve och Wikström (2009).  

 

Waldenström och Härenstam (2008) menar att en klar skillnad mellan ”goda” och ”dåliga” 

arbeten är att på arbetsplatser med ”de goda arbetena” lämnades medarbetaren inte ensam i 

prioriteringar för att möta olika krav. Det finns utrymme för kollektiva strategier bland 

medarbetarna och dessutom finns en väl fungerande kommunikation mellan mellanchefer och 

högre chefer samt med aktörer utanför organisationen för att balansera förväntningar och krav 

som påverkar medarbetarnas arbetsvillkor. Detta är ytterst väsentligt i budgetstyrda 

organisationer inom offentlig sektor (Waldenström & Härenstam, 2008).  

 

Det finns många olika ledarskapsstilar, så som situationsanpassat ledarskap, transformativt 

ledarskap och stödjande ledarskap (Yukl, 2012). Denna studie har valt att utgå från en 

ledarstil som betonar det hälsofrämjande, ett ledarskap som har ett salutogent synsätt och 

arbetar utifrån känslan av sammanhang, KASAM. Enligt KASAM är upplevelsen av att 

befinna sig i ett sammanhang viktigare än den struktur som medarbetaren befinner sig i. Som 

chef ska man därför skapa ett sammanhang som är meningsfullt, begripligt och hanterbart 

istället för att kontrollera, detaljstyra och visa med hela handen. Sannolikt kommer då både 

arbetsglädjen och verksamhetens resultat att förbättras. Det i sin tur leder till att både 

medarbetare och verksamhet mår bra, vilket är en frisk och hälsosam arbetsplats. En frisk 

arbetsplats ökar möjligheterna för att verksamheten ska bli framgångsrik, lönsam och 

resurseffektiv (Hansson, 2010). Genom att lita på och utforska medarbetarnas och 

arbetsgruppens förmåga sätter man som ledare fokus på de resurser som finns i arbetsgruppen. 

Ledaren är genuint intresserad av andra, inspirerar, uppmuntrar och bekräftar positiva 

beteenden. På så sätt skapas förutsättningar för lärande och insikt, upplevelse av mening och 

möjlighet till handlingskraft (Hansson, 2010). Hur en hälsofrämjande ledare ska vara vet de 

flesta chefer, menar Eriksson, Skagert och Dellve (2013) men cheferna saknar ofta 

handlingsutrymme i form av tid, resurser och stöd för att nå dit. För att cheferna ska ha 

möjlighet att arbeta hälsofrämjande är stöd från ledningen avgörande (Eriksson, Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2010).  

 

Liksom hälsofrämjande ledarskap är handlingsutrymme ett centralt begrepp i denna 

undersökning. Forskning visar att individens möjlighet till egenkontroll minskar negativ stress 

(Hansson, 2010). Handlingsutrymme beskrivs ofta som möjligheten att genomföra en 

önskvärd handling utifrån hur möjligheten att handla påverkas av hinder och resurser. Att 

utifrån självständiga beslut genomföra önskvärda handlingar (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008).  

 

Under de senaste decennierna har en stor mängd forskning kopplat samman 

handlingsutrymme och självständigt arbete med bättre arbetsprestation, tillfredsställelse, 

välbefinnande och motivation (Ahearne, Mathieu & Rapp, 2005). Enligt Karasek (1979) är 

det lätt att förbise handlingsutrymmets betydelse. Han har i sin forskning kommit fram till att 

genom att öka handlingsutrymmet för en stor grupp av medarbetare så minskas den psykiska 

påfrestningen trots att arbetskraven är detsamma (Karasek, 1979). Handlingsutrymme och ett 

ändamålsenligt stöd påverkar även engagemanget för organisationen (Dhondt,  Pot & Kraan, 

2014). I arbeten med stort handlingsutrymme, oavsett krav, finns en ökad sannolikhet för att 

dra nytta av sociala relationer. Handlingsutrymme är även förknippat med ett innovativt 

klimat och kollektiv spridning av idéer. En låg grad av handlingsutrymme minskar spridning 

http://www-scopus-com.ep.bib.mdh.se/authid/detail.url?authorId=6602974701&amp;eid=2-s2.0-84916205723
http://www-scopus-com.ep.bib.mdh.se/authid/detail.url?authorId=56166778800&amp;eid=2-s2.0-84916205723
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av idéer och möjligheten till en innovativ miljö (Fagerlind, Gustavsson, Johansson & Ekberg, 

2013; Fagerlind Ståhl, Gustavsson, Karlsson, Johansson & Ekberg, 2015).  

 

Forskning visar även att låg handlingsfrihet kan förutsäga depression (Grynderup et al., 

2012). Vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar går meningarna något isär. Det finns mycket 

forskning som pekar på att lågt handlingsutrymme kan leda till stress och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Karasek & Theorell, 1990; Perski, 2000). Det finns dock forskning som pekar 

på att de inte hittat något samband mellan hjärt-kärlsjukdomar och lågt handlingsutrymme 

(Padyab, Blomstedt & Norberg, 2014). Chefer och medarbetare kan uppleva stress när de har 

för höga arbetskrav och saknar handlingsutrymme för att påverka eller fatta beslut kring sin 

arbetssituation. Då ökar enligt Karasek & Theorell (1999) risken för hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Använder då alltid chefer sitt handlingsutrymme? Det beror på chefens förmåga och strävan 

efter att vara proaktiv. Handlingsutrymme kan vara subjektivt eller objektivt. Med subjektivt 

menas upplevt handlingsutrymme. Ser man inte möjligheten tar man heller inte tillvara på 

den. Objektivt handlingsutrymme är det handlingsutrymme som man faktiskt har. Det 

objektiva handlingsutrymmet påverkas dock av resurser, vilja och kompetens (Meijman & 

Mulder, 1998). Tillgång till resurser är enligt Dunér och Nordström (2006) ett krav för att 

mellanchefer ska ha handlingsutrymme. Forskning visar att sparkraven under senare år 

minskar de ekonomiska resurserna för mellanchefer, vilket påverkar chefernas 

handlingsutrymme (Dunér & Nordström, 2006).  
 
Waldenström, Björk & Corin (2014) har i sin forskning använt ARIA metoden, vilken även 

används i denna studie. Det är en metod för att beskriva arbetets innehåll, hinder och 

möjligheter. Syftet med deras forskning var att studera operativa chefers arbetsförhållanden, 

balansen mellan mål som ska uppnås och de resurser som finns till förfogande. Genom ARIA 

metoden undersöktes vilka konsekvenser olika arbetsförhållanden och handlingsalternativ får 

för såväl individen som för verksamheten. Resultatet visar att det inom skolverksamheten 

finns en mångfald av mål. För att nå alla mål kan det ibland uppstå en målkonflikt när två 

eller fler mål inte är förenliga. Målkonflikter minskar handlingsutrymmet och möjligheten att 

prioritera bland arbetsuppgifterna. Även om flertalet mål är tydliga, så framkommer det i 

forskningen att flera av målen ändras till exempel på grund av förändrade krav från samhället. 

En annan svårighet som framkom är att få arbetsgivarens förståelse för att en budget i balans 

inte alltid samspelar att med målet att ge varje elev det stöd han eller hon behöver för att nå 

kunskapsmålen. Forskningen visade även att de administrativa arbetsuppgifterna har blivit 

fler och tar alltmer tid. Det beror till stor del på att det finns få personer att delegera uppgifter 

till. Arbetsuppgifter som i grunden är viktiga kan bli övermäktiga när de måste kombineras 

med ansvaret för de övergripande målen med att utveckla verksamheten och ge stöd till 

medarbetare (Waldenström, Björk & Corin, 2014).  

 

En forskningsstudie av Neu Morén, Hansson & Stråberg (2012) visar att rektorer tycker att de 

har ett ganska stort handlingsutrymme, men att de trots handlingsutrymmet inte lyckas få 

tillräckligt med tid till det pedagogiska ledarskapet. Studien visar även att rektorerna anser att 

de har kontroll över sitt arbete, men tycker samtidigt att de är överbelastade. Rektorerna säger 

i studien att de kommunicerar mycket med andra, men vill vara ännu mer synliga.  

 

Mycket av chefers tid går åt till att improvisera och att vara händelsestyrd snarare än att arbeta 

med strategisk utveckling och planering av verksamheten (Holmberg & Tyrstrup, 2010). 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Fagerlind%2C%20Anna-Carin%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Fagerlind%2C%20Anna-Carin%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Johansson%2C%20Gun%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ekberg%2C%20Kerstin%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ekberg%2C%20Kerstin%22%7C%7Csl~~rl','');
http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0003687014001963
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Gustavsson%2C%20Maria%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Johansson%2C%20Gun%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ekberg%2C%20Kerstin%22%7C%7Csl~~rl','');
http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?author_id=6295
http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0277953614004626
http://www.sciencedirect.com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0277953614004626


4 

 

 

 

Många chefer upplever att administrationen tar mycket av deras tid. Att läsa och svara på mail 

och besvara telefonsamtal tar mycket tid enligt cheferna. Även personalfrågor och 

rapporteringar av olika slag tar mycket tid. Här skiljer sig inte rektorernas upplevelser från 

andra chefers (Neu Morén, Hansson & Stråberg, 2012). Detta stämmer väl överens med 

Berntson, Wallin & Härenstam (2012) forskning som visar att mellanchefsrollen genom åren 

blivit mer administrativ (Berntson, Wallin & Härenstam, 2012). Enligt Neu Morén, Hansson 

& Stråberg (2012) bestod rektorernas administrativa uppgifter av följande; personalfrågor, 

ekonomifrågor, lokalfrågor, läsa informationsmaterial, läsa e-post, telefon, ärenden kring 

elever med särskilda behov, kvalitets- och resultatrapporter, planera lärartid/schemaläggning 

och sätta lön. Det rektorerna skulle vilja göra mer av var att synas mer i verksamheten, lägga 

mer tid på det pedagogiska ledarskapet och verksamhetsutveckling. I studien framkom också 

att frågor tar längre tid nu jämfört med tidigare och skapar flera möten p.g.a. ökad 

informationsmängd som ska föras ned och upp i organisationen. Studien slår fast att 

belastningen på rektorerna ökar och fler uppgifter och mer ansvar läggs på chefsrollen. 

”Rektorns roll har förändrats, men organisationen har inte utvecklats i takt med chefsrollen”. 

Dock ställs frågan om vem som ska se till att det blir en förändring om inte rektorerna själva. 

”Det är bara de som kan påverka organisationen och se till att frigöra tid för det de vill ägna 

sig åt. Ingen annan kommer att ordna det” (Neu Morén, Hansson & Stråberg, 2012).  

 

Waldenström och Härenstam (2008) forskning om ”goda” respektive ”dåliga” arbetet visar att 

det är en stor skillnad mellan kvinnodominerade och mansdominerade jobb. På arbetsplatser 

med de ”dåliga” arbetena är 100% kvinnor, medan 75% av de anställda på de ”goda” arbetena 

är män. Män och kvinnor har ofta olika arbetsuppgifter och olika arbetsplatser, vilket leder till 

ett segregerat arbetliv. Tina Forsberg Kankkunens (2009) forskning visar att förutsättningarna 

skiljer inom de kommunala verksamheterna. Inom de tekniska verksamheterna, som är 

manligt dominerade, har enhetscheferna en välfungerande kommunikation med både politisk 

och högsta tjänstemannaledning. Ledningen är välinformerad om verksamheterna. I de 

kvinnodominerade verksamheterna såsom skola och omsorg ser kommunikationen helt 

annorlunda ut. Kommunikationsvägarna till ledningen är inte öppen och kontakten fungerar 

inte. Viktiga frågor och problem lyckas inte kommuniceras. Det visade sig även i Forsberg 

Kankkunens studie att enhetscheferna inom de kvinnodominerade verksamheterna skola och 

omsorg hade tre gånger så många medarbetare under sig jämfört med de tekniska 

verksamheter som är manligt dominerade. Ytterligare skillnad som framkom var att 

enhetschefer inom skola och omsorg hade betydligt färre mötesarenor med högsta 

tjänstemannaledning jämfört med enhetscheferna inom tekniska verksamheter. Studien visade 

även att man inte hade några regelbundna möten eller diskussioner med politikerna om hur 

verksamheten fungerade. Rektorer hade försökt lyfta problem inom sin verksamhet, men fått 

till svar ”Det där får du lösa själv – inom befintlig budget”. Inom skola och omsorg kunde 

politikerna vara engagerade och insatta på ett övergripande plan, men de hade ingen 

kännedom om vad som händer i den dagliga verksamheten och vilka problem den stod inför. 

Det finns även en benägenhet att den högre ledningen lägger ett större osynligt ansvar på 

enhetscheferna inom skola och omsorg. Forsberg Kankkunen beskriver det som att ”ansvaret 

projiceras” på enhetscheferna, utan att enhetscheferna har möjlighet att ta upp en diskussion 

om vilka förutsättningar de skulle behöva för att kunna göra ett gott arbete (Forsberg 

Kankkunen, 2009). 
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2.1 Styrning av skolan 

I början av 1990-talet förändrades det tidigare delade huvudmannaskapet över skolan mellan 

stat och kommun. Kommunerna fick det fulla huvudmannaskapet över skolan och därmed 

även arbetsgivaransvaret. Den statliga fördelningen av hur tilldelade ekonomiska resurser 

skulle användas försvann. I och med kommunaliseringen förändrade staten kraften i sina 

styrmedel. Riksdagen och regeringen fattar beslut som påverkar skolan genom tre olika 

styrmedel. Dessa styrmedel är: 

 den juridiska styrningen  

 den ekonomiska styrningen 

 den ideologiska styrningen  

(Lindensjö & Lundgren, 2000) 

 

Den juridiska styrningen sker genom lagar, förordningar eller andra rättsligt bindande regler. 

Det är endast staten som har rätt att stifta lagar samt andra rättsligt bindande regler för skolan. 

Det mest centrala styrdokumentet för skolan är skollagen, som beslutas av riksdagen. Andra 

styrdokument är till exempel läroplaner, grundskole- och gymnasieförordningen, kursplaner 

och Skolverkets föreskrifter inom olika områden (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

 

Ekonomisk styrning påverkar också skolan. Finansiella förutsättningar såsom anslagssystem, 

budget- och redovisningssystem styr skolans verksamhet till viss del. Staten kan med hjälp av 

särskilda satsningar påverka vad skolan ska inrikta sig på. Alla tre styrformer är delvis 

integrerade i varandra (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

 

Den ideologiska styrningen av skolans verksamhet gäller styrning av innehåll, mål och 

resultat. Den ideologiska styrningen finns med i juridiska dokument och dokument av 

rådgivande karaktär. Den här typen av styrning påverkar tänkandet istället för att fungera som 

tydliga rättsregler (Lindensjö & Lundgren, 2000).  

 

Förutom det statliga uppdraget, styrs skolan av det kommunala uppdraget. Kommunens 

ansvar för skolverksamheten omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 

vuxenutbildning. I skollagen fastställs att kommunen är huvudman för skolan. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer mål och riktlinjer 

för kommunens verksamheter samt fördelar de ekonomiska resurserna (3 kap. 9 § 

kommunallagen 1991:900). Enligt en rapport som Skolverket genomfört, Rapport 362 (2011), 

visar resultatet ”att de statliga styrsignalerna att arbeta för ökad måluppfyllelse i skolan har 

inte fått tillräckligt genomslag i kommunerna”. De statliga kraven underordnas de kommunala 

prioriteringarna och det får enligt rapporten till följd att de nationella målnivåerna sänks. Det 

framkommer även att fördelning av resurser sker schablonmässigt och inte utifrån en analys 

av behov för att nå de nationella målen. 
Staten Huvudmannen Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärare, rektor och 
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Mål Förutsättningar Process Resultat 
ytterst huvudmannen 
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Figur 1 Ansvarsfördelning  

(Rapport 362) 

 

 

Huvudmannen har till uppgift att skapa de förutsättningar som behövs för att verksamheten 

ska nå målen samt vara medveten om de statliga mål och krav som finns i skollag och 

förordningar. Det statliga styrsystemet innebär bland annat att staten ger kommunen som 

huvudman uppdraget att ge skolorna förutsättningar för att de nationella målen kan uppnås. 

Det statliga styrsystemet medför även ett uppdrag som går förbi huvudmannen direkt till 

lärare och rektorer att utforma en verksamhet som innebär att elever får förutsättningar att 

uppnå målen i läroplaner och kursplaner (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

2.2 Teoretisk referensram 

De teoretiska utgångspunkter som kommer att användas i analysen och tolkningen av resultat 

utifrån syfte och frågeställningar redovisas här. Utifrån ett salutogent perspektiv, som utgår 

ifrån vad som bidrar till hälsa, identifiera och analysera de faktorer som inverkar på chefs- 

och ledarskapets möjlighet att arbeta hälsofrämjande. Studien har även ett handlingsteoretiskt 

synsätt som innebär att ens handlingar beror på dels vad man vill åstadkomma, dels på de 

möjligheter som finns. För att skapa en förståelse för människors handlingar är det viktigt att 

utforska de handlingsstrategier som chefer använder för att nå uppsatta mål (Karasek, 1979). 

2.2.1 Salutogent perspektiv 

Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tyngdpunkten på hälsofrämjande faktorer, 

så kallade ”friskfaktorer” istället för på ”riskfaktorer”. Utmärkande för det salutogena 

synsättet är också fokus på framtiden, möjligheter och människors resurser för att övervinna 

svårigheter (coping). Antonovsky grundade teorin om det salutogena perspektivet, där fokus 

ligger på de faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Teorin söker svar på frågan vad det 

är som gör att vissa människor klarar av motgångar, utan att hälsan påverkas negativt, medan 

andra människors hälsa påverkas negativt. Enligt den salutogena modellen kan människor i 

vissa fall till och med växa och utvecklas genom de kriser som hen genomgår (Westlund & 

Sjöberg, 2008). 

 

Staten Huvudmannen Rektorn Lärare, rektorn 
och ytterst 

huvudmannen 

Process Förutsättning

ar 

Mål Resultat 
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Hur är människans 

tankar? 

Om det som varit Om det som är nu Om framtiden 

Salutogena Tacksamhet Förnöjsamhet framtidstro/tillförsikt 

Patogena besvikelse (bitterhet) Missnöjsamhet misstro/oro 

Figur 2, Hansson (2010) 

 

Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter:  

 problemlösning,  

 generella motståndsresurser (GMR)- (omgivningsfaktorer och inneboende resurser 

som kan hjälpa individen att hantera stressorer) 

 KASAM- Känslan av sammanhang (livshållning som kan öka motståndskraften vid 

stress och därmed vara en hälsofrämjande egenskap) 

GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och 

stressorer. Det kan till exempel vara socialt stöd, kunskap, intelligens, självkänsla. GMR leder 

till en känsla av sammanhang. Har individen en känsla av sammanhang är personen 

självständig och kan hantera krissituationer framgångsrikt.  KASAM-begreppet innehåller tre 

begrepp som står i relation till varandra: - begriplighet - hanterbarhet – meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005).  

                                     
 

Figur 3, Teorin om känslan av sammanhang (Hansson, 2010) 

 
Begriplighet handlar om förmågan eller oförmågan att hantera stimuli. Det kan ske genom 

struktur och regelbundenhet i sitt liv. Hanson (2010) menar att begripligheten blir bättre när 

ledaren har en öppen dialog med sina medarbetare och att man gemensamt i arbetsgruppen 

analyserar och tar fram mål och handlingsplaner. Människor som är bra på att göra händelser i 

livet begripliga håller sig i högre utsträckning friska (Antonovsky, 2005). 

 

Hanterbarhet handlar om de sociala resurser man har för att möta motgångar eller andra 

stimuli i vardagen. Sociala resurser kan vara familj, släkt, vänner eller religiös övertygelse, 

helt enkelt något/någon man upplever att man kan förlita sig på. Om man har en hög känsla av 

hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för omständigheterna eller tycker att man 
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ständigt blir utsatt för orättvis behandling (Antonovsky, 2005). Hanterbarheten ökar om 

ledaren ger mandat, främjar initiativ och accepterar misstag (Hansson, 2010). 

 

Meningsfullhet är förenad med motivation. Det är viktigt att individen upplever att de 

utmaningar som man ställs inför är värda att lägga energi på. Människor med en hög känsla 

av meningsfullhet upplever att det kan finnas en mening med olyckliga situationer 

(Antonovsky, 2005). Meningsfullheten stärks genom att skapa en vi-känsla, ge feedback samt 

föra en dialog om verksamhetens övergripande syfte (Hansson, 2010). 
 
Livet är enligt Antonovsky omgivet av stressorer

1
 och de flesta människor klarar sig relativt 

väl trots en hög stressbelastning. Antonovsky menar också att det inte räcker med att främja 

hälsa genom att undvika stress, människan måste lära sig hantera sin livssituation såväl i med- 

och motgångar och att göra det bästa av tillvaron. Tillvaron blir sammanhängande när den 

görs begriplig, hanterlig och meningsfull. Har man höga eller låga värden på samtliga faktorer 

är känslan av sammahang stabil, antingen stark eller svag. Man kan även ha olika styrka 

gällande begriplig, hanterlig och meningsfull.  Mest betydelsefull är meningsfullhet eftersom 

den tar fram motivationen till att söka de lösningar som en viss situation kräver. 

Meningsfullhet ger ofta motivationen till att söka begriplighet och hanterbarhet. Samtidigt är 

begriplighet en förutsättning för meningsfullhet och hanterbarhet. Är något begripligt hittar 

människor oftast sätt att hantera svårigheter. Framgångsrik problemhantering är beroende av 

KASAM i sin helhet (Westerlund & Sjöberg, 2008).  

 

Ett salutogent ledarskap skapar en organisation som utmärks av en känsla av sammanhang där 

faktorerna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett salutogent ledarskap bygger 

på att stärka medarbetarna och ta tillvara deras förmågor, att belysa det som fungerar. Ledaren 

lägger en värdegrund där medarbetarnas känsla av sammanhang och motivation stärks. I det 

salutogena ledarskapet läggs fokus på att skapa en målbild för det man vill uppnå. Man 

fokuserar på de faktorer som bidrar till att man lyckas istället för på bristerna. På så sätt 

uppnås bra resultat i förhållande till målen. Det salutogena ledarskapet tar tillvara det som 

fungerar och tolkar klagomål till önskemål samt lyfter fram medarbetarna som den viktigaste 

resursen. Eftersom inte bara ledaren har idéer och lösningar på problem, ska hela 

arbetsgruppen involveras med sitt kunnande och sina idéer. På så sätt blir ansvarstagandet 

meningsfullt (Hansson, 2010). 

 

Precis som medarbetare behöver känna en känsla av sammanhang behöver ledaren göra det.  

Då ökar förutsättningarna för att skapa en arbetsplats som är tillitsfull och ansvarstagande. 

Genom att ledaren har en känsla av sammanhang blir det lättare att ha ett uppskattande 

förhållningssätt i sitt ledarskap, som i sin tur stärker medarbetarnas känsla av sammanhang. 

Det är också väsentligt att ledare känner ett välbefinnande och en balans mellan prestation och 

återhämtning. Det salutogena ledarskapet är inriktat på att skapa en kultur där människor 

trivs, utvecklas och mår bra som i sin tur leder till goda resultat (Hansson, 2010). 

                                                        

1 Orsaker till stress 
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2.2.2 Handlingsteoretisk synsätt 

Enligt Karasek (1979) definieras handlingsutrymme som graden av kontroll en person har 

över sitt arbete. Det handlingsteoretiska synsättet är inte en enhetlig teori utan olika ansatser 

som har ett gemensamt synsätt och gemensamma begrepp. Två av nyckelbegreppen är 

handling och handlingsutrymme (Aronsson & Bergling, 1990). Det handlingsteoretiska 

synsättet beskriver hur individen samspelar med sin omvärld. Handlingen utgörs mellan 

människa och miljön (Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). Det innebär också att förstå arbetets 

möjligheter och hinder samt hur dessa interagerar med individens upplevelse om vad som är 

möjligt och inte. Genom det handlingsteoretiska synsättet kan man undersöka arbetets mål, 

hinder och möjligheter. Det är viktigt att beakta det objektiva och det subjektiva 

handlingsutrymmet. Samma arbetsåtagande för två individer med olika förutsättningar, 

beroende på erfarenhet och kompetens ger olika arbetsinnehåll (Aronsson & Bergling, 1990). 

 

Piaget menade att människan hela tiden samspelar med sin omgivning och att människans 

kognitiva system hela tiden ger signaler till handling. Handlingen orsakar sedan svar från 

omgivningen. Detta svar kan sätta individen i en situation av bristande jämnvikt, vilket leder 

till att individen sätter igång en aktivitet för att åter skapa jämnvikt (Ohlsson, Döös & 

Granberg, 2011). Handlingsteorin utgår från att människan är medvetet orienterad mot sin 

omgivning och ständigt utför handlingar för att nå det hen vill uppnå. Begreppet handling är 

förknippat med avsikt och utgår alltid från hur individen uppfattat situationen. På vilket sätt 

situationen uppfattas påverkas av individens sociala och kulturella erfarenhet. Detta kan leda 

till att vissa individer i samma sammanhang ifrågasätter en situation medan andra inte gör det 

eftersom situationen är så självklar för dem (Ohlsson, Döös & Granberg, 2011) 

 

Max Weber skiljer på rationellt- och icke-rationellt handlande. Till rationellt handlande 

räknas målrationella- och värderationella handlingar. Målrationella handlingar är inriktade på 

att nå ett mål på det effektivaste sättet. Värderationella handlingar är en handling individen 

gör för en god sak och inte enbart för sin egen vinnings skull. Till icke-rationella handlingar 

tillhör handlingar utifrån traditioner och vanor samt känslomässiga handlingar. För att kunna 

tolka och förstå människors handlande måste man enligt Weber förstå deras avsikter och 

motiv (Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). 

 

Valet av handlingsstrategi påverkas av hur handlingsutrymmet ser ut eller hur individen 

uppfattar att det ser ut, genom att ta i beaktan vilka handlingsmöjligheter och eventuella 

hinder som finns. Det är viktigt att ha en realistisk uppfattning om handlingsutrymmet för att 

kunna välja rätt handlingsstrategi. En del av handlingsstrategin kan även vara att ta bort eller 

minimera hinder för att öka handlingsutrymmet (Waldenström, Björk & Corin, 2014). 

2.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka möjligheter chefer inom kommunal förskole- och 

skolverksamhet har att påverka sin arbetssituation och sitt handlingsutrymme för att arbeta 

med ett hälsofrämjande ledarskap. 
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2.4 Frågeställning 

Hur beskriver chefer inom den kommunala förskolan och grundskolan förutsättningarna för 

det egna chef- och ledarskapet?  

 

Hur påverkar chefers handlingsutrymme möjligheten att arbeta med ett hälsofrämjande 

ledarskap?  

3 METOD 

För att få en djupare förståelse och möjlighet att ställa följdfrågor valdes en kvalitativ 

undersökning i form av intervjuer som metod. Materialet har sedan analyserats genom en 

kvalitativ innehållsanalys med latent ansats. Intervjuer genomfördes för att kartlägga chefers 

förutsättningar och hur deras handlingsutrymme påverkar möjligheten att arbeta med ett 

hälsofrämjande ledarskap. 

3.1 Intervjupersoner 

Urvalet har skett genom att välja ut 12 enhetschefer från sex kommunala enheter inom 

förskolan och sex kommunala grundskolor med låg till medelhögsjukfrånvaro utifrån 2014 års 

sjukfrånvarostatistik. De enhetschefer som intervjuades ut har ansvar för ekonomi, personal, 

verksamhetsfrågor och utveckling av sin verksamhet. Uppdraget regleras utifrån 

styrdokument såsom lagar, politiska beslut, policys, riktlinjer och delegationsordning. 

Samtliga chefer hade en högskoleutbildning som förskollärare eller lärare. Sex av de 

intervjuade cheferna är förskolechefer och sex är rektorer inom grundskolan. Elva av tolv 

chefer har gått eller går rektorsutbildningen. Cheferna hade varit chef på enheten under minst 

ett år och hade mellan 30 till 50 medarbetare. 

 

Förskolorna och skolorna är lokaliserade på olika geografiska områden i en kommun i 

mellansverige. Alla rektorer hade sitt arbetsrum på den skola där de är chef, medan 

majoriteten av förskolechefernas enheter ligger utspridda och deras arbetsrum var lokaliserade 

till en av förskolorna. 

3.2 Material 

Studien genomfördes genom intervjuer för att få en djupare förståelse och möjlighet att 

ställa följdfrågor till respondenterna. Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna som 

undersöker chefernas handlingsutrymme är hämtade från ARIA metoden. ARIA står för 

arbetsinnehållsanalys. ARIA är en metod för att kartlägga psykosociala arbetsförhållanden, 
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där arbetets innehåll, hinder och möjligheter beskrivs ur ett externt, beskrivande perspektiv. 

Metoden bygger på ett handlingsteoretiskt synsätt. Enligt handlingsteoretisk synsätt ses 

individens handlingar som logiska utifrån de mål som finns och tidigare erfarenheter. Vad 

individernas gör på arbetet beror på vilka mål som finns, hur organisationen ser ut och hur 

man utifrån sina egna erfarenheter tolkar arbetsuppgifterna. ARIA metoden innebär en 

systematisk genomgång av ett antal frågeområden utifrån fastställda kriterier. Frågeområden 

som kartläggs i undersökningen var; arbetsuppdrag, beskrivning av arbetsplats och 

organisation, arbetsåtagande, mål, mentala krav och möjligheter, inflytande, hinder samt 

social interaktion. Hur frågor ska ställas står beskrivet i ARIA kompendiet (Waldenström, 

2006). Som komplement till dessa frågor ställdes även semistrukturerade frågor om 

hälsofrämjande/salutogent ledarskap. Genom intervjuerna ringades kontkreta händelser och 

konsekvenser in vid olika handlingsalternativ. 

 

Ett externt perspektiv användes för att analysera svaren som framkom i intervjuerna, vilket 

innebar att jag som intervjuare gjorde en beskrivning där jag bortsåg från chefens 

känslomässiga värdering av situationen. Beskrivningen av situationen blir därmed inte helt 

objektiv, men samtidigt inte enbart subjektiv. 

3.3 Procedur 

Cheferna kontaktades genom ett informationsbrev som skickades till dem via mail. I 

informationsbrevet gavs information om undersökningens syfte och frågeställning. Samtliga 

chefer fick intervjufrågorna i förväg. Av de tolv chefer som intervjuades valde elva att mötas 

på deras respektive arbetsplats och en valde att mötas på en annan plats. Intervjuerna pågick 

mellan 60 minuter till 120 minuter. Innan intervjuerna påbörjades presenterade jag mig själv 

och berättade om syftet med undersökningen. De intervjuade cheferna garanterades 

anonymitet och informerades om att inget som framkommer i resultatet ska kunna härledas 

till en enskild chef. Alla chefer erbjöds att ta del av uppsatsen när den blir färdig. Samtliga 

intervjuer avslutades med att cheferna tillfrågades om de hade något att tillägga. Cheferna 

upplevdes som öppna, engagerade och delgav mycket intressanta fakta kring 

frågeställningarna. Alla intervjuer spelas in på telefon och transkriberades ordagrant. Därefter 

raderades ljudinspelningarna. 

3.4 Databearbetning 

En innehållsanalys med latent ansats har använts. Innehållsanalys är en forskningsteknik där 

forskaren utifrån kvalitativ data objektivt och systematiskt analyserar, tolkar och beskriver det 

som framträder vid skriftlig, muntlig eller visuell kommunikation. Det övergripande syftet är 

att få fram kondenserade och översiktliga beskrivningar av en företeelse. Resultatet av 

analysen är begrepp eller kategorier som beskriver företeelsen. Innehållsanalys är andvändbar 

för att finns mönster i både större och mindre material. Genom att göra manuell 

innehållsanalys, vilket utförts i denna studie, jämfört med en databaserade innehållsanalyser 

är det möjligt att utföra mer avancerade bedömningar och tolkningar (Bergström & Boréus, 

2012). Latent innehållsanalys innebär att forskaren går bakom det skrivna- eller uttalade ordet 
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och tolkar innehållet för att bedöma om det finns ett djupare bakomliggande svar. Att förstå 

innehållet, den underliggande meningen och hitta samband i materialet. Målet med 

innehållsanalys är att ge insikt och kännedom om det område som har studerats (Symon & 

Cassell, 2013). 

 

Det första steget var att transkribera alla inspelade intervjuer. Efter att intervjuerna 

transkriberats lästes texten igenom vid ett flertal tillfällen för att få en bild av såväl delarna 

som av helheten. Vid latent innehållsanalys är det viktigt att forskaren på ett tidigt stadium 

skaffa sig tillräcklig god kännedom om materialet (Bergström & Boréus, 2012). Meningar och 

fraser som innehöll information som var relevant för syfte och frågeställningar markerades i 

texten, s.k. meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna delades därefter upp 

utifrån varje enskild intervjufråga. Texten koncentrerades för varje respondent för att få fram 

det mest kärnfulla, d.v.s. utmärkande ord och meningar. Text från varje intervjuutskrift 

sammanställdes i ett och samma dokument under respektive intervjufråga. Markering gjordes 

för att tydliggöra vilken respondent som sagt vad. Ibland användes citat för att ordagrant 

återge vad en respondent svarade. Efter att respondenternas svar på respektive fråga 

grupperats jämfördes svaren med varandra för att få en bild av helheten och lyfta fram likheter 

och skillnader. På så sätt skapades olika teman där det dolda i intervjuerna blev tydligt. 

Genom att göra på detta sätt skapades en ny helhet och förståelse (Symon & Cassell, 2013). 

Det samlade resultatet tolkades och resonerades i jämförelse med frågeställningarna 

(Bergström & Boréus, 2012). 

3.5 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra grundregler som ska 

följas vid en studie. Dessa är; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. I denna studie informerades respondenterna såväl skriftligt som muntligt om 

syftet med studien, deras uppgift i studien samt vilka villkor som gällde för deras deltagande. 

De informerades även om att det var frivilligt att delta i studien och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Respondenterna garanterades anonymitet och informerades om 

författarens tystnadsplikt och sekretess. Inget i studien skulle kunna härröras till någon 

enskild respondent. I det inspelade materialet nämns inte respondentens namn och materialet 

raderades efter transkribering (Vetenskapsrådet, 2011).  

3.6 Validitet  

För att stärka validiteten i denna studie användes till största del beprövade intervjufrågor 

enligt ARIA-metoden. Om jag upplevde att något var otydligt under intervjuerna upprepade 

jag respondenternas svar och ställde kontrollfrågor. Samtliga respondenter kommer att få ta 

del av studien.  
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4 RESULTAT 

Resultatet av studien visar att de flesta chefer upplever att de har handlingsutrymme, men att 

handlingsutrymmet, begränsas av tids- och resursbrist. Även om cheferna arbetar 

hälsofrämjande så påverkar tids- och resursbrist möjligheten att fullt ut arbeta på detta sätt. 

Genom att flytta vissa administrativa uppgifter från cheferna kan tid frigöras för att arbeta mer 

hälsofrämjande. Situationen för cheferna beskrivs stundtals som ”omöjlig”. Cheferna 

beskriver att det är svårt att leva upp till alla krav och att det statliga- och det kommunala 

uppdraget ibland motsäger varandra. Det som lockar med chefsuppdraget är möjligheten att 

påverka och att vara delaktig i att skapa en ännu bättre förskola eller skola. 

4.1 Ett hälsofrämjande ledarskap med medarbetaren i fokus  

Cheferna beskriver hälsofrämjande ledarskap med olika ord. Men genomgående är att ge 

medarbetarna rätt fysiska och psykosociala förutsättningar, att medarbetarna har en känsla av 

sammanhang och att arbetsplatsen präglas av högt i tak med mycket arbetsglädje. Cheferna 

beskriver också att ett hälsofrämjande ledarskap innebär att se medarbetarna och deras olika 

behov, entusiasmera, skapa delaktighet och att få medarbetarna att känna sig värdefulla. Flera 

chefer beskriver betydelsen av att som chef skapa förtroende och vara lyhörd, men ändå vara 

tydlig. Så här beskriver en av de intervjuade cheferna: ”Ledarskap bygger på relationer. Det 

är jag som fattar besluten men medarbetarna är delaktiga i besluten” (ip2). Några chefer 

uppger att tydlighet skapar en ökad hanterbarhet genom att medarbetarna vet vad som 

förväntas av dem, vilket bidrar till en minskad stress. En uttalad ambition är att stödja 

medarbetarna i att känna sig nöjda med sin arbetsinsats vid arbetsdagens slut. Flera chefer 

lyfter också vikten av att ses under andra former än på jobbet. Det bidrar till att stärka vi-

känslan. 

 

Mitt ledarskap är byggt på goda relationer, inflytande och delaktighet.  Jag drivs 

av att utveckla och utvecklas. Jag vill att alla ska känna sig betydelsefulla och ha 

förståelse för uppdraget och helheten, att man förstår sammanhanget. Min 

huvudsakliga roll är att skapa inspiration och förutsättningar för en välfungerande 

organisation. Att inspirera till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. (ip3) 

 

Faktorer som cheferna tycker är viktiga för ett hälsofrämjande ledarskap är att medarbetarna 

känner sig trygga på sin arbetsplats och med sin chef. En bra arbetsmiljö bör grunda sig på 

respekt för varandra, ”vi lyfter goda exempel och det som fungerar bra. Försöker undvika att 

slå ner på den som inte fungerar”(ip7). Flera chefer lyfter även vikten av att det är tillåtet att 

göra fel och att det innebär ett lärande. Cheferna understryker att det är viktigt att även chefen 

är prestigelös och berättar när hen gjort fel.  

 

Det är viktigt att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och kan 

utmana verksamheten genom att bl.a. säga vad de tycker. Det är viktigt att jag 

som medarbetare är trygg och vågar fatta beslut och pröva nya saker. Om det blir 

fel så är det också ett lärande. Jag gör också fel men har ingen prestige i det. 

(ip8) 



14 

 

 

 

Kompetensutveckling och att tillvarata den kompetens som finns på arbetsplatsen och i 

organisationen är också viktiga faktorer, liksom att ge medarbetare feedback. Alla chefer 

beskriver att de ger sina medarbetare feedback mer eller mindre regelbundet, dels i 

medarbetarsamtal, dels utifrån specifika arbetsuppgifter. Feedback ges även på möten och när 

man spontant träffar varandra i korridoren eller i fikarummet. Hälften av cheferna säger att de 

bör ge medarbetarna ännu mer feedback, men att det är svårt att hinna med i den utsträckning 

som chefen önskar. När medarbetarna känner att det är roligt att gå till arbetet, då har man 

lyckats, tycker flera av cheferna. ”Det är viktigt att skapa en god kultur, det ska vara roligt att 

gå till jobbet” (ip11). 

 

Som ett stöd i det hälsofrämjande arbetet finns hälsoombud. De är utsedda medarbetare på 

enheten, som genom sitt engagemang och med sin kunskap bidrar till det hälsofrämjande 

arbetet. Hälsoombuden fångar upp tankar, idéer och uppmuntrar medarbetarna att delta i 

hälsofrämjande aktiviteter. Enheterna skiljer sig dock åt beroende på hur engagerade 

hälsoombuden är och vilka möjligheter de har att påverka medarbetarna i en mer 

hälsofrämjande riktning. Friskvårdsersättning och arbetskläder är andra främjande delar, 

enligt cheferna.  

 

Fasta vikarier inom skolan uppger cheferna påverkar det hälsofrämjande arbetet positivt 

genom att minska arbetsbördan vid frånvaro samt att barn och elever känner vikarierna. Enligt 

flera chefer kan det hälsofrämjande arbetet underlättas om det finns en övergripande funktion 

som är sammanhållande för alla hälsoombud. Det skulle underlätta hälsoombudens uppdrag 

och hälsoombud skulle då kunna träffas för att dela erfarenheter och idéer samt få 

kompetenspåfyllnad. Att återinföra friskvård på arbetstid är det flera chefer som önskar. De 

anser att det främjar medarbetarnas hälsa, bl.a. genom att möjliggöra motionsaktiviter i 

samband med lunchrasten.  

 

De flesta chefer upplever att de arbetar hälsofrämjande. De framför vikten av att vara en 

förebild för sina medarbetare genom att inte arbeta för mycket, motionera och ta hand om sig 

själv.  

 

Jag vill vara en god förbild. Jag tar hand om mig själv och lever som jag lär.  Det 

är viktigt med tid för återhämtning och tid för egen träning. Jag har ett eget ansvar 

för att träna. Om jag tränar får jag mer energi vilket gör att jag orkar mer, speciellt 

på min fritid. (ip3) 

 

Det finns dock chefer som beskriver att de inte lever som de lär och arbetar alltför långa dagar 

och helger samt hoppar över lunch och pauser för att hinna med sitt arbete. Cheferna är måna 

om att lyssna in medarbetarnas behov, verka för en struktur och organisation som bidrar till 

att minska stressen, till exempel genom att se över vilket stöd som behövs inom 

grupper/klasser, minska mailmängden genom att chefen riktar och/eller vidarebefordrar mail 

endast till den/de medarbetare det berör. Cheferna säger att de coachar medarbetarna och står 

bakom medarbetare i deras beslut. Flera chefer berättar också att de snabbt försöker ”fånga 

upp” medarbetare som börjar må dåligt. När medarbetare är på väg tillbaka i arbete efter en 

sjukskrivning behöver chefen vara lyhörd inför medarbetarens förmåga, vilket flera chefer 

beskriver att de är, till exempel genom att låta medarbetaren ta rast eller gå på promenad 

under arbetspasset för att orka med. De flesta chefer berättar att de främjar sociala aktiviteter 

för medarbetarna på fritiden, allt från fysisk aktivitet till att ses över en middag eller gå på bio 
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tillsammans. Flertalet chefer trycker även på medarbetarens egenansvar för sin hälsa. Stödjer 

hälsoombuden i deras arbete, uppger flera chefer att de gör. 

 

Cheferna kommunicerar oftast muntligt med sina medarbetare och skickar ut information via 

mail. Alla cheferna beskriver att de har regelbundna möten med sina medarbetare utöver 

arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Några chefer berättar att de har informationsbrev 

som skickas ut till medarbetarna. Flertalet chefer upplever att deras ledarskap påverkar 

medarbetarnas hälsa. En chef berättar att ”medarbetarna uppger att de blivit öppnare, 

gladare och tryggare sen jag tillträdde. Jag tror det påverkar mycket hur jag är” (ip1). 

 

En annan chef säger att stressnivån är relativt hög, men att medarbetarna trots det håller sig 

friska genom att de känner stöd från chefen. En tredje chef skildrar hur hen inspirerar 

medarbetarna till olika aktiviteter, vilket ger resultat för arbetsglädjen och sammanhållningen 

på arbetsplatsen. Några chefer berättar även att de köpt in hjälpmedel för att underlätta den 

fysiska arbetsmiljön, såsom höj- och sänkbara bord, pallar och ståstolar, men ett fåtal 

medarbetare använder dessa hjälpmedel.  

4.1.1 Kompetensutveckling 

Alla chefer nämner vikten av att ständigt kompetensutveckla sig. Det sker bland annat genom 

kurser på högskolan, kortare externa utbildningar, interna utvecklingsinsatser inom 

kommunen, genom att ta del av forskningsrön, litteraturstudier, reflektion och nätverkande. 

Samtliga chefer betonar även vikten av kompetensutveckling för medarbetarna. Det vanligaste 

är att alla medarbetare får en gemensam kompetensgrund. Den gemensamma 

kompetensgrunden kompletteras vid behov med enskilda insatser. 
 

Vi har en kompetensutvecklingsplan som är kopplad till målen och våra 

utvecklingsområden. Besluten kring kommande kompetensutveckling gör jag i 

samverkan med arbetslagsledarna på enheten. Min tanke är också att alla behöver 

få samma kompetensutveckling i grunden för att få kraft att utveckla. Det ger ett 

mer hållbart resultat. (ip3) 

4.1.2 Utmaningar att hantera sitt faktiska tids- och ekonomiska utrymme 

Vad gäller resurser för att utföra arbetet på det sätt som förväntas lyfts ekonomi som ett 

hinder. Ett annat exempel som lyfts är ekonomisystemet. Ibland kan det bli tillskott av pengar 

i slutet av året, vilket då inte hinner användas på ett genomtänkt sätt i verksamheten. Det kan 

även vara så att enheten blir av med pengar i slutet av året. Ytterligare ett hinder är att tiden 

inte räcker till för att utföra allt som förväntas. Ett annat hinder är svårigheten att delegera, 

främst för att det inte finns någon att delegera till. Cheferna vill inte uppta medarbetarnas tid 

så att barn och elever får mindre stöd. Att ha ansvar för något som cheferna inte kan påverka 

lyfts som ett hinder, till exempel berättar hälften av cheferna att de inte kan påverka 

hyressättningen men ska stå för kostnaden. Ett annat hinder som lyfts vid ett par intervjuer är 

samordningsproblem med andra förvaltningar, som på ett eller annat sätt påverkar 

verksamheten. Som exempel nämns socialförvaltningen och fastighetskontoret. 
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Det som cheferna uppger som hinder för att arbeta hälsofrämjande är framförallt tiden. Flera 

chefer beskriver att de deltar i många möten. Det leder, enligt flera chefer till att de inte hinner 

vara i verksamheten så mycket som de önskar. Att cheferna behöver arbeta övertid för att 

hinna med alla arbetsuppgifter är också ett hinder. En chef berättar att hen ibland behöver 

göra en avvägning mellan att kontakta företagshälsovården i relation till de ekonomiska 

resurser som enheten har. Lärarnas arbetstidsavtal lyfts också av några chefer som ett hinder. 

Lärarna upplever att de inte har möjlighet att träffas, vilket leder till stress. Skulle den 

arbetsplatsförlagda tiden öka från 35- till 40 timmar ökar möjligheten att få tid för 

gemensamma möten.  

4.2 Hälsofrämjande ledarskap i organisationen 

”Ibland känns det övermäktigt att vara ensam ansvarig” (ip5). Vad behövs då för att cheferna 

ska kunna fortsätta vara bra chefer och verka länge i sin roll? Cheferna trivs i sin roll, men 

samtliga är eniga om att det är svårt att få arbetstiden att räcka till. Mycket tid går till 

”brandkårsutryckningar” istället för att arbeta med strategi. Flera chefer önskar att de har fler 

personer att delegera arbetsuppgifter till. Ett administrativt stöd tycker de flesta chefer skulle 

underlätta deras uppdrag och göra situationen mer hållbar. De uppger att de då troligtvis blir 

ännu bättre chefer i och med att de får mer tid att stötta och coacha sina medarbetare på ett 

annat sätt än vad som är möjligt idag. Ett par chefer berättar också att trots behovet av 

administrativt stöd så skulle de vid ett eventuellt tillskott av resurser i första hand prioritera 

den pedagogiska verksamheten, där behovet upplevs som störst. 

4.2.1 Kunna påverka organisationen 

Utifrån organisationsnivå berättar cheferna att det är viktigt att kunna påverka. Flertalet av 

cheferna uttrycker att det är ett ensamt arbete att vara förskolechef och rektor. Att ha 

kollegiala nätverk och möten samt att vara samlokaliserade med andra chefer minskar 

upplevelsen av ensamarbete. Att ha möjlighet att träffa andra chefer och föra en dialog om 

verksamhetsfrågor och höra hur de tänker om sitt ledarskap är väsentliga delar. Administrativt 

stöd är en viktig del för att orka vara chef länge. Det är också viktigt att få 

kompetensutveckling för att fortsätta utveckla sitt ledarskap. En chef berättar att för att vara 

en bra och hållbar chef är det viktigt att ha medarbetare med rätt kompetens. Uppdraget har 

förändrats, vilket innebär att man behöver andra kompetenser nu än tidigare. Samordning av 

de centrala årshjulen lyfts som ett förbättringsområde. Ett förslag som framkom är att skapa 

större rektorsområden, där två rektorer utövar ett delat ledarskap. På så sätt minskas känslan 

av att vara ensam. Man har då en kollega i vardagen att bolla och driva utvecklingsfrågor 

tillsammans med. En översyn av chefens arbetsuppgifter är en annan angelägen del, 

exempelvis genom att ta bort arbetsuppgifter som inte är kvalificerade och som någon annan 

med fördel kan utföra.  

4.2.2 Möjlighet till erfarenhetsutbyte 

På gruppnivå uppge cheferna att det är viktigt att träffa andra rektorer eller förskolechefer för 

att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Inom förvaltningen finns en samarbetsform som 
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innebär att förskolor och skolor inom samma geografiska område är indelade i team. Det lyfts 

fram som positivt. 

4.2.3 ”Good enough” 

Ett par chefer berättar att handledning på individnivå är viktigt liksom möjlighet till 

reflektion. Att hitta balansen i arbete och fritid är också viktigt för cheferna. Flera chefer 

beskriver att i och med att de använder sig själv som verktyg i arbetet är det viktigt att fylla på 

med energi för att orka. Vad som ger energi ser olika ut beroende på vem som tillfrågas. Det 

kan t.ex. vara motion, korsord, träffa kollegor och diskutera utvecklingsfrågor, mötet med 

barn/elever och föräldrar, läsa bok och att sova. ”Jag laddar batterierna genom att hoppa in 

som vikarie i verksamheten” (ip2). 
 

Att sätta gränser för sig själv och bestämma när man gjort tillräckligt bra/”good enough” lyfts 

också fram som viktigt.  

 

Det är svårt att alltid räcka till eftersom man har så mycket uppdrag och många 

uppgifter som är viktiga. Prioriteringen är ibland svår. Det går inte att göra allt 

som åligger en utan att prioritera. Vad är viktigast just nu och vissa saker är 

”good enough”. (ip9) 

 

I stort sett alla chefer är tillgängliga dygnet runt. Det framförs inte som ett egentligt problem, 

utan flera tycker att det ingår i rollen som chef. Detta kan dock göra att man ständigt är 

”påkopplad” och beredd att rycka ut om så krävs. Trots att uppdraget är tufft säger de flesta av 

cheferna att de har ett väldigt roligt arbete. Det som lockar med chefsuppdraget är möjligheten 

att påverka och att vara delaktig i att skapa en ännu bättre förskola eller skola. ”Jag valde att 

bli chef eftersom jag ville ha möjligheten att kunna påverka mer. Att kunna förändra och göra 

skillnad” (ip4). 

 

Valde att bli chef för att få vara en del av ett större perspektiv, få helheten. Vara 

med och påverka och driva utveckling. Gillar att ha många saker på gång 

samtidigt och samtidigt ha kontroll. Jag är positiv och vill alltid försöka hitta 

lösningar. (ip6) 

 

Cheferna berättar att de får använda sina kunskaper och erfarenheter i arbetet. Några chefer 

uppger dock att förvaltningen kan dra mer nytta av deras kompetens. Även om den ena dagen 

inte är den andra lik har cheferna en god förståelse för den verksamhet de verkar i och 

erfarenhet som gör att de löser uppkomna situationer. I arbetet utmanas cheferna till att tänka 

nytt och lösa situationer som inte uppstått tidigare. ”Finns alltid saker att utveckla, 

förändring som tillstånd. Det är det som är tjusningen också, att inte är likadant jämt” (ip7). 

Flera av cheferna uppger att de stimuleras av utmaningar. ”Jag har ett väldigt roligt arbete 

och trivs med jobbet. Tycker om utmaningar och att det händer saker” (ip6). Det 

framkommer dock att det saknas utrymme för fysisk återhämtning under ett arbetspass, 

eftersom arbetstempot är så högt.  

 



18 

 

 

 

4.3 Stöd 

När det gäller stöd till chefen har hälften av de chefer som är rektorer en biträdande rektor 

eller ledningsstöd, vilket samtliga förskolechefer saknar. Av de chefer som inte har någon 

biträdande rektor eller ledningsstöd har några administrativt stöd ett par timmar i veckan. 

Många av cheferna beskriver arbetet som en utsatt och tuff roll. Cheferna upplever att de får 

stöd av sin överordnade chef när de har behov av det. Stödfunktioner som HR, ekonomi och 

utvecklare, beskrivs i de flesta fall som kompetenta och bra. Kvalitén på stödet är dock 

personbundet uppger cheferna. Önskemål framförs om att stödfunktionerna vid akuta lägen i 

verksamheten behöver sättas in snabbare. Några chefer lyfter också önskemål om att 

utvecklingsfunktionen ska vara ännu mer i ”framkant” och driva utveckling. Stödet inom IT 

framställs av cheferna som bristfälligt.  

 

Supporten runt omkring såsom ekonom, HR är otroligt viktig för att inte drunkna i 

dessa frågor. Man har någon att fråga och bolla med. Behöver ha den servicen 

omkring sig, på ett nära plan och man behöver inte skämmas för att man inte kan 

allting. (ip11) 

4.4 Mångfacetterat uppdrag 

Förskolechefs- och rektorsuppdraget är ett mångfacetterat uppdrag där samtliga chefer vittnar 

om att de har ansvar för arbetsuppgifter som inte borde ingå i deras uppdrag. Flera av 

cheferna beskriver sin roll som ”alltiallo”, där de dessutom förväntas vara experter inom flera 

områden. Främst är det administrativa frågor och fastighetsfrågor som lyfts fram. Cheferna 

berättar att fastighets- och skolgårdsfrågor tar oproportionerligt mycket tid och att de inte har 

rätt kompetens. Det kan t.ex. röra sig om ventilationsfrågor, var kontakter ska sitta och hur 

planlösningen ska se ut. Andra arbetsuppgifter som med fördel kan utföras av någon annan är 

frågor gällande städning, såsom städavtal, vissa fakturafrågor och statistikuppgifter. Alla 

chefer vittnar om det stora antal mail som kommer varje dag. Flertalet chefer får även många 

mail som ska vidarebefordras till någon annan i verksamheten. I chefernas arbetsuppgifter 

finns uppgifter som de inte kan delegera vidare, dels för att de inte finns någon att delegera 

till, dels för att det p.g.a. tidsbrist inte finns någon annan som hinner utföra uppgifterna.  

 

På frågan om det är klart och tydligt vad som förväntas av cheferna går meningarna isär. ”Jag 

önskar en tydligare rollbeskrivning, vad förväntar sig min chef från mig?” (ip2). Några 

chefer tycker att det kommunala uppdraget är tydligt, medan andra menar att det är otydligt 

och att uppdraget ofta förändras. Flera chefer berättar dock att det finns bra och tydliga 

årshjul, men att dessa inte riktigt hänger ihop. Den röda tråden saknas. Cheferna efterlyser 

bättre samordning mellan de olika stödfunktionerna. Flera aktiviteter från kommun- eller 

förvaltningsledning kan komma samtidigt. Cheferna tolkar detta som ett resultat av att 

stödfunktionerna inte är samordnade om vilka uppgifter som ska begäras av cheferna och när 

det ska ske. Periodvis kräver förvaltningsledning in uppgifter med kort varsel. På grund av 

tidsbrist utförs dessa uppgifter ofta av chefen utan inblandning av medarbetarna. Många 

gånger upplevs den här typen av arbete inte leda till en bättre verksamhet. Cheferna uppger 

också att mycket av informationen som förvaltningen/stödfunktionerna vill ha in kräver 

mycket tid att ta fram. Ibland når inte nya förväntningar eller förändringar från förvaltningen 



19 

 

 

 

fram till cheferna. Alla chefer tycker dock att det är tydligt i såväl skollag som läroplan vad 

som förväntas av dem. Några chefer önskar mer feedback från sin överordnade chef och ett 

par chefer önskar hjälp med att prioritera.  

 

Många av cheferna beskriver sitt uppdrag som ett "omöjligt uppdrag". Det grundade sig 

främst på de begränsade ekonomiska resurserna och att det är svårt att få tiden att räcka till. 

Samtliga chefer redogör för svårigheten att få det statliga- och det kommunala uppdraget att 

harmonisera. Cheferna upplever att det kommunala uppdraget tar mesta tid och att de inte 

fullt ut kan leva upp till det statliga uppdraget, vilket leder till frustration och känsla av 

"otillräcklighet". Alla chefer önskar mer tid för pedagogiskt ledarskap. Ett par chefer 

beskriver att det är en större styrning idag jämfört med tidigare, medan några chefer tycker 

tvärtom. ”Det har varit mer toppstyrt tidigare, men det är bättre nu” (ip7). ”Jag upplever att 

det har blivit mer toppstyrt de senaste åren. Beslut som jag tidigare fattade måste jag idag 

stämma av först” (ip8). Några chefer upplever att friheten som chef har krympt och 

majoriteten av cheferna upplever att de administrativa uppgifterna har ökat och fortsätter att 

öka. Cheferna lyfter också att det finns många olika IT-system och dessa är inte alltid 

synkroniserade.  

4.5 Pressade arbetsvillkor 

På frågan om hur arbetsvillkoren är för chefer inom förskola och skola svarar alla att det är en 

hög arbetsbelastning med mycket ansvar.  ”När det stormar i vardagen står man ensam och 

har ingen att bolla med” (ip1). 
  

Det är en relativt hög arbetsbelastning, men det påverkar inte mig i så stor 

utsträckning, eftersom jag är en person som trivs och får energi av att ha många 

bollar i luften och ha ett tempo. (ip3) 
 

Flera chefer beskriver att de känner press från flera håll samtidigt. Många av cheferna uppger 

också att det är svårt att hinna göra allt som förväntas, samtidigt som de förtydligar att det 

ligger ett ansvar på dem själva som chefer att begränsa och prioritera.  

 

Det är press från alla olika håll från elever, föräldrar, medarbetare, överordnad 

chef och från riksnivå. Svårt så att vara till lags och göra allt som man förväntas, 

men så ligger ett ansvar på mig att begränsa och prioritera och det kan jag aldrig 

frånsäga mig, att jag har ett stort ansvar. Men det är en tjänst i blåsväder och man 

får ta mycket stryk. (ip2) 

 

Samtliga cheferna arbetar mer än 40 timmar per vecka. De flesta uppger att de arbetar mellan 

45-50 timmar i veckan. Det finns dock chefer som arbetar 65 timmar per vecka. ”Inget 8-17 

jobb direkt” (ip10), som en av cheferna uttrycker det. Att arbetsdagarna sällan blir som 

planerat framgår tydligt. För att hinna med alla arbetsuppgifter och ha möjlighet att arbeta 

ostört arbetar flertalet av cheferna längre dagar och tar sedan med arbete hem, som de utför på 

kvällen eller på helgen. En chef uttrycker att när det är mycket som händer: 
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Det känns som att sitta i en rävsax. Om inte arbetsuppgifterna blir utförda faller 

allt och då drabbas elever och lärare i slutändan. Känns som att jag sopar i stället 

för att arbeta strategiskt. Jag behöver ett administrativt stöd. (ip7) 
 

Hälften av cheferna berättar att de är tillgängliga dygnet runt ifall medarbetarna behöver få 

tag på dem. De som arbetat länge som chef uppfattar sig ha blivit bättre på att koppla bort 

arbetet när de är hemma. De upplever också och att de har blivit bättre på att prioritera mellan 

arbetsuppgifter jämfört med när de var nya som chefer. De ser även att nya förskolechefer och 

rektorer har det tufft att prioritera bland allt som ska utföras.  

4.5.1 Delad uppfattning om tydlighet i målen och mandat 

Målen från förvaltningen beskrivs av vissa chefer som tydliga, medan andra chefer upplever 

att det finns otydligheter. Några chefer beskriver svårigheten i att veta vilka av målen som 

skall uppnås och vilka av målen som bör uppnås. Flera chefer uppger att de ekonomiska 

kraven från förvaltningen går stick i stäv med chefernas sammantagna uppdrag. Det kan också 

komma uppdrag från andra håll, där cheferna har svårt att avgöra vilken prioritet uppdragen 

har. Dock beskriver cheferna att verksamhetens mål är tydliga för medarbetarna. Det gäller 

såväl målen i läroplanen som enhetens mål. När målen är tydliga för medarbetarna och när det 

finns förutsättningar att arbeta efter målen, påverkas hälsan positivt. Cheferna berättar att 

medarbetarna får kännedom om målen bl.a. vid genomgångar och diskussioner på 

arbetsplatsträffar, på kompetensutvecklingsdagar, på medarbetarsamtal och att målen ständigt 

är närvarande i vardagen. En av cheferna berättar att det på arbetsplatsen finns en mapp med 

skollagen, enhetens pedagogiska idé, läroplan, verksamhetsplan, enhetens 

kvalitetsredovisning och arbetsplan. Allt finns lättillgängligt och medarbetarna kan med 

lätthet se och följa den röda tråden i dessa styrdokument. En annan chef uppger att de har 

pedagogiska samtal, som chefen eller försteläraren leder, där fokus ligger på skolans uppdrag.  

 

De flesta chefer tycker att de har mandat att påverka sin verksamhet, men uppger samtidigt att 

det statliga och det kommunala uppdraget ibland krockar. ”Det statliga uppdraget är det 

viktigaste, det är därför jag är här” (ip4). Möjligheterna att påverka sina arbetsuppgifter 

upplevs olika. Några chefer upplever att de kan påverka arbetsuppgifterna i hög grad medan 

andra upplever det styrt, dels av skollagen och av kommunen, dels p.g.a. de ekonomiska 

förutsättningarna som påverkar deras möjlighet att till exempel anställa fler medarbetare. 

”Jag har jättemycket mandat, men inte förutsättningar i realiteten, ekonomi eller andra 

faktorer som styr” (ip1). 

4.5.2 Att vara tillgänglig 

Alla chefer uppger att de är tillgängliga för barn/elever, föräldrar och medarbetare. Flertalet 

chefer berättar att deras dörr alltid är öppen, att det kan vara svårt att få tag i dem via telefon, 

men att de alltid ringer upp. Mail är det lättaste sättet att nå cheferna på. ”Som chef behöver 

man vara nåbar om något händer. Vill att medarbetarna ringer om det behöver, även om det 

är kväll och helg” (ip6). Några enheter har även en facebook-grupp för att informera varandra 

och sprida goda idéer. Cheferna fikar tillsammans med medarbetarna och är ute i 
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verksamheten så ofta som de har möjlighet. Dock önskar cheferna att de hinner vara ute mer i 

verksamheten. ”Jag har dåligt samvete över att jag inte är tillräckligt i verksamheten” (ip12).  

 

Jag stänger aldrig dörren till mitt kontor, såvida jag inte har ett möte på rummet. 

Jag försöker även att vara så tillgänglig som möjligt via telefon och mail. Mina 

medarbetare vet att de alltid är välkomna och att min dörr är öppen. (ip5) 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter chefer inom kommunal förskole- och 

skolverksamhet har att påverka sin situation och sitt handlingsutrymme för att kunna arbeta 

med ett hälsofrämjande ledarskap. De två frågeställningar som ställdes är ”Hur beskriver 

cheferna inom den kommunala förskolan och grundskolan förutsättningarna för det egna chef- 

och ledarskapet?” och ”Hur påverkar chefers handlingsutrymme möjligheten att arbeta med 

ett hälsofrämjande ledarskap?”. 

 

För att få en djupare förståelse och möjlighet att ställa följdfrågor valdes en kvalitativ ansats. 

Som metod användes semistrukturerade intervjuer. Frågorna i intervjuguiden baseras på 

ARIA-metoden som har ett handlingsteoretiskt synsätt. Frågorna i ARIA är väl beprövade, 

vilket stärker trovärdigheten. I intervjuguiden fanns även ett antal semistrukturerade frågor 

om hälsofrämjande ledarskap. En fördel med intervjuer som metod är att man kan observera 

kroppsspråk och tonläge hos respondenten. Genom att ha semistrukturerade frågor utvecklar 

respondenterna resonemanget kring sina svar och de kan samtidigt fritt berätta, vilket bidrar 

till en fördjupad insikt. Begränsning med en kvalitativ metod är att generaliserbarheten av 

resultatet minskar. En annan kritik mot kvalitativ metod är att den är subjektiv, eftersom 

resultatet baseras på forskares tolkning (Bryman 2011). Då avsikten i den här studien inte är 

att generalisera resultatet, utan få en fördjupad förståelse och göra tolkningar av den sociala 

verklighet respondenterna befinner sig i, är en kvantitativ metod inte aktuellt.  

 

Urvalet till studien gjordes genom att i en kommun i mellansverige identifiera tolv chefer på 

enheter med låg till medelhög sjukfrånvaro och som arbetat minst ett år som chef på enheten. 

De har den yrkesroll som är relevant för den här studien. Anledningen till att urvalet enbart 

genomfördes inom de kommunala utförarna är för att få en insikt om hur förutsättningarna 

inom den kommunala sfären ser ut.  

 

Intervjuerna genomfördes enligt en fastställd intervjuguide, vilket innebär att samtliga chefer 

fick samma frågor. Det påverkar tillförlitligheten i studien positivt. Samtliga chefer fick 

frågorna före intervjun för att ha möjlighet att tänka igenom svaren innan. Några av cheferna 

hade förberett sina svar, medan andra inte hunnit läsa igenom frågorna före intervjun. Genom 



22 

 

 

 

att intervjuerna spelades in kunde uppmärksamheten fullt riktas mot respondenten. Därefter 

avlyssnades materialet och transkriberades vilket ökat tillförlitligheten (Symon & Cassell, 

2013). 

 

För att skilja ut de faktiska arbetsförhållandena från individens egen värdering av sin 

arbetssituation användes ett externt perspektiv. Som analysmetod användes en latent 

kvalitativ innehållsanalys där materialet tolkades genom att på ett strukturerat sätt dela upp 

texten i meningsbärande enheter. Därefter minskades textmängden för att hitta kärnan i 

materialet. Med ett externt perspektiv och latent innehållsanalys skapas en ökad och djupare 

förståelse, vilket inte på samma sätt är möjligt vid en kvantitativ studie (Bergström & Boréus, 

2012). Innehållsanalys är en anpassningsbar metod då den kan användas vid exempelvis 

analys av innehåll, dokument, foton, textartiklar m.m. Bryman (2011) menar även att 

innehållsanalysen är objektiv och att den inte bygger på forskarens egna antaganden. 

Nackdelar med innehållsanalys är dock att kvaliteten på innehållsanalysen påverkas av 

materialet som analysen bygger på. Det är därför viktigt att materialet håller en hög kvalitet. 

Det är också svårt att utarbeta en kodningsmanual som är helt objektiv. Forskarens subjektiva 

tolkningar innebär att metodens objektivitet minskar (Bryman, 2011).  

 

Tolv respondenter räckte för att få ett mättat material och därmed uppfylla studiens syfte. 

Eftersom resultatet baseras på intervjuer som är genomförda inom samma kommun kan det 

vara svårt att generalisera resultatet utanför kommunens förskole- och grundskolverksamhet. 

Dock menar Larsson (2009) att det finns olika sätt att generalisera på.  Resultatet i denna 

studie kan generaliseras genom ”context similarity”, alltså mönsterigenkänning. 

Genom att fånga viktiga nyanser i studien, som även kan uppträda i ett nytt sammanhang, kan 

upptäckterna i denna studie användas i ett liknande fall.  Det är alltså tänkbart att använda 

delar av forskning och generalisera till ett nytt sammanhang (Larsson, 2009). Utifrån att 

forskning inom området påvisar liknande resultat som denna studie finns det förutsättning för 

viss relevans för förskole- och grundskoleverksamheter inom andra kommuner och möjligtvis 

även inom andra branscher. Dock var syftet att undersöka frågeställningarna inom just denna 

kommun för att sedan arbeta vidare med resultatet inom berörda förvaltningar.  

 

Jag har en viss förförståelse inom området, då jag har arbetat med ledarskapsfrågor tidigare, 

dock har jag arbetat inom kommunen endast sex månader när studien genomfördes så 

förskolechefers och rektorers arbetssituation är tämligen ny för mig. Vid intervjusituationen 

bör forskaren ha ett öppet sinne likväl som under analysen, dock kan förförståelse påverka 

öppenheten (Bergström & Boréus, 2012). Genom att ställa följdfrågor och noga lyssna in det 

respondenten svarar försökte jag hålla ett öppet sinne. Att hålla ett öppet sinne under 

intervjuerna underlättades av att jag inte har någon detaljkunskap om förskolan- och skolans 

organisation och uppdrag. 

 

Ett hot mot validiteten är social önskvärdhet, d.v.s. att respondenten försöker framställa sig på 

bästa möjliga sätt. Eller att respondenten väljer att svara på ett sätt som hen tror ska göra 

forskaren nöjd. Man ska alltid vara medveten om att man som forskare kan påverka 

respondenten (Symon & Cassell, 2013). Att jag arbetar inom kommunen kan också påverka 

svaren, men jag har varit tydlig med att alla är garanterade anonymitet. I denna studie 

upplever jag cheferna positiva till att dela med sig av sin uppfattning av sin situation. 

Samtliga respondenter föreföll trygga i sin roll och ärliga i sina svar. För att underlätta för 

cheferna fick de bestämma plats och tid för intervjuerna. Samtliga intervjuer utom en skedde 
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på chefens kontor vilket är en miljö där chefen bör känna sig trygg. Min bild är att 

intervjusituationen präglades av en god dialog och att stämningen var avslappnad och 

tillitsfullt.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att cheferna har en likartad syn på förutsättningar för det egna chefs- och 

ledarskapet. De flesta chefer uppger att de har en frihet i sitt uppdrag och ett relativt stort 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet påverkas dock av uppsatta mål, ansvar och de 

resurser som cheferna har till sitt förfogande för att nå målen. I likhet med det som framkom i 

Waldenström, Björk & Corin (2014) forskning har cheferna inom förskola och skola uppdrag 

och mål som styrs av ett omfattande regelverk från både stat och kommun. Samtliga chefer i 

min studie lyfter utmaningen i att få det statliga uppdraget och målen att samverka med de 

kommunala. Cheferna har svårt att fullt ut leva upp till det statliga uppdraget, vilket leder till 

frustration och en känsla av otillräcklighet.  

 

Några av cheferna tycker att målen blivit mer detaljerade, vilket leder till ett mindre 

handlingsutrymme. I likhet med resultatet från Waldenström, Björk & Corin (2014) beskriver 

flertalet av cheferna svårigheten med att ha en budget i balans och samtidigt leva upp till 

målet om att ge varje elev det stöd hen behöver för att nå kunskapsmålen. Sådana 

målkonflikter minskar chefens handlingsutrymme och möjlighet att prioritera i arbetet. Andra 

likheter med resultatet från Berntson, Wallin & Härenstams (2012) forskning och 

Waldenström, Björk & Corins (2014) forskning är chefernas beskrivning av det ökade antalet 

administrativa arbetsuppgifter. Dessa uppgifter upptar en stor del av chefernas arbetstid. 

Eftersom cheferna ofta saknar någon att delegera uppgifterna till gör chefen dessa själv. Även 

om arbetsuppgifterna i sig kan vara viktiga och meningsfulla blir det tillsammans med övriga 

arbetsuppgifter för mycket. Vissa chefer uppger att det kan vara svårt att prioritera bland 

uppgifterna, vilket även Waldenström, Björk & Corins (2014) forskning vittnar om. Risken 

om arbetsgivaren inte hjälper till att prioritera är att chefen får hantera eventuella 

målkonflikter själv. För att hinna med alla arbetsuppgifter arbetar cheferna längre arbetsdagar 

och tar med arbete hem. Det finns därmed en obalans mellan mål och resurser, vilket är ett 

hinder för att skapa handlingsutrymme. Idag upplever kommunen chefsomsättningen inom 

förskola och skola som relativt hög. Risken är att chefsomsättningen fortsätter om cheferna 

inte upplever att de har rätt förutsättningar.  

 

Möjligheten att arbeta hälsofrämjande är en drivkraft hos flertalet av de intervjuade cheferna. 

Även om de inte sätter den etiketten på sitt ledarskap ger deras beskrivning av hur de arbetar 

direkta kopplingar till ett hälsofrämjande ledarskap. De tycker att det är viktigt att ge 

medarbetare ett handlingsutrymme och samtliga chefer beskriver vikten av att skapa 

delaktighet. Deras beskrivningar visar att de är måna om att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för sina medarbetare. Det hälsofrämjande ledarskapet visar sig exempelvis i att 

verksamhetens mål är väl kända för medarbetarna, det finns en regelbunden dialog mellan 

medarbetare och chef samt att medarbetarna har inflytande över sina arbetsuppgifter. 

Cheferna beskriver att de inte detaljstyr utan litar till sina medarbetares kompetens. Genom 

ovanstående delar skapas begriplighet enligt KASAM (Hansson, 2010). Samtliga chefer 

trycker på vikten av kompetensutveckling och att medarbetarna får möjlighet att utvecklas i 
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sina roller. Cheferna uppger också att de ger medarbetarna stöd och feedback. Dock uppger 

flera av cheferna att de kan bli bättre på att ge feedback. Cheferna beskriver också att de är 

tillgängliga. Dörren till deras rum är öppen, de kan nås via telefon och mail. Dock begränsas 

chefernas möjlighet till viss del av tids- och resursbrist. Genom att medarbetarna får 

kompetensutveckling, känner att chefen är närvarande och ger stöd samt att cheferna ger 

medarbetarna mandat och accepterar misstag gör att hanterbarheten i arbetssituationen ökar. 

Ett flertal chefer berättar att de aktivt arbetar för att skapa engagemang genom arbetsglädje 

och trivsel på arbetsplatsen, vilket leder till meningsfullhet. Att arbeta med att utveckla barn 

och elever inom förskola och skola och bidra i samhällsutveckling är också en viktig del i 

meningsfullheten. Genom att cheferna arbetar på ett sätt som ger förutsättningar för 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkas stressnivån och sjukfrånvaron minskar 

samtidigt som välbefinnandet hos medarbetarna ökar (Antonovsky, 2005). 

 

Enligt Dunér och Nordström (2006) är resurser ett krav för att chefer ska ha 

handlingsutrymme. Flertalet av cheferna uppger att om de kunde prioritera bort vissa 

uppgifter eller delegera dem skulle det skapas ett större handlingsutrymme och ökad 

möjlighet att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap. Detta stöds av Dellve, Skagert och 

Erikssons (2013) forskning som visar att chefer ofta saknar tid och resurser för att arbeta fullt 

ut med ett hälsofrämjande ledarskap. Vidare konstaterar Dellve, Skagert och Eriksson (2013) 

att för att öka möjligheten att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap är det viktigt att chefer 

har handlingsutrymme samt att de använder det. Handlingsutrymmet skiljer sig också åt 

beroende på vilken enhet man är chef, vilket geografiskt område enheten finns inom, tillgång 

till administrativt stöd, antal medarbetare och ekonomiska förutsättningar. Klart är att 

handlingsutrymmet som cheferna har påverkar möjligheten att arbeta med ett hälsofrämjande 

ledarskap. Hur aktivt cheferna väljer att använda sitt handlingsutrymme för att arbeta med ett 

hälsofrämjande ledarskap skiljer sig något åt. För att möjliggöra ett hälsofrämjande ledarskap 

krävs resurser och stöd i organisationen (Dellve & Wikström, 2009). Som ett stöd i det 

hälsofrämjade arbete finns hälsoombud på arbetsplatserna. För att stödja hälsoombuden i 

deras uppdrag önskar flera chefer en övergripande resurs som arbetar med hälsofrämjande 

frågor och har ett nätverk med kommunens alla hälsoombud. På så sätt skulle förutsättningar 

för att arbeta med en god hälsa öka.  

 

För att cheferna ska bibehålla och fortsätta att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap är det 

viktigt att de upplever kraven som möjliga, att de har stöd från ledningen och att ledningen 

lyssnar. Dessa resultat är samstämmiga med Eriksson, Axelsson & Bihari Axelssons (2010) 

forskning. Det är också viktigt att det finns väl fungerande kontaktvägar till ledningen precis 

som Forsberg Kankkunens (2009) forskning visar. En annan väsentlig del är möjligheten till 

återhämtning och reflektion för både chefer och medarbetare.  

   

När cheferna beskriver en vanlig arbetsvecka står det klart att det aldrig blir som cheferna 

planerat. Det strategiska arbetet får ofta prioriteras ned. Tidigare forskning visar att mycket av 

chefernas tid går åt till händelsestyrt arbete, snarare än att arbeta med strategisk utveckling 

och planering av verksamheten (Holmberg & Tyrstrup, 2010). Att det uppstår oförutsedda 

händelser i förskolan och skolan är en del i uppdraget, men om man upplever en tydlighet i 

styrningen och uppdraget kommer man troligtvis vara bättre förberedd i det händelsestyrda 

arbetet. Neu Morén, Hansson & Stråbergs (2012) forskning visar att administrativt arbete tar 

mycket av cheferas tid, vilket även stämmer med resultatet i denna studie. Forskningen visar 

även att belastningen på rektorer ökar och fler uppgifter och mer ansvar läggs på chefsrollen. 
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”Rektorns roll har förändrats, men organisationen har inte utvecklats i takt med chefsrollen” 

(Morén, Hansson & Stråbergs (2012). Samma forskning visar att rektorernas arbetstid till stor 

del går till lokalfrågor, ta del av informationsmaterial, läsa mail, svara i telefon, ärenden kring 

elever i behov av särskilt stöd, schemaläggning, kvalitets- och resultatrapporter personal- och 

ekonomifrågor. Det leder till att mindre tid återstår till ledning, stöd i det pedagogiska arbetet 

och verksamhetsutveckling. Samma bild framträder tydligt i den här studien. Såväl 

förskolechefer som rektorer lägger mycket tid på lokal- och skolgårdsfrågor. Det är också ett 

område där cheferna inte har den kompetens som behövs. Cheferna vill istället använda tiden 

till det pedagogiska ledarskapet, att vara mer i verksamheten och fortsätta att utveckla 

verksamheten. Detta stämmer väl med Neu Morén, Hansson & Stråbergs (2012) forskning. 

Att använda chefernas tid till lokalfrågor är knappast det mest effektiva resursanvändandet, 

dels ur kostnadssynpunkt, dels för att de inte har rätt kompetens. För att kvalitetssäkra borde 

istället personer med rätt kompetens utföra dessa arbetsuppgifter. Att utföra arbetsuppgifter 

som man inte har kompetens för och kontroll över leder ofta till stress och kan leda till ohälsa. 

 

För att skapa ett hållbart chefs- och ledarskap behövs en översyn av vilka arbetsuppgifter som 

bör ingå i ett chefsuppdrag. Möjlighet till administrativ avlastning är en viktig del liksom en 

ökad tydlighet om vad som förväntas av cheferna. När cheferna inte vet vad som förväntas av 

dem försämras deras möjlighet att prioritera och insikten i vilket handlingsutrymme som finns 

minskar därmed. Att arbetsuppgifter kan framstå som omöjliga kan till viss del bero på att 

förväntningar och mål är otydliga eller att tiden för att utföra arbetsuppgifter är för kort. 

Feedback och bollplank framkom som viktiga delar. Handledning, mentorskap eller coaching 

är andra viktiga delar. För att hålla chefernas utvecklingsengagemang vid liv är det viktigt att 

enheter som t.ex. ligger långt fram inom IT får fortsätta driva utveckling och inte behöva 

invänta andra enheter. De flesta av cheferna har sin telefon påslagen dygnet runt och läser 

mail på kvällar och helger. Även om det kan vara tryggt för medarbetarna att veta att chefen 

alltid går att nå kan den ständiga tillgängligheten och att ständigt vara ”på tå” på sikt påverka 

chefernas hälsa negativt. Waldenström & Härenstam (2008) menar att det är viktigt som chef 

att stödja balansen mellan förväntningar och krav som påverkar medarbetarnas arbetsvillkor. 

Utifrån det som framkommit i intervjuerna är min bild att cheferna arbetar aktivt med att 

skapa en balans mellan förväntningar och krav som påverkar medarbetarnas arbetssituation. 

En konsekvens blir att chefen tar på sig fler uppgifter som de inte vill belasta medarbetarna 

med. Trots att uppdraget är tufft säger ändå majoriteten av de intervjuade cheferna att de har 

ett roligt arbete och att de stimuleras av utmaningarna i arbetet. 

5.3 Slutsats 

I den här studien uppfattas cheferna som mycket lojala mot verksamhet och arbetsgivare. 

Deras motivation är att göra skillnad och att vara med och påverka. Mångfalden av mål som 

styr förskolans och skolans verksamhet skapar ibland obalans, men även målkonflikter. 

Målkonflikter minskar handlingsutrymmet för chefen. De administrativa uppgifterna som 

läggs på cheferna är betungande och upplevs ibland som mindre meningsfulla. Den tiden 

behövs bättre för att driva pedagogisk utveckling och utöva ett pedagogiskt ledarskap, vilket 

är en väsentlig del av chefernas uppdrag. Genom att avlasta cheferna med administrativa 

arbetsuppgifter ökar även möjligheten att fokusera mer på det som främjar hälsa. Team-
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träffarna på de geografiska områdena lyfts fram som värdefulla, dels minskar det känslan av 

ensamhet, dels bidrar det till ett lärande. Det är en framgångsfaktor att såväl chef som 

medarbetare får det stöd man behöver och inte förglömma att även cheferna är medarbetare.  

Cheferna arbetar till stor del med ett hälsofrämjande ledarskap, men deras handlingsutrymme 

är delvis begränsat p.g.a. tidsbrist och ekonomiska förutsättningar. Eftersom arbetstempot är 

högt och chefens arbete i vardagen i stor omfattning är händelsestyrt, är det viktigt att planera 

och avsätta tid och resurser för ett hälsofrämjande arbetet. Som ett stöd i det hälsofrämjande 

arbetet kan cheferna använda hälsoombudens kompetens och ge dem ansvar att driva delar av 

detta arbete. Här skulle även en övergripande kompetens som arbetade med hälsofrämjande 

frågor vara en viktig resurs. 

Chefernas egen situation är inte alltid hälsofrämjande. Det förhållandet behöver lyftas för att 

kunna ha chefer som ”håller i längden” och minska chefsomsättningen. Samtliga chefer 

arbetar mycket och tar hem arbetsuppgifter för att hinna med. Att arbeta övertid är ett hinder 

för att kunna skapa handlingsutrymme. Genom att ständigt vara tillgänglig kopplar cheferna 

sällan bort arbetet helt. De har förväntningar från flera håll, men lösningen ägs ibland av 

någon annan t.ex. fastighetskontoret. Då saknar cheferna kontroll, vilket leder till att 

hanterbarheten minskar. Meningsfullheten i chefernas arbete förefaller vara deras stora 

drivkraft, att kunna göra skillnad för barn/elever och göra förskolan och skolans verksamheter 

ännu bättre. Cheferna uppger att de har stöd från sin överordnade chef, vilket är viktigt för att 

öka hanterbarheten. Begripligheten ökar t.ex. genom tydliga mål och strukturer, vilket betyder 

att vissa chefer i studien har en större känsla av begriplighet än de chefer som upplever att 

målen är otydliga och att det inte finns någon tydlig och välfungerande struktur. Det är 

väsentligt att se över varför uppdrag och mål ibland upplevs otydligt. Begripligheten kan 

också påverka det subjektiva handlingsutrymmet. När man har handlingsutrymme som gör att 

man kan påverka och ha balans mellan omgivningens krav och den egna förmågan, då skapas 

goda förutsättningar för en hållbar hälsa. 

Slutligen ser jag det från ett samhällsperspektiv som angeläget att föra en övergripande 

diskussion utifrån Forsberg Kankkunens forskning om ekonomiska medel och storlek på 

arbetsgrupp. Stor betydelse har också hur kontaktvägar till högsta tjänstemannaledning och 

politiska ledningen ser ut och fungerar. Att skapa likvärdiga förutsättningar för kvinno- och 

mansdominerade verksamheter i en organisation där man står för ”Tillgänglighet, mångfald 

och jämställdhet” är också viktigt att beakta. 

5.4 Förslag på framtida forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka om det finns någon kommun där förskolecheferna och 

rektorerna har mer administrativ avlastning. Då skulle en jämförande studie kunna 

genomföras för att undersöka om de cheferna har handlingsutrymme som de tar tillvara och 

faktiskt arbetar mer hälsofrämjande. I studien framkom att de flesta av cheferna ser det som 

en självklarhet att ständigt vara tillgängliga via mail eller telefon. Vad är det som gör att det 

ses som en naturlig del av uppdraget som chef att läsa mail det sista man gör innan man 

somnar eller ha jobbtelefonen på under helgen? En annan intressant del att studera vidare är 

hur man väljer att prioritera. Några av de erfarna cheferna i studien uppger att de har blivit 
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bättre på att prioritera jämfört med sina nyare kollegor. Det är intressant att närmare studera 

på vilken grund de mer erfarna cheferna prioriterar, vad de prioriterar bort eller effektiviserar 

och på vilket sätt.  
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BILAGA 1 

 
 
INTERVJUGUIDE 

 
1. Bakgrund 

 Bakgrund, utbildning och position, hur länge i denna position. 

 

2. Arbetsplatsen och organisationen  

 Beskriv din arbetsplats 

 Vem är din chef överordnade chef? Hur mycket kontakt har ni? 

 Hur många är du chef över?  

 Har du något ledningsstöd i form av bitr. rektor/samordnare etc.? 

 

3. Arbetsåtagande  

 Berätta vad du gör på jobbet. Hur ser en vanlig dag (arbets- vecka/månad/period) ut?  

 Hur många timmar arbetar du per vecka eller månad?  

 Hur ser arbetsvillkoren ut för dig som chef? 

 

4. Ledarskap 

 Din roll som enhetschef? Kan du beskriva din roll, ditt ledarskap. Ge exempel. 

 Kan du beskriva några svårigheter i din roll som chef? Ge exempel. 

 Vad är det är som lockar dig att vara chef? Vad är det som motiverar dig? 

 Hur utvecklar du ditt ledarskap, exempelvis genom utbildning? 

 Hur ger du förutsättningar och arbetar med medarbetarnas kompetensutveckling? 

 Anser du dig vara tillgänglig för medarbetare, barn/elever och föräldrar? På vilket 

sätt? 

 På vilket sätt får medarbetarna kunskap om förskolan/skolan och sitt uppdrag?  

 Hur och när ger du medarbetarna feedback?  

o Vad handlar feedbacken om?  
 

 Hur ser stödet ut från dig till dina medarbetare?   

 I vilken grad är medarbetarna delaktiga i förskolans/skolans uppdrag?   

 Hur får dina medarbetare inflytande över sina arbetsuppgifter?  

o Vilka arbetsuppgifter?  

o När de ska utföras?  

o Hur de ska utföras?  
 

 Beskriv relationen mellan dig och medarbetarna   

 Hur stimulerar du medarbetarna i deras måluppfyllelse?  
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5. Kommunikation och samspel 

 På vilket sätt väljer du att kommunicera främst? Hur sprider du informationen till 

personalen, via informellt/formellt forum? 

 Kommunikation mellan dig som chef och medarbetarna. Hur motiverar du 

medarbetarna till en god kommunikation? 

 Träffar du dina medarbetare dagligen? Om inte hur ofta? Vad har det 

fördelar/nackdelar? 

 

6. Mål  

 Vilka är målen med den här verksamheten?  

 Vilka mål har förvaltningsledningen?  

 På vilket sätt mäts det om man uppfyller målen?  

 På vilket sätt styr resurser (tid, pengar, kunskap? ) 

 Finns det formella mål som skiljer sig ifrån dem som i praktiken styr vad du gör?  

 

7.  Mentala krav och möjligheter  

 Beskriv hur dina kunskaper och erfarenhet kommer till användning i ditt arbete.  

 

8. Inflytande 

VAD  

 Anser du att du själv har mandat att påverka din verksamhet? Ge exempel. 

 Kan du påverka vilka arbetsuppgifter som ska ingå i ditt arbetsåtagande?  

 Finns det arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete som du inte tycker borde ingå och i så 

fall; varför?  

 Finns det omvänt arbetsuppgifter som inte utförs eller utförs av någon annan och som 

du skulle tycka vara lämpligt att de gjordes av dig?  

HUR 

 Kan du välja på vilket sätt arbetsuppgifterna utförs? Finns det verktyg eller arbetssätt 

som är bättre? Varför används inte dessa?  

NÄR 

 Kan du själv bestämma arbetstider och när vissa arbetsuppgifter utförs, eller är du 

beroende av andra?  

VAR 

 Kan du välja att distansarbeta eller välja att jobba ostört i enskilt rum?  

 Är det något som saknas för att du ska kunna balansera krav och ansvar, och för att 

kunna göra ett bra jobb?  
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9. Hinder  

 Är det klart och tydligt vad du ska göra i ditt arbete?  

 Finns det resurser att utföra jobbet på det sätt som du förväntas?  

o Vad saknas?  

 Vad säger din överordnade chef om den här situationen?  

 Hur ofta jobbar du övertid?  

 

10. Social interaktion  

 Med vilka har du regelbundna, nödvändiga, arbetsmässiga kontakter, för att kunna 

utföra dina arbetsuppgifter?  

 Samarbetar du med andra förskolechefer/ rektorer inom Västerås stad? 

 Hur ofta, eller hur stor del av arbetstiden har du sociala kontakter?  

 Betydelsefulla nätverk? Hur ser de ut? 

 Hur många har du kontakt med?  

 Vilken typ av kontakt är det?  

 Hur varaktiga är dessa kontakter?  

 

11. Stöd 

 Upplever du att du har stöd i ditt arbete? 

o Inom organisationen så som överordnad chef, HR, ekonom, utvecklare 

o Utanför organisationen  

 

12. Salutogent ledarskap 

 Vad innebär ett hälsofrämjande/salutogent ledarskap för dig? 

 Vilka faktorer anser du är viktigast för ett hälsofrämjande ledarskap? 

 Upplever du att du arbetar hälsofrämjande? Skulle du kunna beskriva hur? Finns det 

några hinder? 

 Vilken kompetens eller hjälpmedel anser du som förskolechef/rektor att du behöver 

för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap? 

 Hur upplever du dina medarbetares hälsa på din avdelning? 

 Hur upplever du att ditt ledarskap kan påverka dina medarbetares hälsa?  

 Vad behövs för att du ska kunna vara en bra chef och kunna verka länge i din roll? 

o Personligt plan  

o Organisation och struktur (formellt och informellt) 

o Kompetens, utveckling, kunskap 

 Vad av ovanstående behov/friskfaktorer finns idag på din enhet respektive i Västerås 

stad och hur fungerar de? 

 Vad av ovanstående behov/friskfaktorer saknas eller skulle behöva utvecklas? 
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