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SAMMANFATTNING 

 

Denna kvalitativa uppsats belyser mellanchefers upplevelse av implementering av ett 

hälsofrämjande ledarskap i en Socialförvaltningskontext. Uppsatsen grundar sig på nio 

semistrukturerade intervjuer. Kontexten är viktig för denna studie för att finna den 

sociologiska problematiken om och hur mellanchefers arbetssituation i offentlig sektor kan 

komma att påverka upplevelsen av implementeringen av ett hälsofrämjande ledarskap. Syftet 

med uppsatsen grundar sig på ett projekt den aktuella kommunen startade som ett sätt att öka 

välbefinnande och hälsa på arbetsplatser för alla medarbetare. Projektet kallat Hälsofrämjande 

arbetsplatser startade 2014 och avslutades 2016. Projektets fokus var hälsofrämjande 

arbetsinsatser och friskvårdsarbete samt en ledarskapsutbildning i hälsofrämjande ledarskap 

till alla mellanchefer i Luleå kommun. Det hälsofrämjande ledarskapet kan beskrivas med 

egenskaper såsom tydlighet, målsättning, lyhördhet samt vikten av kommunikation.  

 

Implementering betyder bland annat att genomföra och förverkliga samt att det som 

genomförs eller förverkligas får den verkan och effekt som är avsedd och önskad. Grunden till 

begreppsramen kring implementering handlar om att genomföra och förverkliga en ny metod 

eller ett nytt program i en ordinarie verksamhet. Det krävs både resurser, tid och uppföljning. 

Resultatet i denna uppsats visar att implementeringen av ett hälsofrämjande ledarskap har 

stött på en rad klassiska implementeringsproblem, vilket verkar medföra att det nya 

arbetssättet inte används i praktiken fullt ut. Dels hade implementeringen av det 

hälsofrämjande ledarskapet i den aktuella kommunen kanske behövt ses likt en hel process i 

sig vilken involverat olika nivåer. Och dels hade förutsättningarna i organisationen kanske 

behövt ses över. Genom att balansera enhetschefernas kravfyllda roll tillsammans med en 

ökad grad av kontroll samt ge en djupare förståelse för vad hälsofrämjande ledarskap är och 

hur detta kan integreras i den vardagliga verksamheten kan komma att skapa det 

hälsofrämjande förhållningssätt vilket den aktuella kommunen strävar efter. Avslutningsvis 

handlar det om det lilla i det stora, att se delarna i helheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: hälsofrämjande ledarskap, implementering, delaktighet, enhetschefer, socialt stöd. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

This qualitative paper highlights middle managers experience of the implementation of a so-

called health-promoting leadership in a social services context. The thesis is based on nine 

semi-structured interviews. The context is important for this study to find the sociological 

problems if and how middle managers working conditions in the public sector may affect the 

experience of the implementation of a so-called health-promoting leadership. The purpose of 

this paper is based on a project the current municipality started as a way to increase the 

wellbeing and health in the workplace for all employees. The project called Health promotion 

workplaces started in 2014 and ended in 2016. The project's focus was health promotion 

efforts and wellness initiatives, and leadership training in health promotion leadership to all 

middle managers in the municipality. The health promoting leadership can be described by 

characteristics such as clarity, goal setting, responsiveness and the importance of 

communication. 

 

Implementation means among other things to put into action and realize, and that it carried 

out or that it gets the effect as intended and desired. The foundation of the conceptual 

framework surrounding the implementation is about to execute and realize a new method or a 

new program into a regular business. It requires both resources, time and a follow up. The 

results in this paper show that the implementation of a Health Promoting leadership has 

encountered a series of classic implementation issue, which seems to mean that the new 

approach is not used in practice fully. Partly because the implementation of a so-called health-

promoting leadership of the municipality in question might have needed viewed as a whole 

process in itself, which involved different levels. And partly the conditions in the organization 

might have needed to be reviewed. By balancing the heads of unit demanding role with a 

greater degree of control and provide a deeper understanding of what health leadership is and 

how it can be integrated into everyday activities may create health promotion approach which 

the municipality seeks 
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Inledning  
Hälsa och ohälsa omgärdar idag arbetslivet, aktiviteter vilka kan främja hälsa får allt mer plats 

i dagens samhälle. Det kan handla om allt från fysisk träning till kulturellt främjande 

aktiviteter såsom konst och musik. Friskvården i arbetslivet har till stor del utvecklats och 

omarbetats för att anpassas till dagens arbetssituation. Många arbetstagare har ett fysiskt 

krävande arbete men det finns även en stor del av arbetsmarknaden som präglas av 

stillasittande och monotona arbeten vid bildskärm. Det stillasittande arbetet ger en allt högre 

mental arbetsbelastning, vilket bör beaktas vid utformning av alla former av friskvård 

(Kjellman, 2006).  

 

Hälsofrämjande arbete kan ses som en form av friskvård och det syftar till att verka eller 

understödja människors möjligheter att må bra. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser 

inkluderar alla handlingar som syftar till att öka välbefinnandet och hälsan på för individerna 

(Menckel & Österblom, 2000). Hälsofrämjande bör enligt Hansson (2004) integreras i hela 

organisationen, i alla led och på alla nivåer. Det kan exempelvis handla om att det 

hälsofrämjande arbetet ska finnas med i policyn, kulturen och värdegrunden. Kompetens och 

bemanningsfrågor bör integrera hälsofrämjande arbete men även organisering och framförallt 

ledarskap (Hansson, 2004). Sociologen Peter Korp (2004) poängterar att hälsofrämjande kan 

och bör ses likt en diskurs, att det är något som är under förhandling och konstruktion. 

Hälsofrämjande insatser är både sociala och politiska och därför är kontexten viktig i det 

hälsofrämjande arbetssättet eftersom hälsa betyder olika saker för olika människor i olika 

miljöer (Korp, 2004). 

 

Ett sätt att öka välbefinnande och hälsa på arbetsplatser för alla medarbetare i Luleå kommun 

är något som startade med projektet Hälsofrämjande arbetsplatser 2014 och avslutades 2016. 

Projektets fokus var hälsofrämjande arbetsinsatser och friskvårdsarbete samt en 

ledarskapsutbildning i hälsofrämjande ledarskap till alla mellanchefer i Luleå kommun. Det 

var framförallt ökande sjuktal som gjorde att kommunen startade detta projekt. Projektet 

syftade till att förbättra hälsa och välbefinnande hos de anställda i kommunen. Ökningen i 

sjuktalen handlade till stor del om stress hos medarbetarna enligt en medarbetarundersökning 

utförd 2013 (Luleå kommun, 2014). Medarbetarna i organisationen upplevde att de inte hann 

utföra alla arbetsuppgifter på arbetstid och många fann det svårt att finna en balans mellan 

privatliv och arbetsliv, samt att friskvård- och hälsofrågor inte diskuterades ute på 

arbetsplatserna i organisationen. Resultatet av medarbetarenkäten visade även på att 

mellanchefers förutsättningar behövde ses över och följas upp, och en satsning kom att bli 

utbildningen i hälsofrämjande ledarskap (Luleå kommun, 2014).  

 

Enligt ergonomiprofessorn Lotta Dellve (2014) är ett vanligt problem vad gäller 

hälsofrämjande ledarskap att det saknas tid och resurser i organisationer för att ge de 

förutsättningarna som krävs till de chefer vilka ska arbeta med det. Speciellt för mellanchefer 

inom kommunal vård och omsorg. En alltmer pressad arbetssituation med än mer 

administrativt arbete gör att det blir svårt att hinna med att tänka hälsofrämjande ledarskap i 

alla situationer. Trots intentionen med en helhetssyn om att skapa rätt förutsättningar till en 

hälsofrämjande arbetsplats saknas det ofta verktyg vilka skulle kunna lösa de tids och 

resursproblem som oftast utgör hinder i ett hälsofrämjande ledarskap. Detta resulterar ofta 

enligt Dellve (2014) att det hälsofrämjande ledarskapet blir koncentrerat till enstaka tillfällen 

och aktiviteter, istället för att användas som ett helhetsbegrepp eller likt en verktygslåda i 

vardagen som chef. Tidigare forskning som gjorts kring hälsofrämjande ledarskap visar på att 

de flesta chefer som ska anamma detta arbetssätt upplever sig behöva mer hjälp och stöd kring 
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arbetssättet. Nätverkande och stöd i arbetet från ledningen ses som en viktig faktor för att 

överbrygga de krav som ställs på chefen, speciellt mellanchefer inom vård och omsorg 

(Arbetsmiljöforskning, 2014).  

 

TCO (2013) har granskat mellantjänstemäns upplevelse av stress på arbetet och resultatet var 

att kvinnliga tjänstemän upplever en hög arbetsrelaterad stress. De upplevde sig ha mindre 

kontroll över arbetet och det fanns en obalans mellan arbete och vidareutveckling. 

Förutsättningar för tjänstemännen i deras arbete var något som efterfrågades av alla, i syfte att 

kunna utföra ett gott arbete samt upprätthålla en kvalitet och utveckla sin verksamhet. Samt 

att dessa tjänstemän upplevde att de fått för mycket illegitima arbetsuppgifter. I resultatet 

framkom det även att de som ansåg sig ha stöd av sin närmsta chef upplevde en minskad 

stress i arbetet. Enligt TCO (2013) handlar det om att undanröja både fysiska och psykiska 

risker i arbetslivet för mellantjänstemän. Det handlar vidare om att skapa rätt förutsättningar 

samt möjligheter för individer att utvecklas. Det bör finnas möjlighet till kontroll över arbetet 

en social samvaro samt en känsla av sammanhang. Det handlar även till stor del enligt TCO 

(2013) om att begränsa de illegitima arbetsuppgifterna, för att chefer ska få möjlighet att 

utveckla verksamheten och få tid för eftertänksamhet.  

 

Detta är i enlighet med Härenstam et.al (2013) resonemang om hur offentliga sektorns chefer 

ska få bättre möjligheter att leda sin personal. De menar bland annat att det är vanligt för 

enhetschefer inom vård och omsorg att fastna mellan krav och kontroll, att socionomer inom 

offentlig sektor har ett kravfyllt arbete som behöver förbättras och stimuleras. Samt att 

verksamheter inom denna sektor som oftast inte har tillgång till kommunikation mellan 

strategisk nivå och den operativa nivån. Vidare beskrivs att den offentliga sektorn som oftast 

utmärkes av traditionella strukturer, men som även dessa befinner sig i förändring och 

behöver därmed innovation. Det handlar enligt dem om att alldeles för många aktörer är med 

och försöker påverka hur offentlig sektor ska styras, dels är det den politiska nivån men även 

andra professionella aktörer såsom inspektionsmyndigheter, fackliga organisationer och 

framförallt media Härenstam et.al (2013). 

 

Kortfattat beskriver Härenstam et.al (2013) vidare att enhetschefer vilka kan sina 

verksamheter bäst behöver få mer makt och handlingsutrymme i sina verksamheter samt att 

de illegitima arbetsuppgifterna behöver elimineras. Syftet med studien de gjort är att främja 

ett innovationsarbete vilket kan leda till att organisationer vilka innefattar chefer och 

medarbetare som utför rätt arbetsuppgifter i förhållande till rimliga arbetsinsatser och krav. 

Det handlar om att använda de specifika verksamhetsförutsättningar som finns för att 

tillgodose kärnverksamhetens behov genom att bygga ledningssystem och organisatoriska 

strukturer detta kan möjliggöra för offentlig sektor att bli en attraktiv arbetsgivare (Härenstam 

et.al (2013).  

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har funderingar uppstått. Är det så att det 

hälsofrämjande ledarskapet kan anammas ute i verksamheten eller är det bara ett fint intyg? 

Är detta förhållningssätt hälsofrämjande för alla medarbetare i organisationen, även 

mellancheferna? Eller kan detta komma att skapa än mer stress och högre sjukskrivningar i 

framtiden vilket kommer att påverka organisationen än mer. Denna uppsats kommer således 

att belysa mellanchefers upplevelse av implementering av ett så kallat hälsofrämjande 

ledarskap i en Socialförvaltningskontext. Och kontexten är av hög relevans för denna studie 

för att finna den sociologiska problematiken om och hur mellanchefers arbetssituation i 

offentlig sektor kan komma att påverka upplevelsen av implementeringen av ett så kallat 

hälsofrämjande ledarskap.  
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Syfte & frågeställningar 
Luleå kommun har således under en tvåårs-period arbetat med projektet ”Hälsofrämjande 

arbetsplatser” och utbildat bland annat mellanchefer inom Socialförvaltningen i 

hälsofrämjande ledarskap. Projektet har nu avslutats och tanken är att det hälsofrämjande 

arbetssättet ska vara ett bestående förhållningssätt inom förvaltningen. Med utgångspunkt i 

detta har följande syfte formulerats:  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mellanchefer i Socialförvaltningskontext 

upplevt implementeringen av ett nytt ledarskapskoncept 

 

Med det nya ledarskapskonceptet avses ett hälsofrämjande ledarskap. Frågeställningarna i 

denna uppsats är enligt följande:  

 

 Hur beskriver cheferna implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet?  

 Om och på vilket sätt har cheferna varit med och drivit samt beslutat om 

implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet? 

 Vilka hinder och möjligheter kan identifieras gällande implementeringen av ett 

hälsofrämjande ledarskap?   

Avgränsning  
Studien kommer att avgränsas till verksamhetsområdet vård och omsorg och mellanchefer 

inom en Socialförvaltningskontext. Med begreppet mellanchefer avses socionomer vilka 

arbetar eller har arbetat som enhetschefer inom en Socialförvaltningskontext i den aktuella 

kommunen. I denna uppsats likställs enhetschef och mellanchef och båda begreppen kommer 

att användas.  

 

Disposition  
Uppsatsen är indelad i sju kapitel där varje kapitel har underrubriker. Bakgrundskapitlet ger 

en kort beskrivning av utvalda begrepp samt en inblick i Socialförvaltningens organisation 

och bakgrunden för projektet Hälsofrämjande arbetsplatser. I teorikapitlet presenteras utvalda 

teorier samt tidigare forskning på ämnet. Metodkapitlet beskriver metodvalet och 

tillvägagångssättet vilket kom att skapa denna uppsats. I resultatkapitlet presenteras empirin 

under utvalda temarubriker vilka härrör till de utvalda teorierna. Därefter följer en diskussion 

och problematisering av det valda ämnet och empirin i förhållande till utvalda teorier samt 

tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras de slutsatser vilka framkommit i studien samt 

framtida forskning. Dispositionen illustreras i figuren nedan.  

 
  

Inledning Bakgrund Teori Metod Resultat Diskussion
Slutsats & 
framtida 
forskning
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Bakgrund 
I detta kapitel följer en beskrivning av centrala begrepp kring ämnet, vilken är viktig för att 

förstå kontexten i denna uppsats. I detta kapitel återfinns även en kort beskrivning av 

verksamhetsområdet i Socialförvaltningen vilket utgör den organisatoriska kontexten för 

denna uppsats, samt en kortfattad beskrivning av projektet Hälsofrämjande arbetsplatser. 

 

Hälsopromotion - vad betyder begreppet? 
Ordet hälsopromotion kommer enligt Peter Korp (2004) från engelskans ”health promotion” 

och den svenska översättningen är hälsofrämjande. Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) 

inriktar sig hälsofrämjande arbete på att utveckla hälsa likt en resurs i vardagen. 

Hälsofrämjande bör ses ur ett holistiskt perspektiv och ha en positiv innebörd. Hansson 

(2004) beskriver att hälsofrämjande handlar om att sätta detta arbete i ett sammanhang. 

Hansson (2004) beskriver vidare att det hälsofrämjande arbetet bör finnas med på alla nivåer i 

en organisation som på något sätt kan komma att påverka anställdas hälsa och välmående. Det 

bör skapas villkor i arbetsmiljön för att stödja och stärka individer i sin strävan. Dock har 

individen ett eget ansvar för sin och arbetsplatsens hälsa som enligt Hansson (2004) inte kan 

delegeras bort i ett hälsofrämjande arbete.  

 

Korp (2004) beskriver att den egentliga grunden till dagens hälsofrämjande perspektiv är det 

policydokument vilket uppkom under den första internationella konferensen 1986 i Kanada 

med inriktning mot hälsofrämjande förhållningssätt. I detta policydokument återfinns fem 

handlingsstrategier för ett hälsofrämjande arbete. Dessa strategier fokuserar på en 

hälsoinriktad samhällspolitik, stödjande miljöer för hälsa, stärka möjligheterna till insatser på 

lokal nivå, att utveckla individuella färdigheter samt att använda ett förnyelsearbete inom 

hälso- och sjukvården (Korp, 2004).  

 

Delaktighet och empowerment- en förutsättning i den hälsopromotiva diskursen  
Enligt Korp (2004) är delaktighet och empowerment två viktiga komponenter i den 

hälsofrämjande diskursen. Den hälsofrämjande diskursen betonar vikten av att låta individer 

själva vara delaktiga i sina hälsoval. Kunskaper och erfarenheter som individen besitter är 

viktiga verktyg för att få en förståelse för den egna hälsan och det egna välbefinnandet. Korp 

(2004) beskriver vidare delaktighet som något tudelat, å ena sidan handlar det om att ge 

individer möjlighet att göra medvetna val om sin egen hälsa. Å andra sidan handlar det om att 

använda delaktighet som ett slags verktyg för att öka medgörligheten, individers vilja att ställa 

upp på saker blir enligt Korp (2004) starkare om de känner en delaktighet i besluten. 

Delaktighet är även något som Hansson (2004) problematiserar, han påtalar att delaktighet 

inte enbart handlar om rättvisa utan att det även involverar mer praktiska skäl såsom att ge 

mer kunskap till individer.  

 

Begreppet empowerment är enligt Korp (2004) den andra viktiga komponenten i den 

hälsopromotiva diskursen. Korp påtalar vidare att om en verksamhet ska kallas 

hälsofrämjande bör begreppet empowerment finnas med. Empowerment handlar kortfattat om 

makt, att ge mer makt till lekmännen i exempelvis frågor vilka rör välbefinnande och hälsa. 

Kostenius och Lindqvist (2006) samt Hansson (2004) påtalar även de att makt är en viktig 

ingrediens i begreppet empowerment, egenmakten handlar om när individer har möjlighet att 

påverka något. Kostenius och Lindqvist (2006) beskriver att begreppet empowerment till en 

stor del handlar om hjälp till självhjälp samt att medvetandegöra, att väcka en medvetenhet 

och förstärka den kallade egenmakten. Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) kan detta 

begrepp kopplas samman med modellen om krav- kontroll och -stöd samt upplevelsen av 
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stress. Desto mer kontroll och påverkansmöjligheter en individ har över sitt arbete desto 

mindre risk finns det för sjukdomar vilka är stressrelaterade.  

 

Ledarskap- ett samspel 
Enligt Bolman och Deal (2012) är en relativt allmän sanning om ledarskap att det är något bra 

och någonting vi finner att världen behöver mer av. Att det skulle vara något slags 

universalbotemedel vilket skulle kunna avhjälpa nästintill alla sorters problem i samhället. 

Bolman och Deal (2012) förmedlar att en vanlig bild av ledarskap är en individ vilken besitter 

makt och får andra människor att göra något produktivt. Vidare beskrivs ledarskap av Bolman 

och Deal (2012) inte som något konkret utan att det handlar om ett samspel mellan berörda 

parter där de använder varandras kunskaper för att uppnå mål. Ledaren ska med sin kunskap 

kunna både motivera och övertyga de anställda istället för att använda tvång och ge order. 

Samarbete och målbild är något som även detta hör till universalbilden av ledarskapet. Dessa 

egenskaper är även något som Angelöw (2013) problematiserar som viktiga för att beskriva 

vad ledarskap är. Han tillägger även bland annat att ledarskap handlar om tydlighet, 

engagemang, lyhördhet, mod samt att besitta en relationsorienterad empatisk och stödjande 

roll. Angelöw (2013) beskriver vidare att ledaren har en boxhandske på ena handen och 

silkesvante på den andra, att kunna använda en kombination av olika förmågor. Boxhandsken 

representerar tydligheten med målbilden, beslutsfattande samt kommunikation. Silkesvanten 

antas enligt Angelöw (2013) vara den relationsorienterade med kunskaper om exempelvis 

tillgänglighet, engagemang samt tilltro till individer.  

 

Hälsofrämjande ledarskap- vad är det?   
Denna uppsats har till sitt syfte att problematisera upplevelsen av implementering av det 

hälsofrämjande ledarskapet, därav är det av vikt att få en förståelse för vad det hälsofrämjande 

ledarskapet är.  

 

Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) bör hälsofrämjande ledarskap sammankopplas med ett 

delaktigt ledarskap för att det ska fungera på bästa sätt. De beskriver vidare att ett medvetet 

förhållnings- och arbetssätt behövs på arbetsplatser som tänker arbeta hälsofrämjande, och att 

dessa bör använda de anställdas kunskaper likt en resurs i implementeringen av 

hälsofrämjande förändringar. Detta för att spara både tid och resurser genom att inkludera de 

som berörs av beslut i hela genomförandeprocessen. Alla berörda parter bör finnas med från 

ord till handling påpekar Angelöw (2002) för att genomförandet av en förändringsprocess inte 

ska ta alltför mycket energi och kraft. Hansson (2004) beskriver att det hälsofrämjande 

ledarskapet inte är särskilt annorlunda i jämförelse med ett gott ledarskap i allmänt ordalag. 

Enligt Hansson (2004) bör inte hög sjukfrånvaro och dålig arbetsmiljö enbart kopplas till 

ledarens egenskaper, utan att det snarare även bör fokuseras på ledarens villkor i 

organisationen. Det finns unika förutsättningar för varje organisation och arbetsplats att 

lyckas med ett hälsofrämjande arbete. Avgörande aspekter för om eller på vilket sätt en 

hälsopromotiv strategi kan utvecklas är enligt Hansson (2004) mognad, storlek och kultur på 

arbetsplatsen. Det hälsofrämjande ledarskapet syftar på tre olika typer av ledarskap dessa är: 

personligt ledarskap, pedagogiskt ledarskap samt strategiskt hälsoutvecklande ledarskap 

(Hansson, 2004).  

 

Det personliga ledarskapet förutsätter att ledaren inte har mer än cirka 20 anställda. 

Relationen mellan chef och medarbetare är av betydelse för hälsan samt att ledaren 

uppmuntrar, stöttar och återkopplar enligt Hansson (2004). Även Angelöw (2002) beskriver 

att ledarskapets utformning har en viktig roll för att skapa en frisk arbetsplats.  
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Angelöw (2002) påtalar vidare att det hälsofrämjande ledarskapet kan beskrivas med 

egenskaper såsom tydlighet, målsättning, lyhördhet samt att kunna kommunicera, dessa 

egenskaper antas även av Hansson, (2004). Det pedagogiska ledarskapet beskrivs vidare likt 

ytterligare en form av en hälsofrämjande ledarskapsstil. Det handlar om en jämvikt mellan 

uppdrag, chef och medarbetare är en förutsättning för att alla ska känna sig delaktiga. 

Personalen ska må bra, målsättning ska uppnås och ledaren ska känna sig nöjd med arbetet 

(Hansson, 2004). Detta kallar Angelöw (2002) för det lyhörda ledarskapet, där ledaren kan 

fånga upp reaktioner från de anställda och föra diskussioner.  

 

Det strategiska hälsoutvecklande ledarskapet innebär att det hälsofrämjande arbetet bedrivs 

både på strategisk och på operativ nivå genom att målmedvetet utveckla en hälsofrämjande 

arbetsplats. Ledaren integrerar alla ledningssystemen i organisationen samt stimulerar sina 

anställda i både tekniska, sociala och miljörelaterade aspekter (Hansson, 2004). Den allra 

svåraste men dock kanske den viktigaste uppgiften i ett hälsofrämjande ledarskap handlar om 

att skapa en arena med delaktighet och samverkan som ledord, vilket dels kan leda till 

arbetseffektivitet och framförallt till att tillgodose ett individuellt behov med att känna sig 

betydelsefull (Hansson, 2004).  

 

Grönlund et.al (2014) har kortfattat beskrivet undersökt vårdpersonals syn på ett 

hälsofrämjande ledarskap. Enligt vårdpersonalen handlar det hälsofrämjande ledarskapet om 

etisk bemötande, förståelse och mod. De möjligheter som beskrevs med det hälsofrämjande 

ledarskapet var växelverkan samt omsorg. Det framkom även i studien hur det icke 

hälsofrämjande ledarskapet ter sig, vilket till stor del handlade om att gömma sig bakom titeln 

samt inneha en bristande moral. De har specifikt lyft fram villkor och möjligheter med ett 

hälsofrämjande ledarskap. En viktig faktor, vilken framkommer i deras forskning om det 

hälsofrämjande ledarskapet är vikten av en god kommunikation mellan alla anställda. Detta är 

i likhet med Hanssons (2004) resonemang om att skapa en arena vilken möjliggör för en god 

kommunikation. Grönlund et.al (2014) beskriver vidare hur kommunikation är relaterat till 

mod, det vill säga att en hälsofrämjande ledare ska karakteriseras av mod. Ledaren ska i sin 

roll kunna ge och ta emot feedback samt kunna våga vara en etisk ledare. Med detta menas en 

jämlik behandling, vilka värden och vilket ansvar ledaren tar. Det handlade vidare enligt dem 

om att ledaren ska kunna balansera vårdens etiska principer och värdegrund med det 

hälsofrämjande ledarskapet för att skapa en bra atmosfär.  

 

Dunkl et.al (2015) har i en studie undersökt sambandet mellan ledarskap och arbetstagarnas 

upplevelse av stress och återhämtning. Arbetstagarna som var med i studien blev tillfrågade 

om deras uppfattningar om den närmsta chefen och dennes påverkan på medarbetarnas 

återhämtning och stressnivå på arbetet. De har även studerat likheter och olikheter mellan 

hälsofrämjande ledarskap och ett karismatiskt ledarskap. Sju nyckelaspekter blev ett resultat 

av studien vilka kan komma att påvisa sambandet mellan ledarskap och arbetsrelaterad stress. 

Dunkl et.al (2015) menar vidare att det handlar om interaktionen mellan organisationen och 

de anställda för att ett hälsofrämjande ledarskap ska bli aktuellt och hanterbart. Detta är i 

enlighet med Hanssons (2004), Korps (2004) och Grönlund et.al (2014) resonemang om hur 

viktigt samarbete och interaktion är i en hälsofrämjande diskurs. För att en organisation ska ha 

möjlighet att erbjuda psykologiskt hälsosamma arbetsplatser behövs det en systematisk 

strategi vilken kombinerar både organisatoriska och individuella faktorer. Enligt Dunkl et.al 

(2015) kan ledargestalten ses som en viktig faktor för att skapa en hälsosam organisation. De 

menar vidare att ledaren i sitt hälsofrämjande ledarskap bör kunna reducera misstolkningar 

mellan de anställdas och organisationens värderingar.  
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De sju nyckelaspekterna vilka framkom i studien av Dunkl et.al (2015) var: arbetsbelastning, 

kontroll, belöning, klimat, rättvisa, värdegrund och hälsomedvetande. De menar att den allra 

viktigaste aspekten var arbetsbelastning, att ledaren i sitt hälsofrämjande ledarskap kan skapa 

en dräglig arbetssituation där kraven inte överstiger kontrollen. Samt att den anställde ska 

finna möjlighet att återhämta sig, antingen via arbetet eller via fritiden. Skapa belöning och 

rättvisa i ett öppet klimat är även det enligt deras studie något som bör premieras i ett 

hälsofrämjande ledarskap för att individer ska känna motivation. Samt att skapa ett 

hälsomedvetet tänkande vilket genomsyrar hela organisationen, är viktigt för att ett 

hälsofrämjande arbete ska kunna rota sig (Korp, 2004, Dunkl et.al 2015). Den hälsofrämjande 

ledaren bör känna sig trygg i sin roll för att sedan kunna förmedla detta förhållningssätt till 

sina anställda. Värdegrunden är en nyckelaspekt vilken beskriver sambandet mellan 

organisation och individer. Dunkl et.al (2015) menar vidare att det är den närmsta ledarens 

uppgift att föra vidare organisationens normer och värderingar till sina anställda för att skapa 

en värdegrund vilken alla inom den organisationen kan utgå från.  

 

Enligt dem handlar det vidare om att det är organisationens ansvar att se till att alla anställda 

håller sig friska. Samt att inse hur viktig ledaren i sin roll är och att denne behöver 

förutsättningar och lösningar för att lyckas i ett hälsofrämjande ledarskap. Detta är i enlighet 

med Dellves (2014) resonemang om hur rätt verktyg samt lösningar kan komma att skapa 

förutsättningar för att ett hälsofrämjande ledarskap ska kunna integreras. Att använda de sju 

nyckelaspekterna likt verktyg i det hälsofrämjande arbetet är något som Dunkl et.al (2015) 

förespråkar. Det hälsofrämjande ledarskapet bör få ta tid att implementeras för att detta ska 

kunna skapa ett arbetssätt vilket kan komma att bli till ett förhållningssätt i hela 

organisationen (Dunkl et.al, 2015).  

 

Projektet Hälsofrämjande arbetsplatser 
I inledningen av denna uppsats delgavs en kortfattad beskrivning av projektet Hälsofrämjande 

arbetsplatser i syfte att öka välbefinnande och hälsa på arbetsplatser för alla medarbetare i 

Luleå kommun. En medarbetarenkät vilken genomfördes 2013 visade på att chefers 

förutsättningar behövde ses över i kommunen och följas upp och detta var en grund för 

utbildningen i hälsofrämjande ledarskap. Resultatet av enkäten 2013 visade på en ökad stress i 

arbetet, den avgörande skillnaden handlade om hur många medarbetare varje enhetschef hade 

under sig samt hur länge de arbetat som enhetschef. Chefer vilka arbetat ett till fem år 

upplevde en högre stress och angav att det fanns begränsningar i huruvida det fanns möjlighet 

att utföra sitt arbete. De chefer vilka arbetat längre än fem år upplevde inte detta på samma 

sätt.  

 

Syftet med utbildningen i hälsofrämjande ledarskap var att stärka chefer i sin arbetssituation 

samt i sig själv och att detta ledarskap skulle ge effekter på arbetsgruppen. Det var en 

heldagsutbildning i kombination med individuell coachning för de som ville. Under perioden 

2014-2016 har totalt 322 chefer och arbetsledare från olika förvaltningar gått utbildningen i 

hälsofrämjande ledarskap. Cirka 25 procent av dessa har använt sig av de individuella 

coachningssamtalen med den samordnande coachen vilken var anställd inom projektet. 

Projektets syfte var att skapa verktyg och metoder vilka skulle ha till sitt syfte att skapa en 

dialog om hälsa och arbetsmiljö (Luleå, 2014). Handlingsplaner utarbetades och ett 

målmedvetet arbete skedde vid varje förvaltning i syfte att minska antalet stora arbetsgrupper, 

det ska vara max 25 medarbetare per chef. Målet för 2014 var att ge rätt förutsättningar för 

hälsofrämjande arbetsplatser samt att chefen ska ges rätt förutsättningar för att utöva ett gott 

ledarskap.  
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Socialförvaltningen-vård och omsorg- hur ser organisationen ut 
Socialförvaltningen är en av de största förvaltningarna inom kommunen med 2630 anställda 

år 2015. Den andra stora förvaltningen är barn och utbildningsförvaltningen med 2650 

anställda år 2015. I socialförvaltningen återfinns olika verksamhetsområden varav ett är 

verksamhetsområdet vård och omsorg, där återfinns sex områdeschefer och 64 enhetschefer. I 

hemtjänsten finns det 18 enhetschefer.  

 

 
Källa: Luleå kommun 2016 
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Teori 
I detta kapitel beskrivs teorier och tidigare forskning vilka kommer att ligga till grund för 

uppsatsens analys. Den tidigare forskningen problematiserar hälsofrämjande ledarskap och 

dess implementering. I detta kapitel återfinns en beskrivning av utvalda delar i Karasek och 

Theorells (1990) modell om krav- kontroll och socialt stöd samt teorier om 

organisationsförändringar och implementering. 

 

Krav- kontroll- och-stöd modellen 
Töres Theorell och Robert Karasek (1990) har utvecklat en modell för att visa på hur 

förhållanden mellan krav, kontroll och socialt stöd påverkar och påverkas av varandra. I 

korthet handlar deras modell om hur arbeten vilka är kravfyllda men även stimulerande med 

hög grad av egenkontroll kan komma att ge upphov till både en fysiologisk samt en 

psykologisk tillväxt. De anställda stimuleras till att utvecklas samt att använda dess 

kunskaper. I motsats till ett arbete som enbart är kravfyllt och med låg grad av kontroll vilket i 

värsta fall kan komma att ge upphov till stressrelaterade sjukdomar. Det sociala stödet är en 

annan dimension av modellen och har en påverkan på bägge av dessa arbetstyper enligt 

Karasek och Theorell (1990). Det sociala stödet kan återfinnas både på arbetsplatsen såväl 

som i den privata sfären. Syftet med denna modell är att visa hur individers psykiska status 

kan formas av olika konstellationer av handlingsfrihet och arbetskrav samt olika former av 

socialt stöd. De tre dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd kommer att beskrivas mer 

ingående längre fram i detta kapitel. 

 

Modellen nedan påvisar hur krav och kontroll samverkar och förklaras därigenom med fyra 

olika arbetssituationer, vilka är: Aktivt arbete, Högstress arbeten, Passivt arbete, Lågstress 

arbeten. En förklaring av dessa olika arbetssituationer följer nedan.  

  

Källa: Karasek och Theorell 1990 

 

 

Aktivt arbete 
De aktiva arbetena karakteriseras av höga krav samtidigt som det finns en hög grad av 

kontroll i arbetet. I dessa arbeten kan individer enligt Karasek och Theorell (1990) använda 

sig av kunskapen individen har samtidigt som hen hela tiden kan röra sig framåt med hjälp av 

utmaningar i arbetet. En förväntad högre produktion kan komma av resultatet inlärning och 

tillväxt.  

Högstressarbeten 
Dessa arbeten karakteriseras av höga krav men dock med lägre grad av kontroll över arbetet 

än de individerna inom de aktiva arbetena. Resultatet av dessa arbeten kan enligt Karasek och 

Theorell (1990) vara ökad puls och adrenalinpåslag. Denna arbetssituation är inte bra för 
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hälsan på lång sikt. Individerna inom denna kategori är de som oftast upplever depression, oro 

och ångest.  

Passivt arbete 
Dessa arbeten karakteriseras både av låg grad av egenkontroll samt låg grav av arbetskrav. 

Individer inom denna kategori är enligt Karasek och Theorell (1990) understimulerade, det 

finns inte en möjlighet att utvecklas eller utmanas på sitt arbete, följden kan bli tristess och 

monotoni på arbetet.   

Lågstressarbeten 
Dessa arbeten karakteriseras av låg grad av krav samt hög grad av kontroll över arbetet. 

Karasek och Theorell (1990) beskriver att dessa arbeten brukar benämnas som säkra arbeten 

och nästan för bra för att vara sant. Det är enligt Karasek och Theorell (1990) en sanning med 

modifikation, det är ett säkert arbete för att individer kan klara av de krav som ställs för att 

detta kontrolleras med hög grad av kontroll över sitt arbete. Det finns en låg grad av 

hälsorisker såsom stressrelaterade sjukdomar inom denna kategori. Dock har individer inom 

dessa arbeten svårt för att vidareutvecklas, det finns för få utmaningar att ta sig an.  

 

Krav  
Den första dimensionen av modellen handlar om arbetskraven på arbetet. Arbetskraven är de 

fysiska och psykiska krav vilka ställs på individen för att hen ska ha möjlighet att genomföra 

sitt arbete. De fysiska arbetskraven är enligt Karasek och Theorell (1990) de arbetskrav som 

kräver en fysisk ansträngning såsom att befinna sig i farliga miljöer eller tunga lyft. Det är 

viktigt att hänsyn tas till samspelet mellan de fysiska och de psykiska kraven eftersom dessa 

påverkar varandra. De psykiska arbetskraven beskriver Karasek och Theorell (1990) likt hur 

pass mycket en individ har möjlighet att arbeta exempelvis per timme inklusive deadlines 

eller hur många rapporter individen kan genomföra per vecka. Detta har en påverkan på 

produktiviteten. Eriksson (1991) beskriver att individer i arbetslivet utsätts för olika typer av 

stimuli och han koncentrerar sig på de centrala komponenterna i den psykosociala 

arbetsmiljön. Eriksson (1991) använder kognitiv stimulering för att beskriva arbetskravens 

intensitet. Han väljer att separera den kognitiva stimuleringen i kvalitativ och kvantitativ 

stimulering. Den kvalitativa stimuleringen berör svårighetsgraden på arbetsuppgifter, vilken 

kunskap krävs för att utföra vissa arbetsuppgifter. Den kvantitativa stimuleringen handlar om 

hur mycket individen har att göra i förhållande till tiden. En kombination av kvalitativ 

understimuleringen och en överproduktion av kvantitativ stimulering är inte att föredra i 

arbetslivet. Det ger en ogynnsam arbetsmiljö för individen (Eriksson, 1991).  

 

Kontroll 
Den andra dimensionen i modellen handlar om egenkontroll i arbetet. Egenkontroll kan delas 

in i två delar enligt Eriksson (1991) och Karasek (1990), dels egenkontroll i arbetet och dels 

egenkontroll över arbetet. Dock är inte verkligheten således snävt författad att den kan delas 

in i två delar, men dessa två delar kan underlätta förståelsen av egenkontroll i arbetet. Kontroll 

i arbetet är avgränsat till att handla om individens egen möjlighet att själv bestämma över 

arbetshastigheten, prioriteringar i arbetet samt hur dessa arbetsuppgifter ska utföras. Dock 

behöver inte detta handla om att ha kontroll över sitt arbete. Kontroll över arbetet handlar 

kortfattat om mängden inflytande och påverkansmöjligheter som individer har över sina 

arbeten. För en enskild arbetstagare kan det som oftast vara svårt att få kontroll över sitt 

arbete, detta beslutas oftast på en annan nivå i organisationen (Eriksson, 1991). 

 

Enligt Eriksson (1991) har graden av egenkontroll en stor påverkan på huruvida individer mår 

bra eller inte på arbetet. De positiva effekterna av egenkontroll kan visa sig på olika sätt, dels 
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genom att grundläggande behov tillgodoses. Och dels kan det handla om att hög grad av 

egenkontroll kan eliminera stressfaktorer i arbetet för att individer upplever sig ha möjlighet 

att påverka sin omvärld. Vidare beskrivs det att individer med hög grad av egenkontroll oftast 

upplever att de kan fördela exempelvis arbetsuppgifter utefter sin egen förmåga. Utöver detta 

beskriver Eriksson (1991) något som kallas för kognitiv kontroll, kortfattat beskrivet handlar 

det om individers egen medvetenhet om deras möjlighet att kontrollera sin vardag. Och att 

den kognitiva kontrollen i slutändan påverkar välbefinnandet positivt (Eriksson, 1991).  

 

Däremot är inte hög grad av egenkontroll ett botemedel för att eliminera stressorer i 

arbetslivet enligt Eriksson (1990). Karasek och Theorell (1990) beskriver även han att hög 

kontroll i arbetslivet kan komma att förstärka de höga kraven som ställs på individer. Att ha 

för mycket egenkontroll kan ge upphov till förvirring samt stresspåslag för att individen hela 

tiden förväntar sig eller förväntas vara i ständig beredskap att fatta snabba och kloka beslut. 

Egenkontroll skiljer sig åt beroende på vilken befattning individen har enligt Eriksson (1991), 

för en chef eller mellantjänsteman handlar det som oftast om ansvar samt möjligheten och 

skyldigheten att bestämma över andra människor samt att ha ansvar över verksamheten i sitt 

arbete. Ansvaret kan komma att kännas likt ytterligare ett krav enligt Eriksson (1991) men en 

avgörande faktor hur kravet påverkar individen är huruvida man känner sig ensam eller inte.  

 

Socialt stöd- en tredje dimension 
Den tredje dimensionen i modellen handlar om socialt stöd. Det sociala stödet kan enligt 

Eriksson (1991) vara olika, dels kan det handla om emotionellt stöd dels värderande stöd samt 

informativt stöd eller instrumentellt stöd. Dessa olika former av socialt stöd överlappar 

varandra i praktiken och uppstår inte som enskilda former. Det emotionella stödet handlar 

bland annat om omtanke, kärlek, tilltro, känslor, detta stöd är enligt Eriksson (1991) den 

viktigaste typen av socialt stöd. Därför att det är denna form av socialt stöd som anses ha en 

direkt betydelse för människors välbefinnande och hälsa genom att grundläggande behov 

såsom umgänge och känsla av gruppsammanhållning tillgodoses. Det värderande stödet 

beskriver Eriksson (1991) som möjligheten att jämföra sig själv med andra. Jämförelsen 

handlar inte om att se vem som är bäst eller mindre bra utan att exempelvis få bekräftat att 

individen duger som den är. Det informativa stödet är enligt Eriksson (1991) möjligheten att 

ha tillgång till information från andra människor. Information i form av råd och förslag som 

kan hjälpa individen att komma vidare i en situation. Och den sista formen av det sociala 

stödet är instrumentellt stöd vilket i sig är ett tydligt stöd, i form av att individer får hjälp att 

avlasta arbetssituationen (Eriksson, 1991).  

 

Stressdiagonalen/aktivitetsdiagonalen 
Med utgångspunkt i modellen och de två huvudvariablerna arbetskrav och egenkontroll bildas 

olika jämviktslägen vilket sedan resulterar i två diagonaler: stress- och aktivitetsdiagonalen. 

Stressdiagonalen påvisar att ju längre ut på diagonalen arbeten befinner sig desto större risk är 

det för individer att drabbas av psykisk ohälsa. Detta för att ökade arbetskrav inte kombineras 

med en ökad grad av kontroll, här återfinns högstressarbeten. För att stresstillståndet ska 

mildras eller alternativt helt elimineras krävs det enligt Eriksson (1991) och Karasek och 

Theorell (1990) att individen får tillräckligt med handlingsutrymme för att kompensera de 

höga kraven. I detta tillstånd kan spänningstillståndet istället användas likt en morot för att 

skapa stimulerande utmaningar. Aktivitetsdiagonalen å andra sidan beskriver den optimala 

inlärningssituationen vilken illustreras genom hur långt ut individer befinner sig på denna 

diagonal. De aktiva arbetena med höga krav samt hög grad av kontroll är de arbeten som 

stimulerar mest till att utveckla den enskilde individen. I andra änden av aktivitetsdiagonalen 

återfinns det som kallas de passiva arbetena med låga krav och låg grad av kontroll.  
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Organisationsförändringar  
En annan central fråga vilken berör uppsatsens kontext handlar om organisationsförändringar, 

därför kommer under denna rubrik organisationsförändringar att problematiseras i förhållande 

till tidigare forskning samt teorier. Det är av vikt för läsaren att få insikt i 

organisationsförändringar och dess problematik för att lättare kunna följa med i uppsatsens 

avslutande analys samt diskussion. Nedan kommer även begreppen delaktighet, information, 

trygghet samt motivation att beskrivas i förhållande till organisationsförändringar och 

implementering av beslut. 

 

Christensen et.al (2005) beskriver förändringar likt något centralt i offentliga organisationer 

antingen genom kontinuerliga rutinartade aktiviteter eller genom kraftiga omvälvningar som 

byggts upp under en längre tid. De menar att trots att offentliga organisationer är robusta och 

relativt stabila sker förändringar nästintill hela tiden även i dessa organisationer. De beskriver 

vidare att det är viktigt att skilja på reformer och förändringar. Reformer är medvetna och 

aktiva val att försöka förändra kulturella eller strukturella drag i organisationer från 

administrativa och politiska aktörer. Och förändringar är det som verkligen sker inom dessa 

reformer. Dock behöver inte alltid förändringar ha sin grund i reformer exempelvis gradvisa 

förändringar och förhållningssätt kommer oftast inte från reformer (Christensen et.al, 2005).  

 

Angelöw (1991) beskriver det goda förändringsarbetet likt ett samspel mellan individ och 

organisation, hur individer påverkas av organisationen samt hur organisationen påverkar 

individer i relation till samhälleliga förändringar. Vidare påtalar han att det krävs ett samspel 

mellan individ och organisation för att ett förändringsarbete ska bli något hållbart i framtiden. 

Om organisationer ska kunna klara av de ökade krav som ställs på dessa, måste de även se hur 

viktiga alla medarbetare i organisationen är. Egenskaper såsom mångsidighet, flexibilitet, 

motivation och engagemang bör utvecklas hos de anställda. Detta kan komma att bli en viktig 

tillgång i förändringsarbeten samt att kompetensutveckling enligt Angelöw (1991) bör ses likt 

en resurs där de anställda kompletterar kompetensen vilket i sin tur kan leda till ökad 

avkastning, lönsamhet och utvecklande arbeten. Han presenterar vidare tre nyckelbegrepp för 

att få de anställda att känna sig motiverade till förändring och ta sig an detta likt en utmaning 

istället för ett hot. Begreppen är delaktighet, information samt trygghet (Angelöw, 1991).  

 

Delaktighet  
Begreppet delaktighet beskriver Angelöw (1991) likt en viktig komponent i 

förändringsarbeten genom att skapa förutsättningar för den enskilt anställde att få vara med i 

utformningen och genomförandet av förändringen. Detta dels för att inte skapa motstånd till 

förändring och dels för att individer som oftast ogillar att beslut fattas över huvudet på dem. 

Detta kan ses i likhet med Hanssons (2004) resonemang om vikten av delaktighet i en 

hälsofrämjande diskurs. Enligt Angelöw (1991) är det oftast svårt att beordra genomförande 

av förändring om den enskilde individen inte förstår nyttan av denna förändring. Han 

beskriver vidare att alla involverade i förändringen måste få vara med i begynnelsen av detta 

förändringsarbete. Att få vara med och känna sig delaktig i problemformulering, 

förändringsförslag samt åtgärder är viktigt för att känna delaktighet i processen och för att 

inse nyttan av förändringen. Bestämma takten i förändringsprocessen ses som en viktig faktor 

för att lyckas samt att förändringen bör komma rätt i tiden. Delaktighet i beslutsfattandet och 

genomförandet kan komma att skapa den motivationsfaktor vilken organisationsförändringen 

behöver för att ses som lyckad. Den enskilde individens arbetskunskaper och dess situation 

ute på golvet måste tas i beaktning av ledningen vad det gäller införandet av 

organisationsförändringar, för att undvika ineffektivitet (Angelöw, 1991). Detta kallar han för 

den delaktiga förändringsstrategin där förändringar planeras, genomförs samt följs upp av alla 
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involverade parter, dock är denna strategi något tidskrävande men man kan komma att se 

lönsamhet i längden (Angelöw, 1991).  

 

Information  
Riklig och direkt information är även det något som kan komma att eliminera 

motståndsrörelser till förändringsarbeten enligt Angelöw (1991). Den direkta informationen 

bör vara adekvat för området för att skapa ett förtroende för hela förändringsarbetet men även 

för ledningen och/eller den projektansvarige. Direkt och riklig information eliminerar även 

risken för att rykten och andrahandsinformation kan komma att skapa en otrygghet i 

arbetsgruppen vilken påverkar förändringsprocessen negativt. Däremot kan enligt Angelöw 

(1991) inte rykten och information från andrahandsaktörer helt uteslutas. Det kommer alltid 

att finnas i organisationer men dess konsekvenser kan komma att lindras med riklig direkt 

information från ledningen. Rykten beror enligt honom på skillnader mellan utsänt 

meddelande från exempelvis ledningen och det avlästa meddelandet från övriga aktörer, hur 

meddelandet tyds och tolkas samt hur budskapet förts fram. Aktörerna kan uppfatta att de 

tappar kontrollen över sitt arbete och sin framtid vid bristande kommunikation och 

information. Återigen betonas vikten av en god kommunaktion mellan olika nivåer i en 

organisation för att både ett förändringsarbete (Angelöw, 1991) ska fungera samt utvecklandet 

av ett hälsofrämjande ledarskap (Grönlund et.al, 2014). Den ansvarige aktören i ett 

förändringsarbete bör försäkra sig om att mottagaren har förstått budskapet och att denne är 

villig att följa med i den framtida processen. Om anställda bli mer delaktiga i hela 

förändringsprocessen kommer de även att kräva ökad information för att kunna effektivisera 

sitt arbete (Angelöw, 1991).  

 

Trygghet  
Alla former av förändringar ger ofta upphov till en känsla av otrygghet men denna känsla kan 

komma att mildras om individer tillåts bygga upp trygghet i form av självtillit i sitt arbete och 

till sin omvärld (Angelöw, 1991). En känsla av grundtrygghet och tillit är en förutsättning för 

att organisationer ska kunna omvända och använda otryggheten och dess ångest likt en 

drivkraft i ett förändringsarbete. Det handlar vidare om att skapa en trygghet i förändringar 

istället för trygghet i det bestående. Tryggheten kan komma att förstärkas och otryggheten 

komma att minimeras om aktörerna i ett förändringsarbete känner sig delaktiga i processen 

samt att de erhåller riklig och direkt information om processen. Att minimera känslan av 

otrygghet i största möjliga mån är av vikt i ett förändringsarbete. Och tryggheten kan 

förstärkas genom ett konstruktivt förändringsarbete där tillit, delaktighet och information är 

komponenter som bör samspela mellan organisation och enskild individ (Angelöw, 1991).  

 

Motivation   
I ett förändringsarbete är motivation eller förändringsviljan en central faktor för att lyckas 

genomföra förändringen enligt Angelöw (1991). Arbetet med förändringar underlättas om 

flertalet anställda är motiverade och ser nyttan i förändringsarbetet, med andra ord upplever 

behov av förändringen. Vidare beskrivs motivationen som en slags motor i hela 

förändringsprocessen och det krävs en vilja att förändra för att detta ska lyckas. Motivation 

beskrivs likt en strävan att förverkliga ett visst eller vissa mål. Individer kan med hjälp av 

motiv som antingen är medvetna eller omedvetna i form av exempelvis förväntningar eller 

önskemål handla i en viss riktning för att uppnå ett mål (Angelöw, 1991).  

Angelöw (1991) beskriver vidare att motivation och mål är nära sammanlänkade, och att 

målen kan anta flerdimensionella former såsom exempelvis individuella eller organisatoriska, 

kort eller långsiktiga. Mål och visioner är två olika distinktioner vilka en organisation kan 

anta för att åstadkomma en förändring. Han förespråkar vidare att organisationer arbetar 
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utefter visioner eftersom samhälleliga förändringarna sker relativt snabbt och förutsätter en 

mer övergripande vision och långsiktighet i relation till mål eller process-syner vilka 

förutsätter en ganska stabil omvärld. Alla anställda i organisationer bör vara med och bygga 

upp visioner och mål för att känna bland annat delaktighet, förståelse och trygghet i sitt 

engagemang. Även information och kunskap, självförtroende och vilja ger förutsättningar för 

motivation och kan komma att bidra till en högre förändringsvilja i en organisation (Angelöw, 

1991).  

Implementering  
Denna uppsats fokuserar på upplevelsen av implementering av ett nytt ledarskapskoncept. I 

detta fall  handlar det om implementering av det hälsofrämjande ledarskapet i en 

Socialförvaltningskontext, därav är det av vikt för läsaren att få en förståelse för innebörden 

av implementering. Under denna rubrik kommer begreppet implementering och dess innebörd 

att problematiseras och diskuteras i förhållande till teorier samt tidigare forskning. Det 

kommer även att delges en kortare beskrivning av implementeringsprocessens olika delar.  

 

Begreppet implementering betyder bland annat att genomföra och förverkliga samt att det 

som genomförs eller förverkligas får den verkan och effekt som är avsedd och önskad. Nilsen 

och Roback (2010) problematiserar begreppet implementering och dess definitions 

problematik, vidare påtalas att det inte finns någon precis och gemensam begreppsram för 

begreppet implementering. Vidare poängteras att grunden till begreppsramen kring 

implementering handlar om att genomföra och förverkliga en ny metod eller ett nytt program i 

en ordinarie verksamhet. Implementering ska inte ses som en handling utan en process. 

Spridning är ett begrepp som implementering förutsätter. Implementeringen bör med andra 

ord ske efter att idén om en ny metod har spridits. Att sprida information och marknadsföra 

metoden eller programmet innan det kan implementeras förespråkas av Angelöw (1991).  

Brobeck et.al (2013) visar i deras studie hur distriktssköterskor ser på hälsofrämjande arbete 

via utbildning och hur implementeringen gick till. Även i deras studie framkommer vikten av 

att skapa förtroende och delge rikligt med information om projektet i starten för att det ska få 

en bra spridning och användbarhet som möjligt. De menar att implementering av 

hälsofrämjande projekt i hälso- och sjukvården kan komma att bli ett viktigt verktyg i den 

politiska debatten om huruvida människors hälsa kan komma att främjas istället för att enbart 

arbeta med att bota.  

 

Detta kan liknas med Kostenius och Lindkvists (2006) samt Korps (2004) resonemang om 

vad hälsofrämjande egentligen betyder, att främja hälsa istället för att enbart fokusera på att 

bota det sjuka. Studien av Brobeck et.al (2013) visar på att hälsofrämjande arbetssätt måste 

integreras i hela organisationens verksamhet att det inte enbart är något man arbetar med då 

och då, utan att det är och ska vara ett förhållningssätt. Detta är i likhet med Hanssons (2004) 

och Dellves (2014) resonemang om huruvida ett hälsofrämjande arbete bör finnas med på alla 

nivåer och att detta arbete inte enbart ska ses vid enstaka tillfällen. I studien av Brobeck et.al 

(2013) framkom det att det behövdes tid för att kunna diskutera om hälsofrämjande praxis 

både kollegor emellan men även ut mot patienter. Studien kom fram till att sköterskorna hade 

rätt kunskap för att kunna arbeta hälsofrämjande däremot hade inte utbildningen gett dem rätt 

verktyg för att inse hur de kan integrera hälsofrämjande arbetsinsatser tillsammans med 

övriga arbetsuppgifter. Informationen om detta var inte tillräcklig. Det framkommer i studien 

att ett hälsofrämjande ledarskap är eftersträvansvärt och att alla led i organisationen bör vara 

med i en förändringsprocess.  

 

Sjuksköterskorna i studien visar på att det är motiverade till projektet för att utbildningen gav 

dem den rätta kunskapen, däremot ansågs inte implementeringsprocessen vara helt genomförd 
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i denna organisation. Det saknades resurser i form av tid och arbetskraft för att genomföra 

implementeringen av hälsofrämjande arbetssätt. Sköterskorna uppfattade det som att de måste 

prioritera bort för mycket av deras ursprungliga arbetsuppgifter för att hinna med. Enligt 

Brobeck et.al (2013) bör organisationer innan genomförandet av en stor förändringsinsats 

undersöka om villkoren för detta finns inom den organisationen. Om denna kunskap inte finns 

med innan implementering sker kan konsekvenserna bli att stora investeringar måste göras för 

att fullfölja förändringsprocessen, vilket organisationen inte i alla lägen är villiga att gå med 

på. Och risken finns att initiativen med projekten kanske inte kan förverkligas fullt ut i 

enlighet med målen. Det kan vara problematiskt att överföra teoretiska kunskaper till ett 

praktiskt arbete för att teorin inte alltid överensstämmer med verkligheten. Därmed bedömer 

såväl Brobeck et.al (2013) som Hansson (2004) att det bör finnas med ett flertal från olika 

nivåer i en organisation när beslut tas med avseende att implementera en metod. Detta är 

något enligt Korp (2004) som i synnerhet vad det gäller implementering av hälsofrämjande 

ledarskap bör tas i beaktning.  

 

Implementeringsprocessen 
Implementeringsprocessen kan delas in i olika delar där idén eller metoden som uppkommit 

för att lösa ett problem eller möta ett behov inom en organisation eller i ett företag kan ses 

som det första steget i implementeringsprocessen. Sedan kommer beslutsfattandet där 

metoden eller idén prövas mot organisationens behov och beslut fattats, här kan med fördel 

olika nivåer i organisationen finnas med enligt Nilsen & Roback (2010). Att ha med olika 

nivåer i beslutsfattandet är även något som även framhålls av Brobeck et.al (2013) samt Korp 

(2004). När sedan beslut har fattats och det ska till en faktisk förändring i en organisation 

kommer nästa del i implementeringsprocessen, att planera och ordna. Det kan handla om allt 

från att se över nyrekryteringar till att anpassa lokaler eller utrustning, i denna del av 

processen krävs det resurser. Nästa steg i implementeringsprocessen beskrivs likt den faktiska 

förändringen i organisationen. Vad kan eller behöver organisationen göra för att lyckas med 

implementeringsprocessen det kan exempelvis vara att höja kunskapsnivån – vidareutbilda 

personal, men framförallt att låta processen få tid att mogna (Nilsen, 2010) 

Nästa steg i implementeringsprocessen beskrivs vidare som integrering och detta infaller om 

och när metoden ses som en självklar del av verksamheten. Metoden eller idén som har 

integrerats behöver utvärderas och detta är nästa steg, dels för att upptäcka vad som kallas 

barnsjukdomar och dels för att se över om anpassningar behövs göras. Det sista steget i 

implementeringsprocessen beskrivs som institutionalisering, när metoden tas för given 

personalomsättningar och omorganisationer samt politiska beslut till trots. Det är enligt de 

som oftast svårt och nästintill omöjligt för en organisation att ha resurser som täcker alla 

implementeringsaspekter. Att integrera och institutionalisera en metod eller idé kräver både 

resurser och tid vilka inte alltid finns i organisationer, implementeringsprocessen är således 

inte enkel som en kan tro om hen vill att den ska vara en del av vardagsarbetet (Nilsen, 2010).  

Krzos et.al (2015) visar i en studie att implementering kan komma att vara användbar på 

många olika områden om den används på rätt sätt. De visar på begrepp vilka kan vara 

underlättande vid implementeringen av hälsofrämjande arbetssätt. Dessa arbetssätt i studien 

skulle sedan användas av personalen inom hälso- och sjukvården i förhållande till sina 

patienter. Kortfattat vill de visa på hur man kan ta kunskapen om psykisk och fysisk hälsa från 

klassrummet ut i verkligheten och hur den kan användas. De visar på att metoder som ska 

implementeras kräver en stödjande stark projektstruktur samt en underlättande administration 

och uppföljning av projekt. Krzos et.al (2015) menar att det krävs en styrgrupp för att 

övervaka och utvärdera projektet. Dels för att övervaka projektets framgång men dels även för 
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att uppmärksamma motgångar i projektet under tiden det pågår för att snabbt kunna sätta in 

resurser som krävs. Den passiva spridningen vilken även Angelöw (1991) påvisade som viktig 

kan inte ses som en hel process i sig självt. Det krävs mer förarbete och information för att 

den passiva spridningen av projektet ska bli en verklighet (Krzos et.al, 2015).  

Studien av Krzos et.al (2015) visar på att implementering kräver samarbete på olika nivåer 

och av olika professioner för att det ska lyckas. I deras fall användes inhyrd personal i form av 

konsulter som jobbade parallellt med alla berörda i processen. Även rikligt med information 

och en förståelse av behovet är av vikt vilket även Angelöw (1991) påtalar. Det krävs enligt 

Krzos et.al (2015) att de berörda parterna motiveras för att hållbarheten i projektet ska bli ett 

faktum. Att någon hela tiden håller målbilden levande och att det finns delmål i sikte är viktigt 

för att motivationen ska hållas vid liv och även projektet. Vidare beskrivs sluttesen i studien 

att det handlar om att börja i liten skala för att sedan kunna expandera samt att följa upp 

arbetet. Studien startades med att använda en mindre grupp vilka var motiverade till projektet. 

För att sedan övergå till en grupp med individer vilka var mindre motiverade med projektet, 

men då hade redan resultat uppnåtts och motivationen höjts vilket underlättade för att arbeta 

än mer med att motivera den omotiverade gruppen (Krzos et.al 2015).  

Spridning av exempelvis hälsofrämjande metoder beskriver Brobeck et.al (2013) som aningen 

svårt och att det handlar om en ganska outforskad terräng vilken är svår att relatera till. Inom 

folkhälsoområdet är det överlag svårt att se några direkta fördelar med projekt, det tar sin tid. 

En hälsofrämjande metod som ska implementeras i en organisation behöver få stor spridning 

och det bör föreligga rikligt med information. Och den hälsofrämjande metoden bör vara den 

bästa på marknaden samt vara en konkurrenskraftig produkt där det helst kan ses fördelar av 

tidigare projekt. Det bör således finnas någon som är ansvarig för metoden eller idén, och en 

plan om eventuell fortbildning samt rutiner för stöd till användarna av metoden (Krzos et.al, 

2015).  
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Metod 
I detta kapitel följer en beskrivning och argumentation för metodvalet i uppsatsen. Detta 

kompletteras med löpande beskrivningar om urval, intervjuer, genomförande, reliabilitet och 

validitet samt etiska överväganden. Figuren nedan visar uppsatsens arbetsprocess och dess 

olika steg för att ge en lättöverskådlig bild av arbetsprocessen.  

 

 

 

 

 

Metodval 
Bryman (2002) beskriver att det finns två forskningsstrategier, den kvantitativa och den 

kvalitativa. Kortfattat handlar den kvantitativa forskningsansatsen om kvantifiering vad det 

gäller datainsamlingen och analys, den kvantitativa forskaren mäter olika företeelser samt vill 

finna en sanning. Den kvalitativa forskningsansatsen å andra sidan betonar Bryman (2002) 

som vikten av de ord vilka sägs samt upplevelser och uppfattningen om en social verklighet 

och belyser inte kvantifiering. Den kvalitativa forskningsansatsen belyser en bild av 

verkligheten likt en socialt ständigt föränderlig egenskap. Bryman (2002) beskriver att 

skillnaden mellan dessa två forskningsansatser är tvetydig, en del forskare menar att det finns 

en grundläggande skillnad medans vissa bedömer att denna skillnad inte existerar i dagens 

forskningsvärld. Dock påvisar Bryman (2002) att denna skillnad blir allt viktigare och allt 

större. Dels för att det enligt honom är ett bra sätt att kategorisera olika tillvägagångssätt samt 

metoder och dels för att denna skillnad även kan fungera likt ett paraply vilket täcker många 

frågeställningar inom samhällsvetenskapen. Bryman (2002) poängterar att han inte vill att 

läsaren ska uppfatta dessa två forskningsansatser som oförenliga utan likt en grund inom 

forskningen. Den kvalitativa forskaren ämnar som oftast att ha en teorigenererande induktiv 

ansats, dock kan den kvalitativa forskaren även pröva en teori med en deduktiv ansats. Den 

kvantitativa forskaren har som oftast en deduktiv teorigenererande ansats enligt Bryman 

(2002). En slutsats om detta är enligt Bryman (2002) att kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar hamnar inom olika forskningsstrategier och att det är inriktningarna som 
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Litteratur &
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skiljer sig tydligt åt vad de gäller hur teorin används. Och kombinationen av dessa två 

forskningsansatser kan vara ett givande sätt att arbeta på (Bryman, 2002).  

 

Denna uppsats är kvalitativ eftersom den syftar till att lägga vikt vid hur mellanchefer 

uppfattat och tolkat upplevelsen av implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet. Det 

handlar om relationen mellan forskningen och teorin i detta fall mellan upplevelsen kopplat 

till teorier om implementering, organisationsförändringar samt krav-kontroll och 

stödmodellen. Dessa har sedan varit en grund till studiens syfte samt utformning av 

intervjuguide och den tematiska analysen. En kvalitativ forskare vill ofta se en situation 

genom deltagarnas perspektiv och har inte för avsikt att generalisera upptäckterna. Det 

handlar om att skapa förståelse för den specifika kontextens innebörd (Bryman, 2002). Att 

bestämma lämplig strategi för en studie kan vara svårt, men det handlar enligt Bryman (2002) 

om att utgå från de frågor som ska besvaras i uppsatsen. Denna uppsats handlar om 

enhetschefers upplevelser och det föll sig således naturligt att uppsatsen följer en kvalitativ 

natur, för att få svar på hur de uppfattar denna situation.   

 

Genomförande 

Empiriinsamling  
Uppsatsen inleddes med att göra en litteraturöversikt för att skapa en förståelse för de ämnen 

vilka fanns inom ramen för denna uppsats. I litteraturöversikten fann jag teorier som var 

lämpliga och dessa valdes ut för att ligga som grund i uppsatsen. Teorierna är Karasek och 

Theorells krav- kontroll och stödmodell samt teorier om förändringsarbete och 

implementering. Detta har kompletterats med fyra vetenskapliga artiklar som belyser dels 

hälsofrämjande ledarskap och dels implementering av det. Att utgå från teorin i uppstarten av 

ett projekt kan vara både till en fördel samt nackdel, jag som författare valde att hålla detta till 

min fördel i denna uppsats. Jag betraktar vidare att teorin har gett mig den begreppsram vilken 

uppsatsen behövde.  

 

I början av denna uppsats rannsakade jag min egen förförståelse för mellanchefers 

arbetssituation. Jag som författare till denna uppsats har arbetat som undersköterska direkt 

underställd dessa chefer och har på detta sätt en viss förförståelse om och kring arbetet vilket 

mellanchefer utför. Att se över sin egen förförståelse är något som Thurén (2013) påtalar som 

viktigt, däremot har alla människor någon typ av förförståelse både medveten eller omedveten 

kring diverse olika fenomen. Dock är det viktigt att belysa och fundera om denna 

förförståelse. Jag bedömer inte att min förförståelse kommer att varken projicera eller påverka 

denna uppsats i slutändan. Det handlar enligt Thurén (2013) om att skilja på egenintresset och 

forskningsproblematiken.  

 

Hermeneutiken tillåter att författaren använder sina egna upplevelser, minnen och sin 

förförståelse för att tolka upplevelser hos en annan individ, dock är detta vanskligt för att 

upplevelser och känslor inte är intersubjektivt testbara (Thurén 2013). Det handlar enligt 

Thurén (2013) om att studera fenomenet med utgångspunkt i dess kontext. Denna uppsats 

belyser mellanchefers upplevelse av implementering av ett nytt ledarskapskoncept i en 

Socialförvaltningskontext. Och denna kontext är viktig för denna studie för att finna den 

sociologiska problematiken om hur mellanchefers arbetssituation i offentlig sektor kan 

komma att påverka upplevelsen av implementeringen av ett hälsofrämjande ledarskap.  

 

Utformning av intervjuguide 
Efter litteraturöversikten samt en problematisering av förförståelsen övergick arbetet till att 

skapa ett syfte och frågeställningar. Dessa har förändrats och finslipats under resans gång men 
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ursprunget har alltid funnits kvar, att studera upplevelser av implementering av det nya 

ledarskapskonceptet hos mellanchefer i en Socialförvaltningskontext. Frågeställningarna har 

vuxit till sig under tiden som arbetet har fortskridit.  

När syftet var färdigt och frågeställningarna hade påbörjat sin form startade ett arbete med en 

intervjuguide (se bilaga 1). Syftet med en intervjuguide är enligt Krag-Jacobsen (1993) att ge 

alla intervjupersoner samma förutsättningar att få möta likartade och relevanta intervjufrågor. 

Intervjuguiden i denna uppsats innehåller grundläggande frågor om intervjupersonernas 

arbete, utbildning samt yrkesår. Intervjuguiden är uppdelad i fem teman: bakgrund, projektet- 

hälsofrämjande arbetsplatser, implementering av projektet, hinder och möjligheter för 

användning av projektet samt en avslutande del. Intervjuguiden har bearbetats flera gånger för 

att anpassas till syftet och de frågeställningar uppsatsen söker svar på. Teorierna kring 

implementering, organisationsförändringar samt krav, kontroll och stöd har funnits med i 

tankarna under utformningen av intervjuguiden.  

 

Urval 
I uppsatsen deltar åtta kommunala mellanchefer samt en områdeschef inom denna kontext. 

Att få möjlighet att intervjua chefer på olika nivåer ses som en fördel för att få en överblick 

om implementering i stora organisationer. Utgångspunkten med denna studie var att ta reda på 

hur enhetschefers upplevelse var av implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet, 

därför var dessa urvalsobjekt fördelaktiga eftersom de jobbar med ledarskap på strategisk och 

taktisk nivå. Uppsatsen inleddes med ett möte med personalchefen på Socialförvaltningen och 

en handledare på kommunen tilldelades för vidare kontakt med intervjupersoner. Detta första 

möte syftade till att ge en inblick om det hälsofrämjande projekt kommunen arbetat med 

under de senaste två åren och specifikt det hälsofrämjande ledarskapet. Mötets syfte var även 

att jag som författare skulle introducera uppsatsen samt syftet och frågeställningar för 

organisationen.  

 

Den kvalitativa forskaren använder enligt Bryman (2002) som oftast ett målinriktat eller 

målstyrt urval. Denna urvalstyp grundar sig i att välja ut rätt enheter vilka sedan direkt kan 

kopplas ihop med det syftet och de forskningsfrågor som formulerats i studien. Enligt Bryman 

(2002) används olika steg eller nivåer i urvalsprocessen vad det gäller det målinriktade 

urvalet. Denna uppsats har följt det målinriktade urvalet och det första steget var att finna rätt 

enhet eller kontext vilken i detta fall var en Socialförvaltningskontext. Socialförvaltningen 

valdes ut därför att det inom denna kontext återfanns flest mellanchefer och för att ett 

balanserat urval av mellanchefer skulle väljas ut. Nästa steg i processen och även det 

avslutande steget var urvalet av intervjupersoner. Kriteriet som fanns som grund för val av 

intervjuperson var att de skulle vara verksamma som mellanchefer i en 

Socialförvaltningskontext i kommunal sektor. Detta för att forskningsfrågorna skulle kunna 

besvaras i enlighet med Brymans (2002) tankar kring att välja ut analysenheter på grundval av 

de kriterier vilka studien besitter.  

 

Med tiden kom ett snöbollsurval att bli aktuellt i denna studie. Enligt Bryman (2002) är detta 

urval ett förfarande där jag som författare söker efter en kontakt inom ett fält i 

intresseområdet. Denna kontaktperson kan sedan förmedla till fler passande intervjupersoner. 

Intresset för deltagande i denna studie var relativt svagt och handlade till stor del om tidsbrist 

hos mellancheferna. Det var fyra mellanchefer som förmedlades via handledaren. Resterande 

intervjupersoner kom jag i kontakt med genom personliga kontakter samt via de första 

intervjuerna, snöbollsurvalet gav effekt.  
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Semistrukturerade intervjuer 
Empirin har i huvudsak insamlats med hjälp av nio semistrukturerade intervjuer. Intervju som 

metod är det mest använda metodvalet inom kvalitativ forskning enligt Bryman (2002). Detta 

därför att intervjuer anses vara flexibla i sin form. Den semistrukturerade intervjun har öppna 

frågor som inbjuder till utvecklande svar (Ejvegård, 2009, Krag-Jacobsen 1993). Denna 

uppsats är koncentrerad till mellanchefers upplevelser och därmed ansåg jag att 

semistrukturerade intervjuer var det förfaringssätt som lämpades sig bäst. Bryman (2002) 

beskriver även han att de semistrukturerade intervjuerna ger en möjlighet för intervjuaren att 

ställa följdfrågor utifrån de svar som uppkommer. Den semistrukturerade intervjun ger även 

enligt Bryman (2002) en möjlighet för intervjupersonen att fritt svara på frågorna då fasta 

svarsalternativ inte finns. Den enda struktur som återfinns i min intervjuguide är de teman 

som nämnts ovan. Den specifika intervjusituationen har fått bestämma följden på frågorna i 

denna uppsats. Detta tillvägagångssätt möjliggör enligt Krag-Jacobsen (1993) att oförutsedda 

samt nya aspekter kan komma fram under intervjun.  

 

Intervjupersoner kommer fortsättningsvis att benämnas informanter. Informanterna 

kontaktades via epost. Inför intervjun gav alla informanter muntligt samtycke till att intervjun 

spelades in. Samtliga informanter gavs möjlighet att skriva på ett skriftligt samtycke efter 

deltagandet i studien (se bilaga 2), detta samtycke gavs även av alla informanter. I detta 

samtyckesdokument står det beskrivet att informanterna har fått möjlighet att ställa frågor om 

intervjun och uppsatsen samt fått muntlig information om denna studie. I dokumentet står det 

även att intervjun kommer att spelas in och vad inspelningen används till samt att detta 

inspelade material kommer att förstöras efter studiens slut. Detta är i enlighet med Lantz 

(2007) resonemang om det första mötet med en muntlig eller skriftlig överenskommelse om 

studiens syfte mellan informanten och intervjuaren. Enligt Bryman (2002) bör en kvalitativ 

forskare vara uppmärksam både på vad som sägs samt hur det sägs och för att underlätta att 

inte bli distraherad genom att föra anteckningar, är en inspelning av intervjun att föredra om 

informanten godtar detta.  

 

Platsen för intervjun fick informanterna själva bestämma, detta var en förutsättning för att 

intervjuerna skulle bli av. Detta förfaringssätt utgjorde till viss del ett hinder för mig eftersom 

jag inte hade möjlighet att välja en avskild neutral plats med mindre risk för störningsmoment. 

En annan aspekt är även att jag som intervjuare inte hade möjlighet att i förväg förbereda mig 

på plats inför intervjun. Att välja en neutral plats för intervjuerna gör enligt Lindelöw (2008) 

att samtalet kan ske i lugn och ro. Samt att det inte uppstår ett maktförhållande mellan 

intervjuaren och den som intervjuas. Dock är valet av intervjuplats inte alltid enkelt enligt 

Lantz (2007) och ibland måste kompromisser göras för att intervjun ska äga rum vilket var 

fallet i denna uppsats.  

 

De flesta av intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser, i olika kontorsutrymmen. 

Störningsmoment såsom telefoner och datorer samt öppna dörrar påverkade till viss del 

intervjuns flöde. En intervju utfördes dock på universitetet där ett grupprum bokades av mig 

som författare till uppsatsen. Detta grupprum var avskilt och i den tystare delen av biblioteket. 

Detta möjliggjorde för mig att välja hur jag och informanten skulle sitta för att få ett avspänt 

möte och för att eliminera eventuella störningsmoment med arbetstelefoner samt datorer till 

en viss del. Placeringen i rummet kunde beaktas på ett annat sätt än vid de övriga 

intervjutillfällena. Inför och efter varje intervju skapades tid för att reflektera. Inför intervjun 

förbereddes den kommande intervjun. Efter varje intervju valde jag att stanna upp och 

återkoppla till vad som sagts men framförallt vad som inte sagts. Detta för att tyda hur 
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kroppsspråk och den verbala informationen kunde länkas samman för att besvara studiens 

syfte och dess forskningsfrågor.  

 

Därefter övergick arbetet med den insamlade empirin till att transkribera detta material. Enligt 

Bryman (2002) är transkriberingen tidskrävande men väldigt viktig. Transkriberingens fördel 

är att utskriften kan behålla de exakta ord som informanten har sagt samt hur dessa har 

uttryckt sig. I denna studie har jag redan under transkriberingen påbörjat att leta efter teman i 

materialet detta för att underlätta den kommande analysen. Bryman (2002) beskriver att 

forskaren ska försöka låta analysen bli till en naturlig och kontinuerlig del av hela 

forskningsprocessen. I transkriberingsprocessen har jag letat efter likheter och olikheter i 

materialet. Transkriberingen gav mig möjlighet att få lyssna på det insamlade materialet vid 

upprepade tillfällen om detta har krävts. Empirin bearbetades med transkriberingen noggrant 

och eftertänksamt.  

 

Bearbetning av data 
Denna uppsats har följt en tematisk analys där skriven och verbal kommunikation enligt 

Bryman (2002) analyseras stegvis med fokus på olikheter och likheter, repetitioner, 

övergångar samt avsaknad av data genom att exempelvis ställa följdfrågor på de som 

intervjupersonerna inte tar med i sina svar. Jag har delvis använt mig av teorirelaterat material 

det vill säga jag har sökt efter teoretiska begrepp i empirin för att sedan tolka och kategorisera 

samt kodat detta material för att härleda till teman. Jag letade i transkriberingen efter uttryck 

för mina teorier och begrepp och de teman vilka därav framkommit har därefter applicerats på 

existerande lämpliga teorier i avsnittet resultat/analys. Att använda och söka efter teman ingår 

i flera olika vetenskapliga analysmetoder enligt Bryman (2002) dock kan dessa teman eller 

koder betyda olika för olika författare. I denna uppsats har jag valt ut följande teman 

implementering och omorganisering, krav, kontroll, stöd.  

 

Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet handlar enligt Bryman (2002) kortfattat om tillförlitligheten eller pålitligheten i en 

undersökning. Det handlar vidare om och hur undersökningen kan komma att få samma 

resultat om den genomförs på nytt, eller om slumpmässiga samt tillfälligheter kan komma att 

påverka (Bryman, 2002). Detta kan vara svårt att avgöra i kvalitativa studier vad det gäller 

individers tankar, upplevelser och uppfattningar då dessa inte är beständiga utan föränderliga. 

Även om det inte går att generalisera resultatet i denna studie kan detta resultat ändå vara 

användbart i liknande kontexter. Kontextens betydelse är viktig enligt Bryman (2002). I 

kvalitativa studier berör begreppen validitet och reliabilitet både analysen av insamlade data 

och insamlingen av empirin. Validitet handlar enligt Bryman (2002) kortfattat om betydelsen 

av relevant data för att svara mot undersökningens syfte, har forskaren mätt det hen avsåg att 

mäta. I kvalitativa undersökningar kan intervjuguiden ses likt ett mätinstrument enligt 

Bryman (2002).  

 

Jag som författare till denna uppsats har utformat intervjuguiden med de teoretiska 

utgångspunkterna som grund. Intervjuguiden finns även som ett bifogat dokument för att 

läsaren ska få möjlighet att granska frågorna i relation till resultatet. Intervjuguidens 

utformning i samband med den problematisering av förförståelse som skett kan anses minska 

risken för bias. Ett annat mätinstrument kan vara vilken typ av intervjuform forskaren använt 

(Bryman, 2002). Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer vilket har medfört att 

alla informanter har fått samma typ av frågor utefter mallen sedan har detta kompletterats med 

följdfrågor beroende på svaret informanterna gav. Som redan nämnts ovan i metoden har 

samtliga intervjuer spelats in och detta har möjliggjort för mig som författare att gå tillbaka i 
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det inspelade materialet om det funnits tveksamheter eller oklarheter. Vilket är en fördel vad 

gäller hanteringen av data och kan anses stärka validiteten. Analysen av empirin har en 

tematisk ansats som även denna följer den teoretiska grunden i uppsatsen. Jag har i studien 

strävat efter att redogöra för alla steg i forskningsprocessen vilket jag finner har skapat en 

transparens i uppsatsen.  

 

Etik  
Bryman (2002) framhåller i enlighet med Vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer och 

dessa är: Informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet. Jag 

har som tidigare nämnts muntligt samt via epost informerat samtliga informanter om studiens 

syfte och att deras medverkan har varit på frivillig basis. Informanterna har med detta godkänt 

sin medverkan i studien och detta har dokumenterats i ett samtyckesdokument vilket samtliga 

informanter fått ta del och skrivit under. Jag har inte utlovat anonymitet då detta enligt Trost 

(2010) kan vara vanskligt eftersom intervjuaren som oftast har tillgång till namnen på 

intervjupersonerna och därav är dessa inte helt anonyma. Däremot har jag utlovat en 

konfidentialitet och tystnadsplikt till samtliga informanter vilket innebär att materialet har 

behandlats och förvarats med största försiktighet och inget material kommer att kunna 

härledas till en viss person i avsnittet resultat/analys. Informanternas citat i avsnittet 

resultat/analys benämns som informant a-i, jag bedömer inte att det finns någon relevans i att 

benämna dessa med fiktiva namn. Eftersom denna uppsats belyser enhetschefernas upplevelse 

och inte huruvida genus eller hur andra faktorer kan komma att påverka. Dock benämns 

informanterna med olika bokstäver för att belysa att alla citat inte härrör från en och samma 

informant. Ingen obehörig har haft tillgång till empirin för denna uppsats.  
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade empirin i undersökningen, detta i 

förhållande till uppsatsens syfte som var att studera mellanchefers upplevelse av 

implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet. Och frågeställningarna i uppsatsen var: 

hur implementering av det hälsofrämjande ledarskapet gick till? Vilka hinder och/eller 

möjligheter kunde identifieras gällande implementeringen av ett så kallat hälsofrämjande 

ledarskap? Hur upplever mellanchefer i en Socialförvaltningskontext sig vara delaktiga i 

beslutet att implementera det hälsofrämjande ledarskapskonceptet? 

Detta kapitel inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av informanternas arbetsuppgifter och 

yrkesroller. Sedan följer resultatbeskrivningen under utvalda temarubriker, dessa teman är: 

implementering och omorganisering, krav, kontroll, stöd. Löpande i detta kapitel återknyts 

resultatet till de teorier vilka ligger till grund för uppsatsen.  

 

Sju av informanterna arbetar som enhetschefer på operativ nivå, en arbetar som områdeschef 

på taktisk nivå och en annan har en samordningstjänst inom Socialförvaltningen. Samtliga 

informanter har dock någon gång under sitt yrkesliv arbetat som enhetschefer. Alla har en 

akademisk utbildning. De flesta av informanterna har arbetat mer än tio år i kommunen som 

enhetschefer fast i olika verksamheter, ett fåtal av informanterna är relativt nya i sina roller. 

De beskriver sitt arbete som enhetschefer med en entusiasmerande anda, trots att det är ett 

kravfyllt arbete med relativt hög stress i omgångar är detta även drivkraften med yrkesvalet. 

En arbetsdag är inte den andra lik och det händer mycket hela tiden i deras yrke. En informant 

beskriver de huvudsakliga arbetsuppgifterna enligt följande: 

 

Hmm, ja jag skulle säga att mitt uppdrag delas på tre, det är personal, 

arbetsmiljö och brukare. Det står på tre ben sedan är ekonomin överhängande, 

ekonomin genomsyrar allt vi gör, jag har alltid ekonomi i 

bakhuvudet…(informant a) 

 

Ovanstående beskrivning av arbetsuppgifternas indelning är något som delas av nästan alla 

informanter. En del tillägger även att deras arbetsuppgifter idag till stor del tyvärr handlar allt 

mer om att släcka bränder, det mest akuta får ta störst plats, vilket är vikariebristen och de allt 

fler sjuka medarbetarna. Detta tar mycket energi och tid från att arbeta med ett nära ledarskap. 

Det nära ledarskapet återkopplas genomgående av samtliga informanter till ett hälsofrämjande 

ledarskap. Det handlar om att skapa en arbetsgrupp där medarbetare och chef mår bra samt 

trivs och kan utvecklas tillsammans. Samtliga informanter är eniga om att utveckling samt 

utbildningar är bra om resurserna och tiden finns för att verkställa detta. Det handlar enligt 

samtliga informanter om att balansera, prioritera och sålla bland sina arbetsuppgifter för att 

åstadkomma det bästa av situationen.  

 

Implementering och omorganisering 
Informanterna har inte varit delaktiga i beslutet om att implementera det hälsofrämjande 

ledarskapet. Detta beslut har fattats på högre nivå i organisationen enligt informanterna. Syftet 

med denna utbildning är inget som informanterna med säkerhet kan uttala sig om. Däremot 

kan det enligt informanterna ha att göra med den höga sjukfrånvaron i organisationen, 

eftersom medarbetare är sjuka alltmer, samt att enhetschefernas arbetssituation under en 

längre tid har varit pressad och utsatt. Informanterna påtalar att de har sjuk organisation och 

syftet var säkerligen att medvetandegöra enhetscheferna om hur de i det lilla kan göra en 

arbetsplats friskare och hur de ska arbeta hälsofrämjande. Dock efterfrågas det fortlevande 

arbetet om hälsofrämjande ledarskap av de flesta informanter.  
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Trots att det finns mycket information att hämta på kommunens interna nätverk är detta enligt 

informanterna inte samma sak som en uppföljning av utbildningsdagen. Det informanterna 

ifrågasätter med implementering av detta ledarskap är om det följaktligen blev bra i 

verkligheten. Enligt dem upplevs det inte på det sättet utan upplevelsen av denna dag är mer 

likt en inspirationsdag, där tanken var att inspirera och inte utbilda. De verktyg i form av 

resurser och tid vilket detta ledarskapssätt som oftast kräver finns inte alltid i organisationen 

enligt informanterna. Informationen om utbildningsdagen upplevdes av informanterna som 

lite tunn, det handlade om ett epost-meddelande där det fanns en kort beskrivning av dagen 

samt anmälningsinformation. Denna information gjorde inte implementeringen av det 

hälsofrämjande ledarskapet rättvis. En spridning av informationen om utbildningsdagen hade 

varit önskvärt för att underlätta implementeringen.  

 

Informanterna berättar att den nya organisationsstrukturen med områdeschefer inte möjliggör 

för enhetscheferna att vara med och påverka hur eller vad som ska implementeras. I detta fall 

inte heller implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet. Det är få projekt som 

enhetscheferna är med och påverkar i. Vid implementering av olika projekt betraktar 

informanterna att det finns både fördelar och nackdelar i en stor organisation. Fördelarna är att 

de oftast har någon att vända sig till i de olika projekten eller besluten som ska implementeras. 

De nackdelar eller hinder som informanterna upplever med implementering handlar till stor 

del om tidsbristen och det alldeles för stora informationsflödet samt de olika led vilka 

projekten eller besluten skall passera. Det finns en upplevelse av att de får för mycket 

information om olika projekt och det är svårt att komma ihåg vad som hör till vilket projekt. 

Det är för många projekt igång samtidigt och det finns en upplevelse hos informanterna att 

dessa inte följs upp utan rinner ut i sanden utan att de får veta något mer om detta. En 

informant beskriver hinder med implementering enligt följande: 

 

…Mm det finns hinder, kanske politiker tar beslut som ska genomföras och det 

helst igår, men man har inte tänkt här på våran verksamhet då hinner inte alla 

med här, vi har inte den organisationen som kan införa det. Det tar tid att 

implementera…(informant b) 

 

En informant berättar att det handlar om att de måste bromsa upp, och inte starta flera projekt 

samtidigt utan att de måste prioritera vad det är som verkligen är viktigt för just exempelvis 

hemtjänsten. Det är i ledningen som möjligheterna till implementering finns enligt 

informanterna, det handlar om att delge rätt information och på vilket sätt den framförs. 

Verksamhetsutveckling är bra menar alla informanter men understryker att det krävs insyn i 

verksamheten som berörs för att det ska bli bra. Samhället förändras och det gör även 

organisationer i samhället dock handlar det enligt informanterna om att ge rätt verktyg och 

förutsättningar till individerna i organisationer för att rusta sig inför en 

organisationsförändring. Implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet är ett sådant 

projekt enligt informanterna där förutsättningarna och delaktigheten inte fanns eller alltid 

finns.  

 

Informanterna upplever att det ibland kan vara svårt att implementera beslut hos 

medarbetarna. Det kan handla om att enhetscheferna ska genomföra något beslut som de 

själva inte riktigt är övertygade om. De som enhetschefer kan känna sig osäkra på huruvida 

det finns en fördel eller inte med det som ska genomföras. Informanterna upplever att det 

finns svårigheter med att försöka motivera sina medarbetare i en hållbar utveckling. En del 

informanter upplever att det är här det brister. De delger för mycket information i förhållande 
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till den tid som finns till förfogande. Medarbetare kan ibland påkalla att det som egentligen 

behövs är bara arbetsro och inte fler projekt, även för alla enhetschefer. 

 

En informant påtalar att de står inför en organisationsförändring i deras verksamhet och hur 

hen har tänkt vad det gäller denna förändring. Det beskrivs i följande citat: 

 

…Ja det handlar om information, information och återigen information, det 

handlar om att vara tydlig i sitt ledarskap och försöka påtala de fördelar som 

finns med förändringen. Och tid, det krävs tid till förändring…(informant c) 

 

Informanten beskriver vidare att hen tidigare varit med om organisationsförändringar i samma 

grupp och den feedback hen oftast har fått handlar uteslutande om att medarbetarna fått för 

lite information. Detta är något nästintill samtliga informanter håller med om. Informanterna 

beskriver att om en organisationsförändring ska ske friktionsfritt krävs det att alla eller de 

flesta inblandade upplever en trygghet. Implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet 

hade vunnit på mer information för att skapa en trygghet i förhållningssättet enligt 

informanterna.  

 

Ett sätt att motivera medarbetare handlar enligt några av informanterna om att få med sig den 

informella ledaren i informationsfasen. Den informella ledaren som finns i alla grupper är ett 

viktigt verktyg i en organisationsförändring enligt informanterna. Både inom chefsgrupper 

och bland medarbetare. Samtliga informanter är även medvetna om att de inte kommer att 

kunna motivera alla sina medarbetare alltid, utan att det handlar om att få med sig den breda 

massan. En informant beskriver det enligt följande: 

 

…Det finns alltid pyromaner, alltid. De vill starta småbränder för att skapa en 

obalans i gruppen, det är deras sätt…men där måste jag som ledare gå in och 

släcka bränderna med hjälp av information, delaktighet och skapa en trygghet. 

För annars blir det en enda stor eldsvåda…(informant d) 

 

Samtliga informanter beskriver att de i deras roll som ledare har en viktig uppgift i 

arbetsgruppen både vad det gäller att påverka sina medarbetare men även vad det gäller att 

utvecklas. En informant beskriver att ledarskapet inte kan ses som något botemedel för allt ont 

eller allt sjukt i en organisation. Hen beskriver vidare att ledarskapet skall fungera likt en länk 

mellan medarbetare och organisationen och att den länken är en viktig faktor för gruppens 

välmående. Det hälsofrämjande ledarskapet är något som samtliga informanter har i åtanke. 

 

Krav  
Samtliga informanter upplever att det ställs höga krav på dem i deras yrkesroll. Ekonomin 

genomsyrar hela organisationen och detta är något som informanterna upplever likt det största 

kravet. De växande arbetsgrupperna inom kommunen är något som informanterna upplever 

som kravfyllt. En informant påtalar att målet för kommunen är att varje enhetschef ska ha 

högst 25 underställda, de talar om chefstäthet i kommunen. Flera av informanterna påtalar att 

de har fler än 25 stycken underställda i sina arbetsgrupper, vissa har över 30 i dagsläget. Den 

växande hemtjänsten utgör en oro bland informanterna om hur de ska hinna med sitt arbete på 

bästa sätt. Tankar om hur organisationen ska hinna med det ökande antalet äldre hemma 

återkommer hos alla informanter.  

 

Hur organisationen ska lösa detta är en fråga som diskuteras flitigt. Informanterna påtalar att 

de har mellan 25-30 medarbetare i grupperna och cirka 60-100-tal antal brukare per grupp. 
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Med detta följer även lika många arbetsmiljöer vilka alla ser olika ut och där det finns olika 

förutsättningar för personalen att utföra sitt arbete. Till detta kommer även lika många 

anhöriga påtalar informanterna. Detta illustreras i nedanstående citat: 

…Jag har ju 100 brukare och därtill lika många arbetsmiljöer och anhöriga, 

detta är ett stort område där kraven höjs..(informant e) 

 

Ett annat krav som är återkommande hos samtliga informanter är tidsbristen och hur den 

påverkar deras verksamhet dagligen. Dels handlar det om att ordna fram vikarier och till det 

kommer den rådande vikariebristen och dels handlar det om alla de administrativa 

arbetsuppgifter som har ålagts enhetschefen och det nära ledarskapet kommer i skymundan. 

Detta resulterar i att enhetscheferna inte har tiden som behövs för att motivera sina anställda 

eller informera dem på rätt sätt vid exempelvis snabba organisationsförändringar. Det finns en 

önskan om att kunna använda sig av ett nära ledarskap eller det hälsofrämjande ledarskapet än 

mer. Detta illustreras i citatet nedan: 

 

Det är ju klart, det hälsofrämjande ledarskapet är jätteviktigt, verkligen. Men det 

är inte något man prioriterar tyvärr. Hade vi fått fler uppföljningar av 

utbildningen och det inte hade vart så abstrakt, så hade jag använt det mer. Det 

innebär egentligen inte ytterligare krav på oss, men tiden finns inte för det nära 

ledarskapet..(informant a) 

 

Informanterna berättar att de i sin arbetsroll kan ses som en form av spindeln i nätet. Detta 

ställer krav på en medvetenhet om hela organisationen. Det handlar om att kunna lite om allt i 

sin verksamhet enligt informanterna. Enhetschefernas arbetssituation präglas främst av de 

psykiska kraven. Återkommande är de tre benen som enhetschefens arbetsuppgifter vilar på, 

personal, ekonomi och brukare. För vissa av informanterna upplevs arbetet som stressigt över 

lag medans andra endast upplever stress i perioder. Vissa har lättare för att hantera de 

stressfyllda perioderna medans andra upplever att stressen tar över. En del tar arbetet med sig 

hem för att mäkta med medans andra har en tydlig skiljelinje mellan arbete och privatliv. 

Dock påtalar alla informanter att de tycker om när det händer saker, att den ena dagen inte är 

den andra lik. Detta är även anledningen och drivkraften till varför de arbetar som 

enhetschefer. En informant beskriver yrkesvalet enligt följande: 

 

När det är tuffare perioder då får jag påminna mig själv om att herregud det var 

ju utmaningen du ville ha, så tugga i dig den nu…(informant f) 

 

De höga arbetskraven är enligt informanterna något som har påverkat implementeringen 

av det hälsofrämjande ledarskapet. Det handlar om tidsbrist och resursbrist vilka utgör 

hinder i alla implementeringsprocesser i kommunen och specifikt av det hälsofrämjande 

ledarskapet. Upplevelsen av denna implementering är relativt abstrakt och 

informanterna påtalar att de inte riktigt förstått att detta skulle implementeras i 

organisationen. Verksamhetsområdet vård och omsorg och i synnerhet hemtjänsten 

präglas av en föränderlig verksamhet, de kan exempelvis inte förutspå hur många 

brukare som kan tänkas finnas i deras område om en månad. Det är denna ovisshet som 

både driver cheferna framåt men som även bromsar vad det gäller upplevelsen av 

implementering, tiden finns och fanns inte för detta.  

 

Informanterna beskriver alla att det hälsofrämjande ledarskapet finns i deras bakhuvud, sedan 

är det andra omständigheter som påverkar hur mycket de kan använda sig av detta. Enligt 

informanterna handlar detta ledarskap om att ha en rimlig arbetsbörda, att kunna sluta jobbet i 
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tid och känna sig nöjd efter en arbetsdag. Bekräftelse och kommunikation är viktigt enligt 

informanterna i ett hälsofrämjande ledarskap. Att hinna med och se all personal och vara nära 

personalgruppen fysiskt är en förutsättning enligt informanterna i ett hälsofrämjande 

ledarskap. Informanterna påtalar att situationen inte ser ut så för många enhetschefer i 

dagsläget. Informanterna påtalar att det inte handlar om fruktkorgar till personalrummet utan 

om helheten och delarna i den. Att ha en arbetsgrupp som fungerar och mår bra, det är det lilla 

i det stora som gör skillnad. 

 

Informanterna finner samtliga att en del av det hälsofrämjande ledarskapet handlar om att 

delegera ansvar och på så sätt få medarbetarna att växa i sina roller. En informant berättade att 

hen ansåg att delegera arbetsuppgifter är en nyckelfaktor för att få en arbetsgrupp att växa och 

utvecklas. Informanterna beskriver att delegera ansvar är viktigt både för medarbetarna men 

även för de själva i sin roll.  Detta kan skapa förtroende och engagemang i arbetsgruppen 

mellan ledare och medarbetare. Enhetscheferna beskriver att de arbetsplatsträffar de har med 

jämna mellanrum ses likt viktiga träffpunkter där alla ska ha en möjlighet att diskutera samt 

vara med och påverka sin arbetsmiljö. På detta sätt skapar det en delaktighet och som i sin tur 

även kan komma att skapa en motivation för att medarbetarna ska ha en vilja att komma till 

arbetet. Dock finns en önskan och en vilja hos samtliga informanter att kunna göra saker 

tillsammans i arbetsgruppen som inte direkt är relaterade till arbetet utan mer till att stärka 

sammanhållningen och därmed få friska arbetsgrupper. Det kan handla om att fara iväg och 

äta frukost tillsammans halva arbetsgruppen ena dagen och nästa halva andra dagen, eller 

spela brännboll ute en eftermiddag. Dock poängterar alla informanter återigen att det handlar 

om det lilla i det stora, det behöver inte kosta mycket pengar i sig utan att det snarare handlar 

om att det behövs mer tid avsatt för detta.  

 

Samtliga informanter har deltagit i utbildningen i hälsofrämjande ledarskap som hölls av 

kommunens interna projektgrupp. Utbildningen var en endagsutbildning med möjlighet till att 

boka individuella coachningssamtal. Samtliga informanter uppfattade utbildningen som 

positiv men att de inte kommer ihåg desto mer av innehållet då det var ett tag sedan 

utbildningen hölls. De uppfattade dagen likt en inspirationsdag vilken kunde underlätta i det 

framtida arbetet. En del av informanterna upplevde inte att dagen hade ett utbildande syfte 

utan mer likt en bekräftelse på att de redan arbetar på rätt sätt. En anledning till att dagen inte 

uppfattades som en utbildningsdag berodde dels på att det bara varade under en dag och det 

kändes för lite. Och dels för att det inte funnits någon uppföljning av utbildningsdagen. Samt 

att denna utbildning inte kom i rätt tidpunkt, det var andra faktorer som påverkade 

arbetsbelastningen för enhetschefer just då såsom besparingar och nedskärningar inom 

personalstyrkan. En informant beskriver projektets mottagande enligt följande: 

 

…Är detta det vi behöver nu??? Lite så var tanken, jag hade hellre sett mer 

stöttning till enhetschefer i det dagliga, lite som det vi är inne i nu att vi har 

samordningstjänster och kan stötta enhetschefer i det dagliga. Då kan 

enhetscheferna förhoppningsvis jobba med ett nära ledarskap, det är ju det, det 

hela handlar om, ett nära ledarskap. Tanke var säkert god och har väl säkert fallit 

väl ut någonstans…(informant g) 

 

Det handlar enligt informanterna inte om att utbildningsdagen var dålig på något sätt, men 

man hade gärna sett att det funnits fler träffar och mer möjligheter att diskutera. 

Informanterna påtalar att de hade behövt vara en uppsökande verksamhet där exempelvis 

coachen kom ut till enhetscheferna istället för att enhetscheferna skulle boka tid själva. För 

den tiden fanns inte eller ett flertal av informanterna prioriterade inte detta i deras verksamhet 
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på grund av att andra saker kändes viktigare. Det handlade och handlar fortfarande om att 

släcka bränder i verksamheten. 

 

De informanter som hann boka enskilda coachningssamtal fann detta positivt och mycket 

inspirerande. De uppfattade att de fick en tankeställare och det hälsofrämjande ledarskapet 

plockades ner på en nivå som gick att tillämpa i deras verksamhet. Dock kvarstår en önskan 

om att dessa individuella coachningssamtal skulle funnits under en längre period och med fler 

coacher. Nästan alla informanter har använt denna coach i sina arbetsgrupper vid 

arbetsplatsträffar och detta var som oftast ett uppskattat inslag. Under dessa träffar fick de 

verktyg att arbeta med i gruppen dock kvarstår svårigheten att faktiskt ha möjlighet att 

använda sig av dessa. 

 

Tiden är det återkommande hindret samtidigt som informanterna påtalar vikten av det 

hälsofrämjande ledarskapet men att det tyvärr inte alltid finns tid för detta i verksamheten. 

Ytterligare en svårighet i användandet av det hälsofrämjande ledarskapet är enligt 

informanterna de allt större personalgrupperna det finns inte tid att uppmärksamma alla 

medarbetare även om detta är visionen. Ekonomins påverkan och besparingskraven i offentlig 

sektor är enligt informanterna allt annat än hälsofrämjande. Det önskvärda med denna 

utbildning enligt en del av informanterna hade varit förutom fler uppföljningar och en 

uppsökande verksamhet, att exempelvis en viss summa per år blev öronmärkt för att arbeta 

hälsofrämjande i arbetsgruppen. Och att tid funnits för enhetscheferna att arbeta med ett nära 

ledarskap ute i verksamheten för att kunna motivera arbetsgruppen i ett hälsofrämjande 

arbete. Informanterna påtalar att en större satsning på hälsofrämjande ledarskap och 

hälsofrämjande arbetsplatser hade gett mer effekt i verksamheten. En informant beskriver det 

såhär: 

 …ska man göra något sådant här som ändå är ganska stort, så ska man se till att 

göra det helhjärtat och hela vägen ut..(informant c) 

 

Informanterna påtalar vidare att de inte kan tvinga någon till något utan att de skulle ha önskat 

att tiden fanns för att motivera och inspirera och att informera för att kunna visa på fördelarna. 

Dock upplever informanterna sin personal som stressad och därav inte mottagliga för nya 

projekt eller idéer som de hade önskat. En informant beskriver det såhär:  

 

Det gäller att kunna visa på fördelarna och förklara vinsten med arbetssättet, men 

det är svårt att själv som chef kunna motivera och visa på fördelar om man inte 

riktigt har köpt konceptet i och med sin egen stress. Och personalen upplever att 

det är projekt hit och dit som aldrig avslutas. Och det enda som egentligen behövs 

är arbetsro…(informant g) 

 

Kontroll  
De informanter som har några års erfarenhet av yrket tenderar att anse sig ha mer kontroll 

över sitt arbete och de krav som ställs. De påtalar att erfarenheten har gett dem en trygghet 

vilken i sin tur lärt dem att prioritera i sitt arbete. Dessa informanter poängterar att de alltid 

kan säga vad de tycker i olika frågor även om det inte alltid sker någon förändring i och med 

det. De informanter som inte arbetat lika länge upplever att de har mindre kontroll över 

arbetet och kraven som ställs. En informant beskriver den kontrollen enligt följande: 

 

Vi har väldigt många nya enhetschefer och det tar ett tag innan man kommer in i 

arbetsrollen, det känns som att man inte riktigt har kontrollen. Men de äldre 

enhetscheferna har nog det…det är erfarenheten som gör det…(informant h) 
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Samtliga informanter är överens om att det handlar om erfarenhet och att det är erfarenheten 

som ger tryggheten i arbetet. De beskriver vidare att de vill ha en viss grad av kontroll över 

arbetet men att de samtidigt måste kunna lita på sina medarbetare att de är kompetenta för 

sina arbetsuppgifter. De kan inte ha detaljkontroll över arbetet för då blir det farligt enligt en 

informant.  

 

Känslan av kontroll över arbetet är något som går i vågor eftersom hemtjänsten är en 

föränderlig verksamhet. Exempelvis beskrivs sommarperioden som en period där kontrollen 

minskar. Dels därför att enhetscheferna täcker upp för varandra under sommaren och inga 

vikarier tas in för dem och dels för att vikariebristen bland medarbetarna utgör ett stort hinder 

i verksamheten. Den ordinarie verksamheten med den befintliga personalen läggs på is under 

sommarmånaden och informanterna upplever att större projekt och förändringar skjuts på 

framtiden. Även om det enligt dem är viktigt att ta hand om sin personal året runt. 

Vikariebristen är ett område där de flesta informanter upplever sig ha tappat kontrollen.  

 

Ett flertal av informanterna upplever att den nya organisationsformen med ytterligare ett 

chefsled har medfört att de som enhetschefer fått mindre inflytande och påverkansmöjligheter 

över vissa delar i verksamheten. De påtalar att de tidigare innan förändringen var mer 

delaktiga i projekt och beslut som skulle implementeras. En informant beskriver förändringen 

enligt följande: 

 

Ja alltså förr var man mer involverad i projekt och utvecklingen av verksamheten, 

det saknar jag. För vi behöver alla utvecklas både som individer och allas våra 

verksamheter, det är lite synd...(informant e) 

 

I dagsläget är det ett fåtal enhetschefer som sitter med i förändringsarbeten för att detta har 

kommit att bli områdeschefernas uppgifter. Det finns en önskan hos ett antal enhetschefer att 

vara mer delaktiga i beslut och utvecklingen av verksamheten. Å andra sidan är upplevelsen 

av deras arbete kravfyllt redan som det är, det är kontrollen och inflytandet de vill ha. 

Implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet skulle enligt en del av informanterna ha 

underlättats om de som enhetschefer funnits med i hela genomförandeprocessen. Spridningen 

av fördelarna hade kunnat underlättas och informanterna påtalar att de hade upplevt en annan 

delaktighet och på detta vis även en annan trygghet och känsla för det hälsofrämjande 

ledarskapet.  

 

Stöd 
Samtliga informanter upplever att de har ett socialt stöd i form av kollegor och närmsta chef. 

Det sociala stödet upplevs av alla informanter som väldigt viktigt i detta arbete, det påverkar 

positivt kontrollen över arbetskraven. De informanter vilka har kollegan i samma lokaler 

anser sig ha ett värdefullt stöd. Den fysiska närheten underlättar för kommunikationen och det 

utvecklas en annan typ av relation till varandra. Dessa relationer kan sedan komma att 

utveckla det sociala stödet. Dock betraktar samtliga informanter att det kollegiala stödet alltid 

finns där och är inte längre än ett telefonsamtal bort.  

 

Informanterna beskriver att de upplever att de alltid kan vända sig till sin närmsta chef för att 

diskutera och få feedback. Upplevelsen av att bli tagen på allvar finns hos samtliga 

informanter. Informanterna upplever att ledningen försöker finna nya lösningar på problem 

och att det finns en medvetenhet om deras arbetssituation. En informant svarar enligt följande 

på frågan om hen upplever att det finns stöd i arbetet: 
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Ja av chef och kollegor oh ja, det har jag. Sen kan inte dom heller skaka fram 

vikarier eller slänga in en till chef, men samordnaren och min chef och mina 

kollegor är värdefulla. Vi har alltid någon i ryggen…(informant i)  

 

Ytterligare en form av stöd är det informativa stödet som ges i de återkommande 

chefsmötena. På dessa möten träffas enhetschefer och andra aktörer och diskuterar samt 

informeras om verksamheten. Upplevelsen av dessa möten är att det finns ett öppet klimat och 

individerna törs lyfta frågor om sin verksamhet. Det hälsofrämjande ledarskapet har enligt 

informanterna diskuterats ibland på dessa chefsmöten men det hade kanske egentligen 

behövts lyftas än mer. En del av informanterna beskriver att det hade varit passande att ägna 

en del av mötet till att diskutera och få ner abstraktionsnivån om det hälsofrämjande 

ledarskapet. Och en del informanter hade önskat att organisationen på dessa möten hade 

diskuterat och frågat hur och om implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet skulle 

gått till. Upplevelsen av implementeringen kretsar till en viss del av bristande socialt stöd.  

 

Informanterna beskriver att deras kravfyllda arbetssituation har blivit uppmärksammad och att 

det nu finns resurser att använda för att underlätta i det dagliga arbetet. Dels finns det som 

kallas samordnare vilket är en form av ambulerande enhetschef vilken har till sitt syfte att 

avlasta för enhetscheferna i deras administrativa arbete och frigöra tid till ett nära ledarskap. 

Dels finns det snart något som kommer att kallas planerare vilka är undersköterskor som 

kommer att planera de dagliga besöken för medarbetarna. Samtliga informanter har en 

förhoppning att dessa planerare kommer att bli ett stöd i verksamheten. Ytterligare stöd 

återfinns runt om i hela organisationen för alla enhetschefer det kan handla om allt från 

personalkonsulter till datorstöd och schemaläggning samt kommunhälsan och lokalansvariga. 

  

Avslutningsvis väckte denna uppsats återigen tankarna till liv om konceptet hälsofrämjande 

ledarskap enligt flera av informanterna. Dock skiljer det sig åt huruvida man betraktar sig 

arbeta efter detta koncept eller inte och huruvida de upplever sig ha tiden att arbeta efter 

konceptet och huruvida de upplever att organisationen har satsat på konceptet. Något som alla 

är överens om är att detta arbetssätt bör genomsyra hela organisationen och överföras på 

nyanställda som tillträder. I detta fall råder det även delade meningar på huruvida 

organisationen har lyckats med det eller inte. För att knyta an till arbetsglädjen upplever 

samtliga informanter i deras arbete att ledord såsom information, resurser i form av tid och 

ekonomi samt uppföljning av det hälsofrämjande ledarskapsprojektet hade underlättat 

genomförandet och den framtida hållbara hälsofrämjande utvecklingen i organisationen.  
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Diskussion 
I detta kapitel problematiseras syftet och frågeställningarna i denna uppsats, där syftet var: 

 

att undersöka hur mellanchefer i Socialförvaltningskontext upplevt implementeringen av ett 

nytt ledarskapskoncept 

 

Och frågeställningarna i uppsatsen var: hur implementering av det hälsofrämjande ledarskapet 

gick till? Vilka hinder och/eller möjligheter kunde identifieras gällande implementeringen av 

ett så kallat hälsofrämjande ledarskap? Hur upplever mellanchefer i en 

Socialförvaltningskontext sig vara delaktiga i beslutet att implementera det hälsofrämjande 

ledarskapskonceptet? 

 

Enhetschefernas upplevelse av implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet är vagt. 

Det har inte enligt dem funnits en tanke på att detta hälsofrämjande ledarskap skulle 

implementeras, det var inget heller som de som enhetschefer krävde. Upplevelsen kom 

snarare att handla om huruvida det var detta som behövdes i organisationen just då, detta kom 

inte rätt i tiden enligt informanterna. Informanterna har inte varit delaktiga i beslutet att 

implementera ett hälsofrämjande ledarskap men dock finns en önskan om att detta torde ha 

varit fallet. Detta skulle enligt informanterna ha bidragit till en mer lyckad implementering. 

De hinder vilka kan identifieras vad det gäller implementeringen av det hälsofrämjande 

ledarskapet är flera. Upplevelsen är att informationen har brustit om detta förfaringssätt samt 

att upplevelsen hos enhetscheferna inte är den delaktighet och trygghet vilken en 

hälsofrämjande diskurs kräver. Bristen på resurser i form av tid och stöd under projektets 

gång kan även detta ses som hinder i implementeringen av det hälsofrämjande ledarskapet. 

Möjligheterna vad det gäller genomförandet av denna process besitter organisationen och 

ledningen i kommunen. Enhetschefernas alltför kravfyllda roll med bristande kontroll 

möjliggör inte för en hälsofrämjande diskurs. Dock kan det allt större sociala stödet och 

kontrollen över arbetskraven underlätta vid en implementeringsprocess samt möjliggöra för 

ett nära ledarskap. Vilket i sin tur kan komma att gynna organisationen i framtida 

implementeringar, eller om projektet Hälsofrämjande arbetsplatser återigen väcks till liv.  

 

Syftet och frågeställningarna samt ovanstående svar kommer vidare att problematiseras i 

förhållande till de teorier och den tidigare forskning på ämnet uppsatsen vilar på. De viktiga 

komponenterna empowerment och delaktighet kommer att sättas i relation till den empiri som 

framkommit i uppsatsen. Kunde det hälsofrämjande ledarskapet kunde anammas ute i 

verksamheten eller var det bara ett fint intyg? Och kom detta hälsofrämjande förhållningssätt 

att bli hälsofrämjande för alla i organisationen, eller kom det att skapa än mer stress för 

medarbetarna.  

 

Förändringar är något centralt i offentlig sektor trots att dessa organisationer är relativt 

robusta och fasta i sin struktur enligt Christensen et.al (2005) samt Härenstam et.al (2013). 

Dock är det viktigt att i en organisationsförändring få med sig samtliga aktörer för att 

förändringsprocessen ska bli så bra som möjligt. Enligt Dunkl et.al (2015) och Grönlund et.al 

(2014) handlar det om att det bör finnas en interaktion mellan organisationen och dess 

medarbetare för att ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken ska användas. Det handlar även 

enligt Dunkl et.al (2015) om att arbetskraven måste vara rimliga både för medarbetarna samt 

ledarna i en organisation. Analysen av resultatet visar att de höga arbetskraven kan vara ett 

problem i relation till möjligheten för en fungerande implementering av det hälsofrämjande 

ledarskapet. Samtliga enhetschefer beskriver att deras vardag innefattar höga krav och en del 

beskriver att de inte har kontrollen över sina krav. Enligt Brobeck et.al (2013) handlar det om 
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att granska villkoren i organisationen och huruvida det finns en möjlighet att genomföra en 

implementering av ett så kallat hälsofrämjande ledarskap. En annan viktig aspekt vilken 

Kostenius och Lindqvist (2006) framhåller handlar om att organisationen i en 

implementeringsfas av det hälsofrämjande ledarskapet bör använda alla inblandades 

kunskaper. Hansson (2004) påtalar att implementering av det hälsofrämjande arbetet bör 

finnas med både på strategisk samt operativ nivå.  

 

Analysen av resultatet visar att kommunen kan ha brustit i detta eftersom informanterna inte 

upplever sig ha varit delaktiga vid införandet eller i startpunkten av ett så kallat 

hälsofrämjande ledarskap. Kanske utfallet av upplevelsen hade sett annorlunda ut om aktörer 

både på strategisk samt operativ nivå funnits med i starten av projektet. Kostenius och 

Lindqvist (2006) samt Angelöw (2002) beskriver vidare att organisationer bör inkludera alla 

parter i hela genomförandeprocessen inom en hälsopromotiv diskurs, både för att spara tid 

och pengar. Detta även för att skapa en god kommunikation och öppna upp mellan olika 

nivåer vilket enligt Grönlund et.al (2014). Ett flertal av informanterna har påtalat att de gärna 

hade varit med i hela genomförandeprocessen av ett så kallat hälsofrämjande ledarskap. 

Informanterna uttrycker att detta hade varit bra, för att de skulle fått en bredare insyn i 

projektet och för att etablera denna hälsofrämjande diskurs, för att detta sedan ska kunna 

komma att bli ett förhållningssätt.  

 

Dunkl et.al (2015) beskriver i deras studie att en implementering av ett så kallat 

hälsofrämjande ledarskap bör få ta den tid detta behöver för att kunna integreras i 

verksamheten. Analysen av resultatet i denna uppsats visar att projektet Hälsofrämjande 

arbetsplatser hade behövt få längre tid att mogna för att kunna integreras i verksamheten. Ett 

hälsofrämjande projekt som ”enbart” varar i två år är inte att föredra om organisationen vill ha 

en varaktig förändring. Detta arbete bör istället levandegöras hela tiden enligt Korp (2004). I 

likhet med det Angelöw (1991) beskriver om att bestämma takten på ett projekt samt 

kontrollera huruvida projektet kommer rätt i tiden ses som framgångsfaktorer i ett 

förändringsarbete. Under intervjuerna framkom det av flera informanter att upplevelsen av det 

hälsofrämjande ledarskapet handlade om huruvida detta kom rätt i tiden eller inte. Analysen i 

denna uppsats påvisar hur viktigt det är att se över vilka förutsättningar en organisation har för 

att lyckas med implementeringen av ett så kallat hälsofrämjande ledarskap. Detta 

förfaringssätt att involvera fler parter i beslutsfattandet kan anses vara överflödigt men kan 

komma att ge mer lönsamhet i längden.  

 

Teoretiska kunskaper kan enligt Brobeck et.al (2013) vara svåra att införa i verksamheten, 

överförbarheten är en omfattande process. Det handlar om att ha förmågan att kunna integrera 

hälsofrämjande arbetsuppgifter med övriga arbetsuppgifter för att eliminera att arbetssättet 

upplevs som ytterligare ett krav. Analysen av intervjuerna påvisar att erfarenheten har en 

betydande roll för att ha möjlighet att integrera hälsofrämjande ledarskap i de övriga 

arbetsuppgifterna. De enhetschefer vilka arbetat längre har dels skapat sig en trygghet genom 

erfarenheten och dels törs de ifrågasätta olika saker. Samt att de kan prioritera bland sina 

arbetskrav. Detta möjliggör enligt informanterna för dem att integrera det hälsofrämjande 

ledarskapet med övriga arbetsuppgifterna och de menar inte att detta ställer fler arbetskrav på 

dem. Medan de enhetschefer vilka arbetat en kortare tid ansåg att de inte hade de resurser som 

krävdes för ett hälsofrämjande ledarskap. Dock handlar det enligt Hansson (2004) inte om ett 

specifikt ledarskapssätt utan att det bör framhållas att det är snarlikt med ett vanligt gott 

ledarskap. Detta är något som även Dellve (2014) problematiserar, huruvida ett 

hälsofrämjande ledarskap inte bör ses likt ytterligare ett krav utan snarare som en integrerad 

del i allt vad ledaren gör. Däremot har enligt Hansson (2004) varje organisation unika 



39 

 

förutsättningar i implementeringen av ett hälsofrämjande arbete. Analysen av intervjuerna i 

denna uppsats visar dock att samtliga informanter arbetar på något sätt med det 

hälsofrämjande ledarskapet, om än det är medvetet eller omedvetet. Det är något som finns 

med dem hela tiden, däremot har varje enhetschef unika förutsättningar i sin verksamhet och 

det kan enligt Hansson (2002) handla om mognad, storlek och kultur på arbetsplatsen.  

 

Enligt Brobeck et.al (2013) och Angelöw (1991) handlar det även om att ge tillräckligt med 

information i början av ett hälsofrämjande projekt för att sätta upp en målbild samt för att 

kunna se fördelarna av ett sådant projekt. På detta sätt blir projektet mer hanterbart och 

användbart ute i verksamheterna. Även Krzos et.al (2015) påtalar att uppstarten är viktig i ett 

projekt för att skapa en hållbarhet. Det handlar enligt dem om att projektstrukturen måste vara 

stabil, att projektet helst skall börja i liten skala för att sedan öka när organisationen ser att det 

faller väl ut. En del av informanterna upplever att den aktuella kommunen har brustit i 

informationen i uppstarten av detta projekt. Det är ett flertal av enhetscheferna vilka inte 

uppfattat att det handlade om en utbildning utan snarare en inspirationsdag eller en bekräftelse 

på vad de redan gör. Det epost-meddelande vilket informanterna fick i starten kanske inte var 

tillräckligt tydligt och strukturerat för att det skulle uppfattas att det handlade om en 

utbildning. Angelöw (1991) betonar vikten av information och att försäkra sig om att 

mottagaren av informationen har förstått meddelandet. Analysen i denna uppsats påvisar att 

informanterna i detta fall enhetscheferna inte har uppfattat informationen på aktuellt sätt och 

på så sätt kan detta ha försvårat och kanske till och med hindrat implementeringsprocessen.  

 

En annan hindrande faktor som framkommit i resultatet är enhetschefernas upplevelse av den 

stora mängd information de dagligen tar del av, kan ha medfört att det inte hunnit ta till sig 

den korrekta informationen. Samt att deras höga arbetskrav inte möjliggör för att hinna sätta 

sig in i allting till hundra procent. Detta är i enlighet med vad Dellve (2014) framhåller som 

ett hinder i den hälsopromotiva diskursen. Även hon menar att det krävs ett nätverkande och 

resurser samt information för att ledare ska känna att de kan överbrygga de krav som arbetet 

ställer för att kunna arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap. Under intervjuerna framkommer 

det att samtliga informanter upplever att utbildningsdagen i hälsofrämjande ledarskap var bra. 

Det som samtliga påtalar likt en brist är avsaknaden av uppföljning. Samt att teorin inte riktigt 

överensstämde med verkligheten. Detta kan återigen kopplas till Brobeck (2013) resonemang 

om att konkretisera information och teori för att göra den hanterbar ute i verksamheter, om att 

ge verktyg för att integrera hälsofrämjande ledarskap med övriga arbetsuppgifter.  

 

En del informanter har påtalat att en uppsökande verksamhet hade varit bra för att detta 

projekt skulle ha hållits levande och blivit till ett förhållningssätt. Enligt Krzos et.al (2015) är 

en styrgrupp vilken har till sitt syfte att övervaka projekt viktigt för att kunna motverka 

motgångar under projektets gång samt att tillsätta de resurser som krävs under pågående 

projekt. Informanterna påtalar att kommunen haft två ledande personer vilka varit drivande 

och arbetat med projektet under en tvåårs-period. Teorin och tidigare forskning i förhållande 

till vad informanterna påtalat påvisar att denna projektgrupp med två ledande frontfigurer är 

för lite för att täcka upp och ha möjlighet att hantera och följa upp ett projekt i denna storlek. 

Detta eftersom det inte enbart var enhetschefer i hemtjänsten som utbildades utan alla 

mellanchefer i hela kommunen. För att vidare skapa en hållbarhet för ett hälsofrämjande 

ledarskap som Krzos et.al (2015) talar om hade nog detta projekt behövt mer tid och fler 

resurser. Samt att uppföljning och återkommande träffar hade varit bra i den hälsopromotiva 

diskursen. Eftersom det inte enbart handlar om att skapa hälsofrämjande insatser vid enstaka 

tillfällen utan att det ska integreras i den dagliga verksamheten.  
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Ingen av informanterna påtalar att de har varit med i beslutet om implementeringen av det 

hälsofrämjande ledarskapet och de upplever detta som en brist. Informanterna påtalar att det 

hade behövt vara ett samarbete mellan olika professioner där alla nivåer funnits närvarande 

vid planeringen av projektet. Både Brobeck et.al (2013) och Krzos et. al (2015) ser detta 

samarbete över olika nivåer som en viktig del för att kunna implementera ett hälsofrämjande 

ledarskap. Ur detta samarbete och känslan av att vara medskapare föds även en delaktighet på 

en annan nivå vilket gör att individer även kan komma att motiveras på ett annat sätt. Om 

enhetscheferna hade fått möjlighet att vara med i planeringsstadiet av projektet visar teorin 

samt tidigare forskning att de hade varit till en fördel för projektets implementering och dess 

målbild samt för att utröna fördelar. Detta hade underlättat i den aktuella kommunen för att 

motivera enhetscheferna, om en individ är med och skapar något är hen även oftast mer villig 

till att göra det så bra som möjligt.  

 

Analysen av resultatet visar dock att det finns möjligheter vid implementering i en så pass stor 

organisation. En del av informanterna påtalar att möjligheterna finns hos ledningen. Att de har 

den tiden och de resurserna som krävs. Och en del av informanterna påtalar att möjligheterna 

finns i att det som oftast är flera aktörer inblandade. Analysen av resultatet samt tidigare 

forskning visar att det finns möjligheter för implementering av projekt i offentlig sektor, detta 

på grund av all den kunskap vilken en så pass bred organisation besitter. Samt att det finns 

mycket resurser i en stor organisation och med resurser avses ej i första hand ekonomiska 

eller tidsmässiga resurser. Utan snarare resurser i form av olika professioner samt den 

politiska makten vilken offentlig sektor vilar på. En annan möjlighetsfaktor vilken har visat 

sig i analysen av resultatet vad det gäller implementering är det faktum att den aktuella 

kommunen är villiga att höja kunskapsnivån bland sina medarbetare. Utbildningen i 

hälsofrämjande ledarskap är ett steg i rätt riktning vad det gäller implementeringsprocessen.  

Men återigen visar analysen av resultatet att det handlar om att prioritera och organisera i alla 

projekt som den aktuella kommunen startar upp. Starta upp, följa upp och återkomma med 

besked är ett framgångsrecept för att även nästkommande projekt ska tas emot positivt. Detta 

är i enlighet med vad Korp (2004) och Hansson (2004) beskriver om att implementering bör 

ses likt en hel process och inte en enskild handling.  

 

Informanterna beskriver hur de använder de informella ledarna för att motivera all personal. 

De informella ledarna återfinns på alla nivåer enligt informanterna och kanske hade detta varit 

ett sätt att underlätta implementeringen av ett så kallat hälsofrämjande ledarskap i den aktuella 

kommunen. Att använda personalens kunskaper är en viktig del av arbetet enligt de flesta av 

informanterna, genom att delegera ansvarsuppgifter växer även individerna i gruppen. Det är 

alltid lättare om alla strävar mot samma mål. Vilket visar kraften begreppet empowerment 

besitter. Korp (2004) påtalar att delaktighet och empowerment är två viktiga komponenter i 

den hälsopromotiva diskursen. Delaktighet kan användas likt ett verktyg för att öka 

medgörligheten. Och begreppet empowerment är enligt Korp (2004) något som bör finnas 

med i en hälsopromotiv diskurs. I intervjuerna framkom det att tanken och syftet har varit god 

i kommunen med att implementera ett så kallat hälsofrämjande ledarskap. Dock har 

implementeringen av detta projekt inte lyckats fullt ut och det råder därför delade meningar 

om huruvida det hälsofrämjande ledarskapet ska användas eller om de har möjlighet att 

använda det. Oklarheten om huruvida ledarskapet är eller har integreras i verksamheten eller 

om det innebär extra krav är något jag har funderat över. Integrering handlar om när en metod 

ses likt en självklar del av verksamheten.  

 

Analysen av resultatet påvisar att en del av informanterna upplever det hälsofrämjande 

ledarskapet som en integrerad del i sitt nuvarande ledarskap medans andra inte tycker det. 



41 

 

Dessa funderingar hade organisationen kanske undkommit om de använt sig av olika 

professioner när implementeringen skulle ske. Kommunen hade vunnit mycket på att använda 

sig av delaktigheten och hanterbarheten som detta medför. Samt att hela tiden hålla målbilden 

levande. Det blir som oftast ringar på vattnet av positiva händelser. 

 

Enligt Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll- och-stöd modell handlar det om att finna 

en balans mellan kraven och kontrollen i arbetet. Samt att det sociala stödet har en påverkan 

både på arbeten som har höga krav och hög grad av kontroll och arbeten vilka har höga krav 

samt låg grad av kontroll. Med utgångspunkt i analysen av de informanter som intervjuats i 

denna uppsats har alla ett kravfyllt arbete, dock är det upplevelsen av möjligheten att 

kontrollera kraven som skiftar. Informanterna pendlar mellan vad det Karasek och Theorell 

(1990) kallar för aktiva arbeten och högstressarbeten. En del av informanterna upplever att de 

genom sin erfarenhet finner en trygghet och därmed kan kontrollera kraven i arbetet. 

Informanterna ansåg även att de kunde använda sin erfarenhet och all den kunskap de besitter 

för att föra verksamheten framåt. De fann även att arbetet var en utmaning vilken gav dem 

möjlighet att utvecklas. Dessa befinner sig i de aktiva arbetena vilka Karasek och Theorell 

(1990) klassar som de arbeten vilka är mest stimulerande. Analysen av resultatet påvisar att 

den aktuella kommunen hade kunnat använda sig av dessa informanters upplevelse av att 

arbetet är en utmaning i positiv bemärkelse, vid implementeringen av ett så kallat 

hälsofrämjande ledarskap. Detta hade kunnat underlätta genomförandet och skapa den 

utveckling som eftersträvades.  

 

De aktiva arbetena kan ge upphov till en fysiologisk samt psykologisk tillväxt. Informanterna 

inom denna arbetstyp befinner sig inte långt ut på den så kallade stressdiagonalen. Enligt 

Karasek (1990) och Eriksson (1990) krävs det dock att det finns nog med handlingsutrymme 

för individer att klara de höga kraven. Utifrån analysen av intervjuerna verkar informanterna 

inom denna arbetstyp ta sig nog med handlingsutrymme för att kompensera kraven, att de 

genom sin erfarenhet och trygghet klarar av detta. Dock är hemtjänsten en föränderlig 

verksamhet och informanterna kommer att i omgångar att flytta sig längre ut på 

stressdiagonalen men det handlar då om en kortare period vilken även kan ses likt en 

utmaning.  

 

Informanterna som var relativt nya i sin arbetsroll fann däremot att de hade svårare att 

kontrollera kraven på arbetet. De upplevde inte att de kunde kontrollera alla krav för att de 

inte upplevde den trygghet som sina mer erfarna kollegor. De befinner sig inte i ett arbete helt 

utan makt att kontrollera, dock upplevs de ha mindre makt än de informanter vilka befinner 

sig i de aktiva arbetena. Enligt Karasek och Theorell (1990) är denna typ av arbeten inte bra 

för hälsan på lång sikt, och detta är något som organisationen bör se upp med. I bakgrunden 

av denna uppsats beskrevs utbildningen Hälsofrämjande ledarskap och dess syfte vilket var att 

stärka chefer i sin arbetssituation samt i sig själva. Projektet Hälsofrämjande arbetsplatser 

skulle skapa verktyg och metoder för att hantera ett hälsofrämjande arbetssätt. Analysen av 

resultatet påvisar att den aktuella kommunen bör arbeta än mer med detta för att inte riskera 

att informanterna i högstressarbetena blir sjuka. Återigen kanske det handlar om att 

implementeringsprocessen av ett så kallat hälsofrämjande ledarskap inte har fullföljts.  

 

Samtliga informanter kan dock röra sig mellan de olika typerna av arbeten, det är inte ett 

statiskt tillstånd de befinner sig. Vilket även informanterna påtalar i deras föränderliga 

verksamhet. Eriksson (1991) beskriver att det finns två typer av stimuli dels det kvalitativa 

och det kognitiva stimuli. Ett kvalitativ stimuli handlar om svårighetsgraden på 

arbetsuppgifterna, vilken kunskap som krävs. Analysen av empirin visar att samtliga 
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informanter har samma typ av kvalitativa stimuli, det vill säga de har alla samma typ av 

arbetsuppgifter. Däremot skiftar verksamheterna beroende på hur många medarbetare det 

finns i gruppen. Detta är att ta hänsyn till när man pratar om både de aktiva eller de så kallade 

högstressarbetena. De informanter vilka hade längre arbetslivserfarenhet påtalade inte att 

arbetsgruppens storlek var ett hinder medans de informanter vilka hade en kortare erfarenhet 

från yrket svarade att storleken på gruppen ansågs vara ett krav i sig. Informanterna i 

högstressarbetstypen befinner sig relativt långt ut på stressdiagonalen, eftersom de inte riktigt 

har nog med handlingsutrymme för att kompensera de krav som ställs. Analysen av resultatet 

visar dock att de genom sin baskunskap och ett gediget arbete inte befinner sig längst ut på 

stressdiagonalen, därför att de kompenserar kraven med ett socialt stöd av sina erfarna 

kollegor samt närmsta chef.  

 

Den så kallade aktivitetsdiagonalen handlar enligt Karasek och Theorell (1990) om den 

optimala inlärningssituationen. De aktiva arbetena är de arbeten vilka stimulerar mest till att 

utveckla individen. Med utgångspunkt i analysen är de informanter vilka befinner sig inom de 

aktiva arbetena även de som sagts sig vara mest positiva till det hälsofrämjande ledarskapet. 

De är de som ansett sig ha mest mer tid av att avsätta för detta. Informanterna vilka befinner 

sig inom högstressarbetena bedömer sig ha mindre tid att avsätta till utveckling utan det 

handlar snarare om att sätta sig in i verksamheten och landa i sin yrkesroll för att först och 

främst finna balans mellan krav och kontroll. De var även dessa informanter vilka ansåg sig 

ha mindre tid till att avsätta för ett hälsofrämjande ledarskap. Dock ansåg de att det 

hälsofrämjande ledarskapet var viktigt men att det får bli en fråga för framtiden. Enligt 

Kostenius och Lindqvist (2006) kan det vara svårt att se fördelarna med ett hälsofrämjande 

ledarskap om arbetskraven är för höga. Detta kan dock underlättas om det frigörs tid för 

ledarna att anpassa detta ledarskap. Det är en organisatorisk fråga och detta verkar ledningen 

försökt åtgärda i och med de samordningstjänster och de planerare vilka snart anställs.  

 

Den kvantitativa stimulin handlar enligt Eriksson (1991) om hur mycket individen har att göra 

i förhållande till sin tid. Resultatet i denna uppsats visar att samtliga informanter har likvärdigt 

mycket att göra i förhållande till sin tid, alla har samma arbetsuppgifter. Dock skiljer det sig åt 

även här beroende på storleken på arbetsgruppen. Och tiden eller snarare tidsbristen var något 

som samtliga informanter påtalade vid flertalet tillfällen. De ansåg att de hade mer att göra i 

förhållande till den tid de förfogade över, alltså arbetstiden. Svårigheten med den kvantitativa 

stimulin är att det oftast inte är upp till individen att bestämma över detta. Utan det handlar 

snarare om en organisatorisk fråga, det handlar om att kommunen bör frigöra mer tid för 

enhetscheferna. Detta är i enlighet med vad TCO (2013) beskriver om att eliminera illegitima 

arbetsuppgifter för att skapa rätt förutsättningar för mellan tjänstemän i deras yrkesroll. Att 

frigöra tid för enhetscheferna är något den aktuella kommunen arbetar med på alla nivåer och 

därav har dessa samordningstjänster uppkommit. Detta för att inte skapa eller bibehålla den 

ogynnsamma arbetsmiljön vilken Eriksson (1991) beskriver.  

 

Organisationen har tagit ett krafttag för att påverka enhetschefernas kravfyllda roll i en positiv 

riktning. Detta är vad Eriksson (1991) beskriver som det instrumentella stödet. Informanterna 

påtalar genom hela intervjuerna att vikariebristen är ett stort orosmoment i deras 

arbetsuppgifter. Detta kan komma att avlastas genom att de så kallade planerarna får detta i 

sina arbetsuppgifter istället, vilken kan komma att frigöra tid för enhetschefer att arbeta med 

ett hälsofrämjande ledarskap. Analysen av resultatet påvisar att den aktuella kommunen 

kanske har börjat i fel ände av förändringsprocessen. Att svänga om och starta med införandet 

av samordnare samt planerare istället för att införandet av det hälsofrämjande ledarskapet 

kom först hade kanske gett ett annat utslag för projektet. Enhetschefernas upplevelse av deras 
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kravfyllda arbete har varit en hindrande faktor vid implementeringen av ett så kallat 

hälsofrämjande ledarskap och denna hindrande faktor hade kanske kunnat elimineras genom 

ett annat förfaringssätt.  

 

Det sociala stödet har en påverkan både på de aktiva- och -högstressarbetena enligt Karasek 

och Theorell (1990), och enligt informanterna upplever samtliga att de har ett socialt stöd 

både i form av kollegor och närmsta chef samt samordnare. Detta stöd är positivt i den 

bemärkelsen att det kan komma att påverka huruvida informanterna upplever stress eller inte. 

De påtalar att de alltid finns någon att kontakta och deras sociala nätverk är en viktig 

ingrediens för att må bra på sitt arbete. Samtliga informanter upplevde dock att de alla fick det 

typ av stöd vilket Eriksson (1991) kallar för det informativa stödet. Dock ansåg de flesta av 

informanterna att informationsflödet var för stort. Det handlar enligt alla informanter om att 

sålla och prioritera bland all information. Och detta är en ledningsfråga att försöka styra in rätt 

information till rätt målgrupp vilket de även på taktisk nivå arbetar med. Analysen av 

resultatet påvisar att detta informationsflöde har varit en hindrande faktor i 

implementeringsprocessen. Informanterna påtalar att det är för många projekt igång samtidigt 

och det finns inte en möjlighet att hinna etablera alla. 

  

Slutsats  
Det framkommer i analysen av resultatet att implementering av ett hälsofrämjande ledarskap 

således inte är lika enkelt som en kan tro om en organisation vill att detta ska bli en integrerad 

del i vardagsarbetet. Detta i likhet med Krzos et.al (2015) resonemang om 

implementeringskonstens regler och hur det krävs både resurser, tid och uppföljning. En 

hälsofrämjande metod som ska implementeras behöver få en stor spridning för att fördelarna 

ska komma fram. Resultatet i denna uppsats visar att implementeringen av ett hälsofrämjande 

ledarskap i den aktuella kommunen har stött på en rad klassiska implementeringsproblem, 

vilket verkar medföra att det nya arbetssättet inte används i praktiken fullt ut. Dels hade 

kanske implementeringen av ett hälsofrämjande ledarskap behövt ses likt en hel process i sig 

vilken involverat olika nivåer, och dels hade förutsättningarna i organisationen kanske behövt 

ses över vad det gäller tid och resurser av en implementeringsprocess. Genom att balansera 

enhetschefernas kravfyllda roll tillsammans med en ökad grad av kontroll samt ge en djupare 

förståelse för vad hälsofrämjande ledarskap är och hur detta kan integreras i den vardagliga 

verksamheten kan komma att skapa det hälsofrämjande förhållningssätt vilket den aktuella 

kommunen strävar efter. Avslutningsvis handlar det om det lilla i det stora, att se delarna i 

helheten.  

 

Framtida forskning  
Jag som författare till denna uppsats har funnit det intressant att studera mellanchefers 

upplevelse av implementering av ett hälsofrämjande ledarskap i förhållande till deras 

arbetssituation. Något som framkommit som intressant under processen med denna uppsats 

hade varit att göra en jämförande studie av upplevelsen av implementeringen av ett 

hälsofrämjande ledarskap bland mellanchefer i olika förvaltningar, då deras förutsättningar 

skiljer sig åt vad det gäller personalstorlek samt arbetskrav. Med utgångspunkt i detta hade det 

varit intressant att även integrera genusaspekter och hur/om dessa kan komma att påverka 

upplevelsen.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Bakgrund  

 Vad jobbar du med? 

- (Huvudsakliga arbetsuppgifter?) 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat här? 

- Tidigare arbeten? 

 Vad innebär det att arbeta som ledare/chef inom kommunal verksamhet? (arbetsbörda 

mm) 

Projektet- Hälsofrämjande arbetsplatser/ledarskap 

 Vad betyder hälsofrämjande för dig?  

 Har du deltagit i utbildningen hälsofrämjande ledarskap? 

- Varför/varför inte? (frivilligt) Möjlighet att delta? 

- Vem deltog i utbildningen? (Är den till för alla ledare/chefer? Frivillig? 

Enbart socialförvaltningen eller alla förvaltningar?) 

 Beskriv vad du uppfattat att det hälsofrämjande ledarskapsprojektet handlar om… 

- (Vad förmodar du tanken var med den hälsofrämjande 

ledarskapsutbildningen?) 

 Hur är din bedömning av detta projekt? (Hälsofrämjande arbetsplatser, 

hälsofrämjande ledarskap) 

- Vad var bra resp. dåligt? 

Implementering av projektet 

 Hur/varför initierades projektet hälsofrämjande ledarskap? (vad var startpunkten) 

 Upplevde du att du fick tillräckligt med information om detta projekt? (I början) 

 Upplever du att du varit delaktig i beslutet att implementera projektet?  

- Varför inte/varför/På vilket sätt, beskriv.. 

 Upplever du att du har varit delaktig i hur projektet skulle implementeras? 

- Varför inte/varför/På vilket sätt, beskriv… 

 Vem har beslutat om implementeringen av projektet?  

 Hur har projektet implementerats? (av vem) beskriv… 

 Vem har varit drivande i detta projekt? (delaktighet, enskild person, hindrande, följer 

med..) beskriv… 

Hinder och möjligheter för användning av projektet  

 Vad har varit hindrande i implementeringen av detta projekt? 

 Upplever du att det finns förutsättningar att arbeta enligt detta koncept? 

- Varför/varför inte, beskriv… 

 Vilka hindrande faktorer har du upplevt med detta projekt? 

 Vilka faktorer anser du skulle underlätta användningen av projektet?(möjligheter) 

Beskriv… 

 Anser du att du har tillräckligt med stöd i ditt arbete? 

- Anser du att du har nog med tid/resurser? 

 Arbetsbördan?  

- Anser du att du har ett kravfyllt arbete? Beskriv kraven… 



 

 

 Anser du att du har kontroll över ditt arbete? Beskriv, på vilket sätt… 

 Upplever du att det hälsofrämjande arbetet inneburit en ökad arbetsbelastning eller 

krav på dig som chef? 

- På vilket sätt? 

- Hur hanterar du detta? (stöd, kontroll) 

Avslutande  

 Arbetar du enligt detta koncept idag? 

- Varför/varför inte? (vilka förutsättningar behövs/fattas) 

 Upplever du att dina kollegor har möjlighet att arbeta med det hälsofrämjande 

ledarskapet? 

 Vad skulle du ge för tips till en organisation/ledning som är på väg att införa detta? 

- (delaktighet, information/kunskap, tid, resurser, stöd  mm) 

  



 

 

Bilaga 2 

Samtyckesdokument 

 

Samtycke till deltagande i studien 
 

Jag har tagit del av muntlig information om studien. Jag har fått möjlighet att ställa frågor som 

jag har fått svar på. Jag samtycker därmed till att delta i studien med syftet att studera 

upplevelsen av implementeringsprocessen av ett nytt ledarskapskoncept. 

  

 

 

  

 

Hantering av data och sekretess   

Bandinspelning och utskriften av intervjun förvaras säkert för att ingen obehörig ska få 

tillgång till materialet. När studien är avslutad förstörs insamlat material.    

 

 

 

 

 

 

______________________________   

Ort och datum 

_______________________________________________________________  

Namnunderskrift  

_______________________________________________________________  

Namnförtydligande 

_______________________________________________________________ 

 

 


