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Att arbetsmiljön har betydelse och påverkar medarbetarnas 

hälsa är sedan länge känt. Såväl de fysiska och psykosociala som de 

organisatoriska faktorerna kan påverka den hälsa medarbetare 

upplever. Detta i såväl en positiv som negativ riktning. Medarbetare i 

en organisation utgörs dessutom av chefer som även de har en 

arbetsmiljö. Chefen har ett ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö, 

vilket kan medföra att deras egenupplevda arbetsmiljö hamnar i 

skymundan. Vårt intresse för chefers arbetsmiljö och det som 

upplevs som positivt i arbetsmiljön ligger till grund för denna studie. 

Vi vill med denna studie fördjupa oss i det som chefer upplever som 

positivt i arbetsmiljön, vilket benämns hälsofrämjande faktorer. 

Vi är mycket tacksamma till er chefer som ställt upp och 

delat med er av era erfarenheter och reflektioner. Det är era 

upplevelser av er egen arbetsmiljö som gjort denna studie möjlig! Vi 

vill även tacka vår eminenta handledare Maria Nordin som under 

processens gång bidragit med värdefulla råd och peppande stöd. 



 

 

 
 

Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka chefers upplevelser av hälsofrämjande 

faktorer i sin egen arbetsmiljö och hur de inkluderar detta i sitt ledarskap. De frågeställningar 

som är aktuella är: Vilka hälsofrämjande faktorer upplever en chef i sin arbetsmiljö och hur 

överför chefen de hälsofrämjande faktorerna till medarbetarnas arbetsmiljö? Datamaterialet 

har samlats in genom två fokusgruppsintervjuer. Totalt deltog nio chefer i två svenska 

kommuner och materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Tre teman 

framgick av analysen: Struktur, välmående och medvetna val. Struktur menar cheferna är en 

förutsättning för att utföra uppdraget. Välmående hos både dem själva och deras medarbetare 

bidrar till upplevd hälsa och medvetna val görs för att främja sin egen och medarbetarnas 

hälsa. Detta görs genom ett positivt förhållningssätt hos cheferna. Studiens slutsats är att 

chefer upplever flera hälsofrämjande faktorer i sitt arbete. Stöd av kollegor, medarbetarnas 

trivsel och chefens egen hälsa är några. Avgörande för chefens upplevda hälsa är att dessa 

faktorer måste balansera gentemot de krav cheferna har i sitt uppdrag. De hälsofrämjande 

faktorer som cheferna själva upplever i sin arbetsmiljö försöker de på ett medvetet sätt 

överföra till medarbetarnas arbetsmiljö. 

Nyckelord: chefers förutsättningar, chefers resurser, balans, ledarskap, 

medarbetarskap 

Abstract 

The aim of this qualitative study is to examine managers’ experiences of health promoting 

factors in their own working environment as well as how managers include these experiences 

in their performed leadership. The questions that are relevant to this study are: which health 

promoting factors do a manager percieve in their working environment and how does the 

managers transfer these health promoting factors to the employees’ working environment? 

The empirical data was collected by conducting two focus groups interviews. In total nine 

managers in two Swedish municipalities participated and the empirical data was condensed 

by using thematic analysis and three themes were identified: Structure, well-being and 

considered choices. Structure is regarded as a basic condition to perform in their work. Both 

managers’ and employees’ well-being contribute to managers’ perceived health, and 

managers consider their choices to promote their own and the employees’ health. These 

considered choices are expressed by positive attitudes. In conclusion, managers perceive 

several health promoting factors in their working environment. Support from colleagues, co-

workers’ health and managers’ own health are some examples. However, crucial for 

managers’ health is that these factors are balanced with their work demands. The managers 

attempt to promote their perceived health to transfer to the employees’ work environment.  

Keywords: basic conditions for managers, managers’ resources, balance, leadership, 

co-workership 
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Hälsofrämjande faktorer i chefers arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är de villkor och förhållanden som medarbetare eller chefer exponeras för 

på sin arbetsplats (Lindberg & Vingård, 2012). Flera svenska författningstexter såsom 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1; AFS 

2015:4) reglerar det ansvar svenska arbetsgivare har för de anställdas fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö. I dialog med medarbetarna ska arbetsgivarna, systematiskt planera, 

leda och kontrollera verksamheten så att en god arbetsmiljö kan uppnås. Åtgärder ska även 

vidtas för att minimera riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Ett förebyggande 

arbetsmiljöarbete är därmed författningsreglerat. Samtidigt har antalet sjukskrivningar i 

Sverige ökat. Den svenska regeringen har, sedan 2015, riktat särskilda insatser för att minska 

antalet sjukskrivningar och från år 2016 ses ett trendbrott. Samtidigt är svenskars 

sjukfrånvaro ett samhällsfenomen och det krävs att samtliga aktörer kring den sjukskrivne 

gemensamt arbetar för att uppnå regeringens mål om minskad ohälsa och minskad 

sjukfrånvaro (Försäkringskassan, 2017). Statistik visar att psykisk ohälsa utgör den största 

diagnosgruppen bland långtidssjukskrivningarna och såväl risk- som friskfaktorer finns 

identifierade för denna grupp. En friskfaktor som har undersökts i relativt stor utsträckning är 

ledarskapet på arbetsplatsen (Vingård, 2015). 

Forskning (Hymel et al., 2011) visar att det finns vinster att hämta genom att 

kombinera det systematiska arbetsmiljöarbetet med ett hälsofrämjande arbete. 

Hälsofrämjande arbete innebär att fokus riktas mot att stärka och utveckla det friska och 

hälsosamma i organisationen. Världshälsoorganisationen (1986) definierar hälsopromotion 

som den process som möjliggör att människor individuellt och kollektivt kan öka kontrollen 

över hälsans villkor och därigenom förbättra den. Varje individ bör därför ges möjligheter att 

själv, och tillsammans med andra, kontrollera de faktorer som påverkar hälsan. Enligt 

Världshälsoorganisationen (1986) är hälsa ett positivt begrepp där den fysiska kapaciteten, 

likväl som sociala och personliga resurser betonas. Hälsa är på så vis en resurs för att klara 

vardagen.  

Intressant nog finns också ett positivt samband mellan arbetstagarnas hälsa och 

produktivitet i arbetet (Hymel et al., 2011). Detta stärker argumenten för att skapa bra 

arbetsvillkor och därigenom investera i arbetstagarnas hälsa för att uppnå lönsamhet. God 

hälsa och välbefinnande hos de anställda påverkas i hög grad av det ledarskap och de 

beteenden chefer bedriver och uppvisar på arbetsplatsen (Eriksson, Skagert & Dellve, 2013; 

Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). Forskning visar dessutom att det förefaller finnas 

ett samband mellan chefers hälsa och kvalitén i det utövade ledarskapet (Lundqvist, 2013). 

Goda skäl finns därför för arbetsgivare att, inte bara för att följa författningskrav, arbeta med 

chefernas arbetsmiljö på ett systematiskt vis. Om detta dessutom sker ur ett hälsofrämjande 

perspektiv kan ännu större effekter åtnjutas då både individens upplevda hälsa och 

organisationens och företagets produktivitet och välmående påverkas positivt. Hälsosamma 

och produktiva organisationer bidrar vidare till en vinst på samhällsnivå. Mot bakgrund av 

detta menar vi att det är av vikt att studera om och hur chefers upplevelser av sin egen 

arbetsmiljö har ett samband med hur en hälsofrämjande arbetsmiljö kan skapas. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Det finns flera olika teoretiska synsätt att beskriva människors arbetsförhållanden på. 

En teori är Job-Demands-Resources-teorin (Bakker & Demerouti, 2017; Demerouti, Bakker, 

Nachreiner & Schaufeli, 2001) som delar in arbete enligt dess krav och resurser i arbetet. 
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Teorin betonar balans mellan dessa krav och resurser. Flera studier har redovisat att resurser 

som socialt stöd, självbestämmande, utvecklingsmöjligheter och resultatåterkoppling hos en 

individ kan mildra de negativa effekter som olika arbetskrav kan ge (Bakker, Demerouti, 

Euwema & Barling, 2005). 

Arbetsmiljön ur ett hälsofrämjande perspektiv presenteras i en rapport av 

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet (SOU 2009:47). Här beskrivs den betydelse arbetsmiljön 

har för produktion, hälsa och välbefinnande. Inledningsvis beskrivs det som relativt ovanligt 

att studera arbetslivet ur ett salutogent, det vill säga hälsofrämjande, perspektiv. Det 

salutogena perspektivet innebär att fokus riktas mot de faktorer som bidrar till eller 

vidmakthåller hälsa. Arbete är en sådan (SOU 2009:47). Känsla av sammanhang, KASAM, är 

en teori som utgår från det salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005). Teorin redogör för 

att en upplevd balans mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bidrar till att hälsa 

kan skapas eller upprätthållas. Studier som riktats mot det salutogena perspektivet i arbetet 

har framförallt belyst produktivitet och effektivitet. Lindberg, Josephson, Alfredsson och 

Vingård (2006) studerade till exempel de faktorer som bidrar till förbättrad arbetsförmåga hos 

kommun- och landstingsanställda. Resultaten visade att krav som är hanterbara, och en 

tydlighet i vad arbetsrollen innebär, bidrar till förbättrad hälsa. Utöver detta var god fysisk 

miljö, uppskattning av arbetet som bedrivs samt tillfredsställelse över arbetstiderna 

betydelsefulla faktorer för hälsan. 

Bringsén, Andersson, Ejlertsson och Troein (2012) har undersökt vilka resurser 

svensk hälso- och sjukvårdspersonal ser som relevanta för att främja hälsan. Forskarna fann 

de fyra temana belöning, arbetslaget, uppdraget och sammanhanget. I en norsk studie 

undersökte Forbech Vinje och Hanson Ausland (2013) om salutogen närvaro bidrar till god 

hälsa i arbetslivet. Salutogen närvaro innebär att någon upplevs främja välmåendet och ett bra 

arbetsliv. Forskarna fann att salutogen närvaro karaktäriseras av fyra kvalitéer. Dessa är nytta, 

relationell kvalitet, bemästrande och arbetsglädje. Forskarna menar dessutom att 

arbetsplatsers, chefers och medarbetares hälsa bör undersökas och ses som utgångspunkt för 

hälsofrämjande arbete, vilket kan bidra till ett hälsofrämjande arbetsliv. 

Ledarskap 

I en organisation är chefskap och ett utövat ledarskap medel för att uppnå 

organisationens mål (Aronsson et al., 2012). Därmed är chefen och ledarskap att likna med en 

organisatorisk resurs. Ledarskapsforskningen har över tid haft olika fokus (Aronsson et al., 

2012). De flesta definitioner av ledarskap utgår ändå enligt Yukl (2010) från att ledarskap 

utgörs av en process där påverkan utövas för att i en grupp eller organisation strukturera, 

guida eller uppnå aktiviteter och relationer. Yukl (2010) menar att det finns en skiljelinje 

mellan de forskare som ser ledarskap som en specifik roll och de som ser det som en delad 

påverkansprocess. Tidig ledarskapsforskning hade enligt Aronsson et al. (2012) fokus på de 

personliga egenskaper som var lämpliga hos en chef för att därefter inrikta sig mot 

ledarskapet i ett organisatoriskt sammanhang. Ledarskapet har därefter alltmer studerats 

utifrån det relationella arbetet som utförs för att inspirera medarbetarna mot en gemensam 

vision och mål. Ledarskap kan ses som något som personer gemensamt skapar i en process 

(Crevani, Lindgren & Packendorff, 2013). Det innebär att det utövade ledarskapet därmed är 

en kompetens som innebär att den är av relationell karaktär och inte utgör en individuell 

kompetens hos chefen. Flera aktörer såsom chef och medarbetare deltar i ledarskapsprocessen 

och de utövar således ett medledarskap. Utvecklingen av ledarskap kan ses som att det 

antingen är ledaren eller ledarskapet som utvecklas och det ur olika dimensioner (Day, 2000). 

Utveckling av ledaren innebär att investera i ett humankapital medan utveckling av 

ledarskapet innebär att utveckla ett socialt kapital av relationell karaktär. 
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Chefers förutsättningar 

Chefers förutsättningar i kommunala förvaltningar har studerats i forskningsprojektet 

Chefer i offentlig sektor (CHEFiOS; Härenstam & Östebo, 2014). Syftet var ”att utveckla 

kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och 

verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala förvaltningar” (s. 14). 

Forskarna fann att chefer som upplever hög belastning och lågt stöd i arbetet skattar sin hälsa 

sämre än de som upplever goda förutsättningar i sitt arbete (Härenstam & Östebo, 2014). 

Forskarna fann dessutom att ett hållbart ledarskap beskrevs med begrepp som hälsa, 

arbetsförmåga och stress (Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013). Resultaten visade att 

externa resurser i form av stödjande privatliv var en viktig stödresurs. 

Corin och Björk (2017) har studerat vilka organisatoriska förutsättningar chefer har 

och behöver för att bedriva ett bra arbete i svenska kommuner. De fann att organisatoriska 

förutsättningar på såväl ett övergripande plan som ur ett mer individinriktat perspektiv har 

betydelse för om chefer kan bedriva ett bra arbete. Dessutom konstateras att chefer som har 

goda förutsättningar på båda dessa plan har goda möjligheter att skapa en god arbetsmiljö för 

sina medarbetare. 

I en avhandling av Lundqvist (2013) undersöktes chefers psykosociala 

arbetsförhållanden, hälsa och ledarskap. En av delstudierna syftade till att fördjupa förståelsen 

för hur chefers hälsa och ledarskap är relaterat, dels genom att undersöka vilka psykosociala 

villkor på arbetsplatsen som påverkar chefers hälsa, och dels genom att undersöka hur chefers 

hälsa påverkar ledarskapet. Lundqvist (2013) fann att de flesta cheferna upplevde hälsa, även 

om arbetet upplevdes stressande. Att uppnå förväntade resultat och att bli belönad genom 

prestation främjade deras hälsa. Lågt socialt stöd, låg bekräftelse och lågt beslutsutrymme var 

däremot ett hinder för att nå önskade resultat. Resultaten visade även att chefernas hälsa 

påverkade ledarskapet. Särskilt framträdande var kvaliteten på arbetet liksom relationerna 

med medarbetarna. Då cheferna mådde dåligt togs sämre beslut och medarbetarna fick inte 

det stöd och den guidning de behövde. 

I en nyutkommen rapport presenteras sjukskrivningsstatistik bland akademiker som 

innehar ledande befattningar (Andrén & SACO, 2018). Mer än 30 procent av chefer med 

akademisk utbildning anser att de har ett psykiskt ansträngande arbete eller hög 

arbetsbelastning. Samtidigt som nästan 70 procent av cheferna anser sig kunna koppla bort 

arbetet under sin fritid uppger drygt 60 procent att de har ett så pressat arbetstempo att de 

arbetar över, tar med jobb hem eller drar in på lunchen. Trots att mer än hälften av cheferna 

anser sig ha höga krav i sitt arbete framgår det ändå att de har kontroll över arbetets 

utförande. Detta kan enligt Andrén (2018) vara en faktor som balanserar mot att cheferna 

utvecklar ohälsa. Balansen mellan krav och kontroll i arbetslivet har sedan länge studerats 

med hjälp av Karaseks och Theorells (1990) krav-, kontroll-, stöd-modell. Höga krav i arbetet 

kan enligt modellen balanseras upp av en hög grad av kontroll och stöd. Bristande stöd och 

låg grad av kontroll tillsammans med höga krav kan däremot leda till stress som kan ge 

ohälsa. I likhet med JD-R teorin lyfts i krav-, kontroll-, stöd-modellen kravens och 

resursernas betydelse för hälsan.  

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka chefers upplevelser av hälsofrämjande faktorer 

i sin egen arbetsmiljö och hur de inkluderar detta i sitt ledarskap. Följande frågeställningar är 

aktuella för studien: 

● Vilka hälsofrämjande faktorer upplever en chef i sin arbetsmiljö? 
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● Hur överför chefen de hälsofrämjande faktorerna till medarbetarnas arbetsmiljö?  

Metod 

Procedur 

För att beskriva, tolka och förklara chefers upplevelser av sin egen arbetsmiljö har en 

kvalitativ metod använts. Data har samlats in via två fokusgruppsintervjuer i två kommuner 

med sammanlagt nio respondenter. Den första intervjun genomfördes av oss båda och i denna 

deltog fem chefer. En av oss deltog via datorstöd medan den andra var fysiskt på plats. Vid 

den andra intervjun, som genomfördes fysiskt på plats av en av oss författare eftersom den 

andra saknade möjlighet, deltog fyra chefer. I samband med inledningen av denna intervju 

framkom det att en respondent tillfälligt var ansvarig chef för en annan respondent, vilket vi 

inte fått någon information om. Intervjuerna, vilka inspelades med mobiltelefon, utgick från 

tio frågeställningar enligt en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) som respondenterna 

tidigare tilldelats. Intervjuguiden utarbetades utifrån studiens syfte och frågeställningar samt 

med inspiration av JD-R-teorin. För att få mer beskrivande och utförliga svar ställdes 

emellanåt följdfrågor under intervjuerna. Metodvalet baseras på att ämnet är relativt 

obeforskat om vilka faktorer som just chefer upplever som hälsofrämjande i arbetsmiljön. 

Studien har en abduktiv ansats, vilket innebär att intervjun och analysen görs genom 

en växelverkan mellan teori och empiri. Den här studien är skriven av oss som studerar 

Magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa med inriktning mot beteendevetenskap. Under 

studietiden har vi fått kunskap om olika villkor och utmaningar som finns i arbetslivet och 

arbetsmiljön samt hur dessa kan påverka och ha betydelse för medarbetares hälsa. Vi har 

olika studie- och yrkeserfarenheter. En av oss kommer direkt från tidigare högskolestudier 

där hälsovetenskap med fokus på hälsopromotion och pedagogik har studerats utifrån olika 

perspektiv och systemnivåer. Yrkesmässigt har studenten det senaste halvåret arbetat som 

personalansvarig inom träningsbranschen. I denna yrkesroll är ledarskapet centralt där ett 

team ska få stöd och ledning att nå organisatoriska mål. Den andra studenten har två 

akademiska utbildningar, sjuksköterska och personalvetare. Yrkesrollen som sjuksköterska 

krävde ett aktivt ledarskap med styrning och initiativtagande. Rollen som personalspecialist 

innebar, utöver att vara ett konsultativt stöd, att även få del av chefers upplevelser av sin 

arbetsmiljö och värna om deras välmående. I sin nuvarande yrkesroll möter studenten chefer i 

offentliga organisationer och har dialog gällande ledarskaps- och arbetsmiljöfrågor.  

Urval 

Studiens population omfattas av chefer med personalansvar som tilldelats 

arbetsmiljöuppgifter i två kommuner i norra Sverige. Något önskemål om viss fördelning av 

kön och chefserfarenhet mellan respondenter fanns inte från vår sida. Detta eftersom vi 

önskade ha stor möjlighet att få deltagande respondenter. Urvalet av chefer har därför 

framförallt styrts av chefernas intresse och möjlighet att delta. Sammansättningen av 

fokusgrupperna har skett utifrån kriteriet att en respondent, inte skulle vara chef över annan 

respondent vid samma intervju. Detta för att undvika situationer där respondenterna skulle 

kunna uppleva som utlämnande eller obekväma.  

För att nå studiens population har vi kontaktat HR- och personalavdelningar i svenska 

kommuner och privata företag via e-mail. Totalt kontaktades 13 organisationer och av dessa 

var det sju organisationer som visade ytterligare intresse för studien. Efter vidare kontakt var 

det slutligen chefer från två organisationer som hade möjlighet att delta. Innan 

intervjutillfället fick respondenterna information om vad studien och deras deltagande innebar 
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genom ett informationsbrev (se bilaga 2) och en samtyckesblankett (se bilaga 3) via e-mail. 

Respondenterna fick dessutom intervjuguiden bifogat (se bilaga 1) med avsikt att ge dem 

möjlighet att reflektera kring frågeställningarna innan själva intervjutillfället. 

Analys 

Det insamlade datamaterialet har analyserats med hjälp av tematisk analys. Denna 

analysmetod syftar till att låta mönster i det insamlade materialet leda fram till tematiseringar 

utan att det kvalitativa innehållet förloras (Braun & Clarke, 2006). Eftersom studien utgår 

från en abduktiv ansats har detta gjorts genom att empirin har samlats in baserat på teoretiska 

antaganden. Analysen har sedan gjorts genom att resultaten har speglats och tolkats med hjälp 

av teorier. På så vis lämpar sig denna analysmetod väl för en studie som inte ska tillämpa 

eller testa redan givna principer eller som område helt saknar redan testade teorier (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

Efter att fokusgruppsintervjuerna hade genomförts påbörjades bearbetande och analys 

av insamlat datamaterial. Detta genom att allt intervjumaterial ordagrant transkriberades av 

oss båda. Ett flertal genomläsningar gjordes innan vi, först var för sig och sedan tillsammans, 

började koda materialet. Att koda materialet innebär enligt Braun och Clarke (2006) att 

intressanta delar markeras på ett systematiskt sätt. Detta gjordes genom att markera delar i 

texten som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Koderna sammanfördes 

sedan i potentiella kategorier och teman, vilka noga övervägdes. För vissa koder fanns 

möjligheten att tillhöra flera teman. Det innebar att vi under analysprocessens gång fick testa 

olika alternativ för att på så vis komma fram till relevanta tematiseringar av det insamlade 

materialet. Under hela analysen har vi dock strävat efter att koderna, kategorierna och temana 

skulle vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande utifrån den innehållsmässiga innebörden. 

Etik 

Studien har följt de fyra forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2017) upprättat 

som ett individskyddskrav. Det innebär att alla deltagare har fått såväl skriftlig (se bilaga 2) 

som muntlig information om studiens syfte och hur materialet och rapporten ska användas. 

Deltagarna informerades även om sin rätt att själva bestämma över sitt deltagande och sin rätt 

att när som helst under processens gång avbryta sitt deltagande. Detta uppfyller kravet på 

såväl information som samtycke. Informationskravet innebär att berörda personer ska 

informeras om studiens syfte, villkor för deltagande och annan aktuell information som kan 

påverka deltagandet. För att säkerställa att respondenter tagit del av informationen, klargöra 

eventuella frågor samt erhålla godkännande från deltagarna återgav vi även muntligt det 

informationsbrev respondenterna fått innan intervjuerna påbörjades. Respondenterna fick 

dessutom underteckna samtyckesblanketten (se bilaga 3) som därefter samlades in. I urvalet 

av respondenter avsåg vi att säkerställa att det inte förekom respondenter som är ansvariga 

chefer för andra respondenter som deltar vid samma intervjutillfälle. Detta gjordes för att 

undvika situationer som kunde upplevas som utlämnande eller obekväma för deltagande 

individer.  

Det insamlade materialet har förvarats så att obehöriga inte har haft tillträde till 

materialet och efter transkribering har inspelningarna raderats. Varje respondent har även 

avidentifierats i såväl transkribering som i den slutliga uppsatsrapporten. Detta är i enlighet 

med kravet på största möjliga konfidentialitet som Vetenskapsrådet (2017) anger ska erbjudas 

personer som deltar i forskning. Respondenterna har efter att inspelade fokusgruppsintervjuer 

transkriberats också erhållit utskrift av denna via mail. I mailet informerades även om att de 

kunde ta kontakt efter genomläsning ifall det var något respondenten önskade få struket. 
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Förfrågan har kommit till oss från HR- och personalavdelningar som tillhör deltagande 

kommuner om att få del av den färdigställda studierapporten. Detta har vi lovat kommer att 

ske. 

Resultat 

Analysprocessen ledde fram till tre teman om chefers upplevelser av sin arbetsmiljö. 

Det första temat är Struktur där kategorierna utgörs av målstyrning och planering samt 

tillgängligt stöd. Det andra temat är Välmående, vilket innehöll kategorierna att själv trivas, 

känsla av balans samt medarbetarnas hälsa. Det tredje temat är Medvetna val, vilket 

presenteras utifrån kategorierna erfarenhet, föredöme, närvarande och positivitet. 

Struktur 

Temat Struktur innehåller kategorierna Målstyrning och planering samt Tillgängligt 

stöd. Att det finns struktur i arbetet är en viktig förutsättning för att chefernas arbete ska löpa 

på bra och därmed kunna bidra till hälsa. 

Målstyrning och planering. Tydliga målsättningar och riktning i verksamheten är en 

faktor som beskrivs främja deras hälsa. Det är även betydelsefullt att få återkoppling och 

löpande information om deras verksamhet är på rätt väg. Att arbeta i en politiskt styrd 

organisation som chef menar några respondenter är utmanande, tar kraft och energi på grund 

av sparkrav och begränsningar. Detta är i sin tur en utmaning, att balansera gentemot de lagar 

som reglerar verksamheten. Några respondenter beskriver även att deras egen personliga åsikt 

kan vara en annan än politikernas, vilket hanteras med att en tydlig professionell inställning 

och agerande vid utförande av uppdragen. Det ses som motiverande att verksamheten strävar 

och uppnår resultat som är i samklang med övergripande målsättningar i organisationen. 

Under en av intervjuerna uttrycker en av respondenterna hur bristen på tydliga riktlinjer kan 

minska motivationen att utföra arbetsuppgifter. Flera respondenter beskriver att ändrad 

riktning och ändring av egen planering inte upplevs som hälsofrämjande. Det kan till exempel 

handla om akuta händelser då cheferna tvingas omprioritera i sina uppgifter. Detta sker bara 

ibland, däremot menar respondenterna att om det skulle ske kontinuerligt skulle det påverka 

den förväntade riktningen, vilket skulle kunna påverka deras upplevda hälsa. 

”Jag tror själv när det blir lite rörigare. Att några gör si och några gör så och 

några far dit Jag ser liksom inte en helhet. Och så får jag ingen information om 

varför det är på ett visst sätt. Då har...då kan jag som ändå greja på med mitt eget 

absolut. Men det blir som inte lika kul, jag känner inte att jag får samma 

motivation utan då känns det mer som att jag trampar på.” 

Att bli avbruten i sitt eget arbete av medarbetarna sker även det emellanåt. Flera 

respondenter beskriver sig ha utarbetade strategier för att på ett tydligt, och hänsynsfullt sätt 

markera att de har behov av att ibland arbeta mer fokuserat och ostört. En av respondenterna 

beskriver följande 

”…men där har jag sagt att när jag har dörren stängd och inte har ett möte hos 

mig, då är det för att jag måste göra nånting själv, och då är det ju så här att det 

är ju sällan nånting som är så fruktansvärt akut. …har jag dörren stängd då, och 

de ser att jag inte har nåt möte, då ska det vara mycket innan dom kommer in, men 

i övrigt har jag alltid dörren öppen.” 

Tillgängligt stöd. Att det finns strukturer för att få stöd av andra är en faktor som har 

stor inverkan på såväl chefernas hälsa som på deras ledarskap. Samtliga respondenter lyfter 
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att stöd är en faktor som bidrar till den upplevda hälsan. Känslan av att det finns folk omkring 

cheferna som de alltid kan vända sig till medför att cheferna upplever att de kan utveckla en 

god hälsa på arbetsplatsen. Att ha någon som lyssnar eller som ger råd för att komma framåt i 

arbetet är en faktor som visar sig kunna bidra till ytterligare god hälsa. Det är genom 

stöttande kollegor som cheferna upplever att de mår bra och kan prestera i sin chefsroll. En 

respondent uttrycker det på följande sätt:  

”Man har ju inte alltid dom bästa lösningarna själv utan man behöver hjälp av 

varandra. Och har man det stödet också hos sina chefs-kollegor så, så mår man ju 

också bra. Man vet att man har dom som finns bredvid en när man behöver, 

behöver hjälp och råd men också när man jobbar med utvecklingsfrågor och hur 

ska vi göra, hur ska vi gå framåt...”  

Några beskriver även att mentorskap för dem själva ses som positivt för att bidra till 

deras utveckling i yrkesrollen. Samtidigt beskriver respondenterna att vara chef ibland 

innebär en upplevd ensamhet. Detta kan medföra en osäkerhet när svåra ärenden och problem 

uppstår.  

”...och sen som ni säger att man har kollegor som man får stöd av för det, för det 

behöver man ju när man har sådana här svårare...ärenden, eller man kan bolla 

saker för man är ju ändå rätt ensam...”  

Vid svårare ärenden är tillgången till stöd en viktig faktor för att kunna hantera svåra 

situationer och lösa problem. Att det finns strukturer för att få stöd av andra är en faktor som 

har stor inverkan på såväl chefernas hälsa som på deras ledarskap. En annan respondent lyfter 

även att ett delat ledarskap är ett värdefullt stöd som i sin tur avlastar och medför möjlighet 

till att prioritera mer i uppdraget.  

Välmående 

Temat Välmående delas in i kategorierna Att själv trivas, Känsla av balans och 

Medarbetarnas hälsa. Cheferna upplever att de behöver må bra för att verka på bästa sätt 

gentemot sina medarbetare. Känner inte cheferna välmående kan de inte heller prestera i sin 

chefsroll. 

Att själv trivas. Att själv trivas beskrivs av respondenterna ha betydelse för deras 

egen hälsa. Dels handlar det om trivsel i arbetsgruppen och dels handlar det om huruvida 

cheferna trivs med sina arbetsuppgifter. Om cheferna har en trygg personalgrupp som mår bra 

så överförs det ofta på chefernas hälsa. Det är genom en trivsam personalgrupp som cheferna 

upplever att deras hälsa kan påverkas i en positiv riktning. 

”Men det är nyckeln tror jag. Både för chefsrollen och för medarbetarrollen, det 

är ju det, hur vi har det med varandra.” 

Även att uppnå resultat i sitt uppdrag beskrivs ge trivsel. En respondent beskriver att 

om komplicerade ärenden hanteras på ett sätt som ger en känsla av att det löste sig så bidrar 

det till en bättre hälsa. Att trivas i sitt uppdrag som chef menar en respondent är 

hälsofrämjande. En annan respondent beskriver att känslan av att ha roligt är viktig för den 

upplevda orken. Samtidigt visar respondenten på ett negativt perspektiv då hen beskriver att 

känslan av att aldrig komma vidare bidrar till hårt arbete som i sin tur kan leda till ohälsa. 

Flera respondenter lyfter just känslan av att ha flyt och medvind i sitt uppdrag. En respondent 

beskriver detta som hälsobringande till skillnad mot när det upplevs vara motvind, vilket 

innebär mer utmaningar och att mer energi krävs. 
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”För mig är det viktigt: att ha roligt. Jo, och känna mig liksom..att det är ett 

engagemang i hela organisationen. Att man känner att vi kommer alla framåt och 

det här känns ju jättekul och då kan man ju jobba på hur mycket som helst. 

Eh…men när det liksom är trögare att liksom…att man aldrig kommer vidare. Då 

kan det ju bli jobbigare. Att jobba hårt. Om man får mindre effekt utav det.” 

En annan respondent beskriver även att engagemanget i det egna uppdraget har 

betydelse för den egna självkänslan. Det handlar om att minska tvivlet på sig själv och det 

egna förhållningssättet till att vara kvar i uppdraget eller inte.  

”..trivs jag på jobbet, tycker jag att det är ett viktigt uppdrag. Skulle jag inte tycka 

det då skulle det ju inte bidra till någon god hälsa för mig. Och i den situationen 

också, för jag vet ju situationer där man har klippt alla resurser för mig och då får 

man ju ta ett... ett... beslut ska jag, ska jag vara kvar eller ska jag inte? Och det 

påverkar ju hur jag ska kunna agera som chef. För, för har jag liksom inte det 

handlingsutrymmet då...ja men då...får man ta sig en funderare.” 

Trivseln beskrivs även medföra hälsa trots en hög arbetsbelastning. Få energikrävande 

ärenden kan vara mer belastande och påverka trivseln än många mindre energikrävande 

ärenden. En av respondenterna uttrycker sig på följande sätt: 

”Att man, man trivs i den roll man har och man trivs med sitt arbete och, och så... 

Det är ju många bitar, som påverkar till en helhetsbild på ens hälsa.” 

Detta citat reflekterar att trivsel är en av flera hälsofrämjande faktorer som påverkar 

hälsan.  

Känsla av balans. Upplevd balans beskrivs också som en betydelsefull faktor i 

chefernas arbete och i förhållande till deras upplevda hälsa. Dels rör det sig om balans mellan 

krav och resurser, och dels rör det sig om balans mellan arbete och fritid. En av 

respondenterna beskriver det som: 

”...och är allt i balans. Ja då är ju allt på topp. Och då spelar det ingen roll att det 

är hög arbetsbelastning, mycket att göra. Det går bra, ändå eftersom jag har 

balansen.” 

Vad gäller balans mellan krav och resurser uttrycker respondenterna att detta ändå ska 

vara i samklang. För att fullgöra kraven, de uppdrag och de svåra ärenden de har att arbeta 

med måste det finnas tillgängliga resurser för att hantera dem. Om det inte finns tillräckligt 

med resurser kan det ge en negativ känsla.  

”Jo men när kraven kommer  ... och man inte hinner inte svara upp mot dem på en 

gång. Det kan ju jag känna som sådär obekvämt. Sen kan man ju ha fruktansvärt 

mycket att göra och ändå tycka att man har hälsa.” 

Vad gäller balansen mellan arbete och fritid så menar respondenterna att de som 

människor är en helhet, vilket innebär att det inte är möjligt att separera det privata från 

arbetet. Samtidigt menar några respondenter att arbete och fritid bör ses som två separata 

saker. Återhämtningen i det privata är ett sätt att upprätthålla balansen och bidra till att hälsan 

upprätthålls. Fritiden behövs för att fylla på energi utanför arbetet. Att balansera upp arbetet 

med den energipåfyllnad som fritiden utgör skapar i sin tur hälsa hos respondenten. 

"...och den här balansen som ni säger att ha sin fritid och jobbet är jobbet och 

fritiden så, så släpper man jobbet och fokuserar på att återhämta sig och eh... 

göra saker som fyller på energi...så har man den balansen så har man ju hälsa 

också, tänker jag! Så är det för mig." 
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Några beskriver samtidigt att en god balans i det privata kan vara en faktor som bidrar 

till att arbetets påfrestningar inte upplevs lika negativt för deras hälsa. 

”Jag menar det är ju en arbetspåverkan. Mitt privata jag är ju arbetspåverkande 

likväl som jobbet är privatpåverkande.” 

En annan respondent beskriver hur denna genom att promenera till och från arbetet 

såväl förbereder sig inför som reflekterar efter arbetsdagen. Detta beskrivs i termer av att det 

blir ett nollställande och en förberedelse inför, eller från, det privata. Balansen skapar i sin tur 

ett välmående som respondenten menar har betydelse för såväl privatliv som på arbetet. 

Medarbetarnas hälsa. De intervjuade cheferna beskriver att medarbetarnas hälsa 

påverkar hur de själv mår. En trygg personalgrupp som mår bra och trivs i sin arbetsgrupp 

medför att chefernas egen hälsa påverkas positivt. Av intervjuerna framgår det att en 

utmaning för cheferna är att trots fysisk frånvaro ändå vara närvarande. Detta kräver ett aktivt 

arbete för att få en bild av medarbetarnas hälsa. Detta kan även medföra att chefen kan 

uppleva sig som otillräcklig. 

”…och att man har en trygg personalgrupp som också mår bra, för dom påverkar 

ju också min hälsa. Har jag en grupp som inte mår bra och jag har mycket 

personal, eh... problem eller så, då, då, då tar det ju lite på ens egen hälsa.” 

På samma sätt som cheferna själva skattade sin egen trivsel som betydelsefull för 

hälsan menar respondenterna att upplevd trivsel hos medarbetarna påverkar deras hälsa. 

Trivsel bidrar till en hög arbetskapacitet och hög kollegial lojalitet hos deras medarbetare. En 

respondent menar även att genom att utgå från det som medarbetarna ser som positivt och 

trivselfaktorer främjar medarbetarnas arbetsmiljö. 

”Och så den där lojaliteten mot varandra. För har man ett riktigt bra gäng, är 

man ett bra gäng där alla ställer upp för alla, då svider det ju lite extra att vara 

hemma. Alltså så är det ju. Men sen ska man ju vara hemma när man är sjuk. 

Absolut, men det ska som vara av rätt anledning.” 

Det beskrivs även att på samma sätt som en grupp medarbetare kan ge energi och 

kraft till chefen kan en annan grupp upplevas vara energikrävande. Enskilda tunga 

personalärenden beskrivs även dem ta energi, vilket kan påverka arbetsgruppen som i sin tur 

påverkar chefen. Härigenom menar cheferna att de genom att de medvetet och aktivt arbetar 

med att skapa trivsel och god hälsa bland medarbetarna även arbetar för att upprätthålla sin 

egen hälsa.  

”..det var ett svårt, jättesvårt personalärende och ändå hade jag ju stöd från min 

chef och så men det var väldigt väldigt komplicerat. ... och man måste vara 

uthållig i sådana situationer då och tänka och veta att jag, jag måste ta det här 

fast det är tungt, det är jobbigt för att det ska bli bra för resten av gruppen. …. och 

det påverkar, iallafall för mig påverkar det min hälsa när jag ser många 

människor må dåligt.” 

Precis som trivseln i en arbetsgrupp kan ge mycket kraft och energi kan den även vara 

energikrävande. Negativitet hos personalgrupper och i personliga möten i arbetet beskrivs ta 

energi från chefen och kan dämpa och påverka den entusiasm chefen själv upplever. En 

respondent beskriver:  

”Att se möjligheterna och framåt tänker jag är som viktigt. Så man inte 

bara står och stampar och låter dom här personerna som tar mycket energi 

som X sa, förstöra det man kanske känner själv så. Och då måste man ju 
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som välja. Och då väljer ju jag att umgås, eller försöker jobba med dom 

personer som ger mig energi, istället för ta. Men ibland väljer man ju inte 

det så klart, så är det ju.” 

Citatet visar att ett aktivt val även kan göras av chefen för att undvika personer som 

bara upplevs beklaga sig när så är möjligt. Detta för att det påverkar chefen själv då det tar 

mycket kraft. 

Medvetna val 

I den tematiska analysen framkom temat Medvetna val med dess underkategorier 

Erfarenhet, Föredöme, Närvarande och Positivitet. Detta tema handlar om att chefer på olika 

sätt överför hälsofaktorer till medarbetarna och deras arbetsmiljö inom ramen för sitt 

ledarskap.  

Erfarenhet. Den erfarenhet respondenterna erhållit i chefsarbetet beskrivs som en 

viktig faktor för såväl deras egen hälsa som för överförandet av hälsofaktorer till 

medarbetarnas arbetsmiljö. Detta beskrivs i termer av att de samlat erfarenheter och att de, 

utifrån dessa, ständigt utvecklas i sitt ledarskap. Deras beskrivningar förmedlar innebörder av 

att erfarenheten ger dem en trygghet och ett lugn som minskar stressen och därmed utgör en 

hälsofrämjande faktor. Erfarenheten bidrar alltså till en positiv utveckling av yrkesrollen. 

”I början kanske man såg, alltså när tvivlet kom, att man tänkte vad är det för fel 

på mig? Och hur...alltså... och den här självanklagelsen, den tycker 

jag...försvinner. Visst kan man ha en del i det men man ser liksom helheten på ett 

annat sätt när man har varit med ett tag.”  

En av respondenterna uttrycker sig på ett annat sätt och menar att denne i nuläget vet 

vad som ska satsas på samtidigt som reflektion är viktigt. Att stanna upp och reflektera kring 

sina erfarenheter medför att cheferna även kan agera utifrån dessa. Genom tidigare 

erfarenheter kan cheferna således göra medvetna val för att skapa en god arbetsmiljö för sina 

medarbetare. Även detta synliggör den betydelse erfarenheten har för att bidra till en positiv 

utveckling i yrkesrollen. 

”Man utvecklas ju hela tiden utifrån sina erfarenheter. Man, man vet vilka bollar 

man inte ska hoppa på och... och sen också att stanna upp och reflektera så man 

inte agerar för fort i situationer utan verkligen sätta sig ner och tänka okej, nu är 

det det här, vad, vad har jag för erfarenheter, vad kan jag tänka på innan jag 

liksom agerar. Så, så det är ju som en trygghet när man jobbat länge som ledare, 

att man har, har sina egna erfarenheter och gå tillbaka till och så har man lärt sig 

vad man, vad man inte ska göra...” 

En respondent beskriver värdet av att ha en mentor tillgänglig för att tillsammans med 

denne även kunna reflektera utifrån mentorns erfarenheter. En annan respondent beskriver hur 

erfarenheten även medfört att denne delegerar till sina medarbetare. Detta för att avlasta sig 

själv och minska sin egen stress. 

Föredöme. Flera respondenter beskriver att de försöker vara ett föredöme och föregå 

med gott exempel inför sina medarbetare. Detta både vad gäller att begränsa den tid de själva 

tillbringar på arbetet och vad gäller att själva gå hem för att återhämta sig. Återhämtningen 

och tid för vila beskrivs ha betydelse för att medarbetarna ska upprätthålla en hög balans, 

vilket medför att de orkar ta ansvar på arbetet.  

”..och att jag tar, äter min lunch, att jag går och fikar att jag liksom har dom här 

rutinerna och, och att jag liksom inte gör avkall, gör avkall på dom, själv. För då 
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visar jag ju för andra också att ja men det är viktigt att vi tar den här pausen 

eller...vi gör någonting annat, och när du är ledig är du ledig.” 

”Jag är jättenoga med att gå hem. Från jobbet. Att på nått sätt markera att det är 

inte fint att sitta kvar på jobbet.” 

Cheferna vill därmed, genom sitt eget beteende, visa vad som gäller på arbetsplatsen. 

Flera respondenter anger hur de försöker uppmuntra medarbetare att fråga efter hjälp att 

prioritera vid upplevd hög arbetsbelastning. Att ta ansvar menar en respondent innebär att 

synliggöra verktyg för medarbetarna. På så vis kan dessa börja se möjligheter till förändring. 

Det handlar också om att arbeta för att medarbetarna ska uppleva att de ingår i en helhet. 

Utifrån detta kan cheferna tillsammans med medarbetarna försöka arbeta för att alla ska 

känna sig delaktiga och kan påverka. Respondenten menar även att det handlar om att 

tydliggöra vilka delar i uppdraget som medarbetarna har möjlighet att påverka eller inte. Flera 

respondenter uttrycker att det krävs att de som chefer tar ansvar och agerar om de upplever att 

det finns indikationer om risker i en medarbetares arbetsmiljö. Genom att agera och ta tag i 

saker tidigt visar cheferna att de ser och tar sitt ansvar. De blir därmed föredöme för både sina 

chefskollegor och för sina medarbetare. 

”Och sen att ta tag i saker tidigt skede tänker jag. För om man då får till sig 

någonting, att inte negligera det utan att fast det kan kännas som en bagatell så 

kan det ju bli hur stort som helst. Så att sätta…våga stoppa i tid.” 

Närvarande. Att vara närvarande innebär enligt några av respondenterna att de vill 

vara tillgängliga och bekräftande för medarbetarna. Detta trots att de inte alltid kan och finns 

fysiskt närvarande. Härigenom menar respondenterna att de visar sig tillgängliga och som ett 

stöd för medarbetarna och kan därmed ingjuta trygghet. Att visa sig tillgänglig beskrivs även 

i termer av att arbeta förebyggande för att medarbetarna ska upprätthålla hälsa. Detta 

påverkar i sin tur chefens egen hälsa. 

”...och att jag ser dem och ger dem feedback, positiv feedback och... då känner 

dem arbetsglädje.” 

”...och sen att ändå vara tillgänglig, jag menar man, jag är jättenoga med att jag 

svarar mail och sådär till personalen, att jag alltid finns tillgänglig även om jag 

inte är där fysiskt...” 

Flera av respondenterna beskriver att de även strävar efter att ge medarbetare 

information. De försöker därmed arbeta för att medarbetarna ska se sig själv som en del i en 

större helhet. I sin kommunikation med medarbetarna beskriver cheferna även att de 

eftersträvar att visa tillit, delegera och uppmuntra ett nytänkande. Vidare beskriver de att det 

är av betydelse att de tar ansvar och agerar om de upplever att det finns indikationer kring en 

medarbetare som signalerar en risk för dennes hälsa. Utmaningen kan vara att just upptäcka 

riskerna. För att uppnå detta menar några respondenter att de måste eftersträva närvaro i sitt 

ledarskap. Genom att besöka alla arbetsplatser får chefen en bättre förståelse för 

medarbetarnas arbetsmiljö och utmaningar i deras uppdrag. Detta beskrivs som viktigt för 

såväl medarbetare som för chefen själv. 

”...det här att vara närvarande ledare, det, det betyder ju jättemycket och mycket 

för personalen och för en själv också.” 

Positivitet. Flera intervjuade chefer beskriver att en medveten strategi från deras sida 

är att uppmuntra en positiv syn och ett positivt förhållningssätt. Det görs för att understödja 

hälsofrämjande faktorer i medarbetarnas arbetsmiljö. Detta beskrivs många gånger i relation 
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till en mer negativ syn och pessimistiska uttryck. Positivitet beskrivs förstärka det positiva 

medan pessimism uppges förstärka det negativa, vilket blir som en positiv eller negativ spiral.  

”Det som är den stora utmaningen för oss är ju personalförsörjningen tänker jag, 

och det skapar ju oro, och då försöker man ju trygga gruppen. Jamen det löser 

sig!” 

Några respondenter menar att de även aktivt försöker stötta en kultur som innebär att 

glädjas inte bara över egnas utan även andra medarbetares framgång. Detta upplever cheferna 

vara av betydelse för sina medarbetares hälsa.  

”Och det tror jag är jätteviktigt att man försöker som väva in lite grann att, och 

just såhär att ja men kul att det går bra för dig.” 

Genom att genomsyra verksamheten, och medarbetarna, med ett positivt 

förhållningssätt menar cheferna att gemenskapen i arbetsgruppen förstärks. Att dessutom 

understödja gemenskapen genom dagliga korta avstämningar beskrivs som ytterligare ett sätt 

att stärka den positiva gemenskapen i en grupp.  

”Så jag tänker det är ju det det handlar om att, att verkligen alltså jobba med dom 

faktorerna som gör att min personal trivs på jobbet, att dom har en bra 

arbetsmiljö.” 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka chefers upplevelser av hälsofrämjande 

faktorer i sin egen arbetsmiljö och hur de överför och inkluderar dessa i sitt ledarskap. Den 

tematiska analysen visar tre teman: Struktur, Välmående och Medvetna val. Strukturer som 

främjade målstyrning och planering samt stöd var en förutsättning för chefernas välmående. 

Välmående uppstod när cheferna trivdes, hade balans både på arbetet och mellan arbete och 

fritid samt när de upplevde att medarbetarna mådde bra och visade att de trivdes. Genom 

medvetna val överför cheferna olika hälsofaktorer till medarbetarna och deras arbetsmiljö. 

Hälsofrämjande faktorer i chefers arbetsmiljö 

Resultatet från vår studie visar således att chefer upplever flera hälsofrämjande 

faktorer i sin arbetsmiljö. I relation till tidigare studier bekräftar vår studie delar av tidigare 

resultat. Lindberg et al. (2006) identifierade flera faktorer i arbetslivet som är hälsofrämjande, 

och då framförallt balansen mellan krav och resurser. Denna betydelsefulla balans 

åskådliggör också genom JD-R-teorin eftersom den betonar att krav i arbetslivet som medför 

fysisk och mental belastning kan balanseras upp av olika tillgängliga resurser (Bakker & 

Demerouti, 2017). När balans mellan krav och resurser inte finns kan stress eller ohälsa 

uppstå istället. Denna studie utgår från ett salutogent perspektiv eftersom vi författare var 

intresserade av att studera de faktorer som påverkar chefers hälsa i en positiv riktning. De 

faktorer cheferna beskriver ha en positiv inverkan på deras hälsa kan därmed även ses som 

resurser för att hantera arbetslivets krav. En av respondenterna i studien menade att balansen 

mellan krav och resurser medför en hanterbarhet. Även om arbetskraven är höga skapar 

känslan av att det finns tillräckligt med resurser en balans, vilket i sin tur är positivt för 

hälsan.  

Vad gäller upplevelser av balans fann Härenstam och Östebo (2014) att chefer skattar 

sin hälsa som sämre där hög belastning hade samband med lågt stöd. I vår studie beskrev 

cheferna att stöd från såväl chefskollegor som medarbetare i arbetsgruppen är viktigt för att 

utveckla en god hälsa. Detta betonas även i krav-, kontroll-, stöd-modellen, vilken lyfter fram 
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stöd som en resurs för att hantera krav i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Det framgår 

således av såväl vår studie som av tidigare forskning och teoretiska modeller att resurser har 

en stor betydelse för hälsan, både för medarbetare och chefer. Utifrån detta resonemang kan 

såväl tidigare forskning som vår studie ses som ytterligare motiv för arbetsgivare att arbeta 

med chefers förutsättningar i arbetet. Detta inte bara för att tillgodose de författningskrav 

svenska arbetsgivare har gällande arbetsmiljövillkor (AFS 2015:4; AFS 2001:1; SFS 

1977:1160) utan även för att säkerställa chefernas arbetsmiljö med avseende på balans mellan 

krav och resurser. Därmed kan bättre förutsättningar för god hälsa skapas, vilket i sin tur kan 

förmedlas till medarbetarnas arbetsmiljö varigenom medarbetarna får en stärkt resurs i deras 

arbete i form av en chef som mår bra.  

Enligt Bringsén et al. (2012) har individer olika referenser för vad som utgör en 

hälsofrämjande faktor. Människor är olika och påverkas därmed på olika sätt av olika 

faktorer, vilket medför att det inte är helt självklart att en faktor är hälsofrämjande för alla. 

Tidigare forskning har dock identifierat en rad olika faktorer i arbetslivet som visat sig kunna 

vara positiva för hälsan. Bringsén et al. (2012) betonar att belöning, arbetslaget, uppdraget 

och sammanhanget utgör positiva faktorer för medarbetarnas hälsa. Vår studie finner att 

cheferna framförallt lyfter fem faktorer som hälsofrämjande. Dessa är att trivas, känna balans, 

medarbetarnas hälsa, målstyrning och planering samt tillgängligt stöd. I jämförelse med de 

faktorer som Bringsén et al. (2012) identifierat som hälsofrämjande ser vi vissa likheter i det 

att faktorerna utgör resurser för att hantera kraven i uppdraget. Cheferna i vår studie har 

uttryckt att trivsel med såväl kollegor som arbetsuppgifter är viktigt för välmåendet. Genom 

att trivas med gruppen och uppdraget känner cheferna en arbetsglädje. Arbetsglädjen kan 

även enligt Forbech Vinje och Hanson Ausland (2013) vara en faktor som främjar såväl 

välmående som ett bra arbetsliv. 

I vår studie menar cheferna att en personalgrupp som mår bra har en stark inverkan 

även på chefernas välmående. Arbetsgruppen, oavsett om det är utifrån ett 

medarbetarperspektiv, som Bringsén et al. (2012) visar, eller ett chefsperspektiv, som denna 

studie har, har därmed en stor betydelse för hälsan på arbetsplatsen. I förhållande till själva 

chefsuppdraget kan kopplingar ses till den struktur cheferna betonar ha betydelse för deras 

upplevda hälsa. Tydliga mål och god planering medför att chefsuppdraget känns viktigt, 

dessutom kan arbetsglädje och hälsa upplevas när målen uppnås. Cheferna beskriver även 

erfarenheter av att uppleva ett tillstånd när allt bara flyter på i deras arbete. Även det ses som 

hälsofrämjande, dock inte enbart för chefen själv utan även för medarbetarna. Detta menar vi 

kan liknas med upplevd tillfredsställelse och belöning hos dessa i förhållande till den 

ansträngning som skett för att uppnå ett uttalat mål. Det kan även ses som upplevd 

arbetsglädje i form av balans mellan ansträngning och belöning. Denna balans kan studeras 

utifrån Effort-reward imbalance modellen (ERI), vilket Niedhammer, Tek, Starke, & Siegrist 

(2004) gjort genom att studera skillnader mellan män och kvinnor. Detta med avseende på 

faktorerna ansträngning och belöning och påverkan på den självskattade hälsan. Inga 

skillnader fanns mellan könen vad gäller faktorn belöning medan resultatet visade att för män 

var ansträngning en riskfaktor. I vår studie har vi inte studerat skillnader mellan kvinnor och 

män däremot ser vi att det hade varit intressant att även studera detta hos chefer.  

Vår studie visar att chefer i princip upplever samma hälsofrämjande faktorer som 

medarbetare rapporterar enligt tidigare forskning. En intressant aspekt som är värdefull att 

lyfta, är det som skiljer dem åt. I flera studier (Eriksson et al., 2013; Skakon et. al., 2010) 

betonas ledarskapet ha betydelse för medarbetares hälsa. Detta påtalades inte vid våra två 

fokusgruppsintervjuer. Här lyftes istället betydelsen av medarbetarnas hälsa fram. Vi menar 

att det finns ett nära samspel mellan chef och medarbetare där den ena partens hälsa utgör en 

påverkansfaktor för hälsa för den andra. Ett samspel mellan dessa två parter finns således där 
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upplevd hälsa hos medarbetaren påverkar hur chefen mår och vise versa. Inom ramen för vår 

studie har vi inte undersökt om det finns något samband mellan chefers och medarbetares 

upplevda hälsa. Detta är däremot något som respondenterna ser som självklart. Motiveringen 

till detta är att det påverkar deras beteende trots att de försöker vara medvetet professionella i 

sin chefsroll. Skakon et al. (2010) har funnit att det kan finnas vissa samband mellan stress 

och välmående hos chefer och medarbetare. Möjligen finns likheter till det som Baker (2007) 

beskriver kan uppstå mellan två aktiva roller som har en relation mellan sig. Detta genom att 

byta roller med varandra i form av samspel och utbyte av hälsoupplevelser. Vi finner det 

intressant att studera om upplevelser av hälsa förändras när chefer och medarbetare byter 

roller med varandra utifrån påverkansaspekt. Detta vad gäller att aktivt påverka en annan och 

om det finns situationer som leder till detta. Men även relationens betydelse. 

Sammanfattningsvis beskriver cheferna hur de genom målstyrning och planering vill 

förstå varför de ska göra på ett visst sätt samt förstå vart de ska någonstans med sitt arbete. 

Enligt Antonovsky (2005) är denna begriplighet en viktig dimension för god hälsa. Vidare 

menar cheferna att balansen mellan krav och resurser är nödvändig för att lyckas i sin 

chefsroll. På detta vis går det att tänka sig att cheferna, utifrån de resurser som behövs för att 

balansera upp krav i arbetet, vilket förespråkas både i JD-R teorin, krav-, kontroll, stöd-

modellen och ERI, skapar en hanterbarhet. Detta är också en viktig komponent utifrån 

KASAM. Antonovsky (2005) betonar även att meningsfullhet är en viktig dimension för en 

god hälsa. I vår studie påtalar cheferna att trivsel med kollegor och arbetsuppgifter samt ett 

tillgängligt stöd är faktorer som kan bidra till att de känner mening. Resultatet visar alltså att 

de tre komponenterna av KASAM går att identifiera i de faktorer som cheferna upplever i 

arbetsmiljön. Genom balansen mellan dessa tre kan en hög grad av KASAM uppnås. Detta 

har i sin tur positiv inverkan på hälsan då höga krav och svåra situationer kan hanteras på ett 

enklare sätt.  

Överföring av hälsofrämjande faktorer 

Resultaten i vår studie visar att cheferna gör flera medvetna val för att de 

hälsofrämjande faktorerna ska överföras till medarbetarnas arbetsmiljö. Cheferna betonar 

framförallt att deras erfarenheter utgör en värdefull grund för att medvetet arbeta med 

medarbetarnas arbetsmiljö. Cheferna framhåller att de själva medvetet försöker föregå som 

goda exempel vad gäller att upprätthålla ett hälsofrämjande förhållningssätt. Detta för att vara 

ett föredöme för medarbetarna. Att vara fysiskt närvarande eller att försöka vara tillgänglig 

trots fysisk frånvaro eftersträvades för att skapa en trygghet i arbetsgruppen. Detta grundade 

sig även i ett positivt förhållningssätt, vilket ansågs främja medarbetarnas hälsa. 

Tidigare forskning (Corin & Björk, 2017; Dellve et al., 2013; Lundqvist, 2013) har 

visat att flera hälsofrämjande faktorer i arbetet skapar goda förutsättningar för ett bra 

ledarskap. Vi finner i vår studie att cheferna betonar att välmående är viktigt för att kunna 

skapa goda möjligheter att utveckla god hälsa hos medarbetarna. I relation till Bakker och 

Demeroutis (2017) JD-R teori skulle detta kunna liknas med att hälsan utgör en resurs för att 

kunna hantera krav. Chefernas egen hälsa utgör på så vis en resurs för att kunna skapa en god 

arbetsmiljö. Utöver detta finns ytterligare argument för att det är bra att investera i 

medarbetares hälsa. Hymel et al. (2011) har till exempel konstaterat att det finns starka och 

positiva samband mellan arbetstagares hälsa och produktivitet i arbetet. Chefer kan alltså 

vinna mycket på att investera i sin egen och därmed sina medarbetares hälsa. I vår studie 

betonar cheferna framförallt ett resultatinriktat perspektiv där vinster kan inhämtas genom en 

god hälsa hos medarbetarna. Cheferna lyfter under intervjuerna att de gör medvetna val, 

utifrån flera olika aspekter, för att medarbetarna ska må bra. Detta i sin tur påverkar resultatet 
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samt även chefernas egen hälsa. Det går alltså att se att det ständigt är ett samspel mellan 

medarbetare och chef. Mår den ena parten bra så överförs det ofta till den andra parten.  

De medvetna val som cheferna gör för att medarbetarna ska kunna utveckla en god 

hälsa kan även det förklaras utifrån teorin om KASAM. Bakgrunden till teorin utgörs av det 

salutogena tankesättet, det vill säga att utgå från den positiva aspekten av hälsobegreppet 

(Antonovsky, 2005). Utifrån de upplevelser som cheferna lyft fram under intervjuerna kan 

det tydligt urskiljas att deras erfarenheter utgör en god grund för chefskapet. Härigenom 

utvecklas en medvetenhet och förståelse för uppdraget, hur de ska hantera olika påfrestningar 

samt att detta i sin tur skapar en meningsfullhet. Cheferna upplever alltså en känsla av 

sammanhang som de därmed ger uttryck för i medarbetarnas arbetsmiljö. De skapar 

härigenom, en hälsofrämjande arbetsmiljö för sina medarbetare. 

Precis som Yukl (2010) beskriver framgår det i vår studie att ledarskap är en process 

som innebär påverkan. Våra respondenters beskrivningar av hur de visar sig som ett 

föredöme, är närvarande intar en positiv inställning är exempel på hur cheferna försöker 

påverka sin medarbetargrupp genom sina beteenden. Samtidigt kan ledarskap ses som något 

personer skapar gemensamt i en process (Crevani et al., 2013). Detta kan ses genom att våra 

chefer tydligt lyfter att om deras medarbetare mår bra mår de själva bra och anser sig ha 

hälsa. Det innebär att medarbetarna även påverkar chefernas upplevda arbetsmiljö och Baker 

(2007) menar att följare och ledare är två roller som såväl chef som medarbetare kan ha. Det 

som dock avgör hur det blir är själva situation. Även i vår studie framgår att olika roller kan 

innehas av såväl chef som medarbetare genom att det är medarbetarnas upplevelse av 

arbetsmiljön som ska vara styrande för de åtgärder som vidtas. Härmed blir chefen närmast 

en följare till medarbetaren eftersom det centrala är att identifiera vad medarbetarna lyfter 

och sedan utgå från det i arbetsmiljöarbetet som även innebär att se de hälsofrämjande 

faktorerna. Allt detta behövs för att bidra till en bättre hälsa och förebyggande av 

arbetsmiljöproblematik. 

Metoddiskussion 

Vårt val av att genomföra studien med en kvalitativ metod ser vi som ett välmotiverat 

val utifrån studiens syfte. Det är i enlighet med vad Ahrne och Svensson (2011) ser som en 

lämplig metod för att försöka beskriva, tolka eller förklara andra människors upplevelser. 

Vårt val av abduktiv ansats för genomförande av studien var inledningsvis inte ett självklart 

val. Detta föll sig naturligt en bit in i studien eftersom vi insåg att vår egen förförståelse i 

form av erfarenheter från arbetsliv och nyligen erhållen kompetens från utbildningen 

påverkat och färgat såväl utarbetande av intervjuguide som den tematiska analysen. 

Abduktion som ansats innebär att resonera sig fram och växla mellan att se på 

forskningsområdet utifrån teori och empiri (Fejes & Thornberg, 2009). Vi ser när vi 

reflekterar över vårt genomförda arbete och studiens olika delmoment att denna växelverkan 

skett samt att vår förförståelse om forskningsområdet även påverkat oss i studiens olika 

delsteg. Detta är i likhet med det som Olsson och Sörensen (2011) menar sker när forskare 

utövar sin forskning. 

Vårt urval av deltagande organisationer blev framförallt styrt av chefernas möjligheter 

till deltagande. Detta bidrog till att vi endast fick möjlighet att intervjua chefer i två av de 

totalt 13 kontaktade organisationerna. Vårt val av datainsamlingsmetod medförde ändå att vi 

fick ett brett datamaterial i form av chefers upplevelser, reflektioner och beskrivningar. Vi 

menar även att vi fick en stor bredd av emotionella uppfattningar från respondenterna. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2010) kan fokusgruppsintervjuer ge mer expressiva och spontana 

synpunkter som annars kan vara svåra att lyfta vid en intervju. Samtidigt ser vi att vårt val av 

datainsamlingsmetod skulle kunna påverka respondenterna att inte lämna mer personliga och 
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organisationskritiska beskrivningar, vilket är en nackdel med fokusgruppsintervjuer. Vi ser 

dock att metoden är lämplig för studiens syfte och frågeställningar, vilka vi i början av vår 

studie bedömde vara relativt obeforskade. Vi tror även att vi genom att visa lyhördhet och 

genom att vara inlyssnande och fysiskt medveten om vårt kroppsspråk bidragit till ett 

nyanserat och rikt material.   Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är betydelsefullt att 

understödja och uppmuntra respondenterna att ge beskrivningar samt upprätthålla en god 

stämning i intervjurummet. Samtalsklimatet var gott och lyhördheten respondenterna 

sinsemellan hög vid bägge intervjuerna. Vi uppfattade att det fanns ett aktivt lyssnande och 

genuint intresse mellan respondenterna för att ta del av varandras beskrivningar. Detta 

märktes genom de fysiska uttryck, verbala uppmuntringar och hänvisningar respondenterna 

gjorde.  

Genomförandet av den tematiska analysen förlöpte väl samtidigt som vi upplevde att 

vår tematisering och kategorisering av chefernas beskrivningar åskådliggör relativt breda 

kategoriseringar av det empiriska datat. Detta ser vi som ett resultat av att vår data endast 

utgår från två fokusgruppsintervjuer och möjligen hade kategorierna varit snävare om fler 

intervjuer kunnats genomföras. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver menar vi 

därmed att vårt resultat blir svårt att generalisera teoretiskt.  

Vad gäller möjligheten att upprepa vår studie, det vill säga studiens reliabilitet, ser vi 

att det är möjligt att använda samma syfte, frågeställningar och intervjuguide. Vi tror att 

liknande resultat skulle kunna erhållas av en förnyad studie. Däremot tar vi det för mindre 

troligt att exakt samma resultat skulle framkomma. Dels utifrån att våra respondenter besitter 

unika erfarenheter, dels att fokusgruppsintervjuerna till viss del styrs av gruppens 

sammansättning och dels för att vi författare besitter unika erfarenheter. Det sistnämnda ser vi 

har stor bäring på den tematiska analysen där vår förförståelse bör beaktas. Vad gäller 

studiens trovärdighet, det vill säga om studien är pålitlig och valid, anser vi att så är fallet, 

eftersom vi har erhållit empiriska data motsvarande en bredd av olika upplevelser och 

beskrivningar av vad chefer upplever som hälsofrämjande faktorer i sin arbetsmiljö. Vi har 

dessutom fått empiriska data som förklarar hur cheferna överför de hälsofrämjande faktorerna 

till medarbetarna och deras arbetsmiljö. För att synliggöra empirin har vi valt att citera 

respondenterna i vårt resultat. Vi ser även att vårt resultat går att relatera till flera etablerade 

teoretiska modeller samt tidigare empiri. 

När vi kritiskt granskar vår studie utifrån ett etiskt perspektiv anser vi att det inte 

funnits risker för våra respondenter att fara illa. Vi anser även att respondenterna har haft ett 

fullgott utrymme för påverkan. Någon respondent ställde inledande frågor om vi hade 

kännedom om varför de fått förfrågan från organisationens HR- eller personalavdelningar. 

Den aspekten är värdefull att vid en förnyad studie ta med och övervägande bör ske om 

direkta kontakter skall tas med chefer istället.  

Slutsats och framtida studier 

Studiens slutsats är att chefer upplever flera hälsofrämjande faktorer i sitt arbete. Att 

uppleva balans mellan krav och resurser ser cheferna som viktigt för sin hälsa. Om inte 

balansen finns anser de att deras hälsa påverkas medan tillräckliga resurser gör att de klarar 

en hög arbetsbelastning. Resurser utgörs till stor del av stöd från kollegor och cheferna 

uppfattar att medarbetarna trivs och mår bra. Det framgår dessutom att chefers trivsel är en 

betydelsefull faktor för arbetsglädje och denna vill cheferna förmedla till medarbetarna. Vår 

studie visar även att chefer ser sin egen hälsa som en resurs för att skapa en god arbetsmiljö 

för medarbetarna. Dessutom framkommer det att de hälsofrämjande faktorer som cheferna 

upplever på ett medvetet sätt överförs till medarbetarnas arbetsmiljö. Detta kan ske genom att 

chefen strävar efter att vara vara ett föredöme, vara närvarande och ha ett positivt 
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förhållningssätt. Den relation som finns mellan medarbetare och chef är avgörande för om 

överföringen av hälsofrämjande faktorer är möjligt. En välfungerande relation bygger på en 

förståelse för medarbetarnas arbetssituation.  

Chefers arbetsmiljö och särskilt deras upplevda hälsofrämjande faktorer är ett mycket 

intressant forskningsområde. Vi konstaterar att det finns relativt liten forskning som specifikt 

inriktar sig på chefer och ett hälsopromotivt perspektiv. Vi menar att det finns behov av 

ytterligare studier ur detta perspektiv då djupare kunskap på området skulle kunna ge fler 

chefer möjlighet till en mer hälsofrämjande arbetsmiljö och därmed förutsättningar att skapa 

hälsofrämjande arbetsmiljöer till sina medarbetare. Vi ser flera framtida studier som möjliga. 

En studie skulle kunna vara att studera om det finns samband mellan chefernas självskattade 

hälsa och medarbetarnas självskattade hälsa utifrån faktorerna välmående och trivsel. Ett för 

forskningsområdet värdefullt bidrag skulle även kunna vara att studera om det finns 

skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer vad gäller hälsofrämjande faktorer. Det 

motiverar vi utifrån att det i Sverige finns en tydlig könsuppdelning mellan de olika 

arbetssektorerna, vilket ger olika förutsättningar för kvinnor och män i chefsposition. Detta 

skulle i sin tur kunna ligga till grund för att organisationer mer medvetet skapar bättre 

förutsättningar för sina chefer. Ytterligare en möjlig studie är att göra en observationsstudie 

som studerar hur chefer agerar i olika ledarskapssituationer gentemot sina medarbetare. Då 

chefer upplever att de medvetet arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv kan det vara 

intressant att vidare studera huruvida detta även är synligt i deras utövade ledarskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 Beskriv vad begreppet ”att ha hälsa” innebär och betyder enligt dig? 

 Beskriv när och hur du upplever ”att ha hälsa” när du arbetar? 

 

 Vad bidrar till att du upplever bättre hälsa på arbetet? 

 Hur kan du påverka att det som bidrar till bättre hälsa på arbetet ökar för dig? 

 

 Vad leder till att du upplever sämre hälsa på arbetet? 

 Hur kan du påverka att det som försämrar din hälsa på arbetet minskar? 

 

 Hur påverkar din upplevda hälsa ditt ledarskap som du utövar? 

 Har du något exempel på en situation där ditt ledarskap var påverkat av ditt upplevda 

hälsotillstånd? 

 

 Utifrån det som du själv upplever bidrar till din hälsa i ditt arbete. Hur arbetar du för 

att överföra detta till dina medarbetares arbetsmiljö? 

 Vilka utmaningar ser du finns för att överföra det som du själv upplever bidrar till din 

upplevda hälsa i arbetet till dina medarbetares arbetsmiljö? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Inbjudan om att delta i intervju om chefers arbetsmiljö 

Hej! 

Våra namn är Ellen Dahlström och Maria Strömbäck och vi läser Magisterprogrammet i arbetsliv och 
hälsa, med inriktning mot beteendevetenskap, vid Umeå Universitet. Vi skriver i nuläget vår 
magisteruppsats om chefers arbetsmiljö där syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser 
av sin egen arbetsmiljö samt hur chefer inkluderar upplevelser om hälsofrämjande faktorer i sitt 
ledarskap. 

Forskning har visat att det förefaller finnas ett samband mellan chefers hälsa och deras ledarskap. 
Mot bakgrund av detta ser vi det som intressant att vidare studera hur chefers upplevelser av sin egen 
arbetsmiljön eventuellt har ett samband med hur en hälsofrämjande arbetsmiljö kan skapas. Du 
inbjuds härmed att delta i studien då dina upplevelser är betydelsefulla! 

Vi har fått ditt namn förmedlat till oss när vi varit i kontakt med din arbetsgivares HR-avdelning. 

Vi önskar genomföra fokusgruppsintervjuer där du, tillsammans med 2-4 andra chefer, får beskriva 
dina upplevelser av arbetsmiljö och ledarskap. Intervjun beräknas ta 60 minuter och kommer spelas 
in med hjälp av teknisk utrustning. Detta görs för att materialet ska kunna transkriberas, vilket ligger 
till grund för studiens fortsatta analys. Inspelningen raderas direkt efter transkriberingen. 

Materialet som samlas in kommer behandlas konfidentiellt. Det innebär att materialet förvaras så att 
endast vi som undersökningsledare har tillgång till det. Materialet kommer dessutom endast att 
användas för denna studie och du som respondent kommer avidentifieras i rapporten.  

Ditt deltagande i studien är helt frivillig. Du kan på så vis när som helst under intervjun avbryta ditt 
deltagande utan att ange anledning samt avstå från att besvara vissa frågor. Du har dessutom rätt att 
när som helst avbryta ditt deltagande i studien och återkalla ditt lämnade data (beskrivningar vid 
intervju). Enligt lag har du även rätt att på begäran ta del av den information som samlats in om dig.  

Vid eventuella frågor och funderingar kontakta oss eller vår handledare, Maria Nordin. 

Ellen Dahlström  
elda0053@student.umu.se  

Maria Strömbäck  
mast0126@student.umu.se 

Handledare Maria Nordin  
maria.nordin@umu.se 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och är medveten om att jag kan träda ur studien när 
helst jag vill. Jag lämnar härmed mitt samtycke till deltagande i studien. 

___________________________________________________ 
Ort och datum 

___________________________________________________ 
Underskrift och namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


