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Abstract 

Dagens samhälle består allt mer av att kunna balansera livet mellan arbete och fritid. 

Studien undersöker hur ledare inom Falköpings kommun bedriver hälsofrämjande 

ledarskap i kombination med föräldraskap.  

Falköpings kommun har en personalstrategi som innehåller en vision om att kommunen 

ska vara en attraktiv arbetsplats och har cirka 3000 stycken medarbetare. Uppdraget vi 

fick av personalenhetschefen på Falköpings kommun, var att undersöka hur ledarna 

kombinerar sitt hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatsen med föräldraskap på fritiden, 

med en bra balans dem emellan. Syftet med vår undersökning är att fokusera på de 

uppfattningar och erfarenheter ledarna har rörande förhållningssätt och arbetssätt i frågor 

om hälsofrämjande arbete och hur man samtidigt får ihop sitt livspussel.   

 

Det är ett aktuellt ämne och det finns inte så mycket studier gjorda med kombinationen 

hälsofrämjande ledarskap och föräldraskap.  Kommunen vill vara en attraktiv 

arbetsgivare och utifrån detta arbete gör vi en utvärdering som är kopplad till 

personalstrategins fem fokusområden; arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald, 

kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt lön och villkor.  Indelningen 

av områdena är för att underlätta styrningen både mot långsiktiga mål och dagliga 

aktiviteter.  

Uppsatsen tar inspiration från teorier kring KASAM och situationsanpassat ledarskap. 

Studien bygger på att en fallstudie görs, med öppna intervjufrågor, där respondenternas 

personliga bild och upplevelse av det hälsofrämjande ledarskapet i kombination med 

föräldraskap kommer fram.  

 

Resultatet av studien sammanfattas med ett ord, socialt nätverk. Har inte ledaren i 

kommunen det, så blir det svårt för den att driva ett hälsofrämjande ledarskap. 

 

Nyckelbegrepp i studien är föräldraskap, hälsofrämjande, ledarskap, livspussel, tid och 

jämställdhet. 
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1 Introduktion 

I det här arbetet undersöktes det hälsofrämjande ledarskapet på arbetsplatsen och 

föräldraskap på fritiden samt hur balansen fungerar där emellan. Studien utfördes på 

Falköpings kommun tillsammans med personalenhetschefen och deras hälsoutvecklare. 

Falköpings kommun har drygt 31000 invånare 2009 och är arbetsgivare åt cirka 3000 

personer som är fördelade på sju förvaltningar. Eftersom Falköpings kommun värnar om 

ett hälsofrämjande klimat på arbetsplatsen och vill vara en attraktiv arbetsgivare, kan det 

vara lämpligt att göra en sådan studie tillsammans med kommunen.  

Studien innehåller tre frågeställningar, då vi fick ett uppdrag av Falköpingskommun att 

undersöka det hälsofrämjande ledarskapet i kombination med föräldraskap. I samråd med 

personalenhetschefen togs dessa tre frågeställningar fram och vi insåg att det var underlag 

för att göra en studie per frågeställning. På grund av tidsbrist fick vi slå samman alla tre 

frågeställningar till en studie. Det är inte optimalt, men vår uppdragsgivare önskade att 

studien genomfördes med de tre frågeställningarna som grund.  

 

1.1  Bakgrund 

”Alla som har fru och småbarn vet att tennis hör till de lättare sakerna i livet”  

Källa: John McEnroe 

 

Temat vi har valt att undersöka är aktuellt och speglar vår programutbildning: Personal, 

Organisation och Ledarskap. Studien har gjorts på Falköpings kommun för att det är 

Falköpings största arbetsgivare. Kommunens förvaltningar har tillsammans tagit fram en 

personalstrategi, för att få ett gemensamt förhållningssätt i det strategiska och operativa 

personalarbetet. Det personalstrategiska arbetet ska parallellt följa den politiska 

flerårsplanen. Strategin sträcker sig mellan 2008 till 2012. Visionen för personalarbetet 

är,  

 

”Falköpings kommun ska vara såväl ett föredöme som föregångare inom personalområdet i 

Västra Götaland. Alla som arbetar med personalfrågor ska bidra till att uppnå den 

övergripande visionen – Det goda livet” (Falköping kommuns hemsida, 2010-02-10).  
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Kommunen har som målsättning med sin vision att vara en attraktiv kommun och vill 

fånga människor som söker en högre livskvalitet och därmed få en bra balans mellan 

arbete och familjeliv. Det hälsofrämjande ledarskapet har stor betydelse för hela 

organisationen. 

 

Den politiska målsättningen i kommunen är att vara en attraktiv arbetsgivare och det ska 

resultera bland annat i ett gott arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och fler stolta 

medarbetare. De här målen följs upp genom medarbetarenkäter som sker vartannat år. 

Medarbetarenkäterna resulterar i årsbokslut och det förs även en dialog mellan 

förvaltningschefer och personalchef, angående resultatet i medarbetarenkäterna.  

 

Personalstrategin har identifierat fem viktiga fokusområden; arbetsmiljö och hälsa, 

jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap samt 

lön och villkor. Indelningen av områdena är för att underlätta styrningen både mot 

långsiktiga mål och dagliga aktiviteter.  

Arbetet som gjordes i studien, kom att inrikta sig på det hälsofrämjande ledarskapet i 

kombination med föräldraskap, för att knyta samman det med hela personalstrategin. 

Kommunens syn på arbetsmiljö är det arbete som ska förbättra för de anställda i 

arbetslivet, både fysisk och psykiskt. Några verktyg som kommunen använder sig av är 

systematiskt arbetsmiljöarbete och tydlig arbetsmiljöorganisation, enligt det Systematiska 

arbetsmiljöarbetet, (AFS 2001:1). Eftersom det är en offentlig verksamhet granskas det 

mer objektivt och därför är det extra viktigt gällande frågor om jämställdhet och 

mångfald, enligt Jämställdhetslag (SFS1991:443). Kommunens personalstrategi har som 

mål att agera utifrån individ-, grupp- och organisationsperspektiv och att vara en kommun 

med ett hälsofrämjande ledarskap. Genom att använda sig av olika verktyg frambringas 

en god arbetsmiljö och en lägre sjukfrånvaro. Det finns en ledar- och medarbetarpolicy 

som uttrycker det gemensamma förhållningssättet och har bland annat nyckelord som 

stolthet, öppenhet och gemenskap.  Policyn grundar sig på kommunens flerårsplan.  

 

Statistik visar att i Sverige är förstagångsföräldrar äldre än tidigare och i fler fall har både 

kvinnor och män kommit längre upp på sin karriärstege, vilket kan betyda i större grad en 

ledande position i yrkeslivet i kombination med föräldraskap (Statistiska centralbyrån 

hemsida, 2010-02-10). 
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Genom det arbete vi har utfört har vi haft som avsikt att täcka ett tomrum i tidigare 

studier om kombinationen mellan ledarskap och att samtidigt kunna hantera livspusslet 

som småbarnsförälder.  

 

1.2 Syfte 

Med uppdrag av personalenhetschef på Falköpings kommun har vi blivit ombedda att 

undersöka hur ledarna kombinerar sitt hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatsen och 

föräldraskap på fritiden med en bra balans där emellan. Syftet med vår undersökning är 

att fokusera på de uppfattningar och erfarenheter ledarna har rörande förhållningssätt och 

arbetssätt i frågor om hälsofrämjande arbete.   

Det är ett aktuellt ämne och det finns inte så mycket studier gjorda om den här 

kombinationen. Falköpings kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och utifrån detta 

arbete kan det göras en utvärdering som är kopplad till personalstrategins fem 

fokusområden.  

Frågeställningarna och syftet tillämpar sig på hela personalstrategin då alla fokusområden 

går in i varandra.  

 

1.3 Frågeställning 

 Hur upplever Falköping kommuns ledare sitt arbete kring hälsofrämjande 

ledarskap i kombination med sitt föräldraskap? 

 På vilket sätt kan ledarna påverka det hälsofrämjande arbetet, för att förbättra 

arbetsmiljön för medarbetarna? 

 Upplever ledarna att de får tillräckligt med tid och resurser för att kombinera och 

utöva ett hälsofrämjande ledarskap och föräldraskap? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har som mål att avgränsa studien med att intervjua chefer som har personalansvar och 

som har småbarn mellan noll till sju år. Med personalansvar menas att chefen/ledaren har 

ansvar över medarbetare som arbetar i verksamheten.  
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1.5 Begreppsförklaring 

1.5.1 Föräldraskap 

Föräldraskapet innebär i den här studien familjer som har ett eller flera barn som är 

mellan noll till sju år. 

1.5.2 Hälsofrämjande  

Hälsofrämjande syftar till att ge medarbetarna möjlighet till en hälsosam arbetsplats och 

hälsosamt liv. Hälsoarbetet innefattar en helhetssyn på medarbetaren och det ska vara en 

rödtråd genom hela organisationen (Prevent, 2010-03-10).  

1.5.3 Ledarskap 

Vi kommer att använda oss av begreppet ledarskap och ledare i vår studie, men det avser 

delvis chefskap och chef eftersom vi studerar ledare i sin formella position. För att vara 

konsekvent i texten använder vi ledare (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

1.5.4 Livspussel 

Begreppet livspussel som nämns i studien kommer att användas och kopplas till analyser 

av risker och obalanser i människors tidsanvändning (Enokson, 2009).  

1.5.5 Tid 

Det är inte alltid lätt att kombinera arbete och fritid för att pussla ihop tiden så det räcker 

till och blir en bra balans där emellan utan att uppleva stress.  

1.5.6 Jämställdhet 

Jämställdhet är ett politiskt begrepp och introducerades i slutet av 1960 – talet, det för att 

skilja ur kön jämlikhetsbegreppet. Tidigare kallades det kvinnofrågan och detta lede till 

jämställdhetslagen, som är tillför både kvinnor och mäns lika villkor i arbetslivet (Wahl 

et al, 2001). 
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2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

 

2.1 Teoretiska perspektiv 

2.1.1 KASAM-begrepp 

Den teori vi bygger vår studie på är främst Antonovskys KASAM-begrepp, känsla av 

sammanhang och dess betydelse för hälsan. Begreppen kan delas in i tre centrala 

komponenter som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet innefattar i vilken utsträckning det upplevs en inre och yttre stimuli som är 

förnuftsmässigt gripbara. Det kan vara information som är strukturerad, tydlig, ordnad 

eller åt andra hållet oordnad, slumpmässig, kaotisk. En människa med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig de stimuli som de kommer att möta i framtiden är förutsägbara, 

eller om det kommer överraskningar så går det åtminstone att ordna och förklara. 

Hanterbarhet är den grad till vilken det upplevs att resurser står till ens förfogande, med 

hjälp av vilket det går att möta de krav som ställs av det stimuli som bombarderar en. Det 

som står till ens förfogande kan vara resurser som är under ens egen kontroll eller som 

kontrolleras av behöriga. Finns det en hög känsla av hanterbarhet känner människan sig 

som ett offer för omständigheterna eller att livet inte alltid känns orättvist. Meningsfullhet 

är begreppets motivationskomponent, att känna en delaktighet som medverkande i 

processer som står i livets öde och dagliga erfarenheter. Här finns det en hög känsla av 

meningsfullhet som påverkar och ger livet en känslomässig innebörd, att åtminstone en 

del av de problem och krav som livet ställer sig inför är det värt att investera energi och 

värt ett engagemang och hängivelse (Antonovsky, 1994).   

Med KASAM-begreppet får vi en teori till studien som är en av grundstenarna till det 

hälsofrämjande ledarskapet och Falköpings kommun använder sig av detta begrepp i sin 

personalstrategi. De använder sig av något som kallas för KASAMdialogen som bygger 

på Antonovskys teorier och som integreras i kommunens ledarskapsutbildning. Vi 

kommer att använda oss av KASAMdialogen när vi gör vår intervjuguide och koppla till 

vår frågeställning, samt ta inspiration av Antonovskys livs frågeformulär (Falköping 

kommuns hemsida, 2010-03-10).  
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2.1.2 Situationsbetingad ledningsteori 

Situationsbetingad ledningsteori går även att applicera i vår studie. Grundtanken med den 

här teorin är att ledaren ska anpassa ledarskapet efter vilken situation som uppstår. Den 

här teorin syftar till att definiera under vilka villkor de olika ledarstilarna är användbara i 

de situationer som ledaren kan råka ut för. Teorin bygger på att det finns ett samspel 

mellan ledarstil och det sammanhang som ledaren arbetar med.  

De tidigaste försöken att klassificera olika ledarstilar gjordes av Fiedler och hans 

medarbetare på 1950- och 1960-talet. Fiedler ägnade sig åt att se hur vissa ledare fick 

sina underordnade att arbeta effektivare. För de ledare som har inflytande över sina 

underordnade är det inte fråga om personliga egenskaper utan om sociala relationer 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Den här utgångspunkten har även Hersey & Blanchards om Situationsbetingad 

ledningsteori, att det finns stora variationer med hänsyn till vilken ledarstil som ska 

användas för att få underordnade att lösa sina arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). 

Det bör skilja på hur respondenterna applicerar de olika ledarstilarna och hur eller om de 

anpassar sitt sätt att leda sina medarbetare för att hinna med alla sina åtagande som en 

ledare har gentemot sin organisation och medarbetare. Falköpingkommuns har en ledare- 

och medarbetarpolicy och i den står det att deras ledare ska använda sig av 

situationsanpassat ledarskap, för att kunna anpassa ledarskapet till gruppens 

utvecklingsnivå i förhållande till den aktuella situationen (Falköpings kommuns 

webbplats, 2010-03-10). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Det finns väldigt lite tidigare forskning om vi söker samtidigt på alla våra nyckelord, men 

vi hittade en examensuppsats, som hade med flera av våra nyckelord; Det positiva 

ledarskapet Marte Meo i arbetslivet: En testkonstruktion, av Barbara Gamper gjord på 

Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Den ser flera likheter mellan 

ledarskap och föräldraskap, som till exempel att en ledare i arbetslivet sätter upp mål och 

som förälder sätts gränser och regler upp. Likheterna finns även i att det inte ges någon 

kritik men det ges konstruktiv feedback. Olikheten i förhållande till vår studie var att den 
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bygger på mer moderna ledarskapsteorier och lyfter fram ledarens 

utvecklingsbefrämjande funktion. Barbara Gamper avsikter med studien är att konstruera 

ett ledarskapstest som bygger på Marte Meo-metodens dimensioner för hur man skapar 

en utvecklingsstödjande dialog. Samtidigt ger studien ett försiktigt stöd för att 

dimensionerna hierarkiskt bygger på varandra och att detta delvis har fångats av testet. 

Studien antyder också att det utvecklingsstödjande ledarskap som Marte Meo-metoden 

förespråkar uppfattas som positivt och eftersträvansvärt (Gamper, 2010-02-24).  

 

Sedan våren 2000 har EU en strategi om hur de ska kunna möta de ekonomiska, sociala 

och miljöutmaningarna EU står inför, denna strategi heter Lissabonstrategin. Nu när 

världen blir mindre tack vare globaliseringen, så blir kunskap en allt viktigare 

framgångsfaktor. EU har inte bara satt fokus på ekonomin, utan även på det sociala och 

miljön. Miljöfaktorerna innefattar även arbetsmiljön och det sociala så medborgarna i EU 

har en skälig tillvaro på fritiden och i arbetslivet. Målformuleringen lyder,  

 

"EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, 

med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre 

grad av social sammanhållning." (Lissabonstrategin, 2010-03-01). 

 

Det finns flera syften med strategin, vi har tagit fasta på två stycken: EU ska investera i 

människor och bekämpa social utslagning, EU ska se till att ekonomisk tillväxt går hand i 

hand med ekologisk hänsyn. 

Den är verkligen dagsaktuell och det är inte bara privata aktörer som behöver följa 

Lissabonstrategin, utan även offentliga organisationer bör följa denna uppmaning från 

EU, att ta hänsyn till sina medarbetare när det gäller både arbetsmiljö och socialt. Det kan 

verka konstigt att vi har valt att kommentera Lissabonstrategin under tidigare forskning, 

men bakom de politiska besluten finns det många studier som stöds av forskning och 

därför lägger vi Lissabonstrategin under denna rubrik. 

 

Eurofound är ett institut för förbättring av levnads- och arbetsvillkor inom EU. De har 

som uppgift att se till så vi inom EU har bra balans mellan arbete och fritid. Eurofound 

gjorde sin första arbetsplatsundersökning 2004. Frågorna som ställdes handlade om 

arbetstiden, övertid, flextid, arbete på ovanliga tider och så det som kan göra den 
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intressant för vår studie, föräldraledighet. Resultaten från studien visar att företagen är 

mer benägna att vidta åtgärder för arbetstidsanpassning som har ett positivt inflytande på 

balansen mellan arbete och privatliv i länder där arbetstagarrepresentanterna har ett starkt 

inflytande på företagsnivå (Eurofound, 2010-03-02). Vi ställer oss lite skeptiska till denna 

undersökning, eftersom det kan ligga politiska motiv bakom, men ändå är det en av få 

studier som har någon relevans för vår studie. Boken Nya perspektivet på organisation 

och ledarskap av Bolman & Deal beskriver det politiska perspektivet, som ett komplext 

nätverk av individuella och gruppmässiga intressen (Bolman & Deal, 2005).   

 

Det finns många tolkningar av begreppet tid och en av tolkningarna är professor 

Enoksons tidigare forskning. En första iakttagelse är att ramen för livspusslet är 24 

timmar på ett dygn. Inom denna ram går det att tänka sig flera olika levnadsmönster 

framträder som har mer eller mindre tillgång till intressanta och viktiga livspusselbitar. 

Att sakna bitar i livspusslet kan med andra ord skapa lika mycket oreda som att ha för 

många. Hushållens livspussel innehåller även viktiga tidsvärderingar och 

tidsinstitutionella normer om hur vi ska leva i en viss ålder, hur vi ska spendera fria 

kvällar efter jobbet eller hur lång en arbetsdag ska vara. För att klara av att samordna alla 

dessa tider upprättar vi rutiner för att hantera de rumsliga och tidsmässiga ramar som 

utgör vardagslivets realiteter (Enokson, 2009). I vårt fall har vi vänt oss till tidsperioden i 

föräldraskapet där barnen är mellan 0-7 år.  

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (kallas 

The Foundation framöver), är en grupp instiftad av Europarådet 1975 (EEC 1365/75) för 

att medverka till att planera och forma bättre arbets- och levnadsvillkor i Europa. The 

Foundation har tre mål med sin verksamhet; att undersöka och förstå förändring, att 

utforska det som fungerar för att uppnå ett balanserat liv (balans mellan arbete och 

privatliv i ett socialt sammanhang) och att kommunicera och skapa idéer och erfarenhet. 

Bland det flest seriösa artiklarna (det vill säga att informationsblad, broschyrer, 

sammanfattningar och dylikt är bortsorterade) i databasen ELIN har cirka 25 procent 

hänvisat till The Foundation.  

The Foundation poängterar tydligt individens begränsade möjlighet att kunna påverka 

egen arbetstid i förhållande till andra åtaganden i vardagslivet, som kan vara familjeliv, 

hemarbete och fritidssysselsättningar (Enokson, 2009). 
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Professor Enoksons tolkning av tid passar in bra på vår studie och därmed kommer vi att 

använda oss av hans forskning. 

 

Den Europeiska unionen har bildat ett nätverk, ENWHP, European Network of 

Workplace Heath Promotion, som har i uppgift att utbyta erfarenheter om hälsofrämjande 

på arbetsplatser. I nätverket finns representanter från arbetsgivare, arbetstagare och 

samhällsaktörer. Det största fokus ligger på det hälsofrämjande arbetet. ENWHP 

upprättade 1997 Luxemburgdeklarationen, där de presenterar olika faktorer som är 

betydelsefull för en hälsofrämjande arbetsplats (Luxemburgdeklarationen, 1997). 

 

En vanlig förekommande definition av hälsa är Världshälsoorganisationen WHO:s 

definition som är från 1946, 

 

 ”Hälsa utgör ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

endast frånvaro av sjukdom eller svaghet” (Menckel & Österblom, 2000, s.18).  

 

Som begrepp kan hälsa gälla allt från den enskilda individen till grupper, organisationer, 

samhällen. I den individuella hälsan ryms både psykiska och fysiska faktorer.  

 

För att få kunskap om tidigare forskning i ämnet som studien ska fokusera på, har 

sökning gjorts manuell i olika databaser för att hitta artiklar, uppsatser och litteratur. 

Databaser som har använts i sökandet efter relevant forskning är de som finns omnämnda 

på Högskolan i Skövdes biblioteks hemsida, bland annat Diva och Elin 

(Högskolebiblioteket i Skövdes, 2010-03-01). Där finns sökmotorer för vetenskapliga 

artiklar, både svenska och engelska, samt examensarbeten.   

När sökning gjorts på internet, har nyckelord använts för att hitta likartad forskning. 

Nyckelorden som har används är hälsofrämjande ledarskap, ledarskap, livspussel och 

föräldraskap. Var för sig har nyckelorden gett många uppsatser och artiklar, men 

tillsammans har inte resultatet varit bra.  

Det finns mycket populär vetenskapliga artiklar om ämnet studien fokuserar på, men de 

är inte tillförlitliga och därmed kan inte de utgöra grunden för uppsatsen.   
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3 Metod 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? 

Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. Människor talar med 

varandra; de interagerar, ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna 

andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de 

lever i” (Kvale & Brinkmann, 2009 s.15). 

 

3.1 Kvalitativ studie 

Studien bygger på att en fallstudie gjordes, med öppna intervjufrågor. Anledningen till att 

öppna frågor används är att vi fick respondenternas personliga bild och upplevelse av 

hälsofrämjande ledarskapet i kombination med föräldraskap.  

Det som kännetecknar en fallstudie är att den inriktar sig på att ge djupgående kunskaper 

i det ämne som studien ämnas undersöka och fokuseringen är på en enda 

undersökningsenhet. Det undersöks på djupet och får därmed mer detaljerade kunskaper 

än vid till exempel en survey-undersökning. De sociala relationer och processer som 

pågår inom studien, är framför allt det en fallstudie fokuserar på och den detaljerade 

kunskapen kan visa på hur komplext en social relation och process är. Fallstudien 

uppmuntrar till att kombinera olika metoder och bedrivs empiriskt ute i realiteten. Enligt 

Stake finns det tre olika slags fallstudier, naturalistiska, statistiska och analytiska 

generaliseringen. Vår studie utgick från den naturalistiska generaliseringen för den 

bygger på personlig erfarenhet. Med den kan det framgå hur saker förhåller sig och leder 

till förväntningar (Kvale & Brinkmann, 2009)  

 

3.2 Genomförande 

För att respondenterna skulle veta vilka vi var och vad vi sysslade med skickade vi ut ett 

personligt brev till dem, se bilaga 1.  

3.2.1 Urval 

Material till fallstudien fick vi genom att intervjuer gjordes med sju stycken chefer på 

Falköping kommuns olika förvaltningar. Personalenheten hjälpte till med urvalet. Genom 

vår avgränsning så begränsades urvalet, eftersom att det inte finns så många chefer med 

småbarn anställda på Falköpings kommun att välja emellan. Det får göras en reservation 

för att personalenheten gjorde urvalet och för vi inte vet dennes koppling till ledarna och 
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om det kommer att påverka vår studie. Antal respondenter begränsandes av studiens 

storlek och tid. Kvale har som rekommendation, ”intervjua så många personer som 

behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 129).  

3.2.2 Intervjuguide 

Respondenterna intervjuas med öppna frågor för att få deras egen syn på vår 

frågeställning, vi ställde även följdfrågor som komplement till frågeställningen. Frågorna 

skickades till respondenten i god tid innan intervjun genomfördes.  Intervjuguiden togs 

fram med utgång från frågeställningarna och gjordes om till öppna frågor. Vi delade in 

frågorna under fem olika teman för att ha som stöd under intervjun, både för oss och för 

respondenten, detta för att få samma struktur och konsekvens på intervjun (Lantz, 2007). 

Det empiriska materialet bygger i vår studie på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Vi använde en intervjuguide, se bilaga 2, som byggde på fem olika teman som i sin tur är 

kopplat till frågeställningarna. Under dessa teman gjorde vi några öppna frågor som stöd i 

vår intervju. Det tillåts även att ställa följdfrågor i en semistrukturerad intervju utifrån de 

svar som ges. Detta förfarandesätt betyder även att respondenten kan svara på frågorna 

fritt, eftersom det inte finns några fasta svarsalternativ (Bryman, 2002). Vi valde även en 

fördjupning av frågemetodiken som bygger på Kvales frågekategorier, preciserande 

frågor, tystnad för att ge intervjupersonen tid att tänka efter och för kompletterande svar 

(Kvale, 2009).  

3.2.3 Intervju 

För att få samma inledning på varje intervju och att respondenterna ska få samma 

information, använde vi oss av en checklista, se bilaga 3. Checklistan innehåller 

bakgrunds information, tidsram, hur intervjun ska dokumenteras, hur resultaten ska 

användas, hur redovisningen kommer att ske och hur respondenten kommer få del av vårt 

resultat. För att säkerställa att vår intervjuguide fungerade som vi förväntat oss, gjorde vi 

en provintervju på en anställd inom Falköpings kommun. Provrespondenten har samma 

befattning som övriga respondenter, ledare med personalansvar och förälder. Vi ansåg att 

intervjuguiden gick som vi hade planerat och att svaren följer frågeställningarna. Vi 

uppdaterade frågeguiden med de följdfrågor och preciserade frågor som uppkom under 

provintervjun, för att kunna göra resten av intervjuerna likvärdiga. Vi bad även om 

feedback från den respondenten vi provintervjuade för att förbereda oss ytterligare. Vi 

hade i god tid innan skickat ut frågeguiden till alla respondenterna och detta resulterade i 
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en bra förståelse för de olika teman vi delat in frågeguiden i. Vi har haft bandspelare som 

grund men även gjort anteckningar som stöd. En av oss har under samtliga intervjuer 

gjort anteckningar och den andre ställt frågorna, för att säkerställa validiteten och få så 

lika intervjuer som möjligt.  

3.2.4 Etik 

Före intervjun informerade vi respondenterna om vilket det övergripande syftet är med 

undersökningen, samt beskrev i stora drag vilka moment som ingick i arbetet. 

Intervjupersonen fick vetskap om att deltagandet är frivilligt och att det är fullt tillåtet att 

avbryta deltagandet om denne önskar det (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Samtalet bandades för att underlätta och säkerställa arbetet. Respondenten hade en 

valmöjlighet när det gällde bandningen av intervjun, om den skulle bandas eller inte. 

Givetvis sker samtalet under sekretess och anonymitet. Det innebär att bandningen av 

intervjun kommer att raderas och respondenterna kommer inte omnämnas vid namn eller 

att det går att se någon koppling till dem, då detta var en önskan från respondenterna som 

vi tog hänsyn till. 

3.2.5 Trovärdighet och äkthet 

Hur kan vi som intervjuare veta om respondenten svarade trovärdigt eller satt bakom sin 

yrkesroll? Flera av respondenterna intervjuade vi i olika konferensrum och några av 

respondenterna intervjuade vi på dess kontor. Respondenterna som var på sitt kontor lade 

vi märke till att de inte var avslappnade, utan att de var främst i sin yrkes roll. Som 

Svedberg omtalar i boken, Gruppsykologi - Om grupper, organisationer och ledarskap, 

att de gömde sig bakom persona. Persona har som uppgift att andra ska få en avsiktlig 

bild av en själv, samt skydda och dölja den privata delen av ens personlighet (Svedberg, 

2007). Det kan mycket väl vara så att när vi intervjuade respondenterna i andra miljöer än 

i deras kontor, så var det lättare för dem att slappna av och öppna sig.  

Svaren vi fick kan ha påverkats av hur länge respondenterna har varit anställda inom 

Falköpings kommun och hur länge de har varit i sin nuvarande befattning. En som inte 

varit så länge på sin nuvarande tjänst, kanske inte ser alla problemen eller uppfattar 

kraven på samma sätt och har heller inte blivit påverkad av organisationens kultur lika 

starkt. Om en ledare eller medarbetare kommer till en ny organisation eller får en ny 

tjänst, så startar socialisationen. Det innebär enligt Jacobsen & Thorsvik, att personen lär 

sig hur organisationens formella och informella regler fungerar. Under 
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inlärningsprocessen studerar personen vad som är viktigt, både vad som sägs och hur 

människorna beter sig (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Det är svårt att säkra reliabilitet i kvalitativa studier, varje intervju och situation är unik 

(Ryen, 2005). Stämning, erfarenheter sedan innan, omgivning och humör är sådant som 

intervjupersonerna kan påverkas av enligt Bell (2000).  För att göra det vi kunde för att 

säkerställa reliabiliteten, så ställde samma person huvudfrågorna i varje intervju och den 

andre kompletterade med följdfrågor. Det är viktigt att forskaren ställer sig kritiskt till 

resultat och tolkning (Ryen, 2005), det har vi reflekterat över under resultat och 

respektive tema i kapitel 4.2 – 4.6. 

 

Validitet är att undersökningen verkligen får fram det som studien avser att få fram (May, 

2001). För att få en hög validitet på intervjufrågorna så utgick vi från frågeställningarna 

och skapade teman utifrån dem. Genom den semistrukturerade metoden som tidigare 

nämnts så fokuserades intervjuerna på frågeguiden men det fanns även utrymme för 

respondentens egna reflektioner. För att få en så korrekt bild av intervjuerna som möjligt 

så bandades varje samtal och utifrån det transkriberades det inspelade.  

 

3.3 Bearbetning av empiri 

”Det vore helt galet att försöka tala om hur man skall göra. Vid kvantitativa studier finns en 

hel uppsättning regler eller överenskommelser eller konventioner eller vad man nu vill kalla 

dem, för hur man skall eller bör göra”. ”Här måste fantasin och kreativiteten i ännu större 

utsträckning vara hjälpmedel än vid kvantitativa studier” (Trost, 2005 s.125). 

 

Vi har i direkt anslutning till varje intervjutillfälle transkriberat respondenternas svar för 

att hålla det i färskt minne både för verbalt och ickeverbalt syfte. Vi har valt ett av Trost 

fyra sätt att bearbeta data på, där han anser att om intervjudata får bra och samma 

struktur, blir det lättare att analysera (Trost, 2005). Fördelen med den här bearbetningen 

är att allt ointressant material och oväsentligheter som inte har med ämnet att göra 

selekteras bort. Nackdelen är att det kan försvinna viktig data under bearbetningen, men 

det går alltid att återkoppla till inspelningarna. Vi har valt tre steg i arbetet av 

bearbetningen, samla in, analysera och tolka. Vi märkte att vi redan under intervjun 

analyserade och tolkade det respondenterna svarade. Vissa menar att det går att analysera 

under intervjun, andra tycker att det ska vänta tills all data är insamlade och 
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intervjuarbetet är klart (Trost, 2005). Vi sorterade intervjumaterialet under de olika teman 

som vi indelat frågeguiden i. Efter det letade vi efter återkommande mönster för att hitta 

kärnan i svaren. Vi försökte även se det som mest skilde respondenternas svar åt. 
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4 Resultat 

 

4.1 Introduktionen 

I detta kapitel kommer resultatet som vår studie genererat redovisas. De ledare som har 

ingått i vår studie arbetar på Falköpings kommun. De har haft en ledande roll, allt mellan 

ett halvår till drygt tio år. Antalet medarbetare som respondenterna har personalansvar för 

är allt från tre stycken upp till 80 stycken. Med ansvar menas här att de ska hålla 

medarbetarsamtal med samtliga. 

Sammanfattningen på intervjuerna har strukturerats upp genom fem teman, som alla på 

något sätt har koppling till frågeställningarna och i vissa fall går in i varandra. 

 

Tema 1 - Det hälsofrämjande ledarskapet, uppfattningar och syn  

Vad har ledarna för värderingar i begreppet hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande 

ledarskap 

Tema 2 - Påverka, förbättra det hälsofrämjande ledarskapet 

Ledarna beskriver förutsättningar och eventuella hinder för att agera utifrån ett 

hälsofrämjande ledarskap 

Tema 3 - Förutsättningar genom arbetsbeskrivning och hur tid och resurser upplevs 

för det hälsofrämjande ledarskapet 

Ledarna beskriver utifrån sin arbetsbeskrivning hur de kan vara en hälsofrämjande 

ledare utifrån tid och resurser 

Tema 4 - KASAM – känsla av sammanhang 

Hur ledarna upplever och kopplar samman KASAM till det hälsofrämjande ledarskapet 

Tema 5 - Livspusslet, tid, balans 

Ledarna berättar om förutsättningarna för att ha balans mellan arbete och fritid som en 

hälsofrämjande ledare och vilka pusselbitar som krävs 
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4.2 Tema 1 

Det hälsofrämjande ledarskapet, uppfattningar och syn. 

 

Hälsofrämjande arbete för våra respondenter är enligt intervjuerna att fokus ligger på det 

arbete som gör att alla håller sig friska, både fysiskt och psykiskt välmående, det har alla 

sju tagit upp på ett eller annat sätt. Alla ska må bra och hög trivsel på arbetet. Det ska 

vara integrerat i verksamheten och alltid finns där. Två har lagt hög vikt vid att 

uppmärksamma medarbetarna och framför allt om något är bra gjort.  

En respondent tyckte det var viktigt att även ge feedback och en klapp på axeln till de 

som inte alltid är bäst, kanske är det de som behöver det mest. 

En av respondenterna har uppfattningen om att det ligger även på medarbetarens ansvar 

och att det ligger i deras attityd att vilja ha en hälsofrämjande arbetsplats.  

Två stycken tycker att det är viktigt att vara närvarande och kunna visa sig på sin 

avdelning genom det förstärka det hälsofrämjande arbetet, men samtidigt hade de för lite 

tid till detta. 

En trycker på att det är viktigt att hjälpa tillbaka medarbetare som har vart sjuka, att de 

får rehabilitering på arbetstid. Två tar upp genomgående i hela intervjun att balans mellan 

arbete och fritid är bland det viktigaste både för arbetsplatsen och för det hälsofrämjande 

ledarskapet. 

Det konkreta exempel som ledarna arbetade med var främst: 

Att föregå med gott exempel själv genom att stänga av telefonen efter arbetstid eller ha en 

god attityd genom ett leende, så gör medarbetarna detsamma, detta var det två som 

berörde. Medarbetarsamtalen kom upp som ett sätt att kunna påverka det hälsofrämjande 

ledarskapet, men det kom även som en följdkommentar att de generellt inte hade tid att 

följa upp samtalen som de själva ville. Detta togs upp av fem respondenter.  

En respondent lade stor vikt vid att ha flexibilitet med arbetstiden, detta skapade en bra 

trivsel på arbetsplatsen på just dennes avdelning.  

Att ha delaktighet med i gruppen och på avdelningen var det fem stycken som tog upp 

som ett konkret sätt att påverka det hälsofrämjande arbetet. 

De är alla överens om att det hälsofrämjande arbetet har stor betydelse för arbetsplatsen.  

Friskvårdstimmen var det väldigt blandad användning av beroende på om det var 

kontorstider eller om det var oregelbundna arbetstider. Det som kan sägas är att de som 
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hade ett vårdande arbete inte så ofta använde detta för att det inte kunde gå ifrån sin 

avdelning, medans de med regelbundna tider och i kontorstjänst använde det med större 

frekvens.  

Alla var dock medvetna om att kommunen hade avtal på diverse olika ställen och att 

friskvårdstimmen finns. 

Om vi ser på antalet beskrivningar på begreppet hälsofrämjande arbete av ledarna så är 

det väldigt olika, men ändå går nästan allt in i varandra på ett eller annat sätt.  

 

4.3 Tema 2 

Påverka, förbättra det hälsofrämjande ledarskapet. 

 

Under frågeställning två där funderingarna var på vilket sätt ledarna kan påverka det 

hälsofrämjande arbetet, för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Här var alla 

respondenterna överens om att, som en hälsofrämjande ledare kan de både påverka och 

förbättra på arbetsplatsen. Ett stort men om att kunna gör detta är att alla upplevde 

tidsbrist, några mer än andra. En del av dem vill hinna visa sig mer ute i verksamheten 

och andra vill ha mer resurser genom mer personal. En respondent styr över sin tid, men 

inom ramarna för lagar och förordningar som finns reglerat i arbetstidslagen.  

Sättet att påverka och förbättra var olika men många av förvaltningarna ordnar egna 

aktiviteter och de hade i regel högt deltagarantal, exempelvis grillning och bowling. 

Många av respondenterna hade stängt av mobilen eller allra minst ljudlöst, för att få en 

fritid och i yttersta nödfall så kan de ringa kolleger utanför ordinarie arbetstid. En av 

respondenterna ser inget problem i att få samtal om arbetet på fritiden.  

De respondenterna som inte använder friskvårdstimmen, vill egentligen hinna med och 

använda den för att föregå med gott exempel. En annan försökte delta på fikan med sina 

medarbetare minst en gång om dagen. Några ville få medarbetarna att använda sig av 

flextid och få medarbetarna mer delaktiga för att arbeta med det hälsofrämjande 

ledarskapet. Men det alla respondenterna var rörande överens om var att de vill få mer tid 

och resurser, för då kunde de göra ett ännu bättre hälsofrämjande arbete. 
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4.4 Tema 3 

Förutsättningar genom arbetsbeskrivning och hur tid och resurser upplevs för det 

hälsofrämjande ledarskapet. 

 

Sex av respondenterna hade ingen arbetsbeskrivning. Den sjunde respondentens 

arbetsbeskrivning var inte detaljerad, utan mycket är outtalade arbetsuppgifter och uttalat 

men det finns inte nedskrivet. De övriga hade uppdrag från kommun och politikerna. Alla 

känner att de får bra stöd från sina överordnade chefer och när de ber om hjälp om 

hälsofrämjande aktivitet känner de att personalenheten är ett stort stöd. Men även under 

tema tre så kom det upp att de kände sig begränsade av tidsbrist så de måste prioritera. 

Svaren när det gällde tillgång på resurser var att synen väldigt olika beroende på vem av 

respondenterna vi frågade och det var en klar skillnad mellan de olika förvaltningarna. 

Någon tyckte att de hade bra med resurser och någon fick alltid fråga chefen om de fick 

ordna någon aktivitet. På arbetsplatsmöten har kommunen en stående punkt om hälsa och 

arbetsmiljö. Några känner även att de har fått mycket mer arbetsuppgifter som inte tillhör 

deras kärnverksamhet, så att de måste prioritera i sina arbetsuppgifter och då kommer 

hälsofrämjande arbete längre ner i prioritering. Här har svar blivit besvarade på delar av 

sista frågeställningen, där går funderingarna om ledarna får tillräckligt med tid och 

resurser för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap. 
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4.5 Tema 4 

KASAM – känsla av sammanhang 

 

De flesta av respondenterna var bekanta med begreppet KASAM och de som var osäkra 

hade tagit reda på vad det var innan vi intervjuade dem. De svarade genomgående att det 

är en känsla av sammanhang, och att det var tre indelningar som de var osäkra på 

betydelsen av. När vi kommer till begriplighet och förklarat kopplingen i det här fallet till 

informationsflödet så var det olika svar från respondenterna. En del använde sig bara av 

e-post i deras kommunikation och andra tyckte inte det var något bra sätt att föra 

information vidare till sina medarbetare.  

 

”… att 90 % av kommunikation är kroppsspråk,  

innebär att man jobbar genom 10 % kommunikation hela tiden” (En av respondenterna).  

 

Men nästan alla var överens om att de fick för mycket e-post och fick rensa bort upptill 

50 % av de som kom. En del tyckte att informationsflödet från sin chef fungerade bra och 

andra tyckte att de fick för lite information från sin chef. De flesta kollade e-posten på 

morgonen när de kom eller när de hade tid för det.  

 

Hanterbarheten kopplat till krav upplevdes olika för respondenterna, alla hade krav på sig 

men de såg olika ut. Kraven som ställdes på dem var allt från politikerna, cheferna, 

medarbetarna och fackliga organisationer, men det största kraven de hade på sig, var 

kraven från sig själva. Det kan vara svårt att leva upp till och det är inte alltid så lätt att 

kompromissa med sina egna krav, detta tog samtliga respondenter upp. 

 

Hälften av respondenterna känner en hög meningsfullhet genom delaktighet i processerna 

i kommunen. Men de som inte känner sig delaktiga hävdar att det är svårt att vara 

delaktig i politikernas processer. Någon av respondenterna ansåg att vissa processer går 

för fort fram och någon annan vill få sina medarbetare mer aktiva i process arbetet. Även 

att det kan vara svårt att få gehör i processen bara för att de är mellanchefer och det kan 

vara svårt att känna någon känsla av delaktighet eftersom respondenten inte känner sig 

närvarande. Det finns respondenter som arbetade med att få sina medarbetare mer 
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delaktiga i processer, bara för att de ska känna en högre meningsfullhet i arbetet. 

KASAM, som Falköpings kommun har som ett dialog verktyg när de mäter känsla av 

samband i livet både på arbetet och privat kan direkt kopplas till alla tre frågeställningar.  

 

4.6 Tema 5 

Livspusslet, tid, balans 

 

I tema fem så har vi i vår intervjuguide utgått från frågeställning ett och tre. Där fick vi 

ganska snart en klar syn på vad respondenterna hade för uppfattning av deras tjänst som 

en hälsofrämjande ledare i kombination med sitt föräldraskap. Det som påverkade främst 

var att arbetet inte kunde klaras av utan ett socialt nätverk eller en partner som tog 

mycket arbete hemma med vård av sjukt barn, hämta på dagis eller om det drog över tid 

på arbetet av någon anledning. Detta oavsett om det var man eller kvinna vi intervjuade. 

Den nytta som respondenterna har av att vara småbarnsförälder för att leda på ett 

hälsofrämjande sätt är förståelsen för andra som har barn hemma. Det var en som hade 

motsatt uppfattning där hon ansåg att många kvinnor hamnar i ”fällan” att männen tjänar 

mer, därför är kvinnan hemma med sjuka barn. För att få livspusslet att gå ihop så säger 

övervägande delen av respondenterna, att de försöker hålla sina 40 timmarsveckor och 

den eventuella tiden som blir utöver tas ut snarast i ledighet. För att balansera upp arbete 

med fritid så anser respondenterna, att arbete är arbete och fritid är fritid. De flesta var 

bra på att stänga av jobbmobil och att inte kolla e-post på sin fritid. En av ledarna beskrev 

balans som ”Balans är när jag är närvarande i det jag gör och inte mentalt är någon 

annanstans”. Det är viktigt att man förstår att livspusslet ser olika ut i olika skeden i livet, 

”just nu med småbarn får man prioritera bort vissa delar som kommer tillbaks senare”, 

var det en som sammanfattade balans i livet som. Mår anställda bra på arbetet speglar det 

av sig på fritiden och tvärt om. Det flesta av respondenterna sa att tack vare att de hade 

barn hemma höll de på tiderna för att det skulle lämnas och hämtas på dagis och att det 

var något roligt att komma hem till. Några tycker det är viktigt att träna för att få egen tid 

och orka med både jobb och privatliv, några prioriterar bort det för att kunna vara med 

sina barn mer. En av respondenterna betonade att det hade varit viktigt vid anställningen 

att poängtera att denne hade småbarn och att det var tvunget att finnas en viss flexibilitet 

av arbetstid och att inte arbetet föll på om att vara hemma med sjukt barn exempelvis. 
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Någon enstaka av respondenterna kände att de hade en direkt obalans på något sätt, och 

när vi frågade som följdfråga vad Falköpings kommun kunde göra för att underlätta så 

var det flexibilitet i arbetstid, bärbar dator. Samtidigt så var det någon som hade fått 

möjlighet att arbeta hemifrån för att underlätta, men ansåg att det inte var möjligt för 

tillgängligheten på arbetsplatsen var så viktig. Men obalansen hade drabbat alla om de 

inte hade sitt sociala nätverk, det sa samtliga.  

 

4.7 Sjukfrånvaro 

En viktig reflektion som kom fram utanför frågeguiden är respondenterna stolthet över att 

Falköpings kommun hade under 2009 lägst sjukfrånvaro i Skaraborg, se bilaga 4 och mätt 

i hela Sverige hamnade de på 26:e plats, (Sveriges kommuner och landsting, 2010-05-

07). I statistiken är det indelat i åldersspann och kön och det visa tydligt att kvinnor har 

generellt en högre sjukfrånvaro 4,8 % där män ligger på 2,6 %. Det som framgår är också 

att i spannet mellan 30 till 45 år har 4,2 %. Detta är hämtat från den obligatoriska 

sjukfrånvaroredovisningen som är enligt lag ska ingå i kommuners årsredovisning. Det 

redovisas total sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstid i form 

av sju nyckeltal, se bilaga 4.  

 

Det som inte framgår här är hur det ser ut med sjuknärvaro, det vill säga om det är många 

som är på sin arbetsplats fast de är sjuka.  Generellt har det visats sig enligt Sveriges 

kommuner och landsting att en sänkning av sjukfrånvaron tack vare ett långsiktligt arbete 

för att få den siffran lägre. Falköpings kommun har länge arbetat med att identifiera 

grupper i riskzon och har bland annat gjort hälsoprofilbedömningar och haft 

stresshanteringskurser. De har satsat på friskvårdstimme och gratis gym och har 

KASAM-dialoger för anställda.  

 

Efter intervjuerna förstår vi att det finns ett stort medvetande bland ledarna, men de 

tycker att det i vissa fall kan vara svårt att lösa att alla i anslutning till arbetet kan 

använda till exempel friskvårdstimmen. Vi märker också att det hälsofrämjande arbetet 

har funnits en tid innan, för ledarna hade ibland svårt att se skillnad på vad som är ett 

hälsofrämjande ledarskap och enbart ledarskap, vilket tyder på att det redan nu till viss 

del är integrerat i arbetet. Vi hittade en matris på kommunens hemsida där det 
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hälsofrämjande arbetet ska se ut från individ till organisation som en framtidsvision, se 

bilaga 5 (Falköping kommuns webbplats, 2010-05-07).   
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5 Analys 

Om våra liv ser ut som det beskrivs i boken Det sociala landskapet, där författarna 

beskriver att det inte finns någon teori som kan förklara allt som händer i landskapet, utan 

under ytan kan det finnas meningsskillnader.   

”På ytan och på avstånd kan ett landskap se ut som en harmonisk enhet, där de olika delarna 

balanserar och kompletterar varandra. Men under ytan och på nära håll kan man se att det 

finns sociala krafter som drar åt olika håll” (Ahrne, 2003 s.20).  

 

Dessa tankar kan vi direkt koppla till det livspussel som vi har tänkt på och våra 

intervjuer bekräftar att det finns mer som påverkar än vad som kommer fram ur samtalen. 

Samtliga respondenter har ett socialt nätverk som stöttar den delen i pusslet som ligger i 

familjelivet och de säger att det är en nödvändighet för att kunna klara att få pusslet till 

sin helhet. Det vi inte vet är hur mycket krafter det går åt för att få sin partner eller någon 

annan i nätverket att ställa upp på de premisserna. Professor Enoksson pratar om ramen i 

livspusslet, som är 24 timmar på ett dygn och svårigheterna att få ihop livspusslet. Hans 

tankar och forskning kan vi direkt koppla till respondenternas upplevelser.  

 

5.1 Tema 1  

Det hälsofrämjande ledarskapet, uppfattningar och syn 

Vad har ledarna för värderingar i begreppet hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande 

ledarskap 

 

Hälsofrämjande arbete var för respondenterna att hålla sig friska, både fysiskt och 

psykiskt. Hälsofrämjande arbetsplatser syftar, enligt Menckel och Österblom (2000), 

bland annat till att öka välbefinnandet men även till att motverka ohälsa hos individer. De 

menar vidare att en hälsofrämjande arbetsplats inkluderar samtliga ansträngningar som 

görs där individer arbetar (Menckel & Österblom, 2000). Respondenterna arbetade på 

olika sätt för att få sina medarbetare att må bra och känna trivsel på arbetsplatsen. Två av 

respondenterna uppmärksammade sin personal, särskilt då om någon hade gjort något 

bra. En annan gjorde tvärtom, motiverade de som inte alltid syns utan bara finns och en 

försökte fika minst en gång per dag med sina medarbetare. En av respondenterna 

utmärkte sig från de övriga, den ansåg att det ligger i medarbetarnas intresse att de har en 
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hälsofrämjande arbetsplats. Respondenterna känner att det får ett bra stöd från 

överordnande chefer och personalenheten till att göra hälsofrämjande aktiviteter.  

 

5.2 Tema 2  

Påverka, förbättra det hälsofrämjande ledarskapet 

Ledarna beskriver förutsättningar och eventuella hinder för att agera utifrån ett 

hälsofrämjande ledarskap 

 

Ämnet kultur skapar en livlig debatt. Några menar att kultur är organisationen och andra 

menar att organisationen är kultur. En mer formell definition av kultur är, 

  

”ett mönster av delade grundantaganden som en grupp lärt sig när den löst problem rörande 

integration och anpassning till den yttre omgivningen” en annan definition, ”det sätt vi gör 

saker på här” (Bolman & Deal, 2005 s. 297-298).  

 

Kulturen inom Falköpings kommun är att arbeta med det hälsofrämjande ledarskapet, det 

märktes på våra respondenter att de var väl medvetna om hälsofrämjande åtgärder. Om 

friskvårdstimmen som alla anställda inom kommun har rätt att använda blir mer 

vedertagen och utnyttjad, borde öka hälsoeffekten ännu mer. För tillfället verkar det som 

att kulturen kring utnyttjandet av den på arbetstid var dålig och att den borde utnyttjades 

mer.  

 

5.3 Tema 3  

Förutsättningar genom arbetsbeskrivning och hur tid och resurser upplevs för det 

hälsofrämjande ledarskapet 

Ledarna beskriver utifrån sin arbetsbeskrivning hur de kan vara en hälsofrämjande 

ledare utifrån tid och resurser 

 

Hinner respondenterna med allt som ska göras på en dag? Svaret på det är beroende på 

vad och hur de prioriterar. Känslan är dock att de är otillräckliga, har för lite tid till sina 

medarbetare, för lite tid till kärnverksamheten och stress för att tiden upplevs att inte 

räcka till för ledarna i Falköpings kommun. Jacobsen & Thorsvik nämner begreppet 
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”rolloklarhet, uttrycket används ofta för att beskriva en situation där roll innehavaren 

eller andra är osäkra på vad som igår i uppgiften” (Jacobsen & Thorsvik, 2002 s. 479). 

Ledarna känner sig osäkra på vad som ingår i deras arbetsuppgifter och det kan göra att 

de känner en konflikt inombords och det kan påverka deras sätt att leda medarbetarna 

som de ansvarar för.  

Även under det här temat, KASAM, kan känslan av sammanhang kopplas, där 

Antonovsky beskriver påverkan genom det tre begrepp, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Om tiden upplevs som otillräcklig och resurserna knappa kan det kännas 

som om arbetet inte fullt ut är hanterbart, på det sätt som skulle önskas. 

Kommunikationen påverkas och tillgängligheten för medarbetare finns inte i den grad 

som önskas. Även här är Professor Enoksson forskning relevant till respondenternas 

reflektioner, angående vår begränsande tid inom 24 timmarsramen.  

 

5.4 Tema 4 

KASAM – känsla av sammanhang 

Hur ledarna upplever och kopplar samman KASAM till det hälsofrämjande ledarskapet 

 

Genomgående i både begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet finns 

kommunikationen som en rödtråd, för hur känslan av sammanhang påverkas.  

 

”Kommunikation är grunden för allt samspel mellan människor och innebär att man 

meddelar sig eller delar med sig av något – innebörder, upplevelser, tankar, avsikter, känslor 

och värderingar”…” Kommunikation är något oundvikligt, de går inte att inte 

kommunicera” (Nilsson, 2005 s. 127). 

 

Budskap i kommunikation ges genom två olika nivåer enligt Nilsson, vad som sägs och 

hur det sägs. Vad som sägs handlar oftast om det verbala innehållet och hur mer åt det 

icke verbala innehållet. Elektronisk kommunikation är ett drygt hundra år gammalt sätt 

att kommunicera på – morse systemet, därför borde det vara ett problemfritt sätt att 

använda. Det finns både positiva och negativa effekter av detta sätt att kommunicera, de 

negativa sidorna är känslan av ett förlorat sammanhang, samhörigheten kan uttunnas och 

gruppklimatet blir sämre. Det positiva är att kommunikationen går fortare och fler får 

informationen samtidigt och det kan vara lättare att ta kontakt (Nilsson, 2005). Eftersom 
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merparten av information kommer via e-post enligt de ledare som har blivit intervjuade 

tycker de att det kan vara svårt att selektera då de inte hinner läsa allt, men att de kan föra 

vidare viktig information snabbt och exakt som det står. Som det tidigare har nämnts så 

missas den icke-verbala delen i den här typen av kommunikation, vilket delar av 

respondenterna bekräftade och tyckte var synd. 

 

5.5 Tema 5 

Livspusslet, tid, balans 

Ledarna berättar om förutsättningarna för att ha balans mellan arbete och fritid som en 

hälsofrämjande ledare och vilka pusselbitar som krävs 

 

Socialt nätverk är fortfarande viktigt i det moderna Sverige. När Sverige var ett 

bondesamhälle var det en självklarhet att familjen tog hand om varandra, om något barn 

var sjukt fanns det alltid någon hemma. Nu behövs fortfarande ett socialt nätverk för att 

kunna göra karriär och i vår studie gäller det ledare i Falköpingskommun. Alla 

respondenterna svarade att de har tillgång till hjälp för att kunna klara av familjeliv i 

kombination med sitt yrkesliv. Då kan vi fråga oss, har verkligen alla ett socialt nätverk i 

dagens moderna samhälle? Om inte, hur skaffar sig människorna ett sådant eller är det en 

självklarhet för alla att ha ett socialt nätverk? 

Socialt nätverk kan se ut på många sätt, det kan vara familjen, vänner eller sina 

medarbetare på arbetsplatsen och till största delen mor och farföräldrar. Men de flesta 

människorna har inga eller endast ett fåtal kontakter utanför dessa gemenskaper. 

Utvecklingen i det moderna Sverige går mot att de små slutna gemenskaperna försvinner 

(De Swaan, 2003).  

Det kan leda till att arbetsgivare missar potentiella ledare, i det här fallet Falköpings 

kommun. För i kommunens mångfalds- och jämställds plan nämns det, att arbetsmiljön 

ska så långt som möjligt anpassas till att medarbetare kan arbeta i Falköpings kommun 

och underlätta för föräldrar att förena arbete med föräldraskap (Falköping kommuns 

hemsida, 2010-05-03). 

Arbetsmiljö som nämnts tidigare i texten, kan definieras på många sätt, men vi har valt att 

använda oss av Lars Zanderins tolkning. Han menar att arbetsmiljö är ett omfattande 
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begrepp som mest handlar om de fysiska förhållandena på arbetsplatsen, men omfattar 

även det psykosociala arbetsmiljöområdet (Zanderin, 2005).  

 

Redan på antikens tid i Grekland var balans viktigt och främst Aristotle ansåg att det goda 

livet är ett konstverk och att i livet ska det inte behövas läggas till eller tas bort. Även att 

livet ska vara en helhet, att det ska finnas en meningsfullhet sammankopplat. Om vi 

numera gör det, är det begränsat till få områden av våra liv. Det är mer troligt att vår 

förståelse av balans tar hänsyn till vad filosofer kallar förståelse för etik och värde, det 

vill säga att göra det som är rätt, göra sin plikt och det som uppfyller våra skyldigheter. 

Rötterna till denna förståelse för goda livet är mycket djup, men skiljer sig mycket från 

den antika grekiska traditionen (Matuska & Christiansen, 2009). 

 

Balansen i livet, i arbetet och med medarbetarna, det har blivit väldigt trendigt att skriva 

om dem i vetenskaplig litteratur. Det började på sent 1980-tal till tidigt 1990-tal, och det 

syns ingen minskning kring skrivandet. Konceptet balans i livet verkar ha blivit populärt 

eftersom att det finns ett växande problem i västvärlden. Där vuxna arbetar för mycket, 

för hårt och lägger för mycket tid på arbetet. Bland annat har begreppet länkar till 

begreppen harmoni och optimalt levnadssätt som föreslogs i mitten av 2000-talet och kan 

spåras till Aristotelian’s begrepp att fördelarna med optimal funktion, måttlighet, dygd 

och den gyllene medelvägen. Således verkar privatlivets koncept också vara ett viktigt 

forskningsområde och mer studier bör göras inom detta område (Matuska & Christiansen, 

2009). 

I och med att de gemensamma rollerna suddas ut så försvagas de sociala arenorna som de 

har varit förenade med, arbete och fritid. Allt fler människor arbetar på oregelbundna 

tider, har flexibel arbetstid, integrerats i hemmet via internet. Allt detta medverkar till att 

gränsen mellan arbete och fritid luckras upp (Allvin et al. 2005). Enligt boken Gränslöst 

arbete görs en segmentering mellan arbete och övrig tid och dessa går parallellt utan 

inbördes påverkan. Tidigt under författarnas forskning upptäcktes att arbete och fritid 

måste betraktas som ett helhetsperspektiv och att en viss överspridning sker från arbete 

till fritid och tvärt om. Överspridningsmodellen hävdar att både positiva och negativa 

händelser i den ena sfären har en benägenhet att även påverka den andra.  I takt med att 

arbetsmarknaden och arbetslivet förändrats över tid till vad den är idag så har det skapats 
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en modell som författarna beskriver som konflikt- eller konkurrensmodellen. Den här 

modellen handlar om att varje person har begränsad tid och energi som livssfären ska 

samsas om. Om det ställs höga krav i alla sfärer och det inte sker någon kompromiss 

uppstår det en konflikt med varandra och det skapar en rollöverbelastning (Allvin et al. 

2005). 

Respondenternas tankar kring balans i livet är återigen att det behövs ett socialt nätverk 

för att vara ledare med småbarn. Sen hade de även olika sätt att stänga av tankarna kring 

sitt arbete när de kom hem. Några av dem stängde av mobilen, kollade aldrig e-post 

utanför arbetstiden eller någon tränade för att koppla av. Men det var ständigt 

prioriteringar även på fritiden, någon prioriterade bort gemensam tid med sin partner eller 

tid för sig själv. Men obalansen drabbar alla om de inte hade haft ett fungerande socialt 

nätverk och en flexibel arbetstid. Balansen mellan arbete och privatliv syftar i allmänhet 

på möjligheten för enskilda individer att hantera kraven från arbete, familjeliv och 

framför allt sina egna krav. Konflikt eller obalans som kan uppstå finns både för individ, 

företag och samhälle och ansvaret runt dessa områden. Alla olika roller som används kan 

påverka inte bara individen om det blir konflikt utan även omgivningen. Ett exempel är 

en moder som även är kvinnlig chef, som då har rollansvar 24 timmar om dygnet, sju 

dagar i veckan med ständiga förväntningar på sig, detta skapar i längden en ohälsosam 

situation både för kvinnan och för omgivningen och skapar som tidigare nämnts en 

rollöverbelastning (Christiansen & Townsend, 2009).  

En av avgränsningarna i studien var att respondenterna har barn mellan noll till sju år. 

Det gör att de får gå på dagis och därmed får deras barn träffa många andra barn. Det 

finns ingen vetenskaplig grund för våra antaganden, men av egna erfarenheter och det 

bekräftades av respondenterna, så är barn mycket sjuka under deras tid på dagis och 

måste vara hemma. Detta löste de på olika sätt, någon tog hjälp av sina föräldrar, hos en 

annan respondent var det dennes partner som alltid var hemma och hos en annan delade 

de på vem som var hemma med det sjuka barnet. Men som vi har nämnt tidigare under 

Tema 5, så hade alla respondenterna hjälp från någon mer än sin partner, alltså ett socialt 

nätverk. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur ledarna kombinerar sitt hälsofrämjande 

ledarskap på arbetsplatsen och föräldraskap på fritiden med en bra balans där emellan. 

Intervjuerna fokuserade på de uppfattningar och erfarenheter ledarna har rörande 

förhållningssätt och arbetssätt i frågor om hälsofrämjande arbete. Vi upplever att vi har 

fått en bra inblick i och förståelse av uppfattningarna från ledarna om det hälsofrämjande 

ledarskapet på deras arbetsplatser. Vi har även fått ta del av konkreta sätt av olika 

aktiviteter och tillvägagångssätt för att kunna integrera det hälsosamma ledarskapet i den 

vardagliga verksamheten. Samtliga ledare ansåg att de hade en viktig roll och att de 

kunde påverka mycket i arbetet om det hälsofrämjande.   

Huvudfrågan i studien är: Hur upplever Falköping kommuns ledare sitt arbete kring 

hälsofrämjande ledarskap i kombination med sitt föräldraskap? Fick vi ärliga svar från 

respondenterna eller var de förberedda? Det kan inte vi avgöra, men eftersom urvalet av 

respondenter inte var så stort, oss veterligen, så kan de inte ha varit handplockade för att 

försköna bilden av kommunens hälsofrämjande arbete.  

 

Om vi istället hade valt att enbart studera en av frågeställningarna hade vi kunnat få ett 

annat resultat. Då kunde vi fördjupat oss ytterligare i ett av alternativen. På grund av 

tidsbrist gjorde vi en kompromiss för att vår uppdragsgivare bad oss att utreda 

kombinationen och svårigheten med att kombinera hälsofrämjande ledarskap i 

kombination av föräldraskap. 

 

Vi kunde gjort bättre och fler återkopplingar till respondenterna, för att få fram ännu mer 

material att analysera till studien. Om vi hade gjort så, kunde vi fått ut mer trovärdiga 

svar från respondenterna. Även om vi fått mer material att bearbeta och fördjupa oss i, 

tror vi inte att resultatet hade blivit särskilt annorlunda. Pågrund av tidsbristen hade mer 

material inte hjälpt oss, utan då hade vi inte kunnat fördjupa oss i materialet på det sätt vi 

gjorde nu. Vi tyckte att det är en svår balans gång mellan mer material eller mindre 

material som hinns med att analysera på djupet. 

Detsamma gäller även att vi fick ett uppdrag att utföra. Det gjorde att vi fick slå samman 

flera frågeställningar till en studie. Det är inte optimalt och är ett svårt dilemma. Första 

ska uppdragsgivaren bli nöjd och för det andras ska studien bli bra. Men som många 
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andra gånger, räcker inte tiden till, utan det blir en kompromiss av det hela. Det var 

många av våra respondenter som upplevde samma sak, att de fick kompromissa hela 

tiden för att hinna med sina arbetsuppgifter.  

Om vi hade ställt andra frågor kopplat till hälsofrämjande arbete, till exempel flexibla 

arbetstider, 6 – timmars dag eller andra åtgärder som gynnar balansen mellan arbete och 

föräldraskap. Då kanske vi hade fått annorlunda svar mot vad vi fick nu. Det är ett förslag 

till vidare forskning runt hälsofrämjande arbete inom organisationen.  

 

6.1 Hur upplever Falköping kommuns ledare sitt arbete kring 

hälsofrämjande ledarskap i kombination med sitt föräldraskap? 

Hälsofrämjande ledarskap innebär så mycket olika saker, allt från ledarskap till hälsa. 

Men en av stöttestenarna är ledarskapet, utan en god ledare kan det vara svårt att 

genomföra hälsofrämjande åtgärder. Det som kännetecknar en god ledare är många saker, 

men något som bör utmärka en bra ledare är självförtroende, utåtriktning, känna sig 

bekväm i sociala sammanhang, maktorientering i kombination med makthämning, 

intelligens och en hög aktivitetsnivå. Dessutom bör en bra ledare kunna hantera mycket 

information samtidigt och ha en bra kunskaper om organisationens huvudsakliga sysslor 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det finns mycket mer som bör utmärka en god ledare, men 

ser vi till respondenterna i studien, så upplevdes de ha många av de ovan nämnda 

personlighetsdragen. Den röda tråden var att de var utåtriktade och bekväma i sociala 

sammanhang. Det kan givetvis kopplas samman med situationsanpassat ledarskap, då bör 

en god ledare kunna anpassa sig till de olika situationerna som uppstår under arbetet och 

för att klara av alla situationer är det bra om en ledare har många olika personlighetsdrag. 

Ledarna i kommunen ska använda sig av situationsanpassat ledarskap står det i 

kommunens ledare- och medarbetarpolicy.  

På Falnet (kommunens intranät) har kommunen valt en definition av begreppet hälsa: 

”Hälsa innebär att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och för att 

kunna förverkliga sina personliga mål” (Falköping kommuns hemsida, 2010-05-06). 

Samtliga respondenter upplevde brist på tid och resurser för att kunna hinna med sin 

kärnverksamhet. Vilket talar emot kommunens definition av hälsa och detta kan påverka 

deras vision om att vara en attraktiv arbetsgivare, som omnämns i personalstrategin Den 

goda arbetsplatsen (Falköping kommuns hemsida, 2010-05-06). 
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En av respondenterna ansåg att det låg i medarbetarnas intresse att deras arbetsplats är 

hälsofrämjande. Enligt Jacobsen & Thorsvik, finns det en tydlig tendens till att ge 

anställda större befogenheter, begreppet kallas för empowerment. Det kan översättas till 

att ge makt åt någon eller bemyndiga någon. En av orsakerna till att det har blivit populärt 

är att organisationerna allt mer blir centraliserade och då kanske cheferna högt upp i 

organisationen inte har koll på all kunskap som finns längre ner i hierarkin (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Det är bra att ge sin personal eget ansvar, men det ställer höga krav på 

dem och att det gäller att de är, som i det här fallet, intresserade av hälsofrämjande arbete. 

På längre sikt kan det eventuellt slå tillbaka på det hälsofrämjande arbetet, chefen på 

förvaltningen bör hålla koll på medarbetarna och även se till att åtgärder inom det 

hälsofrämjande arbetet görs. Enligt Falköping kommuns ledarskappolicy, handlar det 

hälsofrämjande ledarskapet om att leda sig själv och leda andra. Eftersom att en chef ska 

ge medarbetarna bra förutsättningar till att lösa sina arbetsuppgifter, enligt Falköping 

kommuns medarbetarpolicy (Falköpings kommuns webbplats, 2010-05-05). Vilket sätt 

att leda sina medarbetare på finns ingen korrekt lösning på, utan ledarstilen kan anpassas 

till medarbetarnas mognad. Anställdas mognad beskrivs i tre olika kategorier: låg, måttlig 

och hög i kombination av fyra olika ledarstilar: delegerande, deltagande, övertalande och 

instruerande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vi upplever att respondenterna har olika sätt 

att leda hälsofrämjande som alla kan kopplas till teorierna ovan. 

 

6.2 På vilket sätt kan ledarna påverka det hälsofrämjande arbetet, för att 

förbättra arbetsmiljön för medarbetarna? 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, 2 §, 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 

undersöka genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall 

i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (Arbetsmiljöverkets hemsida, 

2010-05-06).  

 

Falköping kommun nämner i deras riktlinjer för det hälsofrämjande arbetet, att de utgår 

från systematiska arbetsmiljöers paragrafer AFS 2001:1. Vidare kan det nämnas att i 

EU:s Luxenburgsdeklaration från 1997, är målet att det ska finnas hälsosamma 
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människor i hälsosamma organisationer. För att få hälsosamma organisationer bör ledare 

inte se sina medarbetare som kostnadsfaktorer. En organisationskultur som främjar 

motivation och eget ansvar hos den anställde och att organisationen har en personalpolicy 

med integrerade hälsofrämjande åtgärder, de tre påståendena lever Falköping kommun 

upp till. Men däremot ställer vi oss tveksamma till att kommunen uppfyller kravet att ge 

sin personal balans i arbetets krav, kontroll över arbetet och socialt stöd. De tre sist 

nämnda bör kommunen se över, för att kunna leva upp till att vara en attraktiv kommun, 

som nämns i personalstrategin (Falköping kommuns hemsida, 2010-05-06). Alla 

respondenterna var i stort behov av att ha ett socialt nätverk för att kunna arbeta som 

ledare i kommun. På vilket sätt det kan komma påverka vilka som söker tjänster i ledande 

position i Falköpings kommun vet vi inte, men de som har små barn och har den 

kompetens som behövs för att driva arbetet framåt med det hälsofrämjande ledarskap 

kanske inte vill satsa så mycket på sitt yrke utan vill få mer tid över till sin familj.  

Statistik visar att i Sverige är förstagångsföräldrar är äldre än tidigare och i fler fall har 

både kvinnor och män kommit längre upp på sin karriärstege, vilket kan betyda i större 

grad en ledande position i yrkeslivet (Statistiska centralbyrån hemsida, 2010-05-06). Det 

kan bli ett problem i rekryteringsprocessen för Falköping kommun om de inte efterföljer 

sin personalstrategi i denna fråga.  

 

En annan aspekt är jämställdhetsplanen i Falköpings kommun, som bygger på 

jämställdhetslagen, där det står,   

 

”SFS 1991:443 1 §, att dess ändamål är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 

arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet 

(jämställdhet i arbetslivet)” (Svensk författningssamling – Riksdagen, 2010-05-06).  

 

Har ledare med småbarn på Falköpings kommun verkligen samma 

utvecklingsmöjligheter som ledare utan småbarn, som det nämns i jämställdhetslagen och 

i personalstrategin. Inte om vi ska se till hur respondenterna har svarat på våra frågor, då 

lever inte kommunen upptill det jämställdhetslagen 5 §, som lyder,  

 

”Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och mannliga arbetstagare att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap” (Svensk författningssamling – Riksdagen, 2010-05-10).  
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Återigen kommer vår reflexion upp, att utan ett socialt nätverk går det inte att verka som 

en hälsofrämjande ledare i kombination med föräldraskap. Vår studie visar att det inte var 

någon skillnad mellan man och kvinna, när det handlar om jämställdhet. Sedan vet inte vi 

hur jämställdheten var på övriga plan, till exempel löner och andra förmåner. 

6.3 Upplever ledarna att de får tillräckligt med tid och resurser för att 

kombinera och utöva ett hälsofrämjande ledarskap och föräldraskap? 

Att vårt dygn innehåller 24 timmar, kan alla vara överens om. Men hur vi fördelar dessa 

timmar skiljer sig åt väldigt mycket. Några lägger tiden på sin familj, andra på att utöva 

fritidsaktiviteter och så finns det människor som lägger mer parten av sin tid på arbetet. 

Samtidigt som de lägger ner så mycket tid på arbetet, hörs det från dem att de har ont om 

tid och inte hinner med sina arbetsuppgifter. Vad beror det på? Kan de inte planera eller 

säga nej eller är de överbelastade? 

Alla våra respondenter sa att de hade ont om tid och några önskade att få mera resurser, 

så de kunde hinna med att träffa sina medarbetare mer och ha de informella samtalen med 

dem, som är så viktigt att hinna med. Falköping kommuns personalstrategi har som 

politisk målsättning att varje chef ska maximalt uppgå till 25 stycken medarbetare 

(Falköping kommuns hemsida, 2010-05-07), en av våra respondenter har cirka 80 

stycken. Med hänseende av hälsofrämjande ledarskap, så borde den respondenten får ett 

mindre antal medarbetare. För redan de 25 stycken som nämns i personalstrategin kan 

tyckas vara ett för stort antal. För det är så viktigt att hinna se människan som chef.  

Men det är svårt att få mer resurser i en värld som präglas av mångfald och konflikter, där 

resurserna alltid är knappa. Då gäller det för chefen att vara skarpsinnig och ta ut en 

riktning, för att kunna skapa ett brett stöd och hantera sina relationer med motståndare 

och bundsförvanter. För att klara av det måste chefen lära sig att vara en politiker, och i 

detta fall menar vi att kunna förhandla och få fram sitt budskap på ett korrekt och tydligt 

sätt. Chefen som politiker bör inneha fyra färdigheter: sätta en agenda, förmåga att 

kartlägga den politiska terrängen, förmåga att bilda nätverk och koalitioner, och förmåga 

att förhandla och köpslå (Bolman & Deal, 2005). Hur stor betydelse har det Bolman & 

Deal tar upp i sin bok? Kanske det påverkar vilka resurser respondentens förvaltning får. 

Som chef kan det vara svårt att klara av och hinna med det politiska spelet. Tänker 

arbetsgivaren på det när denne rekryterar. Det kan också påverka det hälsofrämjande 



Hälsofrämjande ledarskap i kombination med föräldraskap 

Balansen mellan arbete och fritid 

Examensarbete i Personal, Organisation och Ledarskap 

 

34 

 

arbetet i kommunen. För har inte kommunens chefer förmågan att uttrycka sig för sin sak, 

kanske kommunen inte lever upp till sin vision som nämns i personalstrategin.  

Det politiska spelet kan få människor att känna sig sårbara, maktlösa och hjälplösa. Att 

som chef oroa sig för makten, om vi förlorar den och att den kan användas emot en i en 

annan situation. För att kunna komma undan detta dilemma bör chefen hitta ett sätt att 

arbeta på. Som exempel, hitta strukturer, procedurer och en policy som främjar ens arbete 

och som gör att arbetssituationen förbättras (Bolman & Deal, 2005). Då kan de få mer 

makt över sin tid, som alla respondenterna ansåg att de hade brist på.  

Några av respondenterna hade problem med att hinna med sin kärnverksamhet. Att de 

fick mer och mer arbetsuppgifter som de inte hade när deras anställning som ledare 

började i kommun. Det kan vara svårt att säga nej till sin arbetsgivare, men samtidigt går 

kommunen emot sin personalstrategi än en gång, ”… en hälsofrämjande kommun som 

fokuserar på ett gott arbetsklimat…” (Falköping kommuns hemsida, 2010-05-07). En av 

respondenterna hade arbetsbeskrivning, några hade uppdrag. En lösning på problemet kan 

vara att få en arbetsbeskrivning ner tecknad, för då finns ens arbetsuppgifter mer svart på 

vitt och då kan det vara lättare att säga nej till mer arbetsuppgifter. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Vi tycker att fallstudierna och de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna med öppna 

frågor var ett bra sätt, för att få respondenternas personliga bild och upplevelser av ett 

hälsofrämjande ledarskap i kombination med föräldraskap. För att öva oss något innan vi 

satte igång på riktigt, så gjorde vi en provintervju för att se om det var något som 

behövde justeras, och genom det lära oss inför det övriga intervjuerna. Det var ett bra val, 

för nervositeten försvann och vi kunde fortsätta på ett mer avslappnat sätt. Det vi kan se 

kritiskt på här, är de första intervjuerna där vi inte hade så bra struktur på följdfrågor. 

Detta kan ha som följd att vi missade information som kunde gett oss ytterligare 

fördjupning i de första intervjuerna. Tekniken fungerade inte helt fullt ut, då bandspelaren 

slutade fungera under en intervju så fick vi förlita oss på de anteckningar som vi gjorde 

parallellt. Den transkriberingen gjorde vi i direkt anslutning till intervjun av 

anteckningarna, så vi tror inte vi missade så mycket men vi ställer oss ändå kritiskt till att 

det hände och att det kan ha en viss påverkan av resultatet. Intervjuerna krävde mer fokus 

och koncentration än vad vi båda anat och det går inte att förutse, hur noga 
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förberedelserna än är så kan tekniken krångla. En ytterligare reflektion är att de sista 

intervjuerna hade vi mer vana och fick mer ut av frågeguiden och följdfrågorna än vad vi 

fick i början, men vi tror inte att det har någon avgörande påverkan. Vi tycker trots lite 

ovana och vissa fadäser kunnat bearbeta och analyserat det empiriska materialet på ett bra 

sätt. Det har gett oss båda en större förståelse och insikt i det hälsofrämjande ledarskapet 

och att det inte är det enklaste att kombineras med föräldraskap och kunna känna balans 

mellan arbete och familjeliv, vilket också var vårt syfte med studien. 

 

6.5 Slutsatser 

Vi kan se många olika slutsatser i vår studie, men den röda tråden är att alla har ont om 

tid och resurser, samt att det krävs ett socialt nätverk för att kunna verka som en 

hälsofrämjande ledare i Falköpings kommun i kombination med föräldraskap. Samtliga 

ledare tyckte att det hälsofrämjande arbetet hade stor betydelse för arbetsmiljön.  

Syftet med uppsatsen var att få reda på om Falköping kommun är en attraktiv 

arbetsgivare, som de nämner i sin personalstrategi, vilket besvaras nedan. 

För att utöva hälsofrämjande ledarskap bör individen själv må bra! Här ser vi en koppling 

till Maslows teorier gällande behovspyramiden, att de grundläggande behoven av 

välbefinnande måste tillfredställas för att kunna leda hälsofrämjande (Bolman & Deal, 

2005). Det vill säga att, en ledare måste må bra för att kunna skapa förutsättningar för 

andras hälsa och goda arbetsrelationer på arbetsplatsen. 

Personalstrategin är framtagen för att uttrycka det gemensamma förhållningssättet i det 

strategiska och det operativa personalarbetet i Falköpings kommun. Här ska det 

personalstrategiska arbetet förverkliga den politiska målsättningen som anges i 

flerårsplanen. För att kunna följa upp och mäta de mål som är uppsatta, så görs årligen en 

medarbetarenkät och frågan är: Hur går de vidare med det som kommer fram i enkäterna? 

Eftersom vi står inför ett val i höst 2010 och personalstrategin sträcker sig mellan 2008-

2012, är frågan hur fortsättningen ser ut med eventuell ny politisk majoritet?  

Några av respondenterna påpekade att arbete försvårades för att deras organisation var 

politiskt styrd. Politikernas kärna kan vara konflikt mellan de olika målsättningarna som 

finns i en kommun. Därför blir det ofta kompromisser och oklarheter. Detta kan leda till 

att politikerna väljer mål utifrån deras ideal, istället för analyser och planering av det som 
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är realistiskt möjligt att genomföra. Det vi kan känna igen från våra respondenters 

upplevelser är, stämmer mycket överens med vad Thorsvik skriver,  

 

”Orealistiska mål skapar oundvikligen en situation där de anställda i sitt dagliga arbete 

pressas att omdefiniera och modifiera omfång, karaktär och innehåll i verksamheten med 

utgångspunkt från vad de har resurser att klara av” (Jacobsen & Thorsvik, 2002 s. 64). 

 

Jämställdhetsplanen som kommunen har, är utgångspunkt för jämställdhetsarbetet och 

omfattar samtliga medarbetare. Det vi reflekterar över är punkten om att Falköpings 

kommun ska underlätta för föräldrar att förena arbete med föräldraskap, vi undrar vad 

detta innebär. För vår tolkning av respondenternas svar på vår frågeställning, var att det 

fanns svårigheter att förena hälsofrämjande ledarskap i kombination med föräldraskap 

utan ett socialt nätverk. Några hade möjligheten att arbeta hemifrån genom en bärbardator 

men påverkades av kulturen att det inte fungerade med personalansvar. Vilket kanske 

delvis svarar på frågan om Falköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

Vi tycker att Kommunen har en relativt låg sjukfrånvaro som vi tidigare presenterat i 

studien och det visar att de har kommit långt i sitt arbete gällande hälsofrämjande arbete. 

Det vi är tveksammat till är om det är mycket sjuknärvaro, det framgår inte av siffrorna.  

 

En reflektion som vi kan skicka med till Falköping kommun är det som Hanson (2004), 

säger att varje arbetsplats är unik och att man måste anpassa hälsopromotivt arbete till hur 

det bedrivs, det vill säga att man använder det organisationsforskarna kallar ett 

situationssynsätt. Det innebär att organisering, planering och ledarskap inte automatiskt 

kan överföras från en organisation till en annan organisation (Hanson, 2004).  

 

Ses det historiskt tillbaka i tiden vidtogs åtgärder först när en sjukdom visade sig, nu 

arbetas det mer i förebyggande för att inte komma till sjukstadiet på samma sätt. Detta 

medför att sjuktalen sänks och det blir en besparing för mindre rehabilitering på 

arbetsplatsen (Hanson, 2004). 

 

Återigen en reflexion om att kommunen har kommit långt i sitt hälsoarbete, eftersom 

hälsa och arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffar och möten i 

ledningsgruppen. Det är många ledare som har integrerat det i medarbetarsamtalen eller 
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utvecklingssamtalen. Då har han/hon möjlighet att inte bara prata arbete och 

kompetensutveckling, utan även få en förståelse för hur medarbetaren mår och orkar med 

sitt arbete. Om ledaren är hälsointresserad kan den även agera som en hälsocoach som 

tipsar och stöder sin medarbetare att behålla orken och arbetsglädjen (Hanson, 2004). 

 

Förslag till vidare forskning är att studera övriga ledare eller andra viktiga befattningar. 

För att se om den röda tråden med ett socialt nätverk även följer med här som en 

nödvändighet, för att klara av sin tjänst. Samma sak är gällande hanteringen av all 

information som utbyts i en så stor organisation som Falköpings kommun. Mer parten av 

respondenterna tyckte att informationen i kommunen var för omfattande och de alla hade 

olika sätt att hantera det på. En bidragande orsak till detta är att frekvensen och volymen 

på kommunikationen i alla riktningar inom organisationen, att där avpersonaliseras 

förhållandet mellan individen och organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det 

påverkar enligt respondenterna att deras kärnverksamhet blir lidande. Beror det på 

individen eller är kulturen inom organisationen att informationsflödet känns så stort för 

respondenterna? Det kan även bero på den revolutionerande utveckling som har skett de 

senaste åren inom elektroniska hjälpmedel (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Studien bygger på vår tolkning av respondenternas svar och givetvis kan resultatet 

påverkas av våra tidigare kunskaper. Vi har försökt vara så opartiska som möjligt, men 

enligt teorier från böcker vi nämnt i studien blir det alltid en vis påverkan från tidigare 

erfarenheter, eftersom det är en kvalitativstudie (Kvale, 2009). En annan påverkan är att 

ingen av oss har vana av att intervjua och det har säkert påverkat svaren vi fick. Samt att 

respondenternas åsikter i den här studien, är bara sju styckens av 3000 stycken anställda 

inom kommunen. En annan reflektion som vi borde ha tänkt på från början är teorierna 

runt kommunikation, eftersom det är en viktig del av KASAM och ledarskap. Därför har 

vi kommenterat det i avsnitten resultat och analys. Teorierna runt kommunikation kan 

utredas ytterligare i framtida forskning. Resultat av vår studie visar att det är en 

betydelsefull del av det hälsofrämjande ledarskapet. 

 

Vi avslutar vår uppsats med ett citat från Mia Lindqvist, personalchef på Falköping 

kommunen. 
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 ”Det är viktigt att chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö. Då kan 

intentionerna i vår personalstrategi bli verklighet” (Falköping kommun hemsida, 2010-05-

12). 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Vårt personliga brev till respondenterna. 

Hej!  

Vi är två studenter som läser en utbildning på Högskolan i Skövde som heter Personal, 

Organisation och Ledarskap. Vi håller på med vår kandidatexamen och kommer att göra 

arbetet på Falköpings kommun.  Vi kommer att skriva om hälsofrämjande ledarskap i 

kombination med föräldraskap. Vi vet att det kan vara en svår situation och att tiden inte 

alltid räcker till för att få balans mellan arbete och fritid. Genom våra frågeställningar 

hoppas vi få en bra bild av problemet. Mer information se syfte och frågeställning nedan.  

Roger är 40 år och trebarnsfar, har tidigare arbetat med ledarskap på olika sätt.  

Lena är 36 år och har två barn och har innan studierna arbetat som projektledare bland 

annat.  

Vi har båda arbetat många år innan studierna vilket har varit en fördel för att kunna 

koppla teorierna med en verklighet. 

Personal, Organisation och Ledarskap är en bred utbildning som innefattar allt från 

juridik, ekonomi och beteendevetenskap som gruppsykologi, konflikthantering, 

organisationsstruktur.  

För ytterligare information om programmet kontakta oss på e-post adress enligt ovan eller 

läs på www.his.se/pol. 

 

Frågeställningar 

Vårt arbete kommer att utgå från följande frågor och utifrån dessa kommer intervjun 

byggas: 

 Hur upplever Falköping kommuns ledare arbetet kring det hälsofrämjande 

ledarskapet och föräldraskap? 

 På vilket sätt kan ledarna påverka det hälsofrämjande arbetet, för att förbättra 

arbetsmiljön för medarbetarna? 

 Upplever ledarna att de får tillräckigt med tid och resurser för att kombinera och 

utöva ett hälsofrämjande ledarskap och föräldraskap? 

http://www.his.se/pol
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Syfte 

Med uppdrag av personalenhetschef på Falköpingskommun har vi blivit ombedda att 

undersöka hur ledarna kombinerar hälsofrämjande ledarskap och föräldraskap i 

kommunen. Det är ett aktuellt ämne och det finns inte så mycket studier gjorda om den 

här kombinationen. Falköpings kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och genom 

detta arbete kan det göras en utvärdering som är kopplad till personalstrategins fem 

fokusområden. Syftet med vår undersökning är att fokusera på de uppfattningar och 

erfarenheter du har som ledare, rörande ditt förhållningssätt och arbetssätt i frågor om 

hälsofrämjande arbete i kombination med småbarn. 

Metod 

Vi kommer att göra intervjufrågor som är öppna, d v s att det finns inga givna svar. 

Frågorna kommer att skickas till personen i god tid innan den inbokade intervjun skall 

ske. Om personen som ska intervjuas samtycker kommer samtalet att bandas, för att 

underlätta och säkerställa arbetet. Givetvis sker samtalet under sekretes och anonymitet, 

det innebär att bandningen av intervjun kommer att raderas. Vi vänder oss till ledare som 

har barn mellan 0-7 år. 
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Bilaga 2 

Intervju mall 

 

Tema 1. Det hälsofrämjande ledarskapet, uppfattningar och syn. 

Vad lägger du i ordet Hälsofrämjande arbete?  

Vilken betydelse tror du att ett hälsofrämjande ledarskap har för arbetsplatsen? 

Har du några konkreta exempel på hur du arbetar med det hälsofrämjande ledarskapet i 

arbetet? 

Tema 2. Påverka, förbättra det hälsofrämjande ledarskapet. 

På vilket sätt kan du påverka innerhållet i det hälsofrämjande ledarskapet? 

Hur kan du i det hälsofrämjande arbetet bidra till ett hälsofrämjande ledarskap? 

Tema 3. Förutsättningar som tid och resurser för det hälsofrämjande ledarskapet. 

Hur följer arbetsbeskrivningen ditt sätt att jobba som en hälsofrämjande ledare? 

Hur backar ledningen upp dig i det hälsofrämjande ledarskapet? 

Tema 4. KASAM 

Vad innebär begreppet KASAM för dig? 

Begriplighet 

Hur upplever du informationen på arbetet?  

Hanterbarhet 

Hur som en hälsofrämjande ledare ställs du inför de krav som finns?  

Meningsfullhet 

Känner du i det hälsofrämjande ledarskapet delaktighet i de processer som finns 

runtomkring arbetet? 

Tema 5. Livspusslet, tid, balans. 

På vilket sätt påverkar det dig att du är småbarnsförälder i kombination med din roll som 

en hälsofrämjande ledare: 

- arbetet? 

- Privat? 

Hur gör du för att balansera upp arbetsliv och familjeliv? 

 Sammanfattningsvis: 
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Bilaga 3 

Checklista 

 Presentera oss själva, Roger börjar 

 Sekretess - anonym 

 Bandning – kommer att raderas, varför – underlätta och säkerställa  

 Syftet med intervjun:  

 Falköpings kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare 

 Inga tidigare studier 

 Vi har själva barn och ska snart ut i arbetslivet 

 Självklart underlag till vårt examensarbete 

 Kopplat till våra frågeställningar 

 Vi kommer enl utskick ställa öppna frågor med ev följdfrågor, som är kopplade till 

Falköpings kommuns personalstrategi och flerårsplanen. Även till hälsoutveckling 

bla KASAM.  

 Återkoppling kommer bli, hur återkommer vi med. 

 Varför just du? – Du har barn och har en ledande roll på Falköpings kommun 

 Ömsesidiga förväntningar – uppriktiga svar från dig, sekretess och anonymitet från 

oss och att arbetet på något sätt kommer att kunna användas för att kunna göra 

förbättringar på något sätt. 

 Övriga frågor eller reflektioner är bara flika in med under tiden. 

 Presentation av deras tjänst hur många de ansvarar för? 

  



Hälsofrämjande ledarskap i kombination med föräldraskap 

Balansen mellan arbete och fritid 

Examensarbete i Personal, Organisation och Ledarskap 

 

46 

 

Bilaga 4 

http://www.skl.se/web/Sjukfranvaro_i_kommuner_och_landsting_regioner_2.aspx 

Hämtad: 2010-05-07 

Sjukfrånvaro 2009, kommuner 

Nyckeltal obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 

 
Nyckeltalens definitioner: 

1) Total sjukfrånvarotid / Sammanlagd ordinarie arbetstid 

2) Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) / Total sjukfrånvarotid 

3) Summa sjukfrånvarotid för kvinnor / Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 

4) Summa sjukfrånvarotid för män / Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 
5) Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre / Sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 29 år eller yngre 
6) Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år / Sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 30-49 år 
7) Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre / Sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 50 år eller äldre 

         

" = uppgift saknas        

Kkod Kommun  

1) Total 
sjuk-
frånvaro 
% 

2) 
Långtids-
sjukfrånv
aro    ≥ 60 
dagar % 

3) Sjuk-
frånvaro 
kvinnor 
% 

4) Sjuk-
frånvaro 
män % 

5) Sjuk-
frånvaro 
åldersgru
pp ≤ 29 år 
% 

6) Sjuk-
frånvaro 
åldersgru
pp 30-49 
år % 

7) Sjuk-
frånvaro 
åldersgru
pp ≥ 50 år 
% 

                      

 
Antal 
redovisade 274 274 274 274 274 274 274 

 Min 3,5 19,8 3,9 1,1 0,4 2,6 3,1 

 Max 8,2 80,1 9,2 6,1 8,1 9,5 9,9 

 
Vägt 
medelvärde 5,8 54,3 6,3 3,6 4,0 5,4 6,5 

         

1493 
Mariestads 
kommun 6,0 59,8 6,8 3,6 2,4 5,4 7,1 

1494 
Lidköpings 
kommun 4,6 54,4 5,0 3,0 2,7 4,4 5,2 

1495 Skara kommun 5,3 32,7 5,7 3,3 1,6 5,1 6,3 

1496 
Skövde 
kommun 5,8 56,3 6,6 3,4 3,3 5,5 6,9 

1497 Hjo kommun 5,9 58,4 6,5 3,2 3,3 5,3 7,0 

1498 
Tidaholms 
kommun 5,0 69,6 5,7 2,1 3,5 5,0 5,4 

1499 
Falköpings 
kommun 4,3 53,8 4,8 2,6 2,8 4,2 5,0 

http://www.skl.se/web/Sjukfranvaro_i_kommuner_och_landsting_regioner_2.aspx
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Bilaga 5 

Hälsofrämjande arbete från individ till organisation i Falköpings kommun 

       

  Organisation  Grupp Individ       

Frisk  

• Riktlinje för det 
hälsofrämjande arbetet • Kasam-dialogen • Kommunlyftet     

  

• Riktlinjer kopplat till 
arbetsmiljöpolicyn • Medarbetarenkäten • Kommungym    

  • Arbetsmiljöutbildning 
• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

• Viktminsknings-
kurs    

  • Friskvårdstimman • FAS • Stresshanteringskurs   

  • Ledarskapsprogram 
• Friskfaktorer i 
arbetslivet • Ergonomiutbildningar   

  • Medarbetarenkäten • Utbildningar • Friskvårdstimman    
  • Hälsocoacher • Kommungym • Arbetsplatsbesök    

  

• Hälsofrämjande 
förvaltning Soc 

• Föreläsningar med 
hälsoteman • Rådgivning    

    • Friskvårdsarrangemang • Hälsofrämjande förvaltning Soc 

    
• Hälsofrämjande 
förvaltning Soc       

             

Risk • Medarbetarenkäten 
• Arbetsmiljö-
kartläggningar • Hälsodialogen     

  • Arbetsmiljöutbildning • Medarbetarenkäten • Hälsoprofilbedömning   

   
• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete • Kasam-dialogen    

   • Kasam-dialogen • Kommunlyftet    
   • Utbildningar • Kommungym    
   • Hälsoprofilbedömning • Stresshanteringskurs   

   • Hälsocoacher 
• Viktminsknings-
kurs    

     • Ergonomiutbildningar   

      
• Kontakt 
företagshälsovård   

Sjuk 

• Riktlinje och rutiner i 
rehabarbetet 

• Arbetsmiljö-
kartläggningar 

• Arbetsförmåge-
bedömning   

  • Chefsstöd • Kasam-dialogen 
• Kartläggning av 
funktionsbegränsningar 

   • Hälsoprofilbedömning i arbetet     

   • Hälsodialogen 
• Rehabilitering/ 
Rådgivning   

     • Tidiga insatser    
     • Hälsoprofilbedömning   
     • Hälsodialogen    
      • Arbetsplatsbesök     
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