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Abstract 
Health promoting leadership - leaders' views on health promotion in practice. 

 

The aim of this thesis was to find out how leaders, involved in the project "Health promoting 

leadership Gävleborg", perceived their role as leaders, and what their participation meant for 

their own leadership. 

 

Methods: A qualitative design was used and five semistructured interviews were carried out 

with four women and one man, all between the ages of 40-60 years old. The interviews were 

taperecorded and then transcribed verbatim. Data was analyzed according to a thematic 

interpretive approach. 

   

Results: The main results show how leaders may act health promoting in practice, for 

example by focusing on the positive part of the phenomenon. Participating in the project 

”Health promoting leadership Gävleborg” was shown to work as a support for the leaders. 

The activities engaged the leaders in ongoing dialogues, that turned out to be reflective, which 

was perceived to be important by the respondents.  

 

Conclusion: Health promoting leadership has been shown to correspond practically with; 

listening, acting tolerant, collaborating with the employees and creating engagement in the 

workplace. By focusing on what was positive in the organizations, thus the negative 

influences were counteracted. 
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Sammanfattning  

Hälsofrämjande ledarskap - en undersökning kring ledares syn på innebörder av 
hälsofrämjande i praktiken. 
 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur ledare som deltar i projektet ”Hälsofrämjande 

ledarskap Gävleborg” upplevde sitt ledarskap, samt vad deltagandet i projektet betytt för 

deras syn på ledarskap. 

 

Metoder: En kvalitativ metod användes och fem semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med fyra kvinnor och en man, alla i åldern 40-60 år. Respondenterna hade alla deltagit i 

samtliga moment inom projektet, vilket var ett krav för deltagandet av denna studie. 

Intervjuerna bandades och transkriberades sedan ordagrant. Data analyserades utifrån ett 

tematiskt tolkande synsätt. 

   

Resultat: Resultaten visar hur ledare kan agera hälsofrämjande i praktiken, till exempel 

genom att fokusera på den positiva delen av fenomenet. Genom att fokusera på det positiva 

motarbetades det negativa, vilket kan vara en anledning till att samtliga respondenter hade 

låga sjukskrivningstal. Deltagandet i projektet "Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg" visade 

sig fungera som ett stöd för respondenterna. Projektets olika moment, bidrog till att skapa 

dialog bland deltagarna. Detta ledde till reflektion och eftertanke, vilket uppfattades vara av 

stort värde för respondenterna. 

 

Slutsats: Hälsofrämjande ledarskap i denna studie innebär att i praktiken; lyssna, vara 

tolerant, samarbeta med de anställda och skapa engagemang på arbetsplatsen. Genom att 

fokusera på vad som var positivt i organisationerna, kunde de negativa influenserna 

motarbetas.  

 

 

 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande, Ledarskap, Hälsa på arbetsplatsen, Regionalt projekt.  
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Förord 
Ett stort tack riktas till respondenterna som tog sig tid till att ställa upp på intervjuer. Utan er 

hade denna studie aldrig kunnat genomföras. Ytterligare riktas ett varmt tack till projektets 

följeforskare och projektansvarige som bidragit med berikande hjälp och stöd.  

Ett tack riktas även till handledaren för ett stort engagemang, stöd och väldigt god 

handledning.
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1. Bakgrund 

Under 1990-talet avlöste rationaliseringar och omorganisationer på arbetsmarknaden 

varandra. Staten skulle spara pengar och alla medel tycktes vara genomförbara. Tidigare 

forskning visar att den då pågående samhällsomvandlingen av arbetslivet, särskilt inom 

kommun, landsting och industri, bidrog till anställdas upplevelse av möjlighet att påverka och 

att idka kontroll över sin arbetssituation sjönk, en förändring hade skett (Theorell, 2003). 

Statistiska centralbyråns (SCB) arbetsmiljöundersökningar påtalar att under 1990-talet var det 

både män och kvinnor som upplevde att de hade för mycket att göra. Under samma tidsperiod 

ökade sjukskrivningarna i Sverige och Theorell (2003) hävdar att det finns stora skäl att anta 

att detta svarade mot omvandlingarna av samhället, i synnerhet av arbetslivet. Tendenserna 

kan fortfarande iakttas, med höjd arbetslöshet och otrygga anställningsformer som följd, 

vilket inte gynnar ett hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande arbete är en inriktning som 

myntades i Ottawa Charter (WHO, 1986): 

 

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 

their health. To reach a state of complete physical, mental and social well- being, an 

individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to 

change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday 

life, not the objective of living” (WHO, 2009 s.1).  

I Ottawa Charter ses hälsofrämjande arbete som en process varmed kan tillskansa sig 

möjligheter att förbättra och öka kontrollen över den egna hälsan. För att nå ett tillstånd av 

välbefinnande (fysisk, psykiskt och socialt) måste individer kunna ”identifiera sina 

strävanden” och medvetande-göra dessa, tillgodose behov samt ”förändra” eller ”bemästra” 

den omgivningen de befinner sig i. Till sist nämns att hälsa bör ”ses som en resurs” för det 

vardagliga livet (WHO, 1986).  

År 1997 tog det europeiska nätverket för hälsofrämjande arbetsplatser, ”The European 

Network for World Health Promotion” (ENWHP), fram ett policydokument som fick namnet 

Luxemburgdeklarationen. Avsikten med detta nätverk var (och är) att genom erfarenhets- och 

kunskapsutbyte sprida hälsofrämjande tankar och idéer på arbetsplatser. I dokumentet 

beskrivs hälsofrämjande arbetsplatsers viktiga roll; att förbereda och förse individer och 

organisationer på att möta arbetsmarknadens utmaningar. Dessa utmaningar handlar bland 

annat om arbetslösheten, förändringar i arbetsförhållandena, nedskärningar, åldrandet, 
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globalisering med mera. I dokumentet beskrivs också hälsofrämjande på arbetsplatser som 

den gemensamma satsningen av arbetsgivare, anställda och samhället i övrigt för att öka 

välbefinnandet och förbättra hälsan för individerna i arbetslivet. Genom en kombination av 

förbättring av arbetsorganisationen och arbetsmiljön, främjandet av aktiv medverkan, 

uppmuntran till personlig utveckling (ENWHP, 1997), är tanken att detta således ska kunna 

uppnås.  

 

1.1 Folkhälsomålen  

Sveriges regering antog år 2003 ett nationellt övergripande mål att ”skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011). Utifrån elva olika målområden som alla berör folkhälsa, ska det 

övergripande målet således uppnås. Det fjärde målområdet berör hälsa i arbetslivet, där det 

förklaras att arbetsliv, familjeliv samt fritid ska kunna förenas på ett hälsofrämjande sätt. För 

ett fungerande och gott arbetsliv krävs bra arbetsvillkor och dessa kan i sin tur minska 

arbetsrelaterad ohälsa, sociala skillnader i ohälsa och bidra till förbättrad folkhälsa. Dessutom 

framgår det att ovanstående mål är en förutsättning för en hållbar tillväxt (a.a).  

Pellmer och Wramner (2007) skriver om det fjärde målområdet ”Ökad hälsa i arbetslivet” och 

beskriver att det behövs både kortsiktiga såväl som långsiktiga insatser för att nå en 

minskning av arbetsrelaterad ohälsa. Författarna nämner exempelvis strukturförändringar i 

arbetslivet som en långsiktig insats. Vidare nämner de satsningar som redan gjorts och 

förklarar att fokus legat på hälsofrämjande ledarskap, och att insatser gjorts för att ge 

arbetstagarna bättre möjligheter att kunna påverka arbetsvillkoren. De uttrycker även att 

övriga insatser skulle kunna behövas inom jämställdhetspolitiken och integrationspolitiken. 

Detta för att minska skillnaderna på villkoren hos svensk- och utlandsfödda människor i 

arbetslivet men även för att minska könsskillnader.  

Vidare nämner Statens Folkhälsoinstitut (2011) några viktiga faktorer för god arbetshälsa, 

exempelvis trygg och säker miljö. Något som också tas upp är vikten av att individen känner 

sig delaktig och kan påverka det egna arbetet. Detta, samt utvecklingsmöjligheter inom 

arbetsplatsen, tros ha en betydelse för individens hälsa på arbetsplatsen (a.a). Regeringen 

bedömer i Proposition 2007/08:110 att det är viktigt att minska ohälsa och risker på arbetet 

men belyser även vikten av att utveckla positiva faktorer som finns inom arbetet.  
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1.2 Hälsofrämjande  

Menckel och Östblom (2000) förklarar att det finns viss skillnad i förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. De beskriver att främjande arbete syftar att erbjuda och möjliggöra 

medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda. De ger även exempel på 

olika hälsofrämjande insatser inom arbetsmiljöarbetet: 

• Utveckla ett engagemang i arbetet 

• Stärka den upplevda kvalitén i arbetet 

• Möjliggöra ett emotionellt välbefinnande 

• Erbjuda ett stödjande klimat (Menckel & Östblom, s. 26).  

Vidare skriver de, att hälsofrämjande arbete utifrån ovanstående punkter, kan vara i princip 

allt som avser att hjälpa människors chanser att må bra och att flera faktorer på och utanför 

arbetsplatsen kan ses som hälsofrämjande. Författarna skriver om olika åtgärder som kan ses 

som hälsofrämjande på arbetsplatsen. Dessa kan exempelvis vara socialt stödjande 

arbetsklimat, flexibel arbetstid och arbetsplats samt självstyrande grupper. Det beskrivs att 

dessa åtgärder skulle kunna påverka hälsan och välbefinnandet hos såväl stora grupper men 

också för enskilda individer. Vidare skriver författarna att olika individer har olika behov, 

önskemål och möjligheter när det kommer till hälsofrämjande insatser. Därför måste man 

räkna med att situationer som händer utanför arbetsplatsen skulle kunna innebära 

begränsningar för individers möjligheter till välmående. De beskriver även att i 

hälsofrämjande arbete går det inte att skilja på arbetsliv och privatliv, då de hävdar att dessa 

hör ihop och påverkar varandra (a.a). Att skapa en kultur hos de anställda som främjar hälsan 

i organisationen kan uppnås genom att ledaren ger de anställda ökad kontroll samt chans till 

att bättra på eller bevara individens hälsa (Erikson et al, 2010).   

1.3 Hälsa och hälsofrämjande på arbetsplatsen 

Eriksson et al, (2008) studerade huruvida hälsan, hos de anställde på ett svenskt företag, 

påverkades av hur ledarskapet, organisationen och organisationskulturen tedde sig. Om 

medarbetarna upplever att de har låg kontroll över arbetssituationen och ingen möjlighet till 

påverkan på arbetsplatsen kan ohälsa uppstå. Ägaren av detta företag hävdar att det är av 

värde att alla anställda ska känna sig delaktiga och ta eget ansvar för sitt arbete i 

organisationen. Genom att ha skapat självstyrda arbetsteam förklarar ägaren att medarbetarna 

får en högre känsla av kontroll och personlig utveckling. För att arbetsteamen ska kunna 

fungera krävs det att individerna planerar och strukturerar upp arbetet själva. Enligt studien 
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har arbetsteamen bidragit till att skapa en god vänskap bland de anställda. Det förklaras även 

att arbetsteamen bidragit till att medarbetarna trivs och mår bra på arbetet. Vilket enligt 

studien kan vara en orsak till företagets låga sjukskrivning. Ledarskap och minskad 

sjukfrånvaro är något som studeras av Dellve et al, (2007) där resultatet visar att ledare som 

belönar, respekterar och uppmuntrar sina medarbetare har minskad sjukfrånvaro. För att 

uppnå en sund arbetsplats samt minska sjukfrånvaron bland de anställda, förklaras det vara av 

stor vikt att skapa förtroende, öka tilliten mellan ledare och arbetare samt att ledare har och 

förmedlar tydliga målbilder (a.a).  

 

Eriksson et al, (2010) hävdar att hälsofrämjande ledarskap innebär att skapa en arbetsplats 

som kan motivera och inspirera personalen till att delta i utveckling och progress. Vidare 

förklarar författarna att personalen och de förmågor och färdigheter som de har, ska ses som 

resurser för organisationen. De betonar också att strukturer och policyer är något som kan 

användas för utvecklingen av en hälsofrämjande arbetsplats. Studien tar även upp att det är 

viktigt att skapa gemensamma värderingar och en gemensam kultur inom organisationen. I 

samma studie betonar respondenterna att egenskaperna hos chefen är viktiga för utveckling av 

hälsofrämjande ledarskap. Likaså nämns också andra faktorer vara viktiga, så som stöd till 

chefer samt organisationsförhållanden (med detta menades organisationsutveckling, chefernas 

resurser samt organisationskultur). 

Det finns faktorer som underlättar arbetsförhållandena på arbetsplatserna. Det handlar om 

faktorer som att chefer för kontinuerlig dialog med de anställda, att det finns tid för reflektion 

samt att rätt kompetens krävs vid tillsättning av chefer. Dessutom påtalas betydelsen av 

attityder och inställning till hälsofrämjande ledarskap, samt att chefer ska ha tillgång till hjälp 

att utöva hälsofrämjande ledarskap. Stöd till chefer, i form av reflekterande samtal i grupper 

och nätverk, där chefer kan diskutera ledarskapsrollen med andra chefer som kan befinna sig i 

en liknande situation efterlyses. Således kan cheferna finna stöd hos varandra. Behovet av 

tillgång till administrativt stöd för chefer har också påtalats som betydelsefullt, då detta 

underlättar chefernas arbetsbörda (a.a). 

1.4 Ledarskap och ledarstilar 

Genom historien har ledarskap formats och påverkats av bland annat kultur, krig, vetenskap 

och hur olika normer och idéer kommer i fokus och omvandlas (Bryman et al, 2011). 

Ledarskapet har stor betydelse för att forma en frisk arbetsplats (Lindberg & Vingård, 2012). 

Det beskrivs om hur ledarskapet bör vara rättvist, närvarande och engagerat för att ha positiv 
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effekt på den psykiska arbetsmiljön. Vidare nämns att forskning visar att en hållbar hälsa 

uppnås genom ett visat engagemang från cheferna samt att ledarskapet kännetecknas av 

deltagande, kommunikation, empati, integritet och sammanhang. Ett sådant ledarskap innebär 

att medarbetarna får mer ansvar och autonomi (a.a). Ledarskap som fenomen kan innebära 

flera komponenter; det kan vara att ledarskap uppstår i en grupp, ledarskap innefattar 

gemensamma mål, att det är en process som också innebär påverkan på andra. Utifrån dessa 

komponenter definieras ledarskap enligt Northouse (2010) som en process där en individ 

influerar en grupp individer till att gemensamt uppnå ett mål.  

Geller (2002) hävdar att det finns en viss skillnad mellan att vara ledare och att vara chef. 

Genom att skapa konsekvenser för individers handlande får chefer sitt inflytande medan en 

ledare fokuserar på attityder och beteenden hos medarbetarna. Chefer koncentrerar sig på 

resultat medan ledare snarare fokuserar på processer. Som exempel på detta nämns att chefer 

talar först och lyssnar sedan, medan en ledare lyssnar först och talar sedan och att chefer i sin 

feedback mer korrigerar när en ledare ger stödjande feedback.  

Att ledare behövs, argumenterar Wolvén (2000) kan handla om att det krävs någon som kan 

samordna och styra verksamheter, ta beslut, samt motivera och engagera de anställda. I en 

ledares roll ingår att skapa arbetsglädje inom organisationen, effektivisera verksamheten och 

få allt att gå ihop samt att representera gruppen eller organisationen (a.a). Det är viktigt att 

ledare fokuserar på de anställdas behov för att skapa en god arbetsmiljö anser Wreder (2008). 

Detta kan uppnås genom att ledare på ett positivt sätt skapar goda förutsättningar för 

psykosociala aspekter som att sätta tydliga mål, skapa engagemang, ha ett fungerande 

informationsutbyte och möjlighet för de anställda att kunna påverka och kontrollera sitt arbete 

(a.a). Ett stödjande ledningsklimat (Eriksson et al, 2010) kan liknas vid att balansera krav på 

personalen med uppmuntran över utfört arbete. Det kan handla om att erbjuda och ge personal 

socialt stöd samt öka deras inflytande. Stödjande ledningsklimat kan innebära att arbetet sker 

på ett hälsofrämjande sätt. Skagert (2010) förklarar att det kan finnas hinder att utöva 

hälsofrämjande ledarskap, att strategier som ledare använder sig av för att främja hälsan bland 

medarbetare var relaterad till deras inställning till resurser, där medarbetare och budget 

antingen kunde uppfattas som hinder eller möjlighet för en organisation- och hälsoutveckling. 

De hälsofrämjande insatserna var även de relaterade till hur ledarna såg på ansvaret för de 

anställdas hälsa (med ansvaret menades om det var organisationen, samhällets eller individens 

eget ansvar) och vad ledaren hade för avsikt med insatsen. Några av de vanligaste 

egenskaperna eller ledarstilar som Wolvén (2000) nämner är auktoritär, demokratisk- och 
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laissez faire ledarstilen. Nedan följer en närmare redogörelse av de olika stilarna. 

En auktoritär ledarstil kan karaktäriseras som moraliserande, rigid, accepterar inte nya idéer 

och är fientligt inställd gentemot nya människor. Personer som återskapar dessa karaktäristika 

i sitt ledarskap, kräver att personalen ska lyda och underkasta sig personer av högre rang. När 

ledaren utsätts för kritik kan det uppfattas som ett hot mot ledarens position, vilket innebär att 

de anställda inte kan påverka ledarens beslut (a.a).  

Tvärtemot den auktoritära ledarstilen ska den demokratiska stilen ses som öppen och tolerant, 

intresserad av nya idéer, flexibel och icke-moraliserande. Vidare förklaras att detta leder fram 

till en ledarstil som ger de anställda en förståelse för vad målet med verksamheten är. 

Personalen dras in i och görs delaktig i planeringen, ledaren uppmuntrar de anställda till 

diskussion och kritik samt att de känner att de kan påverka ledarens beslut. När ledaren 

kritiseras uppfattas inte situationen som hotfull, utan snarare som en möjlighet till utveckling 

(a.a).  

Laissez faire-ledarstilen innebär att ledaren knappt märks av. Med det menas att ledaren är 

passiv och utövar nästan ingen kontroll. En bakomliggande tanke med denna ledarstil kan 

vara att människan arbetar bäst som fri, då det inte finns några direktiv, ramar eller någon 

kontroll. Det förklaras att ramar, regler och kontroll utgör begränsningar för personalen att 

uppnå och realisera sina mål (a.a).  

Menckel och Östblom (2000) skriver om vad som utmärker ett hälsofrämjande ledarskap och 

nämner olika ledarskapsmönster, demokratiskt ledarskap, situationsanpassat ledarskap, 

auktoritativt ledarskap och förändringsinriktat ledarskap.  

Det demokratiska ledarskapet utmärks av konsideration (som innebär intresse för 

medarbetarna), strukturering (i detta fall stödjande planering), delegering och participation. 

Situationsanpassat ledarskap bygger på att frigöra befintliga resurser, ansvar, kreativitet och 

arbetsengagemang. Det auktoritativa ledarskapet bygger på chefens personegenskaper, dessa 

egenskaper möjliggör ett förhållningssätt som är auktoritativt och uttrycker tillförlitlighet 

framför de anställda. Det förändringsinriktade ledarskapet grundar sig i chefernas förmåga att 

anta nya idéer, skapa visioner samt att ta risker. Författarna förklarar att samtliga fyra mönster 

är under olika villkor, betydande för ett hälsofrämjande ledarskap (a.a).  

Situationsanpassat ledarskap är något Wolvén (2000) nämner och beskriver att det utgår från 

idén om att ledarskapet bör rätta sig efter omständigheterna och situationen. Wolvén förklarar 
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att denna ledarstil innebär ett avståndstagande från idén om att det endast skulle finnas en 

ledarstil som är mest gynnsam. Det beskrivs också att ett ledarskap som är anpassat efter 

rådande situation blir mest effektivt och formar ett flexibelt ledarskap som kan vara lätt att 

begripa och använda. Likaså förklarar Northouse (2010) att ett situationsanpassat ledarskap 

har flera styrkor jämfört med andra ledarstilar som rör ett särskilt typ av ledarskap. Det 

förklaras att dessa styrkor är att ledarskapet är lätt att förstå och anpassa till olika situationer, 

exempelvis om en organisation har en kompetent personal men som saknar självförtroende 

kan det situationsanpassade ledarskapet i detta tillfälle handla om att leda genom att stötta sin 

personal. Vidare nämns också andra styrkor med denna ledarstil, så som att ledare som styr 

situationsanpassat också tar reda på de anställdas behov och formar ledarskapet delvis utifrån 

det. Det framgår även att situationsanpassat ledarskap påminner ledaren om att behandla 

personalen utifrån där den befinner sig och att detta kan variera beroende på olika 

arbetsuppgifter. Det ger ledaren en möjlighet att få personalen att växa.  

1.5 Projektet ”Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg” 

Projektet ”Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg” är ett ESF (Europeiska socialfonden) 

projekt som pågår mellan 2011 till 2013. I projektet har sex kommuner i Gävleborg (Gävle, 

Sandviken, Bollnäs, Söderhamn, Nordanstig och Hudiksvall) ingått ett partnerskap och 

tillsammans är det tänkt att de ska utveckla hälsofrämjande ledarskap och attityder i de olika 

kommunala verksamheterna (Gävle kommun, 2010). De olika kommunerna har även blivit 

tilldelade medel för att köpa in utbildningar, inom hälsofrämjande ledarskap som exempelvis 

coachande ledarskap. Dessa utbildningar är kopplade till de befintliga ledarutbildningarna 

inom varje kommun. Sedan kan de även välja att exempelvis följa med en kollega som arbetar 

med liknande arbete (skuggning) eller delta i en nätverksledarutbildning (a.a).  

Projektet har chefer och ledare med personal- och budgetansvar som direkt målgrupp och 

totalt är det 818 chefer/ledare som deltar i projektet. Det finns även en indirekt målgrupp i 

form av kommunernas medarbetare. Denna grupp uppskattas bestå av cirka 18 500 personer. 

Avsikten med projektet är att skapa nätverk, implementera hälsofrämjande insatser och 

hälsofrämjande ledarskap, för att därmed minska ohälsan i länet och samtidigt främja hälsan 

inom offentlig sektor. Detta förklaras (Gävle kommun, 2010) uppnås genom att 1) ”Integrera 

ett hälsofrämjande förhållningssätt hos individ och organisation, dvs. förstå sambanden 

mellan arbete och hälsa samt att fokusera på det som bibehåller och utvecklar hälsa, dvs. 

friskfaktorer”. 2) ”Skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling 

inom hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap i Gävleborgs län”. 3) ”Stärka 
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samverkan och samarbete mellan kommunerna i Gävleborgs län inom hälsofrämjande 

arbete” (Gävle kommun, s.4). 

Målet är att deltagarna ska få ökad kompetens och mer kunskap om relationerna mellan hälsa 

och arbete. Deltagarna ska också få ökad kunskap om friskfaktorer, vad som bevarar och 

utvecklar hälsa (Gävle kommun). Deltagarna har fått ta del av material för att kunna arbeta 

vidare på egen hand med hälsofrämjande ledarskap, arbete och förhållningssätt. Detta i form 

av verktyg och metoder som kan bidra till att skapa en struktur på hälso- och 

arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. Utgångspunkten tas i tre olika teman, nämligen 

individen, organisationen och ledarskapet. Projektet har genomgått en mobiliseringsfas för att 

ta reda på, kartlägga och analysera deltagarnas (chefernas) utvecklings- samt kompetensbehov 

när det gäller hälsofrämjande arbete och hur de ska förhålla sig till det (a.a).  

Bakgrunden till detta projekt är en pågående strukturomvandling som drabbar Gävleborgs 

kommuner. Omvandlingen kan förstås som svar på demografiska förändringar, ny teknik samt 

den ekonomiska utvecklingen (a.a). De strukturella förändringar som tog fart i Sverige (som 

även nämns i början av bakgrunden) under 1990-talet och som inte gynnat folkhälsan, får inte 

glömmas (Theorell, 2003). Allt detta hakar i pågående nyliberala globala strömningar, vilka i 

sin tur återspeglas i de beslut som fattas och hur arbetslivet utformas, inte minst ledarskapet 

(a.a). Det är komplexa processer detta handlar om. Ska problemen kunna åtgärdas krävs att 

sammanhangen synliggörs, så även för verksamhetsledningen. I ledarskapet finns utrymme att 

motverka de strömningar, som till en början kan framstå som så självklara. Detta är en stor 

utmaning som kräver omfattande forskning med inriktning på hälsofrämjande arbete. De 

senaste årens finansiella kriseffekter har medfört att kommunerna tvingats genomgå 

omorganisationer i många verksamheter (Gävle kommun (2010). När neddragningar ses som 

nödvändiga blir prioriteringsordningen och synliggörandet av alternativa beslut viktiga att 

lyfta fram. Verksamhetsledare är ofta hänvisade till att fatta svåra beslut på egen hand, vilket 

kan försvåra tillgång till kreativitet och dialog. Under de närmaste åren, kommer många 

anställda ålderspensioneras. Vid nyrekrytering blir det viktigt att framhålla att Gävleborgs 

kommuner ska ses som attraktiva arbetsgivare. Utformning och inriktning av framtida 

kommunala insatser påverkas också av den åldrande befolkningen.  

1.6 Problemformulering 

När hälsofrämjande arbete på arbetsplatser uteblir, riskerar de anställda att befästa 

stressrelaterad oro och i en förlängning riskera att drabbas av ohälsa. Vad som eftersträvas är 
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balans mellan arbetslivets krav och individens personliga krav (Statens Folkhälsoinstitut, 

2011), hur kan det förstås när villkoren hela tiden omvandlas, oftast i en ännu mer negativ 

inriktning. Kan inte individerna tillskansa sig hälsosamma arbetsrutiner så drabbas även 

organisationen och verksamheten i stort. Företagsekonomiskt blir det också en förlust, en 

nedåtgående ond cirkel, och den blir svår att vända. Därför krävs nytänkande bland ledare, 

även medarbetar bör på ett bättre sätt inkluderas i verksamhetsdrift. Ska de framtida 

utmaningarna övervinnas krävs troligtvis ett enat samarbete, med en tillåtande attityd, så att 

flera synsätt och kreativitet hålls levande.  

2. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ledare som deltar i projektet ”Hälsofrämjande 

ledarskap Gävleborg” upplever sitt ledarskap, samt vad deltagandet i projektet betytt för deras 

syn på ledarskap.  

 

2.1 Frågeställning  

- Vad innebär det att jobba hälsofrämjande på arbetsplatser?  

- Hur upplever ledare själva sitt ledarskap? 

- Vad innebär hälsofrämjande ledarskap? 

- Hur uppfattar några ledare sig själva och sitt ledarskap efter att ha deltagit i projektet 

”Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg”. 

3. Metod 
3.1 Val av ansats 

Uppsatsens fokus utgörs av sociala processer, vilka bäst beskrivs från en kvalitativ ansats 

(Kvale & Brinkman, 2009) och från respondenternas eget perspektiv. Inspiration har hämtats 

från fenomenologi, vilket är en term som eftersträvar att förstå sociala fenomen, utifrån 

respondenternas egna upplevelser och perspektiv (a.a). Den fenomenologiska inriktningen 

valdes för att den passade lämpligen in på den kvalitativa studien som genomfördes. En 

kvalitativ studie var i detta fall rimligt att välja då meningen med studien var att försöka förstå 

respondenternas livsvärld. Detta förklaras vara ”världen som den påträffas i vardagslivet och 

upplevs direkt och omedelbart oberoende av och före förklaringar” (Kvale & Brinkman, 

s.44). Trost (1997) hävdar att det är att föredra en kvalitativ studie när frågeställningen 
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handlar om att bidra till bättre förståelse av hur något är eller om att finna sociala mönster. 

Vidare förklaras det att avsikten med en kvalitativ studie är att genom intervjuerna ”förstå 

ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & 

Brinkman, s. 39).  

 

3.2 Urval  

Undersökningsgruppen i detta arbete bestod av chefer som deltagit i projektet 

”Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg”. Totalt deltog fem personer i denna undersökning; 

fyra kvinnor och en man, vilka samtliga var i åldrarna 40-60 år. Respondenterna var 

chefer/ledare inom olika typer av verksamheter, som exempelvis inom omvårdnad, utbildning 

och arbete eller samhällsbyggnad. Mängden anställda varierade hos respondenterna, där 17 

var det minsta och 33 det högsta. Anledningen till könsfördelningen var ojämn berodde på att 

det dels var fler kvinnor som deltog i projektet samt att det var fler kvinnor än män som 

tackade ja till att delta i undersökningen.  

 

Urvalet genomfördes utifrån principen för ”Purposeful sampling procedure” (Padgett, 2012). 

Det innebar att respondenterna som tillfrågats att delta, har valts ut för att de passar in i 

kontexten. Kravet var att deltagarna skulle ha deltagit i projektets alla utbildningstillfällen. 

Med hjälp av projektansvarig och följeforskaren valdes således lämpliga deltagare ut, vilka 

sedan tillfrågades om att delta i denna undersökning. Via projektets följeforskare och 

projektansvarige skickades ett 20-tal mail ut till olika chefer inom Gävle kommun. Dessa 20 

valdes ut då samtliga deltagit i projektets alla moment. De fem som sedan valdes ut att delta i 

studien var de som snabbast svarade ja till att delta. I mailet fanns ett missivbrev (se bilaga 

ett) där det förklarades om undersökningens syfte samt kontaktuppgifter till författaren av 

undersökningen. De som fick mailet kunde sedan i sin tur kontakta författaren och förmedla 

om de ville delta. Därefter bestämdes tid och plats för genomförande av intervjuer. 

 

3.3 Datainsamling  

Fem halvstrukturerade intervjuer genomfördes, vilket som Kvale och Brinkman (2009) 

uttrycker det kan liknas vid ett vardagssamtal fast med ett syfte. Halvstrukturerade frågor ska 

varken förstås som helt öppna- eller slutna, utan som ett slags mellanting (a.a). En tematisk 

intervjuguide var till hjälp, där temana utgjordes av 1) Hälsofrämjande 2) Ledarskap 3) 

Projektet 4) Hinder och möjligheter. 
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Intervjuerna ägde rum vid respondenternas egna kontor eller annan närliggande plats som de 

valde själva. Detta innebar att intervjuerna tog plats i lugna miljöer, utan övriga åhörare. 

Telefoner stängdes av och inga övriga ljud störde under intervjuernas gång. Förhoppningsvis 

har detta medverkat till att inge trygghet hos respondenterna, vilket Trost (1997) hävdar är 

viktigt att tänka på. Dessutom eftersträvades att intervjuerna skulle utvecklas som en relation 

mellan den intervjuade och den som intervjuar (a.a). Detta kan ha haft betydelse för hur 

mycket respondenterna öppnat upp sig. Intervjuerna bandades och transkriberades därefter till 

utskrifter av författaren själv. Transkriberingen genomfördes i enlighet med sex regler som 

Deborah Padgett (2012) beskriver; 1) bred högermarginal skapades i utskriften 2) i sidhuvudet 

angavs intervjupersonens namn (eller omdöpta namn) 3) frågorna som intervjuaren ställde 

markerades 4) utfyllnadsord var okej att utesluta 5) back up genomfördes och 6) filerna 

sparades på två ställen. 

 

3.4 Dataanalys 

Först lästes utskrifterna igenom ett antal gånger, samtidigt som författaren ställde frågor till 

texten: Vad säger respondenterna? Hur säger respondenterna, det de säger? Hur kan 

författaren förstå respondenternas livsvärld och hur de ser på det studerade fenomenet? Hur 

kan författaren förstå det respondenterna säger i relation till undersökningens syfte och 

frågeställningar? Parallellt med detta fördes anteckningar om sådant som dök upp under 

analysen. Författaren försökte se om det fanns några särskilda teman i materialet som stack ut 

och som Kvale (2009) uttrycker det; hitta relevant fakta. Det eftersöktes särskilda uttalanden 

som kunde ses som laddade och som innehöll meningsskapande innehåll (a.a). Det försöktes 

att se vad som fanns mellan raderna, vad sade respondenterna egentligen?  

 

Efter att ha läst igenom utskrifterna ordentligt och gjort anteckningar, klipptes utskrifterna 

isär i delar. Sedan sorterades dessa delar och mindre textbitar på så vis att de som påminde om 

varandra klustrades ihop till olika teman; hälsofrämjande, ledarskap, projektet samt hinder 

och möjligheter. Ett exempel på dessa mindre textbitar var: ”Det som jag kan säga med 

projektet är egentligen att den har fördjupat insikten om att man är på rätt väg”. Detta 

exempel ledde fram till temat ”projektet”. Andra textbitar som ledde fram till temat ledarskap 

kunde se ut som följande: ”Man hjälper till det där det behövs, pekar med hela handen där 

det behövs. Jag kan inte vara på ett sätt mot alla utan det gäller för mig att hela tiden försöka 

göra det bästa för individen”. Därefter reviderades analysen genom att återigen söka 

kopplingar och relationer mellan studiens syfte, frågeställningar och de framväxande temana. 
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De olika temana som skapades har tillåtits strukturera resultatkapitlet genom att användas som 

underrubriker. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

I enighet med Vetenskapsrådet (2002) skickades ett missivbrev ut till respondenterna en tid 

innan själva intervjuerna genomfördes. Detta brev innehöll information om undersökningen i 

stort, syfte, metod, hur lång tid intervjun skulle ta, hur informationen som de lämnade ut 

skulle behandlas samt om deras anonymitet i undersökningen. Därmed anses 

informationskravet ha tillgodosetts. I samma brev förklarades det för respondenterna att deras 

medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Även inför 

intervjuernas genomförande återupprepades undersökningens syfte, respondenternas 

medverkan och anonymitet samt möjlighet till att avbryta sin medverkan om de så skulle 

vilja. Materialet som användes i denna undersökning har förvarats på ett sätt där endast 

författaren haft tillgång till det, detta för att kunna säkerställa att ingen obehörig ska kunna 

komma åt dem. Respondenternas namn avkodades och de har istället blivit tilldelade fiktiva 

namn så det inte går att spåra vem som sagt vad.  

 

4. Resultat 
4.1 Hälsofrämjande  

Respondenternas uppfattningar om vad hälsofrämjande- och hälsofrämjande arbetsplatser är, 

rörde främst ”välmående” och ”främjande av hälsa”. Vad det handlar om, är att skapa goda 

förutsättningar för medarbetare och att se människan som en helhet, som integrerar både 

fysiska- och psykiska aspekter. Istället för att rikta fokus mot människokroppen i dess allt 

mindre delar som i ett medicinskt perspektiv, krävs fokus på helhet, där sociala relationer och 

sammanhang runt omkring personen inkluderas likt ett salutogent synsätt, där hela individen 

lyfts fram och fokus ligger på att synliggöra de faktorer som främjar hälsan hos individen. 

Respondenterna exemplifierade med att det inte går att hålla isär yrkesliv och privatliv utan 

dessa båda sfärer går in i- och överlappar varandra. Vad som händer i den ena sfären får 

betydelse för den andra och vice versa. Nina förklarade vad hälsofrämjande innebar för 

henne: 

 

”Ja, det som främjar hälsan. Och hälsan för mig handlar om balans och helhet, så det är hela 

personen inte bara den fysiska eller den psykiska utan lite det här KASAM, känsla av 

sammanhang att man befinner sig i balans med sig själv och det omkring sig” (Nina). 
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Nina berättade hur hon försöker att skapa en ”känsla av sammanhang” bland medarbetarna. 

Genom sitt ledarskap försöker hon forma förutsättningar för medarbetarna att känna 

exempelvis glädje, trivsel och en känsla av sammanhang. Mår medarbetarna bra stärks 

därmed också deras kapacitet att prestera bra på arbetsplatsen. Mår medarbetarna däremot 

dåligt, kan det istället bidra negativt för arbetet.  

 

”… att ha den här förståelsen för att det går inte att särskilja yrkesliv och privatliv. Har jag 

problem hemma oavsett vad det är för problem, eller har jag några fysiska åkommor som gör 

att jag inte mår bra då gör jag ett sämre arbete när jag är på jobbet också” (Anita). 

 

Därför går det inte att skilja på yrkesliv och privatliv. De som ledare måste se hela människan, 

helheten, och ha en förståelse för att privatlivet kan påverka medarbetarnas arbetskapacitet. 

Respondenterna betonade vikten av att befinna sig i en slags balans både på arbetet och i det 

privata. Detta hävdade respondenterna gällde såväl för dem som ledare men även för deras 

medarbetare. Hälsofrämjande kan handla om att ”hjälpa personalen hitta arbetsglädje, hitta 

friskfaktorer i verksamheten och fokusera på det som redan är bra, lyfta upp dessa och bygga 

vidare på dem, förklarade Per. Respondenterna berättade att de ofta försöker fokusera på det 

som är positivt istället för det som är negativt. Likt ett salutogent synsätt, där fokus ligger på 

det friska. Nina berättade att frågan – ”vad är det bästa som hänt sedan vi sist sågs? ” ofta 

inleder hennes personalmöten. Att fokusera på det positiva blir mer konkret om det utgör 

utgångspunkt för fortsatta förhandlingar. Dessutom blir det en uppmuntran och en påminnelse 

om det som faktiskt fungerar bra. Likaså betonade Anja att hon försökte ”fånga upp” det 

positiva som personen redan har och uppmuntra det, som ett sätt att försöka arbeta för att 

förstärka den positiva sidan, det som faktiskt fungerar bra. Det förklarades av respondenterna 

att genom fokusering på det positiva kan en känsla spridas bland medarbetarna att de faktiskt 

kan sitt arbete och att det de gör är bra, vilket kan generera till trivsel och göra det enklare att 

hantera det negativa på arbetsplatsen.  

 

Nina framhöll att `skratt´ kan känneteckna en hälsofrämjande arbetsplats. Att människorna 

som arbetar där ser fram emot att gå till arbetet. Det som sker på arbetsplatsen bidrar till att 

skapa glädje och det kan i bästa fall bli till en uppåtgående positiv spiral, där det ena 

förstärker det andra. Nina fortsatte att utveckla sina tankar om en hälsofrämjande arbetsplats. 

Vad som krävs är tydlighet kring vad som ska göras och utrymme för reflektion, diskussion 

och dialog. Detta var något Nina försökte implementera via arbetsplatsträffarna som hon har 
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med sin personal. Dialog och samtal kan uppmuntras genom att ställa frågor, som 

medarbetarna sedan kan diskutera och reflektera kring, berättade Nina. Samtliga respondenter 

tog upp vikten av tolerans och att det ska finnas en öppenhet på arbetsplatsen. En annan viktig 

sak som respondenterna poängterade var att medarbetarna ska känna att de kan säga saker, 

både negativa och positiva. Att det finns en ”mognad” i gruppen så att medarbetarna kan vara 

ärliga mot varandra och det ska finnas en tolerans för varandra som kollegor. Även om de har 

olika åsikter är det bra att försöka fokusera på varandras ”starka” sidor istället för att se 

svagheterna.  

 

”Man vågar berätta saker och ta upp både problem och saker man gör bra och att man 

faktiskt får göra det. Man får ta upp och berätta saker som man gjort bra så att man inte blir 

nedtryck för det. Och att man vågar ta upp saker som faktiskt är ett problem så att man kan få 

ett stöd i det. Det tror jag är viktigt, de bitarna” (Per). 

 

Respondenterna betonade vikten av att tillåta misstag och att det finns en rak kommunikation 

och öppen dialog. Genom att betona att det är okej att göra ”fel” kan en trygghetskänsla 

förhoppningsvis infinna sig hos medarbetarna. Detta kan i sin tur stärka medarbetares mod till 

öppen dialog och kommunikation med ledaren, istället för att vara rädd för att ”chefen” ska bli 

arg.  

 

”Jag säger ofta att det är tillåtet att göra fel, det tror jag är viktigt att personalen får känna 

att av felen så lär vi oss jättemycket” (Anja). 

 

Arbetsplatsens utformning, det vill säga ergonomiska stolar, höj- och sänkbara bord och så 

vidare ansåg respondenterna också vara viktig för den fysiska hälsan. Medarbetarnas 

möjligheter att påverka sitt arbete framhölls vara en av de viktigaste faktorerna för psykiskt 

välbefinnande. Att till exempel föra fram behov av flextid och att det kan vara okej att kanske 

sluta tidigare någon dag för att exempelvis hämta barnen i skolan, samt att medarbetare själva 

kunde styra över sina arbetsuppgifter någorlunda. Detta förklarade respondenterna kunde ha 

en positiv inverkan på hälsan då det ger en känsla av möjlighet till påverkan.  

 

4.2 Ledarskap 

Respondenterna berättade om hur de uppfattar sin roll som ledare, och framhöll att 

ledarskapet kan se lite olika ut och är anpassat efter vilken grupp och vilken situation de 
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befinner sig i. I vissa situationer kan det behövas att ”peka med hela handen”. I andra 

situationer krävs av ledaren att kunna ”lyssna aktivt” och vara ”där och stötta”. 

Respondenterna betonade att det är deras roll som ledare att ”styra så att det fungerar” på ett 

bra sätt för alla medarbetare. En respondent sade att ledarskapet kan påminna om en kurators 

arbete. Då blir det viktigt att lyssna aktivt så att medarbetare känner sig hörda och inte 

ignorerade. På det sättet kan ledare, förklarade Anita, få med dem ”lättare på tåget” och 

arbeta tillsammans mot samma mål. Respondenterna berättade vidare att de ofta delegerar och 

lämnar över ansvar till sina medarbetare som ett sätt att få dem att växa och lära sig själva. En 

respondent sade att dennes medarbetare uttryckt förnöjsamhet med att ”driva frågorna” och 

de vill gärna styra mer.  

 

”Jag kan utöva ett slags ledarskap med en grupp som jag inte gör med en annan grupp, det 

beror på gruppen och vart de ligger utifrån vad vårt uppdrag är också. Jag lämnar mycket till 

individen själv att tänka ut och pyssla kring själva för jag tror att människor förändrar sig 

själv” (Nina). 

 

Några respondenter uttryckte att det var svårt att sätta ord på deras roll som ledare då de 

förklarade att det ibland kunde vara svårt att vara just en ledare. De berättade att det 

administrativa arbetet tog mycket av deras tid, vilket ledde till upplevelsen av att de inte 

kunde leda personalen på det sättet de helst ville.  

 

”Det är ju det jag vill, jag vill ju jobba som en ledare, jag vill kunna vara med i 

verksamheterna och försöka styra det framåt och utveckla och sådana saker. Tyvärr så ser 

det inte riktigt så ut i vår förvaltning, utan vi blir mer och mer chefer och mindre och mindre 

ledare” (Anita). 

 

Respondenterna skildrade hur de trodde att deras anställda ser dem som ledare, och de 

förklarade att de tror sig vara omtyckta och att deras medarbetare ser dem som bra ledare. 

Några respondenter hade även tagit del av vad deras medarbetare sagt om dem som ledare när 

det varit medarbetar-undersökningar och i dessa undersökningar hade det visat sig att 

medarbetarna ville att deras ledare skulle vara mer närvarande. Respondenterna berättade att 

de hoppas att deras medarbetare känner sig trygga och att de vet att de kan komma och prata 

med dem om så behövs. Samtliga respondenter berättade även att de hade ett lågt 

sjukskrivningstal och att de för kontinuerliga diskussioner kring hälsa med medarbetarna. 
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Anita belyste också att medarbetarna tycker olika. Vissa vill ha en chef som styr mer medan 

andra vill ha någon som lämnar över mer ansvar till medarbetarna. Det framgick också att 

begreppet ”närvarande” uppfattas olika bland medarbetare. Detta kan försvåra för ledarna att 

vara ”närvarande” då det finns olika viljor. Anita förklarade:  

 

”Vissa vill att man ska vara där varje dag medan andra säger att det viktigaste är att hon 

svarar i telefon” (Anita). 

 

Nina berättade att hon frågade sina medarbetare om sitt ledarskap. Hon skickade ut formulär 

till dem att fylla i. Utifrån detta har hon kunnat få en bild av hur medarbetarna uppfattar henne 

som ledare och hon sade att de beskriver henne som ”tydlig”, ”varm”, ”bryr sig om 

verksamheten”, ”kompromissvillig” och ”krävande”. Hon berättade vidare att kraven hon 

ställer handlar om att hon tror på sina medarbetare och att de ska klara av de krav hon ställer.  

 

”Krävande också är jag tydligen (skratt), men för mig är det så att man ställer inte krav på 

människor man inte tror på. Och dom man tror på då ställer man krav” (Nina). 

 

Tolerans och öppenhet beskrevs som ledstjärnor i hälsofrämjande ledarskap. Vikten av att 

”lyssna” på medarbetare och kompromissa med dem, återkommer respondenterna till flera 

gånger. Anita exemplifierade med en situation då medarbetaren och hon själv inte tycker lika. 

Då kan hon göra något som medarbetaren vill så att medarbetaren i sin tur gör något som hon 

vill. Detta kan bidra till en känsla av att medarbetare blir ”hörda” och att de faktiskt kan 

”påverka” sin arbetssituation.   

 

”För mig är det lite mer att man i alla fall som medarbetare har möjlighet att påverka sitt sätt 

att arbeta och sin egen hälsa och få stöd i det, då tycker jag att det är hälsofrämjande” (Eva).  

 

Att sätta ”tydliga mål” och att de ”tillsammans” med medarbetare ska uppnå målen, 

förklarade Anja som viktigt. Medarbetarna och ledaren ska ”arbeta mot samma mål”, även 

om de har olika uppgifter så är slutmålet detsamma. Genom att arbeta tillsammans mot 

samma mål kan det stärka bandet mellan ledaren och medarbetarna och skapa ett engagemang 

från båda hållen hävdade respondenterna. Respondenterna såg sitt ledarskap som 

betydelsefullt för de anställdas hälsa. Eva berättade att det var viktigt för henne att hennes 

medarbetare känner att de kan ”lita” på henne som ledare och chef. Om en ledare skulle 
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ignorera sin personal, inte lyssna eller att bara fokusera på det som är negativt eller att de 

själva sitter och klagar mycket, skulle detta kunna resultera i negativ spiral som skapar ohälsa, 

sjukskrivningar och vantrivsel. Det är viktigt att prioritera de anställda. Inte bara ”köra på” 

utan hon ibland måste vara den som ”bromsar” och ser till att alla är med, sade Eva.   

 

”… jag skulle ju kunna vara som så att jag bara snäser av allihopa eller bara att jag struntar 

i fullständigt vad de säger för någonting. Och då börjar de må illa, antingen så söker de sig 

härifrån eller så blir de sjuk” (Per). 

 

Det är viktigt att som ledare vara trygg i sig själv och att trivas med sitt jobb och rollen som 

ledare och vad det innebär förklarades det. Nina framhöll att hon ser det som viktigt att både 

ledaren och personalen är engagerade och ser en meningsfullhet med sitt arbete; att 

delaktighet har betydelse för både arbetsplatsen och själva arbetet. Det är faktorer som kan 

skapa en känsla av sammanhang, att det en individ tillför är viktigt och att den behövs.  

 

”Att människor kan påverka och att de känner sig värdefulla, och att det de gör är värdefullt 

och meningsfullt tror jag är väldigt viktigt” (Nina). 

 

Respondenterna berättade att det finns en skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. De 

uttryckte det som att en chef kan i princip vem som helst vara, vilket enligt respondenterna 

innebär att ”ha hand om det administrativa”, ”nästan ge order”, ”styra över verksamheten” 

och följa ”lagar, regler och resurser som finns”. En ledare är mer till för medarbetarna, få 

dem att bli ”engagerade” och känna sig ”värdefulla” för verksamheten, att se till att ”varje 

individ mår bra” och gör sitt yttersta på arbetet samt att ”få med sig medarbetarna på tåget”. 

 

”Chef det är mer det formella för mig, ledare det så jag är, det är det jag gör liksom. Men att 

vara chef då har jag ett ansvar för alla lagar men som ledare har jag ett ansvar för 

människorna” (Eva). 

 

Respondenterna uttryckte ett behov av stöd och särskilt när det gällde den administrativa 

delen av arbetet som chef. De sade att det ” administrativa arbetet ökar” och det har en 

negativ inverkan på respondenternas möjligheter att vara ute bland medarbetarna. Dock, 

framhävde några av respondenterna, att det handlar om att prioritera, att välja att sätta det 

administrativa arbetet i andra hand och prioritera medarbetarna.  
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Anja var den enda respondenten som uttryckte att hon fick mycket stöd. Hon berättade bland 

annat att hon hade hjälp av assistenter (som kunde ta viss administrativt arbete), 

arbetsterapeuter och lokalansvarig. Hon ansvarade inte över någon budget och kunde därmed 

tillbringa tid bland sina medarbetare, vilket hon uttryckte var viktigt för henne. Det är där hon 

ville vara. Den kontakten var väldigt viktig för att forma goda arbetsförhållanden för 

medarbetarna. Genom att vara ute bland medarbetarna får Anja en tydlig bild av vilka 

problem de stöter på och det blir således lättare för henne att lösa dem. Att inte ha 

budgetansvar ses dock inte uteslutande som en fördel, utan kan också vara problematiskt 

framhöll Anja. Att alltid behöva kontrollera med sin chef om det är rätt att göra si eller så på 

grund av exempelvis budgeten, upplevdes som något av ett hinder för hennes ledarskap.  

 

”Vi har otroligt bra stöttning så att vi kan vara ute jättemycket i våra grupper, alltså 

personalgrupperna, rent fysiskt är vi där ute, det är sällan vi sitter på kontoret en hel dag och 

det gör ju att man får ganska nära kontakt” (Anja). 

 

Ibland kunde det kännas som att medarbetarna och respondenternas chefer förväntade sig att 

respondenterna i sin ledarroll ska ”ge och ge”. Även som ledare finns behov av stöttning och 

”påfyllning av energi”, framhöll respondenterna. De uttryckte att stöttning av olika slag var 

viktigt även för dem som ledare. Detta handlade om stöd från chefen, ledningsgrupper eller 

basgrupper som bestod av andra chefer i liknande position. I dessa ”grupper” kunde de byta 

erfarenheter med varandra och få hjälp om så behövdes. Denna stöttning förklarades vara av 

stort värde för respondenterna i deras arbete och deras roll som ledare.  

 

4.3 Projektet 

Samtliga respondenter deltog i alla moment som projektet erbjöd och alla uttryckte sig 

positivt om projektet ”Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg”. Framförallt gav deltagandet 

bekräftelse på att vara ”på rätt spår”. Respondenterna var nöjda med sin medverkan i 

projektet och såg positivt på vad projektet avser att göra. Det betonades att det material som 

respondenterna blivit tilldelade ingav trygghet och att de hade fått något att luta sig mot 

gällande hälsofrämjande ledarskap. Projektet beskrevs inte som något banbrytande med ny 

kunskap utan upplevdes av respondenterna som ett bra forum att träffa andra ledare, föra 

dialog, förnya kunskapen och få ny energi till att arbeta vidare med hälsofrämjande på 

arbetsplatserna. Det upplevdes som en trygghet att föra dialog med andra ledare, då detta 

ingav en känsla hos respondenterna att de ”arbetar på rätt sätt”. Det förklarades att projektet 
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lyfte fram den kunskap som finns i ”bakhuvudet” som en slags påminnelse för 

respondenterna. Anja berättade att hon numera kände sig säkrare när hon pratade om hälsa 

med sina medarbetare efter att ha deltagit i projektet.  

 

”Det lyfter upp saker till ytan att man vet ja just ja, det är så ska det vara, man tänker att nu 

måste jag göra saker på det sättet” (Per). 

 

Framförallt var det givande att träffa andra chefer i länet, sade respondenterna. Att kunna byta 

erfarenheter mellan varandra sågs som något värdefullt och högt uppskattat. 

 

 ”Det är nästan ett måste att ha ett fritt forum där man kan prata om saker som ledarskap som 

vissa kanske tycker är lite luddigt att sitta och prata om en hel dag. Men för mig ger det mig 

lite bränsle att kunna gå vidare sen och göra de saker som jag vill göra” (Nina).   

 

Projektet bidrog med ny energi till att vilja arbeta hälsofrämjande och att det ökade deras 

förståelse, vikten av att arbeta med hälsofrämjande insatser. Några respondenter hade kunskap 

om hälsofrämjande ledarskap sedan tidigare, genom att ha deltagit i andra projekt, varit på 

kurser eller andra utbildningar. Nina sade att projektet kan innebära olika mycket för olika 

deltagare.  

 

4.4 Hinder och möjligheter  

Samtliga respondenter, förutom Anja, upplevde att tillgång till tid, resurser och särskilt 

ekonomiska resurser var ett hinder för att utöva det ledarskap som de helst ville. Om Anja har 

bra idéer förklarade hon att hennes chef skulle stötta henne i genomförandet och bidra med 

nödvändiga resurser. Med tid och engagemanget blir det svårare, säger Anja. Detta kan hindra 

henne från att prioritera det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Övriga respondenter såg 

gärna att de hade mer resurser så som tid och ekonomiska möjligheter, och att de kunde vara 

ute mer bland medarbetarna. Det administrativa arbetet sågs genomgående som det stora 

hindret. Det tar för mycket tid. Respondenterna ville hellre ägna tid bland medarbetarna och 

inte bakom en dator. Administration ingår dock i arbetsuppgifterna och då handlar det om att 

prioritera, förklarade Nina. Vinsterna med hälsofrämjande ledarskap är oändliga, sade 

respondenterna. Om detta fungerar på ett gynnsamt sätt, mår medarbetarna bra och om de 

känner ett välbefinnande kommer även arbetet att utföras bra vilket i en förlängning främjar 

såväl hälsa som organisationen.  
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”Möjligheterna, de helt enkelt gränslösa för människor, tror jag, kan åstadkomma hur mycket 

som helst bara de vill det och mår bra i det” (Nina). 

 

7. Diskussion  
7.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att respondenterna framförallt upplevde det som sin uppgift att stärka det 

positiva och friska vid de arbetsplatser där de är verksamma, alltså stärka det som fungerar 

bra. Det är alltså så hälsofrämjande ledarskap kan bidra till att främja hälsan bland 

medarbetare, vilket även bekräftas i proposition 2007/08:110  samt tidigare forskning 

(Wreder, 2008). Givetvis måste även problem hanteras, men i relation till medarbetare tycks 

det dock handla om att uppmuntra och förstärka de moment som medarbetarna uppskattar. 

Detta kan få de anställda att må bra och känna en positivitet kring arbetet som ett svar på den 

bekräftelse och uppmuntran de möts av. Dellve, et al (2007) bekräftar att uppmuntran har stor 

betydelse för de anställda, och argumenterar för att uppmuntran ska ses som en faktor som 

kan bidra till minskad sjukfrånvaro bland de anställda. Projektet ”Hälsofrämjande ledarskap 

Gävleborg” verkar också lägga vikt vid att se till det positiva i verksamheterna och förstärka 

detta, som ett sätt att arbeta med hälsofrämjande ledarskap (Gävle kommun, 2010). 

 

Något som framhölls som viktigt i resultatet var att se till ”helheten”; att hälsa inte 

uteslutande handlar om fysisk kroppslighet, utan att den psykosociala biten måste inkluderas. 

Detta tog sig flera uttryck, till exempel betonades vikten av att inte särskilja privat- och 

arbetsliv utan att försöka ha en förståelse för att dessa båda sfärer överlappar varandra och går 

in i varandra. När medarbetare mår bra privat, stärks deras prestationsförmåga på arbetet i 

positiv riktning och vice versa om medarbetarna mår dåligt. Menckel & Östblom (2000) lyfter 

fram just att arbete och privatliv hör ihop. Resultatet visade att det också är viktigt att finna en 

slags balans mellan arbete och privatliv. Detta gällde såväl för ledarna själva, som för deras 

medarbetare. I resultatet antyddes att sjukskrivningssiffror kan stävjas av ett gott ledarskap. 

Detta styrks av Eriksson et al, (2008) och Dellve et al, (2007). Vidare beskriver Lindberg & 

Vingård (2012) att vad som karaktäriserar friska arbetsplatser är rättvisa-, närvarande- och 

engagerade ledare. För att ledarskap ska främja hälsan krävs dessutom deltagande, empati och 

kommunikation, vilket innebär att gruppen anställda får tillgång till ökad grad av ansvar och 

autonomi. Ständigt pågående dialog kan med andra ord ses som viktig. Det gäller även för 
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Dellve et al, (2007), som visat att med uppmuntran, respekt och belöning går det att minska 

sjukfrånvaron bland anställda. Låga sjukskrivningstal kan därmed ses som ett tecken på 

hälsofrämjande ledarskap, vilket även bekräftades i denna studies resultat.  

 

Ledarna i denna studie var införstådda i att deras agerande har betydelse och att de är i stånd 

att påverka medarbetarnas hälsa/ohälsa. Resultatet visade att vad som krävs för att agera som 

god ledare är att: 1) samarbeta med de anställda 2) lyssna 3) visa och skapa engagemang 4) ge 

anställda möjligheter att påverka sin arbetssituation samt 5) kompromissa. Tidigare forskning 

(Lindberg & Vingård, 2012) hävdar att ledarskapet har stor betydelse för de anställdas hälsa. 

Eriksson et al, (2010) och Wolvén (2000) beskriver att det ingår i en ledares roll att engagera 

de anställda samt att skapa arbetsglädje och motivera personalen, vilket även stämmer 

överens med de tendenser som framkom i resultatet. Genom att ledare fokuserar på de 

anställdas behov formas en bra arbetsmiljö hävdar Wreder (2008) och exemplifierar hur det 

uppnås genom att sätta tydliga mål, skapa engagemang, god kommunikation samt 

påverkansmöjlighet för medarbetarna.  

 

Kommunikation trädde fram som en förenande länk i denna studie. I Statens Folkhälsoinstitut 

(2011) och Eriksson, et al (2008) lyfts delaktighet och möjlighet till påverkan fram som 

viktiga komponenter för skapandet av god arbetsmiljö. För att möjliggöra detta krävs goda 

förutsättningar för att kommunikationen flödar i alla riktningar. Resultatet visade att ledarna 

är måna om att etablera delaktighet och meningsfullhet. Flera respondenter exemplifierade 

hur de överlåter ansvar till medarbetare. I en jämförelse med tidigare studier (Eriksson et al, 

2008) kan detta tyda på att respondenterna i denna studie har goda förutsättningar för att 

främja hälsan på arbetsplatserna; de skapar goda arbetsmiljöer på de olika arbetsplatserna. 

Detta sker till exempel genom att respondenterna (ledarna) är väl införstådda med vikten av 

hur deras ledarskap speglar sig i medarbetarnas hälsa.  

 

Ytterligare tre viktiga karaktäristika som påtalades i den här studien är att ledare ska vara 

tydliga, toleranta och öppna. På ett ungefär överensstämmer detta med vad Wreder (2008) 

visat: Genom att sätta tydliga mål, skapa engagemang och ge anställda möjligheter att påverka 

sin arbetssituation kan deras hälsa påverkas positivt. I en förlängning medverkar detta till att 

skapa en god arbetsmiljö och är således viktiga delar i ledares arbetsuppgifter. Resultatet 

antydde att hälsofrämjande arbetsplatser kan kännetecknas av ”skratt” och ”arbetsglädje”. 

Genom att ledare lägger fokus på det som är positivt, friskt och som faktiskt fungerar bra i 
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verksamheten skapas arbetsglädje och trivsel bland medarbetarna, vilket i sin tur kan resultera 

i en uppåtgående positiv spiral. Proposition 2007/08:110 styrker respondenternas arbetssätt 

genom att resonera kring vikten av att stärka de positiva faktorer som finns på arbetsplatser. 

Wolvén (2000) uttrycker i klartext att det ingår i en ledares roll att skapa arbetsglädje. 

Även om ledarna som medverkat i denna studie framhöll betydelsen av att få syn på 

möjligheter och rikta fokus mot det positiva så händer det också att de brottas med olika 

hinder. Hindren får inte vara så påtagliga att de motverkar möjligheterna till ett 

hälsofrämjande ledarskap. De allvarligaste hindren utgörs av brister i tillgång av tid och 

resurser. Detta bekräftas även i tidigare forskning (Skagert, 2010). Resultatet visade att frågan 

om tidsbrist delvis kan relateras till hur enskilda chefer väljer att inrikta och prioritera sina 

insatser. Med risk att bidra till ett förenklande resonemang tenderar vissa ledare att prioritera 

sina medarbetare samtidigt som andra ledare prioriterar administrativt arbete. Att inte hinna 

med den administrativa delen, som upplevs öka över tid, ses som ett sätt för chefer att indirekt 

hantera den stress de brottas med. Troligtvis är det en god idé att ge mer stöd till ledare.  

 

Ledarna upplevde stöd i sina ledningsgrupper/basgrupper men efterlyste stöd i andra former 

såsom i administrativt arbete och resurser. Detta för att kunna vara ute bland medarbetarna 

mer. Eriksson et al, (2010) har funnit att chefer behöver stöd. Detta kan ske i form av 

reflekterande samtal i grupper och nätverk så att cheferna kan finna hjälp hos varandra. Det 

aktuella projektet ”Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg” kan förstås som ett exempel på ett 

sådant forum, där ledarna fick möjlighet att använda varandra i en dialog för att slipa och 

förfina sina kunskaper samt känna ett stöd hos varandra. 

 

Att vaska fram en eller några få gyllene regler som garanterat leder fram till hälsofrämjande 

ledarskap är inte lätt. För att göra det kan fler studier behöva genomföras. Dock framträder 

”öppenhet” och ”tolerans” som två viktiga ledstjärnor i resultatet, liksom Wolvén (2000) 

beskriver egenskaper ur den demokratiska ledarstilen. Där betonas också vikten av delaktighet 

och uppmuntran. I resultatet framgick att det sällan gick att uteslutande förhålla sig till endast 

en typ av ledarstil. I tanken går det att föreställa sig olika typer av ledarskap och hur enskilda 

ledare varierar situationellt mellan olika former och stilar. Ett situationsansanpassat ledarskap 

rymmer flera styrkor (Nortuhouse, 2010) och formas delvis utifrån de anställdas behov och 

rådande situation. Ledarsstilen är lätt att förstå sig på och kan anpassas till olika situationer 

vilket gör den mer lämplig att använda sig av, jämfört med en ledarstil som endast förhåller 

sig till ett sätt att vara. Ett situationsanpassat ledarskap formas dels utifrån var ledaren 
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befinner sig och dels utifrån var individerna befinner sig, vilket respondenterna uppfattade att 

de gjorde eller försökte göra. Flexibelt ledarskap kan ses som ett situationsanpassat ledarskap 

och är det mest effektiva sättet att leda på (Wolvén, 2000).  

 

Ledarskapsstil har mycket att göra med huruvida chefer agerar hälsofrämjande eller inte. 

Både den demokratiska och den situationsanpassade ledarstilen beskriver egenskaper som kan 

kopplas ihop med vad resultatet funnit vara hälsofrämjande egenskaper hos en ledare. Som 

exempelvis nämns att ledare ska vara tydliga, deltagande, toleranta, öppna och engagerade. 

Samtliga egenskaper nämndes även i resultatdelen och av Wolvén (2000) samt Lindberg & 

Vingård (2012), vilket tycks tyda på att respondenterna i denna studie använder sig av en 

demokratisk- eller situationsanpassad ledarstil.  

 

Resultatet visade att respondenterna i studien försöker ”leda hälsofrämjande”. De säger sig 

tycka att detta är viktigt för medarbetarna och även för dem själva. Det gick att utläsa i 

resultatet att projektet ”Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg” har bidragit till en känsla av 

större säkerhet i rollen som ledare. Detta torde vara en viktig faktor för att kunna agera som 

en bra ledare. Respondenterna gav uttryck för att vara nöjda med deltagandet i projektet, att 

det har varit betydelsefullt för dem på olika sätt. Exempelvis att de fått möjlighet att träffa 

andra ledare som kan befinna sig i liknande situationer. Även om projektet inte bidragit med 

någon ny banbrytande kunskap så är inspirationen till att arbeta hälsofrämjande återuppväckt. 

Med projektet har ett fora för dialog öppnats, där ledare kan ventilera tankar och idéer kring 

ledarskap med likasinnade. Genom detta forum kan ledare ladda sina batterier och väcka ny 

energi till ett aktivt hälsofrämjande ledarskap.  

 

Projektet bedöms ha en viktig funktion att fylla för de som deltar och påverkar troligen 

deltagarna i viss mån och ger en slags stöttning till ledarna, vilket efterfrågas av Eriksson et 

al, (2010), det vill säga att chefer behöver stöd i form av andra ledare. Det skulle kunna vara 

en god idé att utforska projektets effekter på längre sikt, - om ledarna implementerat någon 

typ av hälsofrämjande ”ändring” på arbetsplatsen? Dock verkade respondenternas 

arbetsplatser vara ”friska” med låga sjukskrivningstal och de chefer och ledare som verkligen 

behöver kunskap om hälsofrämjande arbete och ledarskap kanske inte väljer att delta i ett 

hälsofrämjande projekt. Fortsatt forskning inom området bedöms nödvändig. Även 

medarbetare kan behöva komma tilltals och berätta om sin syn på hälsofrämjande arbete. 

Något respondenterna återkom till i denna studie var betydelsen av att se till ”helheten”. Inom 
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folkhälsovetenskap behövs fördjupade kunskaper om hur det sociala och psykiska ska förstås 

som relaterat till fysiska aspekter på hälsa och tvärtom. Det bedöms vara viktigt för chefer 

(och anställda) att förstå detta för att på bästa sätt kunna främja hälsan på arbetsplatser.  

 

7.2 Metoddiskussion   

För denna studie användes en kvalitativ ansats, vilket ansågs vara mest passande utifrån att 

avsikten med uppsatsen var att få en djupare förståelse för hur ledare uppfattar sitt ledarskap. 

Detta bekräftas av Kvale och Brinkman (2009) som hävdar att en kvalitativ studie med 

halvstrukturerad intervjuform kan bidra till att förstå intervjupersonens upplevelser av det 

studerade ämnet. Den halvstrukturerade intervjuformen tillåter att intervjupersonerna berättar 

om sina upplevelser, uppfattningar av det studerade fenomenet, vilket också blev fallet. En 

fördel med att välja halvstrukturerad intervju är att det går att ställa följdfrågor till 

intervjupersonerna om något är oklart och behöver förtydligas.  

 

En svaghet med kvalitativa studier är att det inte är så lätt att göra studierna generaliserbara då 

det inte förekommer lika många respondenter som exempelvis vid en kvantitativ studie. Dock 

vägs detta upp av att en kvalitativ metod kan bidra med att berika kunskapen, genom att 

intervjuaren får en djupare inblick och en mer informations- och en detaljrik berättelse 

(Patton, 2002), vilket kan vara svårare att uppnå i en kvantitativ studie. Det var även en av 

anledningarna till att en kvalitativ metod valdes för denna studie.   

 

Då resultatet av denna studie bekräftar mycket vad tidigare forskning säger om ledarskap och 

hälsofrämjande ledarskap torde denna studie också kunna räknas som generaliserbar och 

således användbar. Sandelowski (1986) skriver om problemen med stringens i kvalitativ 

forskning och lyfter fram bland annat ”credibility” och ”fittingness” som kan visa på att 

studien är generaliserbar. Denna studie kommer att förmedlas till projektet ”Hälsofrämjande 

ledarskap Gävleborgs” följeforskare samt projektansvarig och förhoppningsvis kan studien 

fungera som ett underlag eller inspirationskälla för fortsatta studier i detta samt framtida 

projekt rörande hälsofrämjande ledarskap. Studien kan också vara ett framtida projekt att 

bygga vidare på med fokus på ledarskapsstilar och dess betydelser. Det hålls inte som 

osannolikt att personer med erfarenhet av ledarskap kan känna igen sig i berättelserna. Detta 

talar för studiens möjlighet att fungera som utgångspunkt för utbyte av tankar, idéer och 

erfarenheter; en inspirationskälla att bygga vidare från. Något som kan ses som en svaghet i 

denna studie är att det endast gjordes intervjuer med ledare och inte deras medarbetare. Att 
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intervjua medarbetare skulle ha kunnat bidra med en annan bild av det studerade fenomenet, 

då de kanske uppfattar saker och ting annorlunda än respondenterna. Med detta i åtanke kan 

det därför vara en god idé att göra fortsatta studier för att kunna höra med medarbetarna och 

få deras perspektiv och uppfattningar.  

 

Slutsats 
Denna studie visar konkreta exempel på hur ledare kan främja hälsa på arbetsplatser. Det är 

genom att agera god ledare som arbetsmiljön kan påverkas. Det handlar om att; lyssna, agera 

tolerant, samarbeta med medarbetarna samt skapa engagemang. I en förlängning leder detta 

till att sjukskrivningar på arbetsplatsen minskar. Hälsofrämjande ledarskap i praktiken handlar 

framförallt om att synliggöra det som fungerar i verksamheten och uppmuntra medarbetarnas 

insatser. Genom att fokusera på det positiva motarbetas det negativa. Ledarna i denna studie 

upplevde att deras ledarskap har stor betydelse för medarbetarnas hälsa. Projektet de deltagit i 

upplevdes som ett stöd och bidrog till att stärka ledarnas säkerhet kring hur de utöver sitt 

ledarskap på ett främjande vis.  

 

Fortsatta studier inom detta ämne behövs för att skapa dialog bland ledare till hur ett 

hälsofrämjande ledarskap ter sig och används på bästa sätt.   
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Bilagor:  

Bilaga ett: Intervjuguide 

Bilaga två: Missivbrev 



Hej!  
 
Jag heter Maria Vidman och går min sista termin i det hälsopedagogiska programmet. Inom 
ramen för hälsopedagogisk utbildning vid Högskolan i Gävle genomförs i sista terminen 
examensarbeten. Under höstterminen 2012 kommer en uppsats på C-nivå i ämnet folkhälsa att 
skrivas som handlar om hälsofrämjande ledarskap och dess innebörd för ledare.  
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ledare som deltar i projektet ”Hälsofrämjande 
ledarskap Gävleborg” upplever sitt ledarskap samt vad deltagandet i projektet betytt för hur 
ledarna ser på sitt ledarskap. 
 
För att få mer kunskap inom ämnet skulle jag därför vilja intervjua dig som jobbar som ledare 
eller chef och som deltar i projektet ”Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg”. Jag har full 
förståelse för att er tid är knapp och därför kan jag ta mig till ditt kontor, eller annan plats som 
du anser vara lämplig för att genomföra en intervju. Själva intervjun kommer att ske vid ett 
tillfälle och den är beräknad att ta omkring 30 minuter att genomföra.  
 
Deltagandet är frivilligt och du kommer att vara anonym, samtliga uppgifter som du lämnar 
till mig kommer att behandlas konfidentiellt genom att dina uppgifter avkodas i samband med 
utskrift av intervjun. Du kan närsomhelst under studiens gång välja att avbryta din medverkan 
och du får givetvis avstå att svara på vissa frågor om du inte vill det. Om du har frågor om 
examensarbetet kan du givetvis höra av dig till mig när som helst (se uppgifter nedan). När 
arbetet är klart kommer du även att få ta del av det färdiga arbetet.  
 
Om du känner att du vill ställa upp på en intervju hör gärna av dig snarast så att vi kan boka in 
en tid. Jag ser gärna att vi bokar in en intervju vecka 47,48 samt måndag senast början av 
vecka 49. Jag som genomför denna studie gör detta examensarbete som det sista jag gör innan 
jag blir utbildad hälsopedagog. Det skulle vara väldigt givande för mig att få höra dina tankar 
om hälsofrämjande ledarskap.  
 
Jag hoppas på ditt deltagande!  
 
Vänliga hälsningar 
 
/ Maria Vidman  
 
 

Kontaktuppgifter:  
 

Mig kan ni nå på telefonnummer: xxxxxxxxxxxxx 
Eller mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Intervjuguide 

Hälsofrämjande arbete 

1. Berätta, vad betyder ”hälsofrämjande” för dig?  

2. Vad tycker du kännetecknar en hälsofrämjande arbetsplats? (Exempel?) 

Ledarskap 

3. Hur skulle du beskriva din roll som ledare? Ge gärna exempel 

4. Finns det några egenskaper som du tycker är viktiga att ha som chef/ledare? 

5. Hur tror du andra uppfattar dig som ledare? 

Ledarskap och deltagandet projektet.   

6. Berätta vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär för dig?  

7. Vilken betydelse har ditt ledarskap för de anställdas hälsa på din arbetsplats? Berätta 
 
8. Berätta, vad har deltagandet i projektet betytt för dig? ( 
Följdfrågor om nya kunskaper och om huruvida kunskap kring ledarens hälsofrämjande 
ledarskap ändrats sedan deltagandet exempelvis). 
 
9. Kan du ge något konkret exempel på vad du tagit till dig efter att ha deltagit i projektet? På 
vilket sätt? 
 
10. Har det gjorts några ”hälsofrämjande” ändringar på arbetsplatsen sedan du deltagit i 
projektet? Berätta hur/vad?  
 
Hinder och möjligheter i hälsofrämjande ledarskap 
 
11. Berätta, vad hindrar dig från att utöva det hälsofrämjande ledarskap som du allra helst 
skulle vilja? (Berätta hur detta kan yttra sig).  
 
12. Vilka möjligheter och vinster kan de se med ett hälsofrämjande ledarskap? 
 
13. Finns det något du vill tillägga? 
 


