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Abstract 

Hydén, T. (2013). Hälsopedagogers ledarskap. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, 

akademin för utbildning och ekonomi. 

I dagens samhälle söker sig många människor till olika hälsoprofessioner för att få hjälp med 

att göra livsstilsförändringar. Dessa människor betalar ofta mycket pengar för denna expertis 

samtidigt som de bygger upp stora förväntningar och lägger ned mycket energi på 

livsstilsförändringen. För att undvika missnöje hos individen och bortkastade pengar krävs det 

att den hälsopedagog individen möter vet vad som förväntas av den för att på bästa sätt 

tillfredsställa individens behov. Syftet men den här studien är just att undersöka vad individer 

förväntar sig av hälsopedagogers ledarskap och bemötande. Huruvida hälsopedagoger kan 

påverka individers livsstilsförändringar har också undersökts. För att svara på studiens syfte 

har fyra personer intervjuats som alla har tagit hjälp för att göra en livsstilsförändring. 

Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats. I resultatet framkommer det att 

individerna förväntar sig att hälsopedagoger har kunskap och kompetens inom sitt område. En 

god kommunikation från hälsopedagogen anses också vara viktigt visar resultatet, liksom att 

denne visar hängivenhet, bekräftar, uppmärksammar och kan få individen att känna tillit. 

Hälsopedagogens förmåga att vara positiv samt motivera och stötta har betydelse och även 

hur många hälsopedagoger som hjälper individen kan spela roll. Hälsopedagoger har enligt 

resultatet framförallt positiv påverkan på individers livsstilsförändringar. Trots 

hälsopedagogers påverkan ligger ett stort ansvar på individen själv hur livsstilsförändringen 

går.   

Nyckelord: Hälsopedagoger, ledarskap, livsstilsförändring, följare, intervju 

Keywords:  Health educators, leadership, lifestyle change, followers, interview 
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Inledning 

I dagens moderna samhälle ställs allt mindre krav på individens fysiska aktivitet. Med teknik 

och hjälpmedel som hela tiden utvecklas leder det till att vi människor inte behöver röra oss 

på samma sätt som förr (Statens folkhälsoinstitut, 2008). En allt mindre fysiskt aktiv 

befolkning leder till en befolkning med allt fler hälsoproblem som till exempel övervikt, ökad 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ II (ibid.). Förutom bristen på fysisk aktivitet 

så dras stora delar av Sveriges befolkning även med andra mindre hälsosamma vanor som till 

exempel hög alkoholkonsumtion samt dåliga mat- och tobaksvanor (SBU, 2001; Statens 

folkhälsoinstitut, 2008; Agerberg, 2004; Pellmer & Wramner, 2007). Ett annat allt mer 

växande problem är den stress vi människor utsätts för idag som en följd av den 

modernisering som skett i samhället och framförallt på arbetsmarknaden de senaste åren 

(Ekman & Arnetz, 2005). Allt fler stimuli, konkurrens och utmaningar sätter spår inte bara på 

enskilda individer utan också på hela samhället (ibid.). Alla dessa beteenden och dåliga vanor 

leder på ett eller annat vis, precis som bristen på fysisk aktivitet och motion, till ökad risk för 

ohälsa. Genom att förändra sina beteenden genom att exempelvis börja röra på sig mer, sluta 

röka eller förbättra sina kostvanor kan individer minska risken för sjukdomar och förbättra sin 

hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). En sådan förändring kan vara början till en ny 

hälsosam livsstil – en livsstilsförändring (Scriven, 2013). 

En livsstilsförändring kan egentligen vem som helst försöka sig på men det kräver först, som 

Josefsson och Lindwall (2010) uttrycker, att individen inser behovet eller finner mening i att 

göra en. Individen kanske redan har en ”hälsosam” livsstil, men ändå vill göra en förändring – 

till exempelvis börja träna på gym eller börja äta ännu mer hälsosamt. Kanske har personen i 

fråga mindre bra godis- eller alkoholvanor och inser själv att vanorna inte är hållbara i 

längden och försöker förändra dem. Det finns även individer som på rekommendation från 

läkare behöver förändra sin livsstil för att undvika framtida sjukdomar. En livsstilsförändring 

kan alltså se ut på många olika sätt och det finns många olika anledningar till att människor 

genomför dem. Att göra en livsstilsförändring kan vara enkel för vissa, medan andra upplever 

att det är svårare. En del klarar av att genomföra sin livsstilsförändring själv medan andra 

känner att de behöver hjälp, vilket är vanligt vad gäller exempelvis viktminskning 

(Livsmedelsverket, 2013). Det är den sistnämnda gruppen, individer som behövt hjälp, som 

jag i denna studie tar hjälp av för att undersöka vilka förväntningar dessa personer har på 

hälsopedagogers ledarskap. Personerna som kommer intervjuas ska ha gjort minst ett försök 

till en livsstilsförändring som syftat till att förbättra sin hälsa. Det kan handla om att 

exempelvis förbättra sin hälsa med hjälp av träning, gå ned i vikt, leva ett mindre stressfullt 

liv eller bryta ett mat-, alkohol- eller tobaksberoende. 

Individer som söker sig till hälsopedagoger betalar ofta mycket pengar för deras expertis inom 

aktuellt område. Det blir bland annat av den anledningen viktigt att individen som söker hjälp 

blir bemött av pedagogen på ett sätt som passar den nämnda individen. Men vad är då ”ett 

passande sätt” för pedagogen att bemöta dessa individer och finns det någon form av 

ledarskapsattribut som hälsopedagogen förväntas ha? Bemöter hälsopedagogen individen med 

ett ledarskap som inte alls tilltalar denne kan det tänkas uppstå missnöje och kanske leder 
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detta till en mindre lyckad livsstilsförändring, bortkastade pengar, men också energi. Det är 

även möjligt att individen och dennes livsstilsförändring inte påverkas överhuvudtaget av 

ledarens sätt att utöva sitt ledarskap på. Huruvida det finns särskilda förväntningar på 

hälsopedagogers ledarskap och dess möjliga effekt på individers livsstilsförändring ämnar 

denna studie att undersöka. Resultatet av denna undersökning kan förhoppningsvis bidra till 

en ökad förståelse hos blivande, så väl som aktivt arbetande hälsopedagoger för kommande 

kunder. Genom personer som försökt eller försöker genomgå en livsstilsförändring hoppas jag 

kunna redogöra för deras erfarenheter och tankar som förhoppningsvis kan hjälpa 

hälsopedagoger i deras arbetsliv, däribland mig själv inräknad. Tidigare har viss forskning 

påpekat att det är viktigt för organisationer att hitta ett sätt som kan hjälpa till att skapa och 

stödja det åtråvärda ledarskapsidealet (Bellou, 2011). På så sätt blir det alltså viktigt för 

ledare, troligtvis inte bara inom organisationer, att förstå vilka förväntningar de ställs inför. 

Dessa förväntningar och ideal påstår Nye (2002) i sin tur att individer, eller följare är väldigt 

medvetna om att de har på ledare. Som jag förstår det så är alltså individer medvetna om hur 

de själva vill att en ledare ska vara. Faktumet att det i tidigare forskning anses viktigt att 

hjälpa till att skapa och stödja ledarskapsideal gör för mig ämnet än mer relevant att 

undersöka. Att individer då är medvetna gör att jag förhoppningsvis också kan få svar på mina 

frågor.  

Problemformulering 

Personer som idag vill göra en livsstilsförändring vänder sig ibland till hälsoprofessioner (ex. 

personliga tränare och hälsocoacher) för att få hjälp. När dessa personer utelämnar sig själva, 

sätter sitt förtroende till dessa hälsopedagoger och ibland betalar dyra pengar för denna 

expertis blir det viktigt för de olika professionerna att svara upp till de förväntningar som 

ställs på dem och deras ledarskap. Men vad finns det då egentligen för förväntningar på dessa 

professioners ledarskap och hur anser personer som går igenom en livsstilsförändring att 

ledarskapet och bemötandet bör vara?   

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar personer som går igenom en 

livsstilsförändring har på hälsopedagogers ledarskap vid exempelvis rådgivning och samtal. I 

studiens intresse ligger också att ta reda på vilken påverkan dessa individer tror att 

pedagogens ledarskap har på följares livsstilsförändringar. Då det kan finnas olika 

anledningar till att personer söker upp olika typer av hälsopedagoger blir det även viktigt att 

undersöka individernas bakomliggande faktorer till gjord livsstilsförändring. Utifrån studiens 

syfte har tre frågeställningar utformats. Dessa presenteras här nedan. 

Frågeställningar 

 Av vilken anledning söker sig individen till aktuell hälsopedagog? 

 Vilka förväntningar har individen på hälsopedagogers ledarskap och ”vem” eller hur 

vill individen att hälsopedagogen ska vara som ledare? 

 Vilken betydelse för livsstilsförändringen har hälsopedagogen? 
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Definitioner 

För att tydliggöra för viktiga begrepp som kommer att återkomma i texten kommer här en 

redogörelse för begreppen ledarskap, följare, livsstilsförändring samt hälsopedagog. Jag 

redogör för vad jag själv menar med begreppen och tar även hjälp av andras definitioner. 

Ledarskap 

Ledarskap är någonting som existerar i grupper och i olika typer av interaktioner människor 

emellan (Fogelberg Eriksson, 2005). Detta gör att människor kommer i kontakt med ledarskap 

såväl på arbetsplatsen som i umgängeskretsar. På så sätt bör de flesta ha erfarenhet av både 

bra och dåligt ledarskap. Ett gott ledarskap är någonting som just uttalade eller formella ledare 

förväntas utöva och symboliseras av god förmåga att leda, samordna och målstyra grupper 

(Maltén, 1992). Vad ledarskap är kan verka tvetydigt, men forskare verkar ändå eniga idag 

om att det handlar mer om vad ledaren gör än vad den är (ibid.). Med andra ord handlar 

ledarskap mer om beteende än personen eller ledaren i sig. Ur ett psykosocialt perspektiv, 

alltså ur människans förmåga att påverkas av andra, definierar Maltén (1992, s. 186) 

ledarskap som: 

 
”[…]förmågan att skapa förutsättningar för att medarbetarnas 

kunskap, förmåga, intressen, behov, initiativkraft och vilja till 

samverkan utnyttjas på bästa sätt så att förelagd uppgift kan lösas.” 

 

Denna definition av ledarskap syftar till ledare för en arbetsgrupp, men jag menar att 

definitionen fungerar likväl på hälsopedagogers ledarskap gentemot enskilda individer. 

Ledarskap handlar, som jag tolkar Maltén, om förmågan att skapa förutsättningar för andra att 

lyckas med aktuell uppgift. På så sätt blir hälsopedagogens ledarskap förmågan att skapa 

förutsättningar för individen så att förelagd uppgift, i det här fallet livsstilsförändringen, kan 

lyckas. Fogelberg Eriksson (2005, s.16) beskriver i sin avhandling ledarskap som: 

 
”[…]något som uppstår och konstrueras i mänskliga relationer och 

interaktioner, en påverkansprocess där en eller fler påverkar andra 

personer. En distinktion som ofta görs är den mellan chef och ledare, 

där chef betecknar den person som formellt, av någon på högre nivå, 

har utsetts att få befogenhet att företräda arbetsgivarens intressen, 

medan ledaren mer betecknar den som har fått personalens 

förtroende och acceptans. Med den typen av definition av ledarskap 

sätts fokus på relationer och processer.” 

 

Beskrivningen tolkar jag som att ledarskap är någonting som konstrueras i interaktion mellan 

människor. En ledare är nödvändigtvis inte en formellt utvald ledare utan kan vara den person 

som genom sitt sätt att vara attraherar övriga personer att följa denne. En person vars 

personlighet tilltalar andra människor att följa denne kan på så sätt tänkas accepteras lättare i 

sin roll som just ledare. Även Fogelberg Erikssons (2005) tolkning av ledarskap relaterar till 

stor del till personal på arbetsplatsen, men fungerar i min mening även bra gentemot enskilda 

individer och utanför arbetsplatsen.  

Följare 

Vilka är det då som ledaren leder? Jo, det är de som i denna studie kommer beskrivas som 

följare. Följare skulle kunna ses som den eller de personer som direkt eller indirekt följer 

ledaren. I denna uppsats representeras följarna av de individer som tagit hjälp för att göra en 

livsstilsförändring. Den de sökt sig till är den hälsopedagog som i denna studie beskrivs som 



4 

 

en ledare. Så länge det finns följare, så finns det ledare och i och med att ledarskap existerar 

överallt där det finns människor (Fogelberg Eriksson, 2005) så bör också följare göra det. 

Följare finns alltså precis som ledarskap på exempelvis arbetsplatser, inom lagsporter och 

kompiskretsar. Följarna är de som, enligt Maltén (1992), ska skapas förutsättningar genom 

ledarskap. Det är följarnas syn på ledarskap som undersöks i denna studie. 

Livsstilsförändring 

En livsstilsförändring handlar om att ändra sitt beteende (Scriven, 2013). Egentligen kan 

individer på så sätt göra livsstilsförändringar som leder till en mindre bra livsstil såväl som 

förändringar som ger positiv effekt på hälsan. Det är den hälsofrämjande livsstilsförändringen 

som behandlas i denna studie. En sådan livsstilsförändring kan handla om att sluta röka, 

förbättra sin kosthållning, börja motionera, minska alkoholkonsumtion etc. 

Hälsopedagog 

Benämningen ”hälsopedagog” kommer i denna studie fungera som samlingsnamn för en 

grupp olika yrkeskategorier inom hälsa. Personliga tränare, hälso- och livsstilscoacher, 

dietister och liknande är exempel på olika professioner inom hälsa som kommer benämnas 

som hälsopedagoger. Ordet ”pedagog” kommer från början från grekernas paidos (barn) och 

agogos (ledare) och användes från början som benämning för den slav som ansvarade för att 

ta barnen till skolan och ibland även undervisa dem (Lärarförbundet, 1996). Ordet pedagogik 

betyder tillvägagångssätt som tillämpas i framförallt undervisning och uppfostran. Genom 

olika tillvägagångssätt inom pedagogiken går det att forma beteendemönster hos individer 

som exempelvis särskilda vanor (ibid.). Hälsopedagog skulle på så sätt kunna definieras som 

någon som hjälper till att forma individers beteenden och vanor inom hälsa, varför just 

benämningen hälsopedagog lämpar sig som samlingsnamn för olika hälsoprofessioner i denna 

uppsats, enligt min mening. 

Tidigare forskning 

I denna del kommer det redogöras för vad forskning under 2000-talet kommit fram till inom, 

för denna undersökning, aktuella områden och då framförallt ledarskap. Den tidigare 

vetenskapliga forskningen som tas upp i detta avsnitt kommer behandla relevanta områden i 

stort och behöver inte handla om exempelvis ledarskap vid livsstilsförändring specifikt. 

Därför kommer forskning om framförallt ledarskap på arbetsplatser tas upp där mycket 

forskning gjorts sen tidigare. 

Transformellt och transaktionellt ledarskap 

Transformellt ledarskap är en form av ledarskapsstil som det går att hitta mycket forskning 

om inom området ledarskap. Transformellt ledarskap, eller TFL som det förkortas, 

symboliseras av ett ledarskap som syftar till att motivera sina anställda, är angeläget om 

personalens personliga utveckling och där ledaren själv visar prov på karismatiska egenskaper 

(Northouse, 2013). Bland annat har effekterna av detta ledarskap undersökts tidigare och TFL 

har då påvisats ha positiv effekt på anställdas tillfredsställelse med ledaren, enligt Bartram 

och Casimir (2007). I deras studie kommer de fram till att det transformella ledarskapet även 

har effekt på anställdas produktivitet genom bland annat ökad delaktighet. TFL har även visat 
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sig bygga upp tilliten bland de anställda på arbetsplatsen och öka deras empowerment, eller 

egenmakt och därmed även de anställdas prestation (ibid.). Ledarskapet har också påvisats ha 

en positiv påverkan på deltagare inom en arbetsgrupps lärande och utveckling inom 

arbetsrelaterade områden (Hamstra, Van Yperen, Wisse & Sassenberg, 2013). Samma studie 

som visar detta fann också att transaktionellt ledarskap (lite av det transformella ledarskapets 

motpol) höjer deltagarnas produktivitet och får deltagarna i gruppen att vilja prestera bättre än 

de andra. Det transaktionella ledarskapet symboliseras av styrning, korrigeringar och 

prestationsbaserade belöningar (ibid.).  

Delat ledarskap 

Delat ledarskap går ut på ett samspel mellan formella ledare och följare (Kocolowski, 2010; 

Ludvigsson, 2009). Ledarskapet utgörs inte bara av den formella ledaren utan av kollektivet 

och skulle kunna ses som en form av decentralisering där följare exempelvis ges större 

inflytande i beslutsfattanden (Kocolowski, 2010; Ludvigsson, 2009). Denna form av 

ledarskap är i behov av ett fungerande samspel mellan formell ledare och följare, vilket ställer 

krav på att parterna ska kunna mötas såväl på fysiskt, socialt samt känslomässigt plan, enligt 

Ludvigsson (2009). På samma sätt blir det viktigt för parterna att förstå varandra för att på 

bästa sätt kommunicera. Lärare, som Ludvigsson bland annat undersökt i samma studie, tycks 

också mena att det är viktigt att skolledaren intar ledarställning gentemot medarbetarna. 

Samtidigt är det lika viktigt att skolledaren klarar av att vara en del av gruppen och en så 

kallad medmänniska som läraren inte ska behöva se upp till. Förutom det som redogörs om 

viktiga faktorer inom samproducerat ledarskap av Ludvigsson, så framgår det även hur de 

lärare som intervjuats i samma studie tänker om skolledares ledarskap i övrigt. Bland annat 

framkommer det att de tycker att det är viktigt att skolledaren visar glädje och har humor 

vilket i sin tur leder till att det går att ha trevligt med denne. Att kunna ha trevligt med 

skolledaren leder till lojala följare och därmed ett större intresse för arbetet (ibid.).  

Kommunikation och förtroende 

Kommunikation, som nämndes kort i ovanstående stycke, och även samarbete har visat sig 

vara viktiga inom skolans organisation också i andra studier. Enligt Froeschle och Nix (2009) 

ger ledarskap med fokus på just kommunikation och samarbete en motiverande effekt hos 

skolanställda. Just god kommunikation, men även inspiration och tillit, har visat sig vara bra 

egenskaper hos ledare, menar också Soutar och Ridley (2008). Kommunikation har även visat 

sig ha en betydande roll för sjuksköterskor i deras arbete med patienter (Eriksson & Nilsson, 

2008). En bra och framförallt respektfull kommunikation från sjuksköterskans sida är viktig 

för att patienten ska kunna känna tillit och förtroende till sköterskan. Samma studie, som 

undersöker hur sjuksköterskor på bästa sätt bygger upp en förtroendefull relation till 

hypertonipatienter, har även hittat andra betydelsefulla komponenter för relationen parterna 

emellan. Bland annat är det viktigt att sköterskan är en god lyssnare och visar intresse för 

patienten oavsett vad det handlar om. Patienten ska känna sig sedd av sköterskan och inte 

känna sig som en i mängden. Sköterskan ska på så sätt visa hängivenhet vid möten med 

patienten. Utöver redan nämnda faktorer är det viktigt att från sköterskans sida se patienten ur 

ett helhetsperspektiv. Samtidigt som sjuksköterskan ska göra si eller så är det även viktigt att 
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patienten förstår sin roll i situationen och inte endast förlitar sig till det sköterskan gör. Att 

övertyga patienten om just sin egen roll blir en del av sjuksköterskans ansvar (ibid.). 

Kompetens och legitimitet 

Även sjuksköterskors kompetens och erfarenhet är viktigt vid hälsorådgivning på så sätt att 

patienterna då kan känna större tillit till sjuksköterskorna, enligt Eriksson och Nilsson (2008). 

Vad gäller kompetens har denna aspekt även visat sig vara viktig för skolledare att få 

legitimitet i sin yrkesroll gentemot lärare (Ludvigsson, 2009). Beroende på vilken utbildning 

och bakgrund skolledaren har sedan tidigare bedöms denne vara mer eller mindre lämpad för 

arbetsrollen. Samma avhandling visar även på könsskillnader vad gäller kompetens och 

legitimitet. Mannen tycks till skillnad från kvinnan lättare accepteras i sin roll som skolledare 

trots deras likvärdiga utbildningar. Med andra ord värderas inte en manlig ledare utifrån hans 

tidigare erfarenheter på samma sätt som en kvinnlig ledare visat sig göra i studien (ibid.). 

Detta skulle kunna bero på att ledarskap än idag tycks vara manligt förknippat, vilket Brüde 

Sundin (2007) visat genom sin studie. Informanterna i Brüde Sundins (2007) studie upplever 

att människor förväntar sig män i ledarroller och att de är mer lämpade än kvinnor i rollen. De 

är både bättre ledare och uppfattas som mer självklara i rollen vilket gör att männen inte 

ifrågasätts på samma sätt som kvinnor, enligt studien (ibid.). Om ledarskap i följares ögon är 

förknippat med män och deras stereotypa egenskaper så skulle det kunna bidra till att just 

männen anses mer legitima i hälsopedagogsrollen än kvinnor. 

Den optimala ledaren - Social, effektiv eller bara en spegling av följaren? 

Vad gäller ledarens sociala kompetens så har även den visat sig ha betydelse för hur följare 

uppfattar ledarskapet i tidigare studier. En social ledare med fokus på samarbete, delaktighet 

och utveckling har visat sig falla individer som är säkra i sig själva i smaken (Shalit, Popper 

& Zakay, 2010). Individer som beskrivs som undvikande och tillbakadragna däremot tenderar 

att föredra uppgiftsorienterade ledare som lägger stort fokus på prestation och tro på sig själv. 

Följare tycks i de flesta fall föredra, trivas och motiveras av ledaregenskaper som de själva 

kan identifiera sig med (Shalit et al., 2010; Hamstra et al., 2013). Med andra ord tycks det 

enligt tidigare forskning som att individers ledarskapsideal varierar från person till person 

beroende på värderingar och personlighet (Shalit et al., 2010; Ehrhart & Klein, 2001; Ehrhart, 

2012). Även individers självbild har visat sig ha inflytande på hur de reagerar på olika 

ledarskap, enligt Ehrhart (2012). Vidare visar samma studie att det informella ledarskapet hos 

individer tycks påverka det ledarskapsbeteende individer önskas möta. Detta liknar de resultat 

som redogjorts för här ovan om betydelsen av självidentifiering av ledarskap. Dock visade 

studien även undantag som visade att informellt karismatiskt ledarskap hos individen inte 

behövde betyda att det var just en karismatisk ledare som denne såg som optimal. Istället 

ansågs en ledare som kunde bidra till ett bra resultat viktigare (ibid.). Ledares förmåga att 

bidra till goda resultat och effektivitet har även visat sig påverka följares syn på ledare även i 

andra studier (Bellou, 2011; Nye, 2002). Nye (2002) har bland annat hittat intressanta 

observationer om hur synen på ledare påverkas av prestationerna i dennes grupp. I studien 

kom hon fram till att hur följare uppfattar en ledare handlar om hur framgångsrik gruppen de 

deltar i är. En ledare i en grupp som lyckats bra i uppdrag beskrivs lovordas mer av resterande 
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deltagare jämfört med en ledare i en grupp som misslyckats (ibid.). En grupps effektivitet har 

således betydelse för hur ledaren för gruppen uppfattas. 

Ledarskap och chefskap? 

Det går även att göra skillnad på engelskans management och leadership, som går att 

översättas till chefskap och ledarskap. Chefskap beskrivs syfta till att manipulera och forma 

följare att agera på ett visst sätt, medan ledarskap syftar till att inspirera andra att handla och 

agera (Geller, 2002). Även samarbete beskrivs som en viktig komponent inom ledarskap 

(ibid.). För de olika begreppen chefskap (management) och ledarskap (leadership) har Geller 

(2002) i sin studie sammanfattat beteenden som är typiska för vardera begrepp enligt Figur 1 

här nedan. Utifrån denna tabell blir det senare intressant att jämföra individers förväntningar 

på hälsopedagogers ledarskap – förväntar sig personerna ledarskap eller chefskap? 

 

 

 

Figur 1. 

Skillnader i 

chefers och 

ledares sätt att 

leda, enligt 

Geller (2002, s. 

47). 
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Sammanfattning 

Mycket av det ledarskap som tagits upp i detta avsnitt handlar om ledarskapet på arbetsplatser 

och då mellan chefer och anställda. Det kan på så sätt bli intressant att se hur resultatet av 

denna studie står sig mot den forskning som gjorts tidigare då till stor del olika områden 

undersöks – vilka likheter och skillnader kommer synliggöras? I den tidigare forskningen som 

presenterats går det att urskilja flera aspekter som anses och även har visat sig viktiga vad 

gäller ledarskap. Exempelvis har ledarskap som lägger stor vikt vid att motivera och utveckla 

sina underställda god effekt på bland annat produktivitet (Bartram & Casimir, 2007). 

Motivation genom exempelvis belöningar har på samma sätt visat sig höja medarbetares vilja 

att prestera och tävla mot varandra (Hamstra et al., 2013). Vidare har god kommunikation, 

inflytande och god social förmåga från ledares sida visat sig motivera följare och höjt deras 

intresse för arbetet (Ludvigsson, 2009; Froeschle & Nix, 2009; Soutar & Ridley, 2008). 

Följare har även visat sig vilja ha en ledare som kan utgöra en del av gruppen precis som 

övriga deltagare (Ludvigsson, 2009). De vill även behandlas med respekt och känna sig sedda 

av sin ledare, någonting som kan tolkas som att de vill bemötas av medmänsklighet (Eriksson 

& Nilsson, 2008). Att följarna vill ha en god lyssnare och någon som visar intresse som ledare 

är även tecken på detta (ibid.). 

Kompetens och erfarenhet är andra egenskaper en ledare bör besitta för att följare ska se på 

ledaren som legitim i sin roll och då kunna känna tillit (Eriksson & Nilsson, 2008; 

Ludvigsson, 2009). Huruvida ledaren är kvinna eller man har också visat sig ha påverkan på 

hur följare ser på ledaren som mer eller mindre legitim i rollen (Ludvigsson, 2009; Brüde 

Sundin, 2007). Även hur individer själva är spelar ofta in i hur de vill att en ledare ska vara 

(Shalit et al., 2010; Hamstra et al., 2013; Ehrhart, 2012; Ehrhart & Klein, 2001). På så sätt ses 

ledarskapsegenskaper som följare själva kan identifiera sig med som positivt. Vidare ses även 

ledarens effektivitet och förmåga att bidra till goda resultat som viktigt i följares ögon (Nye, 

2002). 

I det senare kommande avsnittet Resultatdiskussion kommer den tidigare forskningen som 

tagits upp i denna del att jämföras med denna studies resultat . På så sätt kan likheter och 

skillnader gällande följares syn på ledarskap synliggöras och förhoppningsvis kan det leda till 

en ökad förståelse för ledarskap överlag. Desto mer likheter med tidigare forskning, desto mer 

tyngd och trovärdighet får den här studien. Innan en jämförelse kan göras ska dock data 

samlas in och bearbetas. Hur denna fas går till presenteras i avsnittet Genomförande här 

nedan. 

Genomförande 

I den här delen kommer den valda metoden för datainsamling att presenteras och valet av 

metod kommer att motiveras med hjälp av litteratur. I avsnittet kommer det även redogöras 

för forskningsetiska principer samt etiska riktlinjer som under hela studiens förlopp tas om 

hänsyn. Urvalet av informanter kommer också att presenteras i detta avsnitt och följs slutligen 

av en kort redogörelse av studiens reliabilitet och validitet. 
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Metod 

Studiens avsikt är att synliggöra enskilda individers uppfattningar och erfarenheter. För 

datainsamlingen används därför intervjuer som metod då det anses vara en gynnsam metod att 

använda vid datainsamling av individers subjektiva föreställningar och uppfattningar, alltså så 

kallad kvalitativ data (Cohen, Manion & Morrison, 2007; Rosenqvist & Andrén, 2006). 

Intervjuer som metod har många användningsområden och därmed finns det många olika 

typer av intervjuer. Den intervju som används för att samla information inom forskning om 

diverse fenomen kallas forskningsintervju (Cohen et al., 2007) och är den typ av intervju som 

används i denna studie. Forskningsintervjuer beskrivs som en interaktion mellan minst två 

personer där den som intervjuar har ett särskilt syfte med intervjun, nämligen att samla 

relevant data inom ett visst område. Intervjuer sker således oftast genom verbal 

kommunikation till skillnad från exempelvis enkätinsamlingar (ibid.). 

I och med den direkta interaktionen mellan forskare och informant så lämnas lite utrymme för 

den sistnämnde att vara anonym (Cohen et al., 2007). Detta är bra att ha i åtanke då det dels 

kan bidra till att informanten undviker eller inte ens vill svara på vissa frågor. Det blir på så 

sätt viktigt att under den begränsade tiden försöka bygga upp en tillit parterna emellan för att 

få ut så mycket som möjligt av intervjun. Förutom anonymitet vid intervjun som kan bidra till 

begränsade svar, så bör även chansen för feltolkningar tas om hänsyn. Liksom frågor ställda 

av forskaren så kan också uttalanden och svar från informanten misstolkas (ibid.). Detta blir 

framförallt viktigt att ha i åtanke vid intervjun, men även analysen av data då en sak som sagts 

av informanten kan tolkas som någonting helt annat av mig som intervjuar. Trots att 

informanten inte kan vara anonym, vilket kan leda till diverse brister, så kan detta även ha 

fördelar. En icke anonym informant går lättare att få tag på efter intervjutillfället för att 

komplettera intervjun till skillnad från en informant som varit anonym exempelvis vid en 

enkätundersökning (Cohen et al., 2007). Vid intervjuer finns även möjlighet att ställa 

följdfrågor samt att förklara och att få informanten att utveckla sina uttalanden. Tillsammans 

leder detta ofta till fylligare och mer givande svar (ibid.). 

Semistrukturerad intervju 

Som det beskrivits ovan så finns det olika användningsområden för intervjuer och därmed 

även flera intervjuformer. I denna studie kommer semistrukturerade intervjuer att tillämpas. 

Semistrukturen innebär att strukturen på intervjun blir någon form av mellanting mellan 

strukturerad och ostrukturerad intervju. Denna typ av upplägg på intervjuer ger forskaren 

goda möjligheter att ställa följdfrågor till informanten under intervjun och även utveckla de 

frågor som ställs (Kvale & Brinkmann, 2009). En strukturerad intervju hade istället lämnat 

mycket lite utrymme åt följdfrågor och förklaringar (ibid.). En ostrukturerad intervjuform 

hade däremot inneburit en intervju där parterna samtalar relativt fritt om aktuellt område 

(Bryman, 2002). Skillnaden mellan de tre nämnda intervjutyperna är alltså strukturen på 

samtalet (ibid.). Ju mer ordning och bestämda frågor, desto mer strukturerad blir intervjun och 

vice versa. Med valet av semistrukturerad intervju är förhoppningen att kunna samla så 

relevant data som möjligt och undvika feltolkningar med hjälp av bland annat följdfrågor. 

Dessutom hoppas jag att den struktur som finns ska hålla mig, som ovan intervjuare, på rätt 

bana och kunna ringa in tänkta teman. 
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För övrigt kommer intervjufrågor ställas till informanterna utefter en och samma 

intervjuguide (se Bilaga 2) som utformats inför första intervjun. Intervjuguiden fungerar som 

ett stöd för mig som intervjuar och gör att jag kan ringa in de frågor och samtalsämnen som 

jag söker svar inom. Svaren kan komma att ställas i olika ordning till informanterna och även 

på olika sätt beroende på situationen. Mitt tilltänkta sätt att ställa frågorna på liknar det som 

Patton (1980) kallar ”Interview guide approach”. Denna typ av tillvägagångssätt innebär att 

forskaren ställer intervjufrågorna utefter hur intervjun fortlöper. Med vilka ord frågorna ställs 

kan variera (ibid). 

Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna informerades informanterna genom mail, Facebook eller personlig kontakt 

om deras möjlighet att bidra till studien samt om studiens syfte. I ett missiv som skickades via 

mail till informanterna förtydligades deras rättigheter enligt de forskningsetiska principerna 

som studien förhåller sig till. Utöver detta informerades informanterna även om annat som 

ansågs viktigt för dem att veta inför intervjun. Hela missivet kan du som läser ta del av i 

Bilaga 1. 

Intervjuerna ägde rum på tre olika ställen – två intervjuer i ett enskilt samtalsrum vid en 

motionsanläggning i Stockholmsområdet, medan de två andra intervjuerna ägt rum hemma 

hos antingen informanterna eller hos mig som intervjuar. Beslutet om när och var varje 

enskild intervju ägt rum har informanterna varit delaktiga i. Intervjuerna gjordes med en 

informant i taget och pågick i cirka 15 till 45 minuter. Under intervjuerna ställdes frågor till 

informanterna utefter den nämnda intervjuguiden. Även följdfrågor utformades under 

intervjuernas gång utefter de svar som informanterna gav. På så vis ställdes till viss del 

samma frågor till informanterna, men på olika sätt och i en annan ordning. En informant 

kunde på samma sätt få frågor som en annan inte fick. Alla fyra intervjuer spelades in med 

ljudinspelare och transkriberades sedan ordagrant. Efter att alla intervjuer transkriberats 

påbörjades analysen av all data.  Till min hjälp vid analysen använde jag mig av färgpennor 

för att kunna hitta olika teman i informanternas utsagor som var relevanta för studien. Genom 

att hitta lika färgade markeringar i texterna kunde jag sedan se och tolka olika samband 

mellan informanterna. Ur de teman som jag hittade kunde jag sedan plocka ut data och 

placera in under ännu fler kategorier. De kategorier som skapats är sedan tänkta att hjälpa till 

att svara på studiens syfte. 

Forskningsetik 

Under studiens gång har de forskningsetiska principerna tagits om hänsyn. Med detta innebär 

att informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet tagits i beaktande. 

Informationskravet har följts på så sätt att alla informanter inför intervjun har informerats om 

hur deras deltagande bidrar till studiesyftet (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med 

samtyckeskravet har informanterna i sin tur lämnat medgivande till deltagande i studien. De 

har även själva haft möjlighet att påverka sitt deltagande i form av exempelvis villkor för 

deltagande. På så sätt har informanterna även haft möjlighet att avbryta sitt deltagande om de 

själva velat. Vidare har även konfidentialitetskravet tagits i beaktande på så vis att endast 

behöriga, alltså jag och min handledare, har haft tillgång till insamlad data. De data som 

samlats in har också avidentifierats genom att informanterna tilldelats fingerade namn i 
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studien. Genom dessa åtgärder är meningen att informanternas deltagande inte ska kunna 

identifieras av utomstående personer. Till sist kommer insamlad data endast att användas i 

forskningssyfte helt enligt nyttjandekravet (ibid.). Information om de etiska 

forskningsprinciperna delgavs informanterna genom ett i förhand utskickat missiv och 

repeterades även i samband med intervjuerna. 

Urval 

Det urval som gjorts liknar till stor del den princip som kallas fruktbarhetsprincipen. Denna 

urvalsprincip handlar om att välja ut informanter som forskaren tror ska kunna ge viktiga 

fakta och svar som ska kunna bidra till studien (Rosenqvist & Andrén, 2006). Personerna som 

deltagit i studien har genom denna typ av urval haft erfarenheter och kunskaper inom det 

område som ska undersökas och utgör på så sätt ett representativt urval av den undersökta 

målgruppen (ibid.). Tre av de personer som deltagit i studien har genom personlig kontakt 

tillfrågats att delta just för deras erfarenheter, nämligen den erfarenhet de har av att göra ett 

försök till livsstilsförändring med hjälp av en profession. Denna erfarenhet var ett kriterium 

för att få delta i studien. Den grupp informanter som söktes till studien var på så sätt 

begränsad vilket vägdes in i sättet att göra urvalet på. Personer som inte uppfyller kriteriet 

hade inte kunnat svara på de frågor som studien söker svar på och det hade på så sätt blivit 

irrelevant att intervjua dessa.  

Den fjärde och sista informanten anmälde sig frivillig att delta i studien efter att jag 

utannonserat om min studie och min eftersöka av informanter på det sociala nätverket 

Facebook. Denna typ av urval kan på så sätt likna ett frivilligt urval som kännetecknas av 

informanter som frivilligt ställt upp (Cohen et al., 2007). I annonseringen framgick att jag 

sökte personer som tagit hjälp av någon form av hälsopedagog för att göra en 

livsstilsförändring. En av tre personer som svarade valdes sedan ut att få delta som informant 

för studien. De två andra valdes bort då de antingen inte svarade upp till kriteriet för att få 

delta, eller representerade en livsstilsförändring som två informanter sedan tidigare 

representerat. En viss variation av olika förändringar ansågs nämligen viktig för att inte 

specificera studien på en särskild livsstilsförändring. I övrigt skall tilläggas att jag som skriver 

denna studie på något sätt känner de informanter som deltagit i studien.  Mer om hur detta kan 

ha påverkat studien går att läsa i den kommande metoddiskussionen.  

Validitet och reliabilitet 

Alla fyra intervjuerna har genomförts och analyserats av mig personligen. Intervjuerna har 

skett under likartade förutsättningar för informanterna och analysen av data har genomgående 

gjorts med hjälp av tematisering av de ljudinspelade intervjuerna. Att analysen gjorts på 

samma villkor, liksom att informanterna har intervjuats under likartade förutsättningar stärker 

studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Att data erhållits genom samma 

datainsamlingsmetod och analyserats likvärdigt tänker jag mig reducerar risken för att 

informanterna skulle tolkas på olika sätt. Trots detta är det oundkomligt att informanternas 

utsagor inte tolkas subjektivt, vilket gäller kvalitativ forskning överlag (Cohen et al., 2007). 

För att i bästa möjliga mån tolka informanterna korrekt har därför följdfrågor i viss mån ställts 

för att bekräfta att jag tolkat det som sagts under intervjuerna på rätt vis. Frågorna som 
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ställdes till informanterna har även testats genom en pilotstudie för att undersöka 

intervjuguidens relevans, allt för att bidra till studiens validitet. 

Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat. Resultatet har delats in under tre olika rubriker och 

därefter i olika kategorier för att tydliggöra vad som framkommit under intervjuerna. 

Kategorierna har utkristalliserats vid dataanalysen och redogörs alltså här. Till sist kommer 

även resultatet sammanfattas i denna del. Detta kommer ske under rubriken 

Resultatsammanfattning där det som faktiskt framkommit genom studien kort men koncist 

redovisas. I resultatdelen förekommer citat som ska tydliggöra vad informanterna faktiskt har 

sagt. Citaten är återgivna på det sätt som informanten uttryckt sig, men kan i vissa fall ha 

korrigerats för att på så sätt inte väcka ”fel” associationer hos läsaren, som Rosenqvist och 

Andrén (2006) beskriver. Orden och meningarna har inte korrigerats, men exempelvis 

hummanden och lång och upprepad tystnad mitt i meningar har i vissa fall tagits bort.  

Innan resultatet presenteras sker här en kort presentation av varje enskild informant för att 

hjälpa dig som läsare att få en bättre bild av dessa. Observera att informanterna inte benämns 

med sina riktiga namn. 

Jens har sökt sig till en viktminskningsanläggning där han tilldelats två hälsopedagoger som 

hjälper honom. Jens försöker förändra sin livsstil genom förbättrade mat- och motionsvanor. 

Han har tidigare gått ned i vikt på egen hand, men inte lyckats bibehålla den, varför han sedan 

sökt hjälp. 

Johan lider av kraftiga symtom som tycks komma ifrån stress. Symtomen yttrade sig till en 

början på ett sätt som fick läkare att undersöka honom både för hjärt- och hjärnskador vilket 

han visat sig inte lida av. Hos läkare hamnade Johan från början efter upprepade och plötsliga 

svimningsattacker. På omvägar har Jens sedan skickats vidare till den hälsopedagog han går 

till idag, en sjukgymnast specialiserad inom bland annat stress. 

Eva sökte sig tillsammans med sin man till den viktminskningsanläggning som de går till än 

idag. På anläggningen har Eva en personlig hälsopedagog som hon får hjälp att förbättra sina 

mat- och motionsvanor med. Eva beskriver sig själv innan hon sökte hjälp som trött, 

överviktig och dåligt tränad. Eva hade länge pratat med sin man om att tillsammans ta tag i 

problemet, men det tog lång tid innan de till slut gjorde det. 

Erik startade i 35 års ålder ett projekt som innebar att han inom 3 år skulle genomföra en 

svensk klassiker inom ett och samma dygn. Projektet är delvis kommersiellt, men det handlar 

likväl för honom om att göra en livsstilsförändring. Erik tar hjälp av framförallt tre 

hälsopedagoger för projektet: En dietist, en fystränare och en mental rådgivare. Erik har gått 

från 30 kilos övervikt, alkoholism och från att ha varit vad han kallar arbetsnarkoman till att 

han idag tränar som en elitidrottsman. 

Bakomliggande faktorer till att individen tar hjälp av aktuell hälsopedagog 

Informanterna har gjort olika slags livsstilsförändringar och anledningen till att de tagit hjälp 
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har på så sätt skiljt dem åt. Jens och Eva har vänt sig till hälsopedagoger på en 

viktminskningsanläggning för att få hjälp att förändra sin livsstil vad gäller kost och motion. 

Genom hjälp av hälsopedagoger på viktminskningsanläggningen ville de gå ner i vikt och 

bibehålla den. De hade sedan tidigare försökt att förändra sin livsstil på egen hand men inte 

lyckats. Jens kom i kontakt med viktminskningskedjan via rekommendationer från sin bror, 

medan Eva av ren slump hamnade där hon nu är. Erik i sin tur tog beslutet för snart tre år sen 

att bli elitidrottare från att tidigare ha varit alkoholist, överviktig och även vad han kallar 

arbetsnarkoman. Hans pågående livsstilsförändring ser han dels som ett kommersiellt projekt 

och går ut på att i slutändan klara av en svensk klassiker inom ett och samma dygn. Sin 

tidigare övervikt, alkoholism och hans problem att hantera jobbet har han själv tagit itu med. 

Däremot tar Erik i sitt nuvarande projekt och tillika livsstilsförändring hjälp av tre experter 

inom olika områden. Dessa experter består av en dietist, en mental coach samt en fystränare 

som tillsammans med Erik ska få honom att förbättra hans fysiska och mentala status. Den 

återstående informanten, Johan, valde egentligen inte självmant att söka hjälp. Han hamnade 

på sjukhus efter svimningar och andra symtom som till en början yttrade sig på ett vis som 

gjorde att han först undersöktes för både hjärt- och hjärnskador. Efter en rad olika 

undersökningar som visade att Johan troligtvis istället lider av stress skickades han vidare till 

en specialiserad sjukgymnast utbildad inom bland annat just stress, vilket han idag behandlas 

för. 

Gemensamt för alla informanter är att de är i kontakt med hälsopedagogerna med anledning 

av att de behöver eller har behövt hjälp att förbättra sin status gällande hälsa och fysisk 

förmåga. Med hjälp av hälsopedagogerna beskriver informanterna att de dels kan få hjälp att 

långsiktigt bibehålla sin livsstil och framförallt komma igång med nya vanor. I alla fyra fallen 

är tips och råd det som informanterna tycks behöva från hälsopedagogerna. Tips och råd kan 

tänkas ges av personer som har kunskap eller kompetens inom aktuellt område, vilket Erik 

beskriver var en anledning till att han sökte hjälp.  

”Den dagen som jag bestämde mig och förstod att jag var tvungen att göra en större 

förändring än att bara bota symtom, den dagen så insåg också jag att jag måste ha 

en massa hjälp. Jag måste ha jättemycket hjälp för jag har inte kompetensen[…]. 

Det fanns inte en chans utan hjälp.” 

Erik beskriver alltså att han var tvungen att söka hjälp för att klara av förändringen då han 

saknade kompetens att själv klara av det. På samma sätt har resterande informanter sökt sig 

till någon form av profession inom för dem aktuellt område – alltså personer som arbetar 

inom kost, motion, stress och liknande och som på så vis inom detta område har kompetens. 

Trots att alla på ett eller annat sätt sökt sig till hälsopedagoger med kompetens, så skiljer 

informanterna sig åt på så sätt att de behövt hjälp av olika anledningar. Johan har på något sätt 

tappat kontrollen över sitt liv, tolkar jag det, och stressymptomen gör att han inte kan leva 

som han tidigare har gjort. I och med detta har han blivit vidareskickad till en person som ska 

hjälpa honom att åter få kontroll över sitt liv. Eva och Jens, som båda behövt gå ner i vikt, har 

som det uppfattas behövt någon som finns där och kan stötta, motivera och kontrollera dem i 

deras förändring. De har helt enkelt haft svårt att själva försöka påbörja eller slutföra 

livsstilsförändringen. Erik har till sist känt att han haft för lite kompetens själv och att han 
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behövt hjälp av professioner av olika slag som ska berätta och få honom att förstå hur han 

exempelvis ska äta och träna för att på bästa sätt förbättra sin fysik. Erik har inte som Jens och 

Eva haft problem att exempelvis motivera sig själv eller tappat kontroll över sitt liv, likt 

Johan. 

Förväntningar på hälsopedagogen och dennes ledarskap 

Vara kompetent 

Som det redogjorts för här ovan om kompetens och kunskap, så tycks dessa egenskaper vara 

viktiga hos hälsopedagoger som hjälper individer med livsstilsförändringar. Om sina två 

hjälpande hälsopedagoger säger Jens såhär: 

”De har kunskap båda två och det är ju på nåt sätt viktigt. Det tycker inte jag är det 

viktigaste för att hur det än må va så har alla hälsopedagogerna oerhört mycket mer 

kunskap än vad jag har och det är klart att kunskapsnivån måste ju va högre[…]. 

Frågan är hur mycket högre den behöver va för att det ska bli helt avgörande. Det 

handlar om andra saker också.” 

Jens tycks alltså mena att hälsopedagogens kunskap inom ämnet är viktig. Det är för honom 

oklart hur pass mycket mer kunskap hälsopedagoger behöver ha jämfört med de individer de 

hjälper för att kunskapsaspekten ska bli avgörande. Hälsopedagogen ska åtminstone ha mer 

kunskap än honom själv. Erik i sin tur, som var väldigt noggrann i rekryteringen av sina 

hälsopedagoger, var mån om att få jobba med vad han kallar ”de bästa”. 

”Likväl som jag ska ha den bästa cykeln så ska jag ha den bästa tränaren och den 

bästa… så kompetens är otroligt viktigt” 

Han lade alltså stor vikt vid att hälsopedagogerna som skulle hjälpa honom hade kompetens. 

På så sätt hade hälsopedagogernas rykte och erfarenheter stor betydelse vid rekryteringen. 

Även Johan lägger stor vikt vid att hälsopedagoger han träffar ska vara kunniga. På frågan 

vad informanterna förväntar sig av hälsopedagoger de träffar, svarar han just ”Framförallt att 

de ska va kunniga”. För Johan ger ett kunnigt intryck en positiv känsla, vilket den 

hälsopedagog han träffar har gjort. Ett kunnigt intryck har han fått av pedagogen genom att 

denne har utbildning och att den behandling Johan gått igenom gett resultat. Utbildning som 

Johan nämner, nämner också Jens i samband med vad han kallar professionalitet. Han 

upplever att den nuvarande personalen dit han går har mer utbildning än den personalgrupp 

som funnits där tidigare. Detta upplever han bidra till ökad kunskap och ett professionellt, mer 

seriöst och mer trovärdigt intryck. Jens tror att kunskapen kan leda till fler vägar att hjälpa 

individer som söker sig till anläggningen. Kunskap och kompetens nämns alltså av tre 

informanter som viktiga delar hos en hälsopedagog, men beskrivs av två stycken ändå inte 

vara den enskilt viktigaste egenskapen. 

Visa hängivenhet och bekräfta 

Som det går att läsa här ovan beskrivs hälsopedagogers kunskap vara viktig. Någonting som 

av Erik och Jens beskrivs som ännu viktigare är det som kan tolkas som hälsopedagogens 

hängivenhet, vilket de nämner som engagemang, passion, seriositet och lidelse. Såhär säger 

Erik:  
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”[…]men då är vi tillbaks igen till den här passionen och lidelsen. Jag tror det är 

liksom nyckeln. Med all respekt för utbildningar och för allting så tror jag att 

passionen och lidelsen och konsten att få sin kund att känna sig speciell, det tror jag 

slår allt det andra. Sen är det klart att kompetensen är viktig, men utan det.. den är 

helt värdelös om inte man kan leverera det andra, tror jag.” 

Erik uttrycker alltså att passion och lidelse från hälsopedagogens sida och dennes förmåga att 

få Erik att känna sig speciell har störst betydelse i mötet de två parterna emellan. Vidare säger 

Jens såhär: 

”[…]hur det än må va så finns det..så har alla hälsopedagogerna oerhört mycket 

mer kunskap än vad jag har och det är klart att kunskapsnivån måste ju va högre 

och... såhär, den är så mycket högre. Frågan är hur mycket högre den behöver va 

för att det ska bli helt avgörande. Det handlar om andra saker också, eh.. det 

handlar om engagemang,  just den positiva andan, det handlar om att kunna… ja, 

motivera och förklara[…]”  

Jens är alltså angelägen om att hälsopedagogen ska visa engagemang, ha en positiv anda och 

kunna konsten att förklara och motivera. Engagemang, passion och lidelse som beskrivs här 

ovan kan tolkas som att Jens och Erik vill se att hälsopedagogen bryr sig om informantens 

livsstilsförändring och vill hjälpa till. Individen som sökt sig till hälsopedagogen bör inte 

behandlas som en i mängden utan ska känna sig speciell och bekräftad. Alla informanter 

beskriver egentligen betydelsen av att bli bekräftad och hörd på ett eller annat sätt. 

”Alla söker bekräftelse och ledares ibland främsta uppgift en ledare har, det är 

faktiskt att bekräfta personerna. Att man… synliggör dem, Oavsett vad dem är så 

är det ju alltid nån form av framgång i den personen som den här ledaren har 

framför sig, att man bekräftar det man ser. Om inte annat bara säga ”Hej!”. Det gör 

så mycket.” (Eva) 

”Jag kan ju bara svara för hur jag vill bli bemött, men jag tror att det är som med 

allting. Jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att om man ska göra en sån 

här grej att man som kund, om vi kallar det för det, måste verkligen få ha känslan 

över att man är speciell.” (Erik) 

”Jag är ganska… social själv och då blir det också… lätt att man pratar om olika 

saker på ett annat sätt och kanske inte bara har med det här att göra och då blir… 

man får en bra... kommunikationen blir bra. Det blir en bra dialog både om det här, 

om konceptet och helt andra grejer också, vilket jag tycker är roligt.” (Jens) 

”Träffar man en person som inte bryr sig så kommer jag inte lyssna på den 

personen heller, utan de ska vara trevliga, utåtriktade och gärna prata mycket och 

berätta hela tiden[…]. Det är klart att de inte behöver prata så mycket, men de ska 

ändå visa att de har kunskap och så vidare och inte vara sura eller på något sätt nere 

för då blir jag likadan. Så det ska vara en positiv anda.” (Johan) 

Genom dessa citat blir det tydligt hur alla informanterna på olika sätt antyder att de vill att 

hälsopedagogen ska visa att denne bryr sig eller uppmärksammar de individer som söker 
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hjälp. Jens beskriver hur han gärna konverserar med de han träffar, vilket kan beskriver 

skapar en bra kommunikation och dialog. Eva menar att det kanske är ledares främsta uppgift 

att bekräfta sina följare. Erik beskriver betydelsen för honom att få känna sig speciell. Till sist 

beskriver Johan hur ett bristande engagemang eller hur en hälsopedagog som inte bryr sig kan 

ha en negativ effekt på individer. Att hälsopedagogen är just engagerad och, som Johan säger, 

även att de är trevliga och utåtriktade är viktigt då det visar att pedagogen bryr sig.  

Ha god kommunikativ förmåga och vara tillitsgivande 

I det Johan säger i citatet ovan, så nämns förutom att hälsopedagogen bör vara trevlig och 

utåtriktad, men också att han gärna ser att hälsopedagogen ska prata mycket och på så sätt 

visa att den har god kunskap. Detta skulle kunna tolkas som att god kommunikation är viktigt. 

Att kommunicera och förklara anser även Jens är viktigt. Han tycker det är viktigt att 

hälsopedagogen kommunicerar på ett sätt som är konstruktivt och inte vad han beskriver är 

uppenbart och negativt. Han beskriver hur han utelämnar sig till hälsopedagogen och att han 

då i känsliga lägen inte vill höra negativa saker som för honom redan är uppenbara. Jens vill 

istället ha hjälp med saker som han kan göra bättre och inte höra saker som varit uppenbart 

dåliga.  Även Johan menar att det är viktigt att kommunicera och fokusera på det som är 

positivt och inte det negativa runtomkring. Han framhäver även vikten av att hälsopedagogen 

kan förklara varför denne gör som den gör på ett pedagogiskt sätt. Effekten av förklaringar 

och god kommunikation från hälsopedagogens sida beskriver han gör att han känner tillit till 

hälsopedagogen. Tilliten gör i sin tur att Johan kan känna trygghet gentemot det arbete 

hälsopedagogen gör. Skulle han istället tvivla på de metoder som används så skulle han inte 

ha en chans att bli bättre, beskriver han. Utöver god kommunikation leder också ett kunnigt 

intryck och ett bemötande som visar att hälsopedagogen bryr sig till att Johan känner tillit. 

Även Erik beskriver hur viktigt tillit är i en livsstilsförändring. Han menar att passion och tillit 

hänger ihop. Genom att hälsopedagogen visar passion i Eriks livsstilsförändring, så finner han 

tillit i hälsopedagogen. Han beskriver även hur tilliten också kan förbrukas genom att 

hälsopedagogen säger en sak som denne sedan inte uppfyller. 

”Återkopplingsfasen är grymt viktig. Får man reda på att man ska få nästa 

träningsprogram eller nästa kostprogram eller nästa vad det nu är nästa onsdag 

klockan 9 så har jag det. Så har jag inte det då, då faller tilliten och då börjar jag 

också tvivla på kompetensen och då kommer jag börja slarva med att använda de 

verktyg som finns. Sen har vi ju en annan tillit. Jag har ingen aning hur det ser ut i 

er bransch med.. integriteten, vad heter den.. tystnadsplikten, men den måste  va 

självklar. Nu är det i mitt fall inte ett problem för jag, för mig.. jag är 100 % öppen. 

Jag är ute och pratar hela tiden om hur jag själv har upplevt och jag har inga 

hemligheter på det sättet, men det måste finnas en integritet som gör att man kan 

lita på personer. För ska man göra en stor förändring så måste man öppna alla 

dörrar till det innersta och det är väldigt, väldigt många rädda om och det måste 

man ha respekt för.” 

Erik tycks alltså beskriva hur löften som inte hålls påverkar hans tillit till denna person och 

han beskriver även hur det är viktigt att känna integritet. Genom att veta att hälsopedagogen 

inte pratar med andra om dennes problem eller livsstilsförändring är ett exempel på hur 
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personer kan känna tillit, uttrycker Erik. Han nämner tystnadsplikt hos hälsopedagogen som 

ett exempel på det och menar att man måste veta att man kan lita på de människor som hjälper 

en vid förändringar liknande den som han själv gör. För övrigt nämner Erik vid ett annat 

tillfälle kommunikation som någonting väldigt viktigt i relationen mellan hälsopedagog och 

livsstilsförändrande individ. Han menar att kommunikation är nödvändig för att parterna 

överhuvudtaget ska få ut någonting av relationen. 

Vara motiverande, stöttande och positiv  

Motivation är någonting som nämnts i alla intervjuer inom ett eller annat sammanhang. Att 

hälsopedagogen ska kunna motivera individer anser Jens är viktigt. Eva beskriver den 

hälsopedagog som hjälper henne som väldigt positiv och pedagogen har agerat på ett sätt som 

hjälpt Eva att hitta motivation. Så här beskriver Eva hur hälsopedagogen vid ett visst tillfälle 

hade förmåga att motivera henne att utmana sig själv: 

”[…]när jag hade gått ner mina kilon då tyckte jag ”det här var ju ganska bra..”, 

och då sa ändå ledaren att ”nu har vi kommit såhär långt, nu kan du gå ner till ett 

normalt BMI” och då blir man såhär osäker och ”jag har ju nått mitt mål”, tyckte 

man lite sådär. ”Aa, men då kör vi ändå! Vi går ner till det här.”, liksom och hon 

var ändå lite grann sådär, pusha mig över kanten. Att ”det där klarar du, det är inga 

problem.”, och då hade man ju själv satt ett hinder som ändå ledaren lyfter en över 

med att ”ja, men jag tror på dig. Du verkar inte tro på dig själv, men jag tror på 

dig”, även fast det kanske inte var de orden hon använde så tyckte man ändå ”Ja, 

men om hon tror på mig så ska jag klara det. Då borde jag ju klara det. Då kan jag 

göra nåt för henne för en gångs skull när hon då har gjort så mycket för en 

annan.”.” 

Den hälsopedagog som Eva har träffat har alltså lyckats få henne motiverad att försöka 

ytterligare. Överlag tycker hon att hennes hälsopedagog hela tiden har utstrålat att ”ingenting 

är omöjligt”, vilket kan tänkas vara motiverande. En annan motiverande faktor, enligt Johan, 

är positiva resultat i behandlingen. Genom att se resultat av det han och hälsopedagogen gör 

så får han hopp om att bli bättre. På så sätt tror han även att han bär med sig saker från 

behandlingen som får honom att må bättre även in i framtiden. Till sist nämner Erik återigen 

passion och dess påverkan på motivation: 

”När det går tungt för mig så har dem den passionen och då får jag tillbaka den 

passionen och då hittar jag min motivation och på så vis motiverar man varandra 

att gå framåt. Eh, jag har haft en del, jag har ju massvis av partners och sponsorer i 

mitt projekt och jag har varit väldigt tydlig med att alla människor jag jobbar 

tillsammans med är människor som ska ge mig energi annars är jag inte 

intresserad.” 

Här framhäver Erik alltså återigen betydelsen av passion från hälsopedagogens sida, men även 

från honom själv. Genom att känna varandras passion kan Erik såväl som hälsopedagogen 

också motivera varandra, vilket för Erik är viktigt. Passion får därmed ses som en 

motivationsfaktor. Erik stryker även under att han inte vill jobba tillsammans med någon som 

inte ger honom energi. 
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Även uppmuntran och stöttning är någonting som nämns av flera informanter. Jens upplever 

stöttning och tips som värdefull hjälp som han får av de som jobbar på den 

viktminskningsanläggning han går till. Även uppmuntran från hälsopedagogen nämner han 

som positivt. Han nämner hur de anställda på viktminskningsanläggningen han går till är olika 

som personer där vissa är mer verbalt uppmuntrande medan andra är mer ”forcerade” och 

drivande. Så här säger Jens om detta: 

”Det är just kombinationen som är bra, att man blir pådriven, men inte för mycket 

heller för då blir det bakslag istället. Då blir det så, då kommer jag inte hit istället, 

blir det…just kombinationen, att kunna va…driva på. Och det kan ju alla göra, men 

vissa hälsopedagoger driver på lite mer än andra, så kan man säga. Och just ha 

balansen… Jag tror det är jätteviktigt för då blir det bra helhet och det är helheten 

som blir intrycket på nåt sätt och det är det som gör att man vill komma hit och 

träna, vill komma hit och prata[…]” 

Kombinationen av verbal uppmuntran och mer ”forcerat” driv upplever Jens alltså vara bra 

och får honom att vilja komma tillbaka till centret. Eva, som också tagit hjälp för sin vikt, 

upplever också att stöttningen varit en viktig del i hälsopedagogens arbete med henne. Hon 

säger sig också vara nöjd med det stöd hon fått. Även Erik nämner stöttning som någonting 

han får av hälsopedagogerna och som han säger sig behöva även efter att själva projektet är 

avklarat. 

Positiv anda och positiv utstrålning är andra saker som nämns i intervjuerna. Eva upplevde 

exempelvis den hälsopedagog hon träffar som väldigt positiv i sitt uttryck. Trots att 

pedagogen ibland behövde ställa vad som kan uppfattas som känsliga och svåra frågor så var 

hon ändå positiv. Detta upplevde Eva som bra och lägger också till att hälsopedagogen trots 

sitt positiva uttryck ändå inte hade svårt att vara allvarsam då det väl behövdes. Även Jens, 

som också jobbar med sin vikt, nämner att det är viktigt för hälsopedagogen att vara positiv. 

Det handlar för honom lite grann att bli uppmärksammad om de små avklarade stegen på 

vägen mot slutmålet. En positiv anda, är som Jens säger, viktig från hälsopedagogens sida 

vilket också Johan efterlyser i pedagogens bemötande. 

Antalet hälsopedagogers påverkan 

De deltagande informanterna har fått hjälp av en eller flera hälsopedagoger för sin 

livsstilsförändring. Jens har exempelvis två hälsopedagoger inom samma profession som 

hjälper honom, men upplever även att personalen där han går utöver de ansvarande 

hälsopedagogerna hjälpt honom. Erik däremot har tagit hjälp av flera olika sorters 

hälsopedagoger för att få en sorts helhet och rama in tre olika områden – kost, det mentala och 

den fysiska biten. Han upplever att hans livsstilsförändring hade fungerat annorlunda om han 

inte haft hjälp av den experthjälp som han fått. 

”Ja, det är jag helt säker på.[…]. Tittar vi på den fysiska utvecklingen, så där hade 

jag gått sönder efter en månad. Jag hade tränat helt fel. Jag har inte alls 

kompetensen själv för att förstå. Tittar vi på kostbiten så är det samma sak. Jag 

hade nog experimenterat ganska mycket, hade jag gjort själv. Å tittar vi på mentala 

biten så är det ju inget snack om saken, att då hade jag varit kvar i samma läge som 

jag va förut.” 
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Som jag uppfattar det, så har Erik helt enkelt behövt hälsopedagoger med kompetens inom 

olika områden för att klara av sin stora förändring. Han var helt enkelt tvungen att ta hjälp på 

flera håll för att ha en chans att klara av livsstilsförändringen. Johan och Eva har, till skillnad 

från Erik och Jens, en person som de beskrivit att de tagit hjälp av i taget. Eva upplever att det 

varit bra att hon endast haft en ansvarig hälsopedagog för henne. Hon menar att om flera varit 

inblandade så hade det antagligen inte fungerat lika bra. Hon upplever även att hon fått en 

personlig kontakt med hälsopedagogen genom att hon hela tiden haft hjälp av samma person. 

”Jag tror det blir lättare att slingra sig om det är olika personer[…]det hade nog 

blivit rörigare även fast man kanske hade fått samma resultat.” 

Fler ansvarande hälsopedagoger skulle antagligen leda till att det blir mer rörigt, som hon 

säger i citatet. Jens däremot som haft två ansvarande hälsopedagoger men som också nämner 

resterande arbetslag som bidragande hjälp, menar att personerna kompletterat varandra. 

Hälsopedagogernas och de övrigas personligheter har skapat en god balans genom att olika 

personer gett honom olika typer av hjälp och stöttning, uttrycker han. 

Vara glad, uppmuntrande och snäll 

Gällande hälsopedagogers könstillhörighet så har aspekten tagits upp en gång under 

intervjutillfällena. Jens upplever att denna aspekt påverkat hans livsstilsförändring. Han 

upplever att det varit bra för hans del att majoriteten varit tjejer på det ställe han går på och 

säger såhär: 

”[…]jag tror det är bra för mig överlag att det varit det från början i alla fall, mest 

tjejer. För att om man ska generalisera väldigt grovt så är tjejerna lite, lite mjukare 

och det var bra från början för jag är inte heller nån gymkille på det sättet[…]. Det 

här upplägget som varit med viktminskningskedjan har passat mig väldigt bra, att 

det varit lite mjukt från början.” 

Jens upplever alltså kvinnor som mjukare till sättet än män, någonting som jag tolkar som 

snällare och mer varaktiga. Detta tror han har passat honom bra från början. Utöver 

könsaspekten, så beskriver han vidare i intervjun att hela personalstyrkan där han går är 

snälla, glada, uppmuntrande, positiva och trevliga. Alla dessa egenskaper anser han vara 

”basala krav” på de som jobbar där, alltså även på hälsopedagogen. Han menar även att han 

inte vill ha en för formell relation till de som hjälper honom då han tycker att det skulle 

kännas konstigt då han träffar dem så ofta som han gör. Han har erfarenhet av sådant 

bemötande i samma bransch, vilket han inte upplevde som positivt. Även Johan har påpekat 

att han tycker att hälsopedagogen ska vara på ett liknande sätt: 

”[…] de ska vara trevliga, utåtriktade och gärna prata mycket å berätta hela tiden, 

men det blir en… sen så visst, har dem en, det är klart dem inte behöver prata så 

mycket men de ska ändå visa att de har kunskap och så vidare och… och inte va 

sura eller på nåt sätt nere, för då kommer jag bli likadan. Så det ska va en positiv 

anda tycker jag.” 

Johan har alltså ganska så lika förväntningar på hälsopedagogen som Jens har. Helst ska 

hälsopedagogen ha en positiv anda, vara trevlig, utåtriktad och inte sur. 



20 

 

Kunna individanpassa sitt ledarskap 

Vidare nämner både Eva och Johan att de hälsopedagoger de fått hjälp av, har vad det verkar 

anpassat sig efter dem som individer. Detta beskriver båda två som någonting bra. Johan säger 

att den pedagog som han träffat har jobbat utifrån hans perspektiv, vilket varit bra och 

beskriver vidare att hon inte stressat fram någonting utan varit grundlig i det hon gjort. Eva 

beskriver framförallt möjligheten till att den hälsopedagog som hon träffat anpassat sitt 

ledarskap utefter Eva själv. Huruvida hälsopedagogen har gjort det eller inte är hon osäker på, 

men hon tror att det är en bra ledaregenskap att kunna anpassa sig efter de olika individer 

ledare möter. Vidare nämner Eva att utöver hälsopedagogens anpassningsförmåga, så 

upplever hon att hon kunnat ställa frågor till sin hälsopedagog och hon upplever också att hon 

fått hjälp att planera sin livsstilsförändring. Hon säger också att hon nog skulle ha svårt för en 

hälsopedagog som ”sitter med pekpinnar”, som hon beskriver det. Även en hälsopedagog som 

gett Eva mer skuld i det hon gjort tror hon inte hade fungerat för henne. Trots det så vill hon 

ändå känna en viss press från sin ledare. 

Det har tidigare i resultatet redogjorts för att individer kan få en personlig relation med sin 

hjälpande hälsopedagog. En personlig relation är också vad Erik menar att han kan få till de 

hälsopedagoger som han träffar. Detta ser han som ett möjligt framtida problem på det sättet 

att parterna helt enkelt lär känna varandra ”lite för bra”, som han beskriver det. Detta kan 

enligt honom leda till att båda parter tar varandra för givet och att ”man börjar på att fastna i 

invanda mönster”. Därför tror han att det är bra att byta ut den hälsopedagog individen tar 

hjälp av efter några år då alla parter mår bra av en förändring, säger han. 

Hälsopedagogens påverkan på individens livsstilsförändring 

Hälsopedagogen har påverkan 

Informanterna är överens om att hälsopedagogen kan påverka individens livsstilsförändring. 

Exempelvis Jens beskriver att han upplever att de hälsopedagoger som han har träffat 

påverkat hans livsstilsförändring positivt. 

”Jag har en positiv, alltså livsstilsförändringen har påverkats positivt. Hade det inte 

blivit så hade jag inte gått till viktminskningsanläggningen.[…] hade jag inte fått 

den hjälp jag önskat, så hade jag ju inte fullföljt. Jag hade inte orkat mentalt[…]” 

Jens hade alltså inte fullföljt sin livsstilsförändring med de hälsopedagoger han går till idag 

om de inte gett honom den hjälp han behövt. Han tycks därför ha påverkats positivt av 

hälsopedagogerna i och med att han går till dem än idag. Han känner sig nöjd med sättet han 

blir bemött på och han ser resultat i sin utveckling. Han säger vidare att han är övertygad om 

att de hälsopedagoger han träffar kan hjälpa honom. Erik säger i sin tur att den förändring som 

han genomgår varit omöjlig att klara av utan den hjälp han får av sina hälsopedagoger. Han 

upplever att han fått ut mer av sina hälsopedagoger än vad han från början trodde skulle vara 

möjligt. Eva och Johan uttrycker också att hälsopedagogen kan påverka livsstilsförändringens 

resultat och individens förmåga att lyckas. De nämner hälsopedagogens sätt att motivera och 

bemöta individer som exempel på faktorer som påverkar livsstilsförändringen. Hur 

hälsopedagogen kan påverka i övrigt kan redogjort resultat under den andra frågeställningen 

hjälpa till att svara på. 
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Hälsopedagogen kan inte hjälpa alla 

”Det är ju människor som möter människor”, säger Jens och syftar på mötet mellan 

hälsopedagogen och olika individer. Han syftar på att det alltid kommer finnas individer som 

söker sig till hälsopedagoger som är missnöjda med hälsopedagogen trots att han själv är nöjd 

med densamma. Jens säger ändå att det oftast inte går att skylla på hälsopedagogen vid en 

misslyckad livsstilsförändring, utan att det oftast ligger i individens egen brist på motivation 

och tankesätt. Även Erik tror att det alltid kommer finnas missnöje bland människor. Han 

beskriver likt det Jens sa, att människor är olika och tycker på så sätt olika. 

”Sen är det säkerligen så att om du är jättebra för 10 stycken, så är du helt värdelös 

för 10 andra. Precis som din kompis som är helt värdelös för dem 10 som du är bra 

för, så är… alltså på nåt sätt så, vi är olika som människor och det måste klicka och 

klickar det inte så är det.. då är det ingen idé, tror jag.”  

Hans uttalande kan tolkas som att det alltid kommer finnas ett visst missnöje oavsett hur 

duktig en pedagog anses vara enligt andra. Erik beskriver vidare att han tror att det är omöjligt 

att tillfredsställa alla. ”Det behöver man inte ens sträva efter”, säger han. Människor är olika, 

vilket Eva i sin tur verka tycka är en anledning till att ledaren bör anpassa sig utefter den 

person denne möter för tillfället. Att som hälsopedagog kunna anpassa sitt ledarskap utefter 

olika individer, ser Eva som en god ledaregenskap. Hon beskriver hur hon är nöjd med den 

hälsopedagog hon träffat, men hon är osäker på om hälsopedagogen är likadan mot alla 

personer denne träffar. Eva nämner att hälsopedagogen hon träffat och dennes ledarskap 

möjligtvis kan vara en spegling av hennes egen personlighet. 

Individen har ett eget ansvar 

De fyra informanterna är alltså alla överens om att hälsopedagogen kan ha avgörande 

betydelse för individers livsstilsförändringar. Trots att informanterna lägger ett visst ansvar på 

hälsopedagogen, så finns det tydliga åsikter om att det största ansvaret ligger hos individen 

själv. Om inte individen som ska göra livsstilsförändringen är motiverad, så blir det svårt för 

hälsopedagogen att göra någonting. Då blir hjälpen från hälsopedagogen verkningslös, vilket 

Erik och Jens beskriver på det här sättet: 

”Sen har vi en massa människor som gör halvhjärtade försök och som har alla 

verktygen. De har alla nycklarna, men de är inte motiverade och då spelar det ingen 

roll hur mycket kompetens dem träffar på om man inte använder det.[…] Och 

därför är det viktigaste… och då spelar det ingen roll tror jag, hur mycket 

hälsopedagoger och hjälp man vänder sig till. Har man inte bestämt sig för att göra 

sin förändring så kommer det inte bli nån förändring.” (Erik) 

”Men återigen så tror jag att det är en stor del som faller ifrån där det inte spelar 

särskilt stor roll om man hjälper till heller med den enkla anledningen till att de har 

inte motivation, inställning eller kanske till och med synsätt på det här eller tror på 

konceptet eller hur…[…] Då spelar det ingen roll om det är 100 medlemmar och 

15 hälsorådgivare som försöker hjälpa till. Asså, på nåt sätt så, då spelar det ingen 

roll. Det går inte att hjälpa nån som inte vill ha hjälp.” (Jens) 
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Dessa individer lägger alltså, med dessa uttalanden, stor vikt på individen som gör 

livsstilsförändringen. Utan individens motivation och inställning blir det svårt för 

hälsopedagogen att ens hjälpa till på något sätt. På så sätt tycks det finnas ett gemensamt 

ansvar från både livsstilsförändrande individ och hälsopedagog för hur väl 

livsstilsförändringen går, utifrån det Jens och Erik säger. 

Resultatsammanfattning 

Alla informanter har behövt hjälp att göra en livsstilsförändring och på så sätt förbättra sin 

hälsa. Då de ansett eller insett att de inte klarar av att göra livsstilsförändringen själva av olika 

anledningar har de sökt eller tilldelats hjälp för detta. Anledningarna till att informanterna 

sökt sig till aktuella hälsopedagoger tycks vara att de antingen saknar kunskap att klara av 

livsstilsförändringen själv, att de är i behov av någon som motiverar, kontrollerar och stöttar 

eller att de tappat kontrollen över sitt liv. Med anledning av någon av dessa anledningar tycks 

informanterna från början behövt hjälp. Informanterna har kommit i kontakt med sina 

hälsopedagoger genom medveten rekrytering, rekommendationer, av ren slump eller genom 

att de blivit vidareskickad från läkare.  

Det finns delade åsikter om hur en hälsopedagog som hjälper individer med 

livsstilsförändringar ska vara och bete sig, enligt informanterna. Kunskap och kompetens i det 

område de jobbar inom anses ändå vara viktigt. Informanterna tycks sedan vilja bli bekräftade 

och känna att hälsopedagogen bryr sig. Detta kan ske genom att hälsopedagogen visar sin 

hängivenhet för individens livsstilsförändring genom engagemang, lidelse, passion. Att 

hälsopedagogen uppmärksammar och lyssnar till individen är andra sätt som får individerna 

att känna att pedagogen bryr sig. Vidare nämns kommunikation vara viktigt för en fungerande 

relation mellan hälsopedagog och livsstilsförändrande individ. Att kommunicera ut det som är 

positivt nämns också ha betydelse. Också en positiv anda och utstrålning från 

hälsopedagogens sida uttrycks vara goda egenskaper utöver en god kommunikation. Tillit 

nämns som en annan faktor av informanterna att de vill känna till den hälsopedagog som 

hjälper dem. 

Att hälsopedagogen kan motivera individen som gör livsstilsförändringen ses också som 

positivt av informanterna. De nämner alla olika sätt som exempel på hur de blir motiverade: 

Framgångsrika resultat i förändringen, passion från hälsopedagogen samt positiv och 

motiverande attityd hos densamma. Stöttning och uppmuntran nämns tillsammans av alla 

informanter som viktigt att hälsopedagoger ger individer. Vidare har informanterna olika 

erfarenheter av huruvida det är bäst att ha en eller fler hälsopedagoger som hjälper en. Oavsett 

om det är en eller flera hälsopedagoger så finns det en viss önskan om att denne kan 

individanpassa sitt ledarskap då människor fungerar olika. Till sist nämns en personlig 

relation mellan hälsopedagog och följare ha betydelse. Här råder det delade meningar om hur 

relationen bör vara precis som det gör gällande hälsopedagogens sätt att vara överlag. 

Informanterna är alla överens om att hälsopedagogen kan påverka individers 

livsstilsförändringar. De hälsopedagoger som hjälper den här studiens informanter har alla 

påverkat informanternas livsstilsförändringar på ett positivt sätt. Samtidigt som alla är nöjda 

med sina hälsopedagoger finns det ändå de som påpekar att det trots allt måste finnas ett 
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missnöje hos andra individer som sökt sig till aktuella hälsopedagoger. Argumentet för det är 

förklaringen att det är människor som möter människor. På så sätt söker olika individer olika 

saker och fungerar annorlunda tillsammans med andra. Det går inte att göra alla nöjda, som 

några informanter antyder. Trots hälsopedagogens påverkan på livsstilsförändringen, så lägger 

informanterna kanske störst ansvar på den individ som själv sökt hjälp. Utan att individen 

själv är motiverad spelar det ingen roll hur mycket hjälp den får av hälsopedagogen, antyder 

informanterna. Det tycks på så vis finnas ett mellan parterna ömsesidigt ansvar för 

livsstilsförändringen vilket ställer krav på samarbete. 

Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet och metoden i varsitt avsnitt. I resultatdiskussionen förs 

tankar om resultatet som även jämförs med den tidigare forskningen, medan 

metoddiskussionen innehåller en kritisk granskning av studiens genomförande. 

Diskussionsdelen avslutas sedan med förslag till vidare forskning och övergripande 

reflektioner kring studien. 

Resultatdiskussion 

I denna del kommer alltså det i studien framkomna resultatet att diskuteras, reflekteras över 

och även jämföras med den tidigare forskningen som presenterats tidigare i avsnittet Tidigare 

forskning. Ur det resultat som framkommit genom studien går det att hitta en hel del likheter 

till den tidigare forskningen om ledarskap som presenterats tidigare. För att tydliggöra kring 

likheterna men även skillnaderna så kommer avsnittet delas upp i olika rubriker och teman. 

Legitimitet, kunskap och kompetens 

Kompetens och kunskap som i denna studie beskrivs som viktigt hos hälsopedagogen har 

visat sig viktigt hos ledare även enligt tidigare forskning (Ludvigsson, 2009; Eriksson & 

Nilsson, 2008). Enligt Eriksson och Nilsson (2008) är det viktigt för sjuksköterskor att ha 

kompetens och erfarenhet, detta för att deras patienter under hälsorådgivning ska kunna känna 

tillit till denna ledare. Att ledarens kompetens påverkar den mötande individens tillit på ett 

positivt sätt antyder även min studie. En av informanterna beskriver just hur intrycket av 

kunskap hos hälsopedagogen som ledare får informanten att känna tillit. Kompetens ska även 

leda till ökad legitimitet som ledare enligt den tidigare presenterade forskningen (Ludvigsson, 

2009). Legitimitet har inte beskrivits ordagrant i denna studies resultatanalys, men det finns 

ändå vissa delar av informanternas berättelser som antyder på just det som den tidigare 

forskningen visar. En av informanterna har när denne sökt sig till sina hälsopedagoger varit 

noga i sin rekrytering och endast velat jobba med ”de bästa”. De bästa beskrivs av honom 

vara människor med gott rykte och kompetens (kunskap, erfarenhet). Detta skulle kunna 

tolkas som ju mer kompetens hälsopedagogen har, desto mer legitim i rollen som 

hälsopedagog är denne. En annan uttrycker hur utbildning ger ett mer professionellt intryck, 

medan en tredje ger sken om att utbildning leder till ett kunnigt intryck. Utbildning kan på så 

sätt, förutom att ge kompetens, även tolkas leda till ökad legitimitet som hälsopedagog. Även 

här finns likheter med Ludvigssons (2009) studie som visar att en ledare med relevant 

utbildning leder till att denne lättare accepteras i sin roll av följarna. Vad gäller könsaspekten, 

så har också den visat sig kunna påverka ledare att få legitimitet i sin yrkesroll, enligt 
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Ludvigsson (2009). Hennes forskning visar på att män lättare än kvinnor ses som legitima i 

sin ledarroll av följare (ibid.). I den här studien däremot finns det ingenting som tyder på 

detta. Tvärtom så tyder viss data istället på att kvinnor skulle kunna vara mer legitima i 

hälsopedagogsrollen. 

Kommunikation och tillit 

Tillit som nämndes kort i stycket ovan har av informanterna i denna studie nämnts i fler 

sammanhang än kompetens. Informanterna påpekar vikten av att kunna känna tillit till 

hälsopedagogen, vilket även tidigare forskning visat har positiv effekt på följare (Soutar & 

Ridley, 2008). God kommunikation menar en informant leder till tillit vilket också Erikssons 

och Nilssons (2008) studie visar. Deras resultat visar att en bra och respektfull 

kommunikation från ledaren, i det här fallet sjuksköterskor, leder till tillit hos patienter. Det är 

även viktigt att sköterskan är en god lyssnare och visar intresse för att kunna bygga upp en 

förtroendefull relation till patienten visar studien (ibid.). Informanten som nämnde 

kommunikation i samband med tillit i min studie såg gärna att hälsopedagogen är positiv i sin 

kommunikation och gärna är en god lyssnare. Att ledaren framförallt bör vara en god lyssnare 

styrks alltså genom Erikssons och Nilssons (2008) studie. Även en respektfull 

kommunikation, som samma studie menar har betydande del i en förtroendefull relation, 

tenderar resultatet även i min studie att hålla med om. Till sist har en informant även nämnt 

hälsopedagogens förmåga att visa att denne bryr sig om individen som en faktor som gör att 

denne känner tillit. Även detta har framkommit i Erikssons och Nilssons (2008) studie. I deras 

studie handlar det om att visa intresse, lyssna och få patienten att känna sig sedd. Alla dessa 

nämnare är allihop faktorer som hjälper den ledare som Eriksson och Nilsson (2008) 

undersökt att bygga upp förtroendet gentemot sina patienter. Även i denna studie har dessa tre 

faktorer tagits upp fast då också i andra samband än bara tillit. Dessa har nämnts även i 

samband med hängivenhet och bekräftelse, vilket går att läsa om här nedan. 

Hängivenhet och bekräftelse 

De faktorer som ovan nämndes leda till en förtroendefull relation mellan ledare och följare i 

Erikssons & Nilssons studie (2008) (visa intresse, lyssna, få patienten att känna sig sedd) har i 

min studie visat sig spela in även vid individers livsstilsförändringar. Dessa faktorer har i 

denna studie utefter det informanterna uttryckt kopplats ihop med hälsopedagogens 

engagemang eller hängivenhet och dennes förmåga att bekräfta individer. Ledares intresse för 

följare har nämnts som hälsopedagogens passion och lidelse som exempel. Vidare har visat 

intresse för individer fått dessa att känna att hälsopedagogen bryr sig. Att bekräfta individen 

och få dem att känna sig speciella är andra sätt som också visar på just detta enligt denna 

studie. Att hälsopedagogen bryr sig eller att denne är hängiven och bekräftar individer har 

alltså visat sig ha stor betydelse enligt denna studie vilket alltså styrks av Eriksson och 

Nilsson (2008). 

Motivation, stöttning, positiv anda och ledarskapsstilar 

Uppmuntran i form av stöttning och motivation beskrivs av informanterna vara viktigt. 

Framförallt är det kanske de personer som sökt hjälp för sin vikt som behövt någon som 

funnits där och stöttat, vilket då hälsopedagogen har gjort. Dessa informanter hade som det 

beskrivits tidigare haft svårt att genomföra livsstilsförändringen på egen hand och stöttningen 
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kan på så sätt varit ett bra sätt att få dem att hålla sig till planen. Uppmuntran är ändå 

någonting som alla informanter behöver få, men på olika sätt. Några informanter behövde 

uppmuntran i form av någon som står bredvid och stöttar och motiverar. De andra 

informanterna uppmuntras genom positiva resultat eller genom hälsopedagogers engagemang 

som kan få en motiverad. 

Motivation har i studien också nämnts av alla informanter och det tycks vara så att det är bra 

om hälsopedagogen kan motivera individer. Uppfattningen är även den att hälsopedagogers 

olika sätt att motivera kan påverka livsstilsförändringen. Exempelvis kan passionen smitta av 

sig på individer och på så sätt motivera dessa. Att hälsopedagogen på samma sätt ska ge 

energi istället för att ta energi nämns vara viktigt. Även goda resultat ses som en 

motivationsfaktor. En informant beskriver hur dennes hälsopedagog hela tiden lyckats 

motivera denne att fortsätta utmana sig själv. Denna hälsopedagog beskrivs som positiv och 

ges nästan uppfattningen om att hela ledarskapet på något sätt var motiverande. Detta gör att 

jag drar paralleller med karismatisk personlighet, vilket nämndes i bakgrunden. En 

karismatisk person har en tendens att ”få med sig” människor (Northouse, 2013), vilket den 

beskrivna hälsopedagogen tycks få. Denna personlighet nämndes i bakgrunden i samband 

med transformellt ledarskap. Detta ledarskap symboliserades förutom av en karismatisk ledare 

även av ett syfte att bland annat motivera följare och utveckla dessa (Northouse, 2013). Denna 

typ av ledarskap tycks på så sätt kunna passa livsstilsförändrande individer som tycks vara 

måna om motivation och som i och med deras förändring är med om en personlig utveckling. 

Styrning, korrigeringar och prestationsbelöningar som kännetecknade transaktionellt 

ledarskap (Hamstra et. al., 2013) nämndes inte mycket om av informanterna. Det lilla som 

nämndes var att en ledare som ”sitter med pekpinnar” inte hade fungerat för en av 

informanterna. Detta kan tolkas som att för mycket tillrättavisande och kanske rentav 

korrigering inte är ett fungerande ledarbeteende för en hälsopedagog. Någonting som däremot 

nämndes bland informanterna var samarbete eller ömsesidigt ansvar vad gäller individens 

livsstilsförändring. De nämner hur att stort ansvar ligger på individen för hur 

livsstilsförändringen går, men ändå så söker de sig till en hälsopedagog för att få hjälp med 

förändringen. Hur livsstilsförändringen ska klaras av och fortlöpa skulle alltså kunna handla 

om ett samarbete som skulle kunna kopplas till samproducerat och delat ledarskap. Detta 

ledarskap går ut på en form av samspel mellan ledare och följare (Kocolowksi, 2010; 

Ludvigsson, 2009), vilket liknar det som beskrivits. Det som beskrivs som ömsesidigt ansvar 

och samarbete skulle kunna likna en form av decentralisering, där ledaren ger mer utrymme åt 

följaren att vara med och bestämma i likhet med det så kallade samproducerade ledarskapet 

(ibid.). Samproducerat ledarskap ställer också höga krav på ledares sociala kompetens och 

förmåga att kommunicera med följare. Dessa egenskaper är viktiga för att skapa bättre 

förståelse och relation mellan ledare och följare (ibid.). Dessa faktorer och egenskaper tas upp 

under nedanstående rubrik. 

Relationer och önskvärt ledarskap 

En mer personlig relation till de hälsopedagoger som informanterna träffar har av 

informanterna nämnts i olika sammanhang. Ur resultatet går det att utläsa att en för personlig 

relation parterna emellan skulle kunna ha negativ effekt på livsstilsförändringen. Om parterna 
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lär känna varandra för bra så kan de båda börja ta varandra för givet, beskrivs det. På så sätt 

kan det vara bra att byta ut sin hälsopedagog efter några år, precis som det kan vara bra att 

byta arbetsplats eller liknande för att få till en förändring. Informanten som beskriver detta ger 

ändå skenet av att en personlig relation är bra till en viss grad och under en viss tid. Vidare 

beskriver de informanter som båda jobbar med sin vikt, att en personlig relation är bra. Ett för 

formellt bemötande från hälsopedagogen känns konstigt med tanke på hur ofta parterna 

träffas. En personlig relation beskrivs också kan vara bra genom att följare kan känna sig mer 

bekräftade genom detta. Genom en personlig relation som beskrivs blir hälsopedagogen inte 

bara en ledare utan även en medmänniska, vilket är bra för relationen ledare och följare 

emellan (Ludvigsson, 2009). Denna personliga relation som dessa informanter upplever kan 

tänkas göra att parterna tillsammans även kan ha trevligt, vilket enligt tidigare forskning leder 

till lojala följare med större intresse för aktuellt uppdrag (ibid.). En personlig relation kan 

utöver detta tänkas leda till större tillit till sin hälsopedagog än om individen haft olika 

hälsopedagoger vid olika tillfällen. 

I avsnittet Tidigare forskning nämns att självsäkra individer tyr sig till ett mer socialorienterat 

ledarskap, medan mer tillbakadragna individer föredrar ett mer uppgiftsorienterat ledarskap 

(Shalit et al., 2010). Om detta skulle stämma skulle det innebära att de informanter som jag 

träffat varit mer självsäkra än tillbakadragna. Informanterna har enligt min mening nämligen 

lagt större vikt vid samarbete och eftersökt social kompetens hos ledaren. Trots att 

informanterna strävar efter att uppnå mål så har inte mycket antytt på att ledaren ska vara 

uppgiftsorienterad. Istället vill de ha en trevlig, positiv och glad ledare. Detta skulle också 

enligt tidigare forskning kunna bero på att de själva är just lagda åt detta håll och att de själva 

kan identifiera sig med denna typ av ledarskap (Shalit et al., 2010; Hamstra et al., 2013; 

Ehrhart, 2012; Ehrhart & Klein, 2001). En informant nämner faktiskt denna möjlighet, att det 

ledarskap informanten mött kan ha varit en spegling av henne själv och att det kan ha varit 

detta som gjorde att ledarskapet föll henne i smaken. 

Alla informanter är till synes nöjda med sina hälsopedagoger och de går alla framåt i sina 

förändringar. Detta är möjligtvis inte endast ett sammanträffande. Framgången i de pågående 

livsstilsförändringarna kan nämligen påverka synen på hälsopedagogen. Åtminstone tyder 

Nyes studie från 2002 på det. I studien redogörs för observationer som visar på hur en grupps 

prestation påverkar sättet att se på ledaren i gruppen. Ju bättre resultat och effektivitet, desto 

mer lovordas ledaren till skillnad från en grupp som misslyckas (ibid.). Att informanterna i 

denna studie har en positiv bild av hälsopedagogerna kan på så sätt ha ett samband med goda 

resultat i livsstilsförändringen. 

Ledarskap och chefskap 

Geller (2002) har i en tidigare studie redogjort för skillnader vad gäller ledarskap och 

chefskap. Ledarskap beskrivs symboliseras av samarbete och att inspirera till handlade, 

medan chefskap mer symboliseras av manipulation för få följare att agera på ett visst sätt. Jag 

presenterade även en tabell, Figur 1, som Geller (2002) skapat för att synliggöra skillnader 

mellan de olika sätten att leda eller styra. Huruvida informanterna i denna studie vill ha hjälp 

av en hälsopedagog med ledaregenskaper eller chefsegenskaper blir relativt tydligt. Nästintill 

alla informanters utsagor tycks peka på att de söker ledarskap snarare än chefskap. Några 
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exempel på vad som representerar ledarskap enligt Geller (2002) och som stämmer bra 

överens med vad informanterna söker hos en hälsopedagog är:  

 Fokus på processer snarare än resultatet 

 Ge stödjande feedback snarare än att tillrättavisa 

 Behandla individer som just individer, inte som någon i mängden 

 Stötta, coacha och delegera, inte bara styra 

Metoddiskussion 

Här kommer metoden och bland annat studiens tillförlitlighet att diskuteras. I denna del 

reflekteras och kritiskt granskas det arbete som bidragit till det resultat som framkommit i 

studien. 

Valet av metod föll sig naturligt utifrån studiens syfte. Huvudargumentet för metodvalet är att 

enskilda individers erfarenheter och subjektiva uppfattningar var det som skulle undersökas. 

Just individers subjektiva uppfattningar angående ett visst fenomen anses fördelaktigt att 

undersöka genom just intervjuer (Cohen et al., 2007). Enkätinsamlig som exempel, som 

framförallt lämpar sig för att mäta och jämföra (ibid.), hade inte varit lika passande för mitt 

studiesyfte. Det ligger som sagt inget intresse i att exempelvis mäta de data som framkommit i 

studien. Enkätinsamling som metod hade även krävt fler informanter, vilka kan tänkas blivit 

svåra att hitta i den mängd det behövts i och med det kriteriet som ställts för att få delta i 

studien (att ha gjort en livsstilsförändring med hjälp av någon hälsoprofession). Även 

tidsaspekten hade gjort det svårare att hitta tillräckligt många informanter för en enkätstudie 

där alla uppfyllt kriteriet för att få delta i studien. Att göra exempelvis en litteraturstudie var 

inte heller aktuellt då det har gjorts begränsad forskning inom det område som undersökts. 

Det underlag som hade behövts för att göra en litteraturstudie ansågs med andra ord vara för 

litet.  

Enligt tidigare forskningstraditioner skulle studiens generaliserbarhet kunna ifrågasättas med 

tanke på det magra antalet informanter som deltagit i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det ska dock påpekas att studien syftar till att redogöra för enskilda individers uppfattningar, 

varför just en kvalitativ metod som intervju använts. Det finns på så sätt ingen avsikt att 

generalisera en större grupp eller befolkning med hjälp av studiens resultat och antalet 

informanter anser jag därför vara lagom. Trots syftet att redogöra för individers uppfattningar 

så går det att se en hel del likheter med resultatet i denna studie och tidigare forskning. Detta 

gör möjligtvis resultatet mer generaliserbart trots allt. Kvalitativa forskningsmetoder och 

därmed intervjuer ifrågasätts inte bara för sin brist på generaliserbarhet utan också på grund 

av vad vissa skulle kalla bristande tillförlitlighet och giltighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Enligt dessa personer betvivlas intervjustudiers giltighet i och med att forskaren, i det här 

fallet jag, tolkar det som sägs i intervjuerna. Ett argument för den bristande tillförlitligheten är 

att forskaren vid intervjuer kan ställa frågor på ett vis som kan leda informanten till att svara 

på ett visst sätt, exempelvis genom ledande frågor (ibid.). Kvale och Brinkmann (2009) 

motsätter sig dock denna kritik. De menar istället att exempelvis ledande frågor kan vara 

gynnsamma på så sätt att dem exempelvis kan användas som hjälp för forskaren att säkerställa 

reliabiliteten i informanternas svar. Till viss del motsätter de sig även kritiken mot tolkningar 
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av data, men menar ändå att det ställs höga krav på forskaren vid analysen av data när de 

tolkar och ifrågasätter det som sagts (ibid.). 

För att stärka den här studiens giltighet har en pilotstudie har gjorts för att testa frågorna. 

Denna faktor omöjliggör förstås inte att exempelvis följdfrågor kan ställas på ledande vis vid 

intervjuer, vilket Kvale och Brinkmann (2009) förvisso tyckte kunde vara bra. Ledande 

följdfrågor ställdes faktiskt under intervjuerna med avsikt att slå fast för vad informanterna 

faktiskt menade. Personligen kan jag känna att mer strukturerade och kanske även fler 

ledande frågor hade varit bra vid intervjuerna för att säkerställa informanternas ståndpunkter. 

Vad gäller analysen så går det inte att undkomma att intervjuerna tolkats subjektivt av mig. 

För att ändå på bästa sätt ge studien rättvisa så har alla intervjuer spelats in med ljudinspelare 

för att sedan transkriberas och tematiserats för att med bästa förutsättningar kunna analyseras. 

Detta har som jag ser det hjälpt mig att plocka ut det mest väsentliga i intervjuerna. Även citat 

används i resultatanalysen som ska tydliggöra för det informanterna säger och vad det är jag 

tolkat. På så sätt ges även läsaren möjlighet att läsa och förstå delar av det som sagts under 

intervjuerna, men även hur det tolkats av mig. 

Till sist ska det sägas att jag själv utbildar mig till hälsopedagog och att jag även i min 

nuvarande yrkesroll till viss del lär ut och hjälper människor med sin hälsa. Detta gör att jag 

inte bara genom min utbildning kan kalla mig själv för hälsopedagog, utan att jag också är den 

typ av person som jag själv undersöker i denna studie. Detta gör att jag har förkunskaper inom 

detta ämne vilket troligtvis varit bra. Denna faktor kan dock ha lett till att jag undermedvetet 

tolkat informanternas berättelser på ett visst sätt och i en viss riktning. Samtidigt har jag dragit 

nytta av min yrkesroll och intervjuat två personer som sökt sig till den arbetsplats och 

träningsanläggning där jag själv jobbar. Dessa två personer har dock inte tagit hjälp av mig 

som hälsopedagog och det är på så sätt inte mig de beskriver eller pratar om. Det faktum att 

dessa två informanter tar hjälp av min arbetsplats skulle ändå kunna tänkas påverka resultatet 

genom att informanterna inte vill eller vågar säga allt till mig då det rör sig om arbetskollegor 

till mig som de pratat om. Själv tror jag inte att detta påverkat resultatet, men det är ändå 

viktigt att poängtera att det finns en möjlighet. Även de två andra informanterna är mer eller 

mindre bekanta med mig sedan tidigare. Dessa kan liksom de två andra informanterna 

påverkats under intervjuerna av den relation vi har. Främsta anledningen till att jag intervjuat 

dessa personer var förstås att jag visste att dessa personer är representativa för studien i och 

med deras erfarenheter av livsstilsförändringar. Personer med liknande erfarenheter utan 

personlig relation till mig hade förstås gått att få tag i, men här bidrog tidsaspekten till att det 

blev de informanter som det blev till slut. 

Slutsats, reflektioner och förslag till vidare forskning 

Hälsopedagoger har enligt denna studie påverkan på individers livsstilsförändringar. Detta 

verkar inte innebära att det finns ett specifikt sätt som alla hälsopedagoger bör bete sig på. 

Människor är olika och det är på så sätt svårt att säga exakt hur en hälsopedagog bör vara mot 

individer överlag. Att människor behöver behandlas olika är kanske det som tydliggörs mest 

genom denna studie och det kommer väl inte heller som en överraskning att det är så. Trots att 

sättet individer vill bli bemötta på skiljer sig, så har det ändå gått att se relativt många likheter 

mellan informanterna i denna studie och även med tidigare forskning. Dels har kunskap och 
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kompetens visat sig viktig hos hälsopedagoger, men det kanske allra viktigaste har genom 

denna studie visat sig vara individers känsla av bekräftelse och att få känna sig speciella. 

Denna känsla tycks uppnås, inte helt oväntat, på olika sätt. Förutom detta så har även 

hälsopedagogens kommunikation visat sig spela en viktig roll enligt denna studie. Vad gäller 

könsaspekten finner jag det intressant att en av informanterna föredrog kvinnor i rollen som 

hälsopedagog. Detta talar lite emot den bild jag har av samhällets stereotypa bild av ledare. 

Min förutfattade mening är nämligen att samhället än idag ser en man framför sig när vi talar 

om ledare, vilket är ett resultat även Brüde Sundin (2007) fått fram genom tidigare forskning.  

Intressant är även att alla de individer jag träffat har varit nöjda med sina hälsopedagoger. Ett 

gott betyg till dessa hälsopedagoger alltså. Detta kanske beror på individernas upplevelse av 

framgång i sina livsstilsförändringar tillsammans med aktuell hälsopedagog, vilket diskuterats 

i resultatdiskussionen. 

När det kommer till vidare forskning skulle det vara intressant att göra en större studie och 

även intervjua personer som känner sig mindre nöjda med sin livsstilsförändring. Jag tror att 

faktorn att alla informanterna varit nöjda med sin livsstilsförändring sen de träffade sina 

hälsopedagoger påverkat resultatet på så vis att framförallt positiva egenskaper hos 

hälsopedagogerna framhävts. Det har genom informanternas positiva erfarenheter blivit 

svårare att finna svar på vad som är mindre bra egenskaper trots att de kanske går att tyda. På 

samma sätt hade det varit intressant att i framtiden göra en studie på flera individer som gått 

hos samma hälsopedagog, men med olika resultat. Genom en sådan studie skulle det gå att få 

fram huruvida resultatet påverkar individernas sätt att beskriva och se på hälsopedagogen. Det 

skulle även gå att se om individerna skyller livsstilsförändringens misslyckande på 

hälsopedagogen eller sig själv. På samma sätt skulle det gå att se huruvida individen resonerar 

vid positiva resultat i livsstilsförändringen. 

 

  



30 

 

Referenser 
Agerberg, M. (2004) Kidnappad hjärna: En bok om missbruk och beroende. Lund: 

Studentlitteratur 

Bartram, T. & Casimir, G. (2007) The relationship between leadership and follower in-role 

performance and satisfaction with the leader: The mediating effects of empowerment and trust 

in the leader.  Leadership and Organization Development Journal 28, 4-19. DOI: 

10.1108/01437730710718218 

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem: En evidensbaserad kunskapssammanställning. 

vol. 2. (2001) Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

Bellou, V. (2011) Do women followers prefer a different leadership style than men? 

International Journal of Human Resource Management, 22, 2818-2833. DOI: 

10.1080/09585192.2011.599677 

Brüde Sundin, J. (2007) En riktig rektor: Om ledarskap, genus och skolkulturer 

(Doktorsavhandling, Linköpings universitet: Institutionen för Beteendevetenskap och lärande) 

Från: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:18015/FULLTEXT01 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Liber AB 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. Milton Park, 

Abingdon, Oxon: Routledge 

Ehrhart, M.G. & Klein, K.J (2001) Predicting followers' preferences for charismatic 

leadership: The influence of follower values and personality. Leadership Quarterly 12, 153-

179. DOI: 10.1016/S1048-9843(01)00074-1 

Ehrhart, M.G. (2012) Self-concept, implicit leadership theories, and follower preferences for 

leadership. Zeitschrift fur Psychologie / Journal of Psychology, 220, 231-240. DOI: 

10.1027/2151-2604/a000117 

Ekman, R. & Arnetsz, B. (2005) Stress: individen, samhället, organisationen, molekylerna. 

Stockholm: Liber 

Eriksson, I. & Nilsson, K (2008) Preconditions needed for establishing a trusting relationship 

during health counselling – an interview study. Journal of clinical nursing, 17, 2352-2359. 

DOI: 10.1111/j.1365-2702.2007.02265.x. 

Fogelberg Eriksson, A. (2005) Ledarskap och kön: En studie av ledare och maskuliniteter i 

ett verkstadsindustriföretag (Doktorsavhandling, Linköping: Institutionen för 

beteendevetenskap). Från: http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:20561/FULLTEXT01.pdf 

Froeschle, J. & Nix, S. (2009) A Solution-Focused Leadership Model: Examining Perceptions 

of Effective Counselor Leadership. Journal of School Counseling, 7, x-x. From: 

http://files.eric.ed.gov.webproxy.student.hig.se:2048/fulltext/EJ886116.pdf  

FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2. uppl. (2008). 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut Tillgänglig på Internet: http://fyss.se/wp-

content/uploads/2011/02/FYSS-2008-hela-boken.pdf 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Leadership%20and%20Organization%20Development%20Journal%22%7C%7Csl~~rl','');


31 

 

Geller, I. S. (2002) Leadership to Overcome Resistance to Change: It Takes More Than 

Consequence Control. Journal of Organizational Behavior Management 22, 29-49. DOI: 

10.1080/01608061.2011.619414 

 

Hamstra, M.R.W., Van Yperen, N.W., Wisse, B. & Sassenberg, K. (2013) Transformational 

and Transactional Leadership and Followers' Achievement Goals. Journal of Business and 

Psychology, X ,1-13. DOI: 10.1007/s10869-013-9322-9 

 

Josefsson, K och Lindwall, M. (2010). Motivation till motion och fysisk aktivitet. I  

Hallberg L. R. (red.), Hälsa och livsstil - forskning och praktiska tillämpningar  

(s0. 207-225). Lund: Studentlitteratur.  

 

Kocolowski, M.D. (2010) Shared Leadership: Is it Time for a Change? Emerging leadership 

journeys, 3, 22-32. From: 

http://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol3iss1/Kocolowski_ELJV3I1_pp22-

32.pdf 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

AB 

Livsmedelsverket (2013) Övervikt och fetma. Tillgängligt på Internet: 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/ 

[Hämtad 2013-03-13] 

Ludvigsson, A. (2009) Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare formar ledarskap i 

skolans vardagsarbete (Doktorsavhandling, Jönköping: Högskolan för lärande och 

kommunikation). Från: http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:236777/FULLTEXT01 

Lundgren, U.P. (red.) (1996). Pedagogisk uppslagsbok: från A till Ö utan pekpinnar. 

Stockholm: Lärarförbundet 

Maltén, A. (1992). Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser. Lund: 

Studentlitteratur 

Northouse, P.G. (2013) Leadership: Theory and practice. Thousand oaks: SAGE 

Publications, Inc 

 

Nye, J.L. (2002) The Eye of the Follower: Information Processing Effects on Attributions 

Regarding Leaders of Small Groups. Small Group Research, 33, 337-360. DOI: 

10.1177/10496402033003003 

 

Patton, M. Q. (1980) Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills, CA: Sage 

 

Pellmer, K. & Wramner, B. (2007) Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber AB 

Rosenqvist, M. M. & Andrén, M. (2006). Uppsatsens mystik – om konsten att skriva 

uppsats och examensarbete. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB 

Scriven, A. (2013) Ewles & Simnett Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur  

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~afh%7C%7Cjdb~~afhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Organizational%20Behavior%20Management%22%7C%7Csl~~jh','');


32 

 

Shalit, A., Popper, M., & Zakay, D. (2010) Followers’ attachment styles and their preference 

for social or for personal charismatic leaders. Leadership & Organization Development 

Journal, 31, 458–472. DOI: 10.1108/01437731011056461 

 

Soutar G.N. & Ridley, S. (2008) Looking at leaders: A conjoint analysis. Leadership and 

Organization Development Journal, 29, 461-472. DOI: 10.1108/01437730810887058 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Tillgängligt på Internet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [Hämtad: 2014-

04-01] 
  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

Bilaga 1 - Missiv 

 
Missiv 

Information till dig som tagit hjälp för att göra en livsstilsförändring 

Du får den här informationen med anledning av deltagande vid intervju för C-uppsats. 

Du får detta brev av mig, Tommy Hydén, med vilket jag vill informera dig om den 

intervju som du tillfrågats ställa upp på. Som student på Hälsopedagogiska programmet 

på Högskolan i Gävle skriver jag just nu mitt examensarbete. Jag har som syfte med 

uppsatsen att undersöka vilka förväntningar personer har på de ledare som ska hjälpa 

individer till livsstilsförändring. I den intervju som du tillfrågats delta i kommer du och 

jag i cirka 45 minuter diskutera dina förväntningar på dessa ledare samt din 

livsstilsförändring. Intervjun kommer med ditt godkännande att spelas in med 

ljudinspelare. 

Studien utgår från forskningsetiska principer, vilket dels innebär att du själv inte 

kopplas samman med din berättelse. För att förhindra att ditt deltagande på något sätt 

ska kunna identifieras av andra, så kommer påhittade namn att användas i arbetet. Det 

som sägs och spelas inte under intervjun kommer endast jag själv samt min handledare 

ha tillgång till. I enlighet med de forskningsetiska principerna har du rätt att avstå från 

deltagande i intervjun samtidigt som du när som helst under intervjun har möjlighet att 

avbryta. Det färdiga resultatet kommer sedan läggas ut på högskolans bibliotek och 

kommer vara tillgänglig i DIVA för allmänheten.  

Har du frågor? Ring eller maila gärna. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Tommy Hydén 

Telefon: 073-xxx xx xx 

E-mail: hhp11the@student.hig.se 

Handledare 

Elisabet Hedlund 

E-mail: ehd@hig.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Om livsstilsförändringen 

 Berätta om din livsstilsförändring? Vad har du gjort? 

 

 Förklara vad som låg bakom din livsstilsförändring? (sjukdomar, fördomar, åsikter…) 

 

 Hur kommer det sig att du kände att du behövde hjälp av någon annan, att du inte 

genomförde förändringen på egen hand? 

 

 Hur upplever du att livsstilsförändringen har gått? (Bra/dåligt, som förväntat, över 

förväntan…) 

 

 Vilken typ av hälsopedagog tog du hjälp av? (ex. dietist, personlig tränare, 

hälsorådgivare…) 

OM LEDARSKAPET 

 Hur tycker du att en person i den roll som du tagit hjälp av bör vara? Hur vill du att 

personen ska få dig att känna? 

 

Exempelvis: Kunskap 

  Personlighet 

  Kommunikation 

  Delaktighet 

  Förtroende 

 

 Hur var personen som du träffade? Vad i dennes ledarskap var bra respektive dåligt? 

 

 Vilken inverkan hade hälsopedagogen på din livsstilsförändring? 

 

Exempelvis. Resultat & prestation 

  Känslor 

  Motivation 

 

 Upplevde du att det saknades någonting i ledarskapet hos hälsopedagogen? Kunde 

någonting varit bättre? 

 

Exempelvis: Kunskap 

  Kommunikation 

  Relation 

  Trygghet 

  

 Hur tror du att hälsopedagogers bemötande kan påverka hur deras kunder 

lyckas med livsstilsförändringar? (Spelar det någon roll hur personen är? Ge 

exempel…) 


