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Sammanfattning 

I denna uppsats definieras hälsofrämjande ledarskap som det chefer gör för att främja 

personalens hälsa och för att få dessa att må bra på jobbet. Exempelvis att cheferna 

regelbundet ger personalen konstruktiv feedback eller gör andra insatser så att 

personalen trivs med arbetet och känner att de utför ett meningsfullt arbete. Studien 

syfte var att bidra med kunskap om hur hälsofrämjande ledarskap kan gagna 

medarbetare i kommunen, speciellt avseende hur chefer uppfattar hälsofrämjande 

ledarskap, hur det utövas, hur de förmedlar detta till medarbetare samt hur 

medarbetare tolkar och förstår vad cheferna förmedlar. Data har samlats in med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer, med fokus på hälsofrämjande ledarskap och dess 

effekter. Studiens resultat visar att respondenterna (som arbetade inom 

socialförvaltningen) svarade att hälsofrämjande ledarskap var välkommet men att det 

var viktigt med en god implementering och ett fortsatt gott stöd i arbetet. Flera talade 

om sina egna verktygslådor för att arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor, men man 

hade önskat att hälsofrämjande ledarskap hade kunnat implementeras mer 

strukturerat inom hela organisationen då man står inför utmaningar av att sänka 

sjukfrånvaro, minska omsättning av personal och för kompetensförsörjning. 

Kommunen ligger geografiskt vid sidan av de större städerna och har svårt att rekrytera 

chefer. Det hälsofrämjande ledarskapet som utövas uppges dock ha effekt på 

medarbetarnas hälsa, även om det är svårt att implementera denna typ av ledarskap 

fullt ut samt att mäta eller att utvärdera alla dess effekter. Viljan finns och man tror på 

hälsofrämjande ledarskap men handfast arbetsmaterial och gemensam handlingsplan 

saknas i kommunen i dagsläget. 

 

 
Nyckelord: Empowerment, healthpromotion, hälsofrämjande, ledarskap, manage- 

ment. 
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Inledning 
 

Hälsofrämjande ledarskap handlar om chefers beslut och insatser för att de anställda 

ska ha så god hälsa som möjligt. Det är således ett delområde inom ledarskap och av 

betydelse för det pedagogiska forskningsfältet eftersom det handlar om påverkans-

processer. Den kvalitativa studie som ligger till grund för denna uppsats genomförs i 

en glesbygdskommun i Göteborgsregionen. I fokus ligger hälsofrämjande ledarskap 

och hur det påverkar medarbetare och därför är informanternas erfarenheter och 

upplevelser av betydelse. 

 
Det övergripande begreppet hälsa definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) 

enligt följande: “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp” (Pellmer, Wramner & 

Wramner 2012, s.12). Av detta följer att det är ett brett begrepp som kan handla om 

många olika saker, exempelvis att arbeta med förebyggande insatser, att arbeta med 

att förbättra hälsoläget genom att bota sjukdom, att utveckla hälsa som en resurs i 

vardagen och så vidare. 

Røkenes och Hanssen (2016) skriver om relationskompetens, om att man som 

yrkesutövande, som till exempel en chef är, bör kunna förstå och samverka med de 

människor som man möter i vårt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Att värna om syftet 

om samverkan på ett meningsfullt sätt utan att kränka den andra, den professionella 

har ansvaret att upprätthålla relationen. Viktiga aspekter inom relationskompetens är 

situationsförståelse, självinsikt, empatisk förmåga och kulturell för ledarskap en god 

förmåga av kommunikation. Ledaskapet har en viktig betydelse för kvalitet och 

utveckling och definieras som en process där en individ påverkar en grupp av 

människor för att uppnå ett gemensamt mål inom verksamheten. Vikten av förbättrade 

ledaregenskaper påverkar arbetsnärvaro och minskar sjukfrånvaro. Villkor för 

hälsofrämjande ledarskap beskrivs som förståelse, etiskt bemötande och mod, enligt 

Grönlund och Stenbock-Hult (2014). 

År 1997 publicerade Europeiska unionen den så kallade “Luxemburgdeklarationen för 

hälsofrämjande arbetsplatser”.  Hälsofrämjande arbetsplatser skulle uppnås genom att 

förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön, främja aktiv medverkan och 

uppmuntra till personlig utveckling. Tanken bakom var att förbättra välbefinnandet 

och hälsa för människor i arbetslivet. För en god psykosocial arbetsmiljö behövs ett 
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antal ingredienser: Egenkontroll, positiv arbetsledningsklimat, stimulerande arbete, 

god gemenskap och lagom arbetsbelastning. (Menckel & Österblom 2000) 

Av ovanstående inledning framgår att hälsofrämjande ledarskap omfattar många 

saker. Det handlar om beslut och insatser som påverkar medarbetares erfarenheter, 

upplevelser och hälsa. Det handlar om också om chefers relationskompetens och 

professionella ansvar för arbetsorganisation och arbetsmiljö. Tidigare forskning inom 

området har genomförts men det finns ett behov av aktuell forskning, inte minst med 

fokus på hur chefer planerar och genomför denna typ av ledarskap i mindre kommun-

er. 

 

 
Syfte och frågeställningar 

Syfte med studien är att bidra med kunskap om hur chefer i mindre kommuner utövar 

hälsofrämjande ledarskap för att främja de anställdas upplevda psykiska och fysiska 

hälsa. 

Studiens frågeställningar: Vilka uppfattningar har cheferna om hälsofrämjande 

ledarskap? Utövar de hälsofrämjande ledarskap? När och hur sker det? Hur upplever 

cheferna att detta påverkar medarbetarnas hälsa? 
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Tidigare forskning 

 
 
Hälsofrämjande ledarskap 

 

Begreppet hälsofrämjande ledarskap handlar om chefers beslut och insatser för att de 

anställda ska erhålla så god hälsa som möjligt. Det har en grund i det salutogena 

tänkandet (av latinets salus = hälsa), vilket innebär ett fokus på det som bidrar och 

främjar till god hälsa (Hanson 2004). 

I internationell litteratur förekommer ibland begreppet health promotion vilket kan 

handla dels om att främja hälsa, dels om sjukdomsbotande åtgärder. Denna uppsats 

handlar dock inte om sjukdomsbotande åtgärder vilket innebär att begreppet health 

promotion – som visserligen har en lång tradition, med mycket forskning och flera 

publikationer – inte används i så stor utsträckning. 

Tidigare forskning (Skagert, 2010) som använt begreppet hälsofrämjande ledarskap 

har bland annat kartlagt och analyserat chefers uppfattningar om hur arbetet på en 

arbetsplats bäst kan planeras och organiseras. Denna typ av forskning har belyst 

hälsofrämjande ledarskap och chefernas förhållningssätt till både medarbetare och de 

ekonomiska ramarna (företagets tillgängliga budget). Skagerts (2010) forsknings-

resultat visar bland annat att chefer som i större utsträckning såg medarbetare (och de 

ekonomiska ramarna) som utgångspunkter för påverkan och insatser, hade en större 

hälsofrämjande effekt på medarbetare jämfört med chefer som inte såg detta i lika stor 

utsträckning. 

För att medarbetarna ska må bra krävs en organisation där det finns en möjlighet att 

få lära sig, utvecklas kunskaper och färdigheter och att kunna avancera. Att det finns 

stödjande strukturer, handlingsfrihet och att få känna sig betydelsefull är också viktiga 

faktorer. I en annan studie undersöktes vilken effekt ledarskapsprogram kan ha på 

organisatorisk hälsa och man kom fram till att det inte enbart räcker med ledarskaps-

program utan att det behövs flera organisatoriska hälsofaktorer. 

Jansson von Vultée (2004) beskriver att återkoppling, grad av inflytande, möjlighet 

till utveckling, kontakt med närmaste chef, organisatorisk klarhet. Dessa faktorer till 

exempel kunde bidra till minskad sjukfrånvaro. Ledarskapsprogram behöver vara väl 

integrerat i verksamhetens andra processer för att ge en positiv effekt på psykosocial 
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arbetsmiljö. En chef eller ledare har stor makt gällande påverkan på sina medarbetare, 

hur man utövar sitt ledarskap är viktigt för både arbetsmiljön och resultat. 

Strömgren, Dellve & Eriksson (2017, s.177) Skriver att “det sociala kapitalet kan liknas 

vid bränslet i ett kretslopp som skapar arbetstillfredsställelse, engagemang och nya 

arbetssätt.” Starkt socialt kapital i form av ömsesidighet, tillit och erkännande är 

viktiga arbetsmiljöfaktorer, man bör ha ett verksamhetsnära ledarskap och verksam-

hetsnära utveckling. 

Grönlund & Stenbock-Hult (2014) gjorde en studie inom hälso-och sjukvården i 

Finland, de beskriver hälsofrämjande ledarskap genom att bryta ner det i tre 

kategorier: Förståelse, mod och etiskt bemötande. 

Om det finns en överdriven fokus på uppgifter och resultat kan detta vara ett hot mot 

hälsofrämjande ledarskap. I studien framkom tydligt även mod. Mod beskrivs som 

öppenhet, kommunikation och att våga vara ledare. Om mod saknas är det icke- 

hälsofrämjande ledarskap, då vågar inte ledaren utveckla sig själv, vågar inte vara 

kreativ eller vågar stå för sina åsikter och därmed enbart gömmer sig bakom sin titel. 

Strömgren, Dellve & Eriksson (2017) skriver att hälsofrämjande arbetsmiljö bidrar till 

god vård genom att medarbetarna mår bra och vill engagera sig på ett hållbart sätt. 

Samarbete, god hälsa och engagemang är viktiga faktorer för att medarbetare trivs, 

omsättning av personal minskas och kontinuitet skapar för både brukare. Klienter, 

patienter och personal. Vidare är arbetsförhållanden, arbetsinnehåll och arbets-

tillfredsställelse är viktig för att medarbetarna trivs, mår bra och vill stanna kvar på 

sina arbetsplatser. 

 
Själva begreppet hälsofrämjande ledarskap antyder att den här formen av ledarskap 

ska bringa hälsa för medarbetarna och jag vill undersöka om så är fallet eller om detta 

är ytterligare en i ledet av olika ledarskapsbegrepp som inte kan användas som 

helhetstänk i fråga av ledarskapsteori utan fungerar som en del. Eller kan det 

hälsofrämjande ledarskapet vara en ledarstil som håller och ger önskad effekt? 

Dellve & Eriksson (2016) skriver att det finns resurser för att bevara och utveckla 

hälsan i varje organisation, arbetsplats och hos varje individ. Utmaningen blir att starta 

och gå vidare genom att alla bidrar med de dem kan. 



9  

 

Genom förbättrade ledaregenskaper och att organisationen ser anställda som en resurs 

i utvecklingen skapas hälsosamma arbetsplatser, viktigt kan vara att ta vara på 

medarbetarenkäter där syn på ledarskap efterfrågas och lyssna på de anställdas syn 

och förväntningar på ledarskap för att bilda sig en uppfattning på vad behövs för att 

skapa hälsofrämjande arbetsplats och hälsofrämjande ledarskap. (Grönlund & 

Stenbock-Hult 2014) 

 

 
Empowerment 

 
Psykologisk empowerment är ett begrepp som förekommer inom hälsofrämjande 

ledarskap. Empowerment innebär att ha makten över sin tillvaro genom 

självbestämmande, kompetens, inflytande och delaktighet. (Engström, Hagerman, 

Skytt & Strömberg 2014) 

Poirier, Morin & Boudrias (2017) skrev en studie om sammanhållet ledarskap och om 

”Leadership empowerment behaviors (LEB)” Om hur en formell ledare kan öka 

autonomin hos medarbetare genom att delegera, främja beslutsfattande och annan 

autonomt beteende. Detta kan göras genom ledaren coachande förhållningssätt, 

feedback och information. Empowerment hos medarbetare kan skapas genom (LEB) 

Leadership empowerment behaviors. Att skapa autonomi som innebär självständighet, 

oberoende och självbestämmande skapar självgående medarbetare som växer med 

uppdrag, blir stolta över vad de åstadkommit främjar hälsa och får medarbetaren att 

känna sig betydelsefull. Att ledaren har coachande förhållningssätt och finns för 

feedback, att kunna bolla tankar och idéer, stödja, stärka och främja medarbetare 

skapar trygghet och lusta att utvecklas. 

(EL), Empowering Leadership, återfinns även i en annan studie, syftar till att skapa 

employees empowerment som behövs inom dagens organisationer där kraven är mer 

komplexa och mer förståelsekrävande. Amundsen och Martinsen (2014) skriver att 

motivation och ansvarstagande kan skapas genom EL. 
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Rego, Sousa, Marques & Pina e Cunha (2014) anser att hopp och positivitet skapas 

genom (AL), Authentic Leadership, att förmedla hopp och positiva känslor skapar goda 

förutsättningar och kreativitet hos medarbetarna. Kreativa lösningar som 

medarbetarna kan bidra till organisationen skapar öppenhet och möjligheter. Om 

ledarna kan främja kreativitet hos medarbetarna kommer organisation att hitta fler 

kreativa lösningar till problem som kan uppstå inom organisationen. I och med ökande 

krav både i samhället och i organisationer krävs ett framåtriktade arbetssätt, med nya 

lösningar och nytt kreativt sätt att lösa problem på. 

Dewettinck & van Ameijde (2010) har undersökt vad det finns för relation mellan 

(LEB) och medarbetarnas psykologiska empowerment, arbetstillfredsställelse, 

känslomässig engagemang och intention att stanna inom organisationen. De fann i sin 

studie klara kopplingar till att (LEB) påverkar medarbetarnas psykologiska 

empowerment och detta påverka deras känsla för att stanna inom organisationen och 

arbetstillfredsställelse.  

Mycket talar för att empowerment är en viktig byggsten för nöjda medarbetare som 

mår bra, trivs och presterar bra. Empowerment är en viktig byggsten även inom 

hälsofrämjande ledarskap. 

 

 
Hälsofrämjande ledarskapets villkor 

 

Figuren visar villkor för hälsofrämjande ledarskap och dess tre kategorier. 
 

 
Figur 1. Olika delar inom hälsofrämjande ledarskap. 

 

Dessa kategorier beskriver Grönlund och Stenbock-Hult (2014) följande: Förståelse 

genom uppskattning visas genom att vara finkänslig och visa uppskattning, att visa 
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intresse och se människan, även genom att ge personalförmåner. Stöd för professionell 

utveckling handlande om att arbetsuppgifter motsvarar förmågan samt möjlighet till 

utbildning och utveckling. Chefen behöver kunna se de olika behoven hos 

medarbetarna. Skapa delaktighet, rimlig arbetsmängd, tillräcklig lön och god 

ergonomi möjliggör en meningsfull arbetsmiljö. 

Mod genom öppenhet som handlar om motiverade beslut, informera och transparens. 

Kommunikation handlar om respons, lyhördhet, verbal och tydlighet. Våga vara ledare 

handlar om att ha helhetstänk och kontroll, våga fatta beslut snabbt, leva i stunden. 

Kunna planera långsiktigt och vara konsekvent samt kunna hantera konflikter. 

Etiskt bemötande och dess underkategori bestod av ledarens egna värden, det vill säga 

värdegrund, branschkännedom och arbetsmoral. Jämlikhet handlar om att anställda 

respekteras, lyhördhet och rättvisa. Ansvar innehöll möjliggörandet av bra 

arbetsförhållande och att ledaren tar ansvar för sitt arbete och inte belastar personalen 

med det. 

 

 
Påverkansmöjligheter 

 
 

 

 

Figur 2. Omsorg och växelverkan inom hälsofrämjande ledarskap. (Källa: Grönlund 

& Stenbock-Hult, 2014.) 

De begrepp som återfinns i figur 2 kommer att användas i uppsatsens avslutande 

analyser, som följer efter nästkommande avsnitt som handlar om studiens metod. 
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Metod 

Dellve och Eriksson (2008) menar att hälsoklimat skapas av ledare och medarbetare 

tillsammans på arbetsplatsen. Om de agerar på ett hälsofrämjande sätt styrs av deras 

uppfattningar och värderingar. 

Hälsofrämjande ledarskap är ingenting som chefer och ledare kan skapa själva utan 

förutsätter samarbete av alla i organisationen. Studien kommer att fokusera på 

hälsofrämjande ledarskap, detta pedagogiska forskningsområde som handlar om hur 

ledarskap, i detta fall hälsofrämjande ledarskap påverkar medarbetare. 

I den här kvalitativa studien har data samlats in genom intervjuer som sedan 

analyserats för att skapa förståelse för hur man kan använda sig av hälsofrämjande 

ledarskap och vad hälsofrämjande ledaskap är. 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är hermeneutik. Hermeneutik handlar om 

att tolka och förstå samt att kunna förmedla. Ordet kommer från grekiskan, från gud 

Hermes som var budbärare mellan människor och gudar. Empiriskt material har 

genom intervjuer samlats in och tolkas för att skapa förståelse för innebörden. 

 
I den här studien om hälsofrämjande ledarskap, hur den används och uppfattas så blir 

den hermeneutiska vetenskapsteorin viktig då mycket av ledarskap handlar om hur 

den utövas och uppfattas av medarbetarna. Ledaren behöver själv förstå vad 

hälsofrämjande ledarskap innebär för att kunna utöva och förmedla detta till sina 

medarbetare. Fejes och Thornberg (2009)menar att eftersom det är informanternas 

egen upplevelse av hälsofrämjande ledarskap är och hur den påverkar individen blir 

den hermeneutiska vetenskapsteorin bra utgångspunkt för min studie. 

I organisationer påverkar människor varandra, om klimatet är negativt så blir 

människor negativa och skapar en tillknäppt miljö. Men om fokus är mer på att främja 

det positiva så blir effekten mer positiv och skapar en mer öppen och lösningsfokuserad 

miljö. En hållbar och positiv fysisk, intellektuell och social miljö. (Losada & Heaphy 

2004) 
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Genomförande 
 

I den här kvalitativa studien om hur hälsofrämjande ledarskap kan påverka 

medarbetarna inom kommunala verksamheter kommer data samlas genom intervjuer, 

som sedan analyseras för att förstå hur man kan använda sig av hälsofrämjande 

ledarskap och hur hälsofrämjande ledarskap påverkar medarbetare, hur den utövas 

och hur den uppfattas. 

Respondenterna får svara på frågan om vad hälsofrämjande ledarskap betyder för 

dem, både utifrån att de arbetar som chefer/ledarna men också utifrån att de faktiskt 

är någons annans medarbetare, samma gäller för frågan om de upplever att det finns 

tid för hälsofrämjande ledarskap. 

Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades. Vid transkribering fångades 

även i text om respondenten skrattade, suckade eller på annat sätt gav uttryck för olika 

känslor för att kunna nyansera svaren för analysen Svaren färgkodades och 

tematiserades, vilket var förhållandevis enkelt då svaren var väldigt snarlika. 

 

 
Urval 

 

Respondenterna är slumpmässigt valda och det blev intervjuer med tre enhetschefer 

och tre gruppledare inom Socialförvaltningen i Göteborgsregionen. 

I mitt uppsatsarbete har jag utgått från de forskningsetiska rekommendationer som 

publicerats av Vetenskapsrådet (2002 & 2017). Dessa rekommendationer innehåller 

fyra olika krav. Informationskravet, jag informerar om syftet med studien. Gällande 

Samtyckeskravet förklarade jag att detta är frivilligt och de kan när som helst avbryta 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet förklarades med att allt är konfidentiellt och 

anonymt och gällande nyttjandekravet information om att svaren enbart nyttjas i syfte 

att skriva en studie om hur hälsofrämjande ledarskap kan uppfattas och upplevas och 

för att lämnas in till Umeå u principer. 

Utifrån etiska principer tänker jag att det inte bör möta för stora frågeställningar då 

det inte handlar om problematik på individnivå utan handlar främst om hur man kan 

främja hälsa rent generellt på arbetsplatser. Utgångspunkt är inte någon medarbetares 

individuella psykiska ohälsa. Jag har inför varje intervju förklarat att jag ska vara så 

neutral som möjligt och försöka undvika följdfrågor på grund av risk för att ställa 
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ledande frågor. Utöver detta har jag berättat för respondenterna att min kunskap inför 

studien varit begränsad trots stort intresse för området, för att ingen av 

respondenterna ska känna sig obekväm om det skulle visa sig att deras kunskap är lika 

begränsad som min trots satsningar i kommunen, detta för känslan av jämbördighet. 

Eftersom jag arbetar själv i kommunen så har jag försökt vara noggrann med 

information om mitt syfte med studien. Syftet som dels handlar om mitt intresse för 

ledarskapsfrågor och utveckling dels om hälsofrämjande ledarskap specifikt som ett 

område som kommunen har en ambition att arbeta med. 

En del andra etiska funderingar som funnits var kring det kollegiala, men 

resonemanget blev att deltagandet var frivilligt, intervjufrågorna lämnades ut innan 

intervjuerna så alla hade möjlighet att bekanta sig med frågorna och möjlighet att 

avbryta sitt deltagande fanns hela tiden. 

 
Jag har använt mig av semistrukturerad intervju, Bryman (2016) förordar detta 

eftersom det är ett par frågor som jag vill att alla ska svara på och att det ska samtidigt 

finnas utrymme för att tydliggöra frågeställningar och utifrån svar och behov kunna 

ställa följdfrågor, detta för att få en grundförståelse för hur man har uppfattat vad 

hälsofrämjande ledarskap är och vad hälsofrämjande ledarskap är? 

Studien har vissa svagheter på grund av att jag är en del av samma organisation, jag 

känner respondenterna och jag har min uppfattning om hur socialförvaltningen i 

kommunen har arbetat med hälsofrämjande ledarskap och detta lyfte jag med varje 

respondent. (Skagert 2010) 
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Resultat 

Inledande bakgrundsinformation 

Kommunen har valt att satsa på hälsofrämjande ledarskap, socialförvaltningen valde 

att satsa på en föreläsningsdag och en halvdags work shop om hälsofrämjande 

ledarskap med Jan Winroth, Jan Winroth är universitetslektor i pedagogik/hälso- 

promotion vid Högskolan Väst. Detta var uppstarten för drygt ett år sedan och 

föreläsningen riktades mot förvaltningschef, avdelningschefer, enhetschefer samt 

gruppledare. 

 
Arbeta med att minska sjukfrånvaro :Projektet ”HälsoGReppet” 

 

Den kommun som är i fokus i denna studie (kommun x) är en av 13 kommuner som  

ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds projekt HälsoGReppet (Göteborgs-

regionens kommunalförbund, 2018). HälsoGReppet syftar till att stärka individers 

ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som 

orsakas av psykisk ohälsa bland anställda inom kvinnodominerade arbetsplatser i GR- 

kommunerna. HälsoGReppet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), och drivs 

av GR tillsammans med medlemskommunerna. 

De fyra delmålen inom projektet HälsoGReppet (Göteborgsregionens kommunal-

förbund, 2018): 

 

1. Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell. 
2. Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i 
rehabiliteringsprocessen. 
3. Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa. 
4. Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och chefer kring 
den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet. 
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Studiens huvudresultat 
 

Sammanlagt 6 respondenter som arbetar inom socialförvaltningen i kommun x (tre 

enhetschefer och tre gruppledare har intervjuats individuellt. Utskrifterna från dessa 

intervjuer ligger till grund för de huvudresultat som presenteras i detta kapitel.  

 

Om hälsofrämjande ledarskap och känslomässig intelligens 

Informanterna fick frågan om vad hälsofrämjande ledarskap betyder för dem. De 

svarade i de flesta fall att det handlar om att medarbetarna ska må bra på arbetsplatsen 

och att chefer och ledare har ett ansvar att arbeta för det. Att man har arbetat med den 

egna verktygslådan, det vill säga genom sitt eget ledarskap genom att bemöta 

medarbetarna på ett gott sätt, att vara lyhörd. Som medarbetare svarade de flesta att 

de inte upplevde att man gjorde något specifikt mer än att i olika ledningsgrupper fick 

var och en svara på hur man mådde osv, en form av incheckning och att man kunde få 

stöd om det var något speciellt, detta upplevdes som något bra och hälsofrämjande. 

 

Informanterna fick frågan om vad de hade för förväntningar på hälsofrämjande 

ledarskap. Av svaren framgår att alla hade haft stora förväntningar men upplevde att 

det inte hade infriats. 

 

Arbetssätt, metoder 

Informanterna fick frågan om vad det finns för verktyg för att arbeta med 

hälsofrämjande ledaskap. 

Alla svarade att man inte hade fått några specifika verktyg för att arbeta med hälso-

främjande ledarskap utan men arbetade med sitt egna ”goa” ledarskap för att främja 

hälsa, den egna verktygslådan nämndes i de flesta intervjuerna. Att se och verkligen 

lyssna på medarbetarna, ha öppen klimat på arbetsplatsen, misstag är tillåtna, 

uppmuntra och kompetensutveckling var bland exemplen. 

 

Informanterna fick frågan om de upplevde att det fanns en tydlighet i organisationen 

avseende vad hälsofrämjande ledarskap innebär. Samtliga svarade nej. 
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Informanterna fick frågan om de upplever att det fanns tillräckligt med tid för arbetet 

med hälsofrämjande ledarskap. Här gav de blandade svar. Några ansåg att detta är var 

del av vardagen och att det ingår i ledarskapet, utifrån ansvar för arbetsmiljön. Andra 

svarade nej, och motiverade detta med att det inte fanns specifikt avsatt tid för att 

arbeta med hälsofrämjande ledarskap. 

 

Effekter och konsekvenser 

Informanterna fick frågan om de upplevde att det hälsofrämjande ledarskapet hade 

gett önskad effekt. Samtliga svarade att det inte hade haft det, men att de samtidigt 

upplevde att det var positivt att arbetet var påbörjat. Samtliga uttryckte en önskan om 

att få arbeta vidare med hälsofrämjande ledarskap. 

 

Informanterna fick frågor om vad som varit det bästa och det sämsta med det 

hälsofrämjande ledarskapet. De tillfrågades också om arbetet med det hälsofrämjande 

ledarskapet hade varit värt tiden. Alla svarade att det var svårt att svara på frågan, 

upplevelsen av att man påbörjat något som aldrig riktigt verken följts upp eller att det 

fanns någon ordentlig förankring eller systematik. När det gäller det sämsta, svarade 

de att de önskat att mer hade gjorts  att det inte har gjorts något mer och att planerade 

insatser hade ”runnit ut i sanden”. Samtliga informanter svarade också att det varit 

värt den tid de lagt ned på att arbeta med det hälsofrämjande ledarskapet. 

 
 

Övergripande sammanfattning av respondenternas tankar 
 

Respondenternas svar var väldigt likartade, alla ansåg att hälsofrämjande ledarskap är 

något bra och att arbeta för god hälsa behöver prioriteras. Många hänvisade till en egen 

”verktygslåda” vid frågan om man hade fått nya verktyg att använda efter 

föreläsningen. I princip alla tyckte att föreläsningen var bra men att man inte fått några 

nya konkreta ”verktyg” att arbeta vidare med. En av respondenterna svarade så här på 

frågan om man hade fått nya ”verktyg” att arbeta med? ”Mycket är ju mina egna 

verktyg, vad har jag med mig själv, hur jag ska leda ut till mina medarbetare, återigen 

det där med schemaläggning och balans..feedback…” 

Kring frågan om vad hälsofrämjande ledarskap innebär svarade de flesta att det 

handlar om att få ihop helheten, livspuzzlet. En respondent svarade så här: ” ….alltså 

livet är en helhet och det ska gå att kombinera med arbeta, familj och fritid.…och i 
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hälsofrämjande tillvaro tänker jag att det ska gå att kombinera dessa utan att göra våld 

på sig själv. ”En annan av respondenterna hade liknande fundering: ” ofta visar det sig 

att det inte är arbetsrelaterat och hur går vi vidare med det?” 

Fleras önskan var att arbeta mer systematiskt med hälsofrämjande ledarskap samt få 

konkreta arbetssätt att använda sig av. Det sämsta med satsningen med 

hälsofrämjande ledarskap var att det rann ut i sanden innan det ens blev något. Önskan 

finns dock att detta plockas upp igen och arbetas vidare med. 

Skillnad mellan svar från enhetschefer i jämförelse med gruppledare var att 

gruppledarna upplevde att det hade bättre tillgång till medarbetarna genom sitt nära 

ledaskap, gruppledarna arbetar på respektive arbetsplats och har sina kontor på varje 

verksamhet. De var tillfredsställda med att de kunde snabbt upptäcka om någon av 

medarbetarna mådde dåligt och kunde snabbt ta itu med det. Medan enhetscheferna 

var överens om att det är för mycket ”brus” hela tiden, inflödet av arbetsuppgifter 

överöser dem varje dag och då är det både svårt att avsätta tid för att arbeta med 

hälsofrämjande ledarskap eller ens komma ihåg att det också behöver arbetas med. 

Inte någon upplevde att det fanns en tydlighet på vad som förväntades av dem att göra 

gällande hälsofrämjande ledarskap och det finns enligt respondenterna ingen tydlighet 

i organisation om hälsofrämjande ledarskap. 

Inför varje intervju informerade jag lite om hur intervjun kommer att gå till väga, lite 

om sekretess och hur jag kommer att hantera svaren samt att jag berättade om 

projektet inom Gr kommunerna, HälsoGReppet, som kommunen deltar i, ingen av 

respondenterna kände till detta sedan innan. Vilket också påvisar att det saknas 

tydlighet om uppdraget inom organisationen. 

Alla var dock positiva till mer information, att få arbeta vidare med hälsofrämjande 

ledarskap och insikt om att detta är kanske något de behöver själva ta ansvar för och 

spinna vidare på. 
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Diskussion 

Det är slående hur likt respondenterna svarade, en vilja att arbeta för en bättre hälsa 

hos medarbetarna. De flesta uttryckte detta som en självklarhet, speciellt 

respondenterna som hade chefsbefattning. Arbetsmiljöansvaret har cheferna och det 

är inte delegerat till gruppledarna. Gruppledarna har samma arbetsmiljöansvar som 

alla medarbetare inom kommunen, det vill säga de ska delansvariga och behöver påtala 

om något är fel. Tydligt är bland respondenterna att alla i kommunen är varandras 

arbetsmiljö. De upplevde sig ha en del verktyg för att arbeta med att främja hälsa men 

det fanns också en önskan om att få fler verktyg och att detta arbete skulle bedrivas 

mer systematisk i alla led i organisationen. KASAM, känsla av sammanhang, nämndes 

av två av respondenterna, viktigheten i att få medarbetarna att förstå sitt uppdrag och 

känna att de finns i ett sammanhang. Flera nämnde även självkännedom som en viktig 

faktor, ska man leda andra måste man känna sig själv för att förstå sina egna reaktioner 

och andras för att kunna stödja och uppmuntra på rätt sätt. Sandahl, Falkenström och 

von Knorring (2017) beskriver detta genom att förklara vad känslomässig intelligens 

är och varför det är viktigt för chefer och ledare att ha känslomässig intelligens. Det går 

ut på att kunna reflektera sina egna känslor och vad det betyder för en och för ens 

omgivning för att inte oreflekterat agera ut vad man känner eller upplever. Att förstå 

och veta att man har en viss affekt och hur det känns i kroppen när man är, glad eller 

ledsen. Det handlar om förmågan att uppfatta känslor hos en själv och i andra. Att 

kunna handskas med känslor, både sina egna och andras. Att kunna förhålla sig till och 

ha kunskap samt förståelse om känslor och känslouttryck. 

Om ledaren/chefen föregår med gott exempel genom sitt beteende, som att man inför 

incheckning vid varje verksamhetsmöte, det vill säga ett par minuter där varje 

deltagare berättar hur man har det. För att om det finns ett intresse att höra hur alla 

mår och hur det går för dem så skapas en kultur av att lyssna på varandra och stödja 

den som önskar och behöver stöd. Ledaren/chefen har stor påverkan genom sitt 

beteende på gruppen och att genom beteende som detta skapa en god rutin av att inom 

organisation så lyssnar vi och hjälper den som hjälp behöver. Återigen, viktigt att ha 

förståelse om det egna beteendet som Hilmarsson (2016) har lyft fram och därmed god 

självkännedom. 
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Känslomässig intelligens 
 

Det är betydelsefullt för chefer och ledare att kunna hantera medarbetarnas känslor, i 

alla mellanmänskliga relationer så påverkas vi av varandra. Detta kan ha betydelse 

även för verksamhetens resultat. Det finns forskning på hur passiva medarbetare har 

en negativ påverkan på chefer och hur aktiva medarbetare kan påverka positivt på 

chefen. Viktigt med emotionell intelligens och självkännedom hos chef/ledare för att 

kunna hantera detta.( Sandahl, Falkenström & von Knorring 2017) 

Respondenterna berättade att det är viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas känslor 

och hur viktigt det är för en chef och ledare att vara lyhörd för just detta. 

Respondenterna som hade gruppledarbefattning upplevde sig ha större möjlighet att 

både se och hantera medarbetarna mående, att de var nära till hand och kunde direkt 

både se och ställa frågan till medarbetarna om hur de mår. Cheferna står lite längre 

ifrån det dagliga och möter inte sina medarbetare varje dag. Sådana frågor kan 

hanteras på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal. Gruppledarna kunde lyfta 

dessa frågor till cheferna vid gruppledarträffar som alla hade en gång i veckan. Alla 

respondenter har veckovisa möten med sina respektive chefer och alla hade möte med 

sina chefer som börjar med en så kallad incheckning, det vill säga att alla har en lite 

stund att berätta hur man mår, hur läget är och om det är något speciellt man behöver 

stöd och hjälp med. 

 

 
Arbeta med att minska sjukfrånvaro 

 

Hälsofrämjande ledarskap kan bedrivas i syfte om att sänka sjukfrånvaron i 

organisationer, en av respondenterna hade en uppfattning om att många i 

verksamheten som var långtidssjukskrivna inte enbart på grund av arbetsrelaterade 

orsaker utan oftast handlade det om en kombination av bekymmer i privatlivet och att 

samtidigt orka med arbetslivet. 
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Respondenten menade att chefsansvaret för rehabilitering blir svårarbetat då det inte 

finns verktyg för chefer att arbeta med den privata delen av medarbetarens 

problematik, det enda man kan är att erbjuda stöd och våga ställa frågan om hur 

medarbetaren har det privat och om det finns något man kan göra för att stödja. 

Menckel och Österblom (2000) Beskriver detta i en modell där ett växelspel av olika 

faktorer påverkar individens hälsa. Utifrån ledarskap finns resurser som kan styras och 

det är arbetsmiljö, arbetsinnehåll och arbetsorganisation. Detta växelverkar med 

individens egen kraft som är de egna egenskaperna, förväntningarna och behoven. 

Kultur, samhälle, seder och bruk samt privatlivet. Allt detta påverkar 

arbetsprestationen och arbetstillfredsställelse som i sin tur påverkar individens hälsa. 

 
 
Det är betydelsefullt för chefer och ledare att kunna hantera medarbetarnas känslor, i 

alla mellanmänskliga relationer så påverkas vi av varandra. Sandahl, Falkenström och 

von Knorring (2017) menar att det kan ha betydelse även för verksamhetens resultat. 

Det finns forskning på hur passiva medarbetare har en negativ påverkan på chefer och 

hur aktiva medarbetare kan ha positiv påverkan på chefen. 

 

 
Kommunen ingår i projektet HälsoGReppet inom GR kommunerna, denna satsning 

innebär att kommunen ska arbeta med hälsofrämjande ledaskap. Detta kan användas 

för att sänka sjukfrånvaro bland medarbetarna, förhindra omsättning av medarbetare 

samt öka empowerment och arbetstillfredsställelse hos medarbetare. 

Respondenterna var välvilligt inställda till hälsofrämjande ledarskap och önskan att 

arbeta vidare med detta finns. I kommunens socialförvaltning satsade på 

förvaltningschef, avdelningschefer enhetschefer och gruppledare, vilket är på ett sätt 

smart drag då gruppledare är närmare medarbetarna än vad enhetscheferna är. Bra att 

kunskapen finns i flera led. 

Man valde att chefer och gruppledare skulle efter föreläsningen gå vidare till 

personalgrupperna med olika frågeställningar och här blev det otydligt. 
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Mölndals Stad till exempel har satsat på en hälsopedagog som arbetar med att utbilda 

chefer och handleda vidare i uppdraget. Det blir en mer hållbar satsning och ger större 

möjlighet att det hälsofrämjande sättet att leda befästs. 

Hälsofrämjande ledarskap kan främja medarbetarnas hälsa om organisationen ges 

hela ”paketet” som innebär utbildning, arbetsmaterial och någon form av handledning 

för fortsatt implementering och arbete vidare. Om chefer och ledare ges halva 

förutsättningar så landar man endast i att öka chefernas stress och ångestnivåer genom 

att inte ge rätt förutsättningar men ändå förväntas leverera. Oavsett detta så var 

respondenterna positivt inställda till hälsofrämjande ledarskap och detta hoppas jag 

att man tar fasta på i organisationen och fortsätter arbetet tillsammans med rätt 

förutsättningar. 

 

Förslag på framtida forskning 

Hälsofrämjande ledarskap påverkar medarbetarna åt rätt riktning genom att stärka 

empowerment, öka känslan av delaktighet och inflytande, att medarbetarna blir sedda 

och lyssnade på och att man hanteras rehabilitering utgår ifrån vilka organisatoriska 

hinder som behöver lösas för att anpassa för medarbetaren utifrån strukturerad 

arbetsmiljöarbete. 

Denna studie har förhoppningsvis bidragit med relevant kunskap inom detta viktiga 

område. Det behövs dock mer forskning i ämnet, speciellt fler studier på organisationer 

som tydligt tagit ett beslut om att arbeta med hälsofrämjande ledarskap och hunnit 

utvärdera utfall av arbetet. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 
 
Hej! 

 

Jag heter Taija Holmberg och jag studerar på Umeå universitet på kandidatkurs i 

pedagogik. 

I min studie undersöker jag det hälsofrämjande ledarskapets effekter genom att ställa 

en del frågor till både medarbetare och chefer inom Tjörns kommuns verksamheter. 

Jag har valt de som ska intervjuas utifrån vilka verksamheter som arbetar med 

hälsofrämjande ledarskap och ni har blivit slumpmässigt valda. Intervjuerna kommer 

att ta max 30 minuter var. 

Detta brev sänds direkt till berörda personer samt information även till personernas 

överordnade chefer för kännedom. 

Deltagandet är helt frivilligt och det är möjligt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Varje deltagare i undersökningen är anonym och svaren kommer att sammanställas 

för att ge en bred bild av vad både chefer och gruppledare tycker. 

Resultatet av studien presenteras i en kandidatuppsats på Umeå Universitet. 
 
Jag är tacksam om du vill delta i studien och du får gärna en kopia av uppsatsen av mig 

när den är klar. Lämna din mailadress till mig vid slutet av intervjun så sänder jag ett 

exemplar av uppsatsen till dig. 

 

 
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta 

 

Taija Holmberg e-post: xxxxxxxxxx@xxxx.com 

mailto:xxxxxxxxxx@xxxx.com


 

 
 

 

Bilaga 2. Intervjuguide. 

 
 
Bakgrundsfrågor 

 Vilka uppdrag har du, i din kommun? 

 Vad har du för bakgrund (utbildning, tidigare arbetsplatser)? 

 
 
Om hälsofrämjande ledarskap 

 Vad betyder hälsofrämjande ledarskap för dig som chef? Som medarbetare? 

 Vad hade du för förväntningar på hälsofrämjande ledarskap? 

 
 
Arbetssätt, metoder 

 Vad finns det för verktyg för att arbeta med hälsofrämjande ledaskap? 

 Upplever du att det finns en tydlighet eller en otydlighet i organisationen, vad 

hälsofrämjande ledarskap innebär? 

 Finns tid eller saknas det tid, för arbetet med hälsofrämjande ledarskap? Som 

chef? Som medarbetare? 

 
 
Effekter, konsekvenser 

 Upplever du att hälsofrämjande ledarskap har gett önskad effekt? 

 Vad har varit det bästa med hälsofrämjande ledarskap? 

 Vad har varit det sämsta med hälsofrämjande ledarskap? 

 Har arbetet med hälsofrämjande ledarskap varit värt tiden? 

 
 
Avslut 

 Är det något du vill tillägga? 

 Tack för att du deltog. 


