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HEALTH PROMOTING LEADERSHIP – A STUDY IN PRACTICAL 

PERFORMANCE 

 
Erika L. Burkvist och Hilda Norgren 

 
The leadership is considered to be the single most important factor for employee’s well-being. Only a few 
studies have examined specific leadership behaviors that foster well-being. Based on a health promoting 
perspective, this study has examined how leaders in the Västerbottens County Council (VCC) practice their 
leadership, if the employees consider their leaders to exert a health promoting leadership and if the work 
of the VCC is in line with current research. A case study of four workplaces was conducted. A total of 68 
people participated in a questionnaire survey, and four leaders and three strategists were interviewed. 
Results from the study shows that the leaders in the VCC mainly practice their leadership in a health 
promoting manner.  The employee consider their leaders to exert a health promoting leadership in terms 
of social support, trust, motivation and meaningfulness and moreover that they work in a climate for 
innovation and have a moderate self-efficacy. How VCC consider health promoting leadership is mainly in 
line with current research. However, differences exist between leaders’ and employees’ perception of 
leadership behavior.  
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HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I PRAKTIKEN 

 
Erika L. Burkvist och Hilda Norgren 

 
Ledaren är den enskilt viktigaste faktorn för välmående på en arbetsplats. Få studier har undersökt vilka 
specifika ledarskapsbeteende som främjar välmående. Studien har därför undersökt hur chefer inom 
Västerbottens Läns Landsting (VLL) utövar sitt ledarskap utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, om 
medarbetarna upplever att deras chefer har ett hälsofrämjande ledarskap samt om landstingets arbete 
med hälsofrämjande ledarskap överensstämmer med det forskning framhåller som hälsofrämjande. En 
fallstudie genomfördes på fyra arbetsplatser. Totalt 68 personer deltog i en enkätundersökning och fyra 
chefer samt tre strateger intervjuades. Studien visar att cheferna i stor utsträckning utövar sitt ledarskap 
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Medarbetarna upplever att deras chefer har ett hälsofrämjande 
ledarskap i avseende stöd, tillit, motivation och meningsfullhet samt att de arbetar i ett innovativt klimat 
och har en måttlig tilltro till sin egenförmåga. Landstingets syn på hälsofrämjande ledarskap går till stor 
del i linje med vad forskning belyser som hälsofrämjande. En skillnad finns i vad cheferna anser sig göra 
och vad medarbetarna tycker att deras chefer gör. 

 

 
Arbetsrelaterad stress uppskattas idag vara det näst största arbetsmiljöproblemet i 
Europa (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). Var fjärde anställd lider av 
arbetsrelaterad stress och mellan 50-60% av alla sjukskrivningsdagar kopplas ihop med 
stress orsakad på jobbet. Det finns stöd för att ohälsans kostnad för organisationer till 
stor del består av nedsatt arbetsförmåga och arbetsprestation (Ford, Cerasoli, Higgins & 
Decesare, 2011). För varje organisation är detta en kostnad som bland annat kan sänkas 
med hjälp av en hälsosammare arbetsmiljö (Skakon et al., 2010). I hälften av fallen där 
hälsorelaterade kostnader rapporterats, finns medarbetare som inte har möjlighet att 
arbeta utifrån sin optimala förmåga då de ofta arbetar vid sjuknärvaro som exempelvis 
huvudvärk, magproblem, spänningstillstånd och smärta. Att arbeta utifrån dessa 
förutsättningar påverkar medarbetarnas motivation negativt och sänker 
arbetsprestationen vilket i förlängningen sänker organisationens totala effektivitet 
(Ford et al., 2011). Den psykiska och fysiska hälsan är en vanlig anledning till att många 
överväger pension (Gurt et al., 2011). Vi lever i en tid då vår arbetsstyrka blir äldre och 
där den yngre arbetskraften inte kan täcka upp för dessa platser (Gurt, Schwennen & 
Elke, 2011). Det blir därmed önskvärt för organisationer att behålla de äldre inom 
arbetslivet och bevara viktig kompetens och erfarenhet (Skakon et al., 2010). Utifrån 
detta finns ett stort intresse för att både främja och behålla en frisk och välmående 
personal. 
 
En organisation som har ett intresse för hälsofrämjande arbete är Västerbottens läns 
landsting (VLL). VLL är en politiskt styrd organisations vars huvuduppdrag innefattar 
hälso- och sjukvård, tandvård, handikappsverksamhet och folkhälsoarbete.  
”Landstinget ansvarar också för högspecialiserad sjukvård för den norra 
sjukvårdsregionen, för forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården, 
för att samordna kultur, folkbildning och folkhälsoarbete för att utveckla länet.” 
(Västerbottens län landsting, 2013). VLL består av tre sjukhus belägna i Umeå, Skellefteå 
och Lycksele, 25 hälsocentraler och sju sjukstugor som är placerade runt om i länet. 
Totalt har VLL cirka 10 000 anställda varav 406 chefer på olika nivåer. 
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Tjänstemannaorganisationen inom VLL består i sin tur av sex stycken 
verksamhetsområden (VO), vilka är: medicin, kirurgi, regionvård, service, primärvård 
och tandvård. Varje VO har ett varierande antal basenheter under sig. Basenheterna kan 
i sin tur vara uppdelade i mindre avdelningar eller enheter. Till organisationen hör även 
fem staber för verksamhetsutveckling, dessa är planering och styrning, kommunikation, 
ekonomi samt HR. Inom HR-staben finns HR-Centrum där enheten 
Kompetensutvecklingsbyrån är placerad. Organisationen har utarbetat en 
personalvision som VLL använder som vägledning i sitt arbete. Visionen handlar 
övergripande om att öka välmående hos medarbetarna som ett led i en större vision att 
ha världens bästa hälsa och friskaste befolkning år 2020. Arbetet innefattar bland annat 
kompetensutveckling, förbättring av arbetsmiljön samt individanpassad utveckling av 
chefer. Uppdragsgivaren för studien är Kompetensutvecklingsbyrån. 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka ledarskapet på fyra certifierade 
hälsofrämjande arbetsplatser inom VLL. Studien undersökte om cheferna på respektive 
arbetsplats agerar i linje med aktuell forskning inom området för hälsofrämjande 
ledarskap, samt hur medarbetarna upplever och beskriver deras beteenden. Dessutom 
undersökte studien om VLL’s övergripande syn på hälsofrämjande ledarskap går i linje 
med vad som beskrivs i forskning. 
 

Hälsa, välmående och ledarskap 

Begreppet hälsa rymmer både fysiska, mentala, sociala och psykologiska komponenter 
av välmående (Macik–Frey , Campbell & Cooper, 2009). Välmående i sig beskrivs ofta 
som något mer än endast frånvaro av ohälsa (Tafvelin, Armelius & Westerberg 2011; 
Nielsen & Munir, 2009). Ett annat sätt att beskriva hälsa är ”människors känslor om sig 
själva i den omgivning som de lever och arbetar i”, som utgör upplevelsen av hälsa (Van 
Dierendonck, Haynes, Borril & Stride, 2004 sid. 165). Fyra komponenter av begreppet 
som enligt Macik–Frey  et al., (2009) har visat sig överensstämma inom olika kulturer är: 
 
1. att känna meningsfullhet i livet 
2. att känna samhörighet till andra 
3. att ha god självaktning, självbehärskning och kontroll i livet 
4. att kunna omattribuera negativa händelser till något positivt och meningsfullt. 
 
Hälsa och positiva emotioner har visat sig vara sammankopplade (Macik–Frey et al., 
2009), liksom optimism och självförtroende (Bandura, 1997). På så vis handlar hälsa till 
stor del om hur individen förhåller sig till sig själv och sin omgivning. I denna studie 
används hälsa och välmående som två synonyma begrepp. 
  
Ledarskapsforskning har gått från att tidigare vara individfokuserad och mansstereotyp, 
till att idag ses som något mer - bland annat som en process och system som verkar 
dialektiskt med individen och organisationen (Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). 
Begreppet ledarskap inom en organisation kan förklaras på olika sätt. Det kan förklaras; 
som ett beteende hos en individ som styr aktiviteten hos en grupp gentemot ett 
gemensamt mål; som en relation mellan ledare och medarbetare där medarbetarna 
lyder, inte för att de måste, utan för att de vill; som en social påverkansprocess 
människor emellan som syftar till att uppnå, för verksamheten, gynnsamma effekter på 
individens och organisationens faktiska välmående och prestationer; samt att det kan 
ses som “en förmåga hos en individ att kunna påverka, motivera och möjliggöra för 
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andra att bidra till effektiviteten och framgången i en organisation.” (Söderfjell, 2007, 
sid. 4).  
   
Utifrån dessa beskrivningar utgår studien från att se ledarskapet som något mer än 
endast individbundet; som en process och handling som påverkar relationen mellan 
följarna och ledaren, och där ledarskapet påverkar hur välfungerande denna relation är. 
 
Hälsofrämjande ledarskap innebär att fokusera på medarbetarnas hälsa (Gurt, 
Schwennen & Elke, 2011; Macik–Frey  et al., 2009). En hälsofrämjande ledare är 
engagerad i medarbetarnas hälsa och uttrycker detta öppet. Ledaren utvecklar 
arbetsplatsen till att bli hälsofrämjande genom att ha en stödjande stil, agera förebild för 
ett hälsofrämjande beteende samt att ledaren har kunskap om och medvetet riktar 
uppmärksamhet mot hälsofrämjande aktiviteter och insatser. (Gurt et al., 2011; 
Eriksson, Axelsson & Bihari, 2011). Om ledarskapet utkristalliseras från en organisation 
är det den enskilt viktigaste faktorn för hur pass välmående en organisation är (Gurt et 
al. 2011; Nielsen, Yarker, Randall & Munir, 2009; Skakon et al. 2010; Tafvelin et al. 2011; 
Zineldin & Hytter, 2012).  Ledarens påverkan på medarbetarnas hälsa sker på olika 
nivåer, både direkt och indirekt. Ledarskapsforskning inom idrottsvärlden är ett annat 
forskningsområde utöver arbetslivet, som länge studerat ledarskap i olika former som 
kopplas till bättre prestation och välmående (Paquette & Sullivan, 2012) och därför 
kommer föreliggande studie att använda sig av forskning från respektive domän. Det 
finns en koppling mellan arbetsförhållanden, ledarens och de anställdas stress och det 
välmående (Skakon et al., 2010), där ledarskapet har en viktig roll. Ledare som upplever 
stress sprider detta och påverkar både sin egen och medarbetarnas välmående negativt. 
Det omvända gäller om ledaren själv mår bra och uppvisar positiva 
ledarskapsbeteenden, vilket leder till att medarbetarna upplever en högre grad av 
välmående. (Skakon et al., 2010). En hög grad av socialt stöd från chefen har också visat 
sig vara associerade med lägre nivåer av stress och utbrändhet. (Nielsen, Randall, Yarker 
och Brenner, 2008). 
 
Sammantaget visar beskriven forskning att ledarens beteende har en påverkan på 
följarnas välmående och allmänna prestation genom att själva vara i god mental hälsa, 
ge stöd, kunna bidra till motivation och självförtroende. 

 

En ledarskapsstil som till viss del visat sig vara hälsofrämjande är det transaktionella 
ledarskapet (Skakon et al, 2010). Det transaktionella ledarskapet grundar sig 
huvudsakligen på att ledaren har hög kontroll, makt och beslutsfattande. Ledaren 
använder sig av belöningar och bestraffningar i syfte att fostra önskvärt beteende. 
Lydnad till chefen premieras och avvikande beteenden bestraffas. Medarbetarnas 
motivation kommer därmed från att de antingen vill belönas i någon form eller undvika 
att bli bestraffade, det vill säga en kontrollerad motivation. Ledaren har tydligt 
formulerade mål både om vad som förväntas av medarbetarna utifrån ett 
uppgiftsperspektiv men även utifrån ett rollperspektiv. Detta ger medarbetarna en 
känsla av trygghet. Ledaren ger även kontinuerlig feedback på medarbetarnas beteende 
vilket både motiverar medarbetarna (Skakon et al., 2010) och ger en upplevelse av 
större arbetstillfredsställelse när de får beröm för sina prestationer (Skakon et al., 2010; 
Nyberg et al., 2005). Kritik riktas mot detta ledarskap om ledaren, istället för att ge 
kontinuerlig feedback och tidigt rättar till misstag, intar en passiv position och väntar på 
att problem ska uppstå innan ett tillrättavisande sker (Bass & Steidlmeier, 1999). Detta 
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beteende hos den transaktionella ledaren har visat sig leda till försämrat välmående hos 
medarbetarna (Zineldin & Hytter, 2012). 
 
En annan väldokumenterad och dominerande ledarskapsstil inom ledarskapsforskning 
är det Transformella ledarskapet. (Gurt et al., 2011; Nielsen & Munir, 2009; Skakon et al. 
2010; Kelloway et al., 2012;). Det transformella ledarskapet härleds ofta till 
välfungerande och välmående arbetsplatser. (Bass et al., 2003; Liu, Siu & Shi, 2010; 
Nielsen et al., 2008; Nielsen & Munir, 2009; Skakon et al., 2010; Zindeldin & Hytter, 
2012;). Transformellt ledarskap är ursprungligen utkristalliserat från det 
transaktionella ledarskapet (Moynihan, Pandey & Wright, 2012) och har sin grund i den 
positiva psykologin (Avolio et al., 2009). Ledarskapet beskrivs som en process där 
”Ledare och medarbetare lyfter varandra till högre nivåer av moral och motivation” 
(Söderfjell, 2007, s 17). Ledarskapet kan sägas vara en förändring i inställning och 
beteende som kommer från motivation och självuppoffring där människan gör mer än 
vad som förväntas av henne. (Söderfjell, 2007). Det transformella ledarskapet breddar 
och utvärderar intresset hos sina följare, ökar medvetenhet och engagemang hos 
individerna både till syftet och till gruppens uppdrag samt att det möjliggör för den 
enskilde att se bortom sitt eget intresse till fördel för gruppen. Ledaren bygger upp 
organisatoriska sammanhang som möjliggör för de anställda att träna och utveckla sina 
kognitiva förmågor och bli mer kapabel till att bryta gamla rutiner och hitta sin egen väg 
till organisationens visioner, oberoende av ledarens styrning. (Nielsen et al., 2008; 
Söderfjell, 2007). Ledarskapet brukar delas in i fyra egenskaper: idealiserande 
influenser/karisma – att ledaren agerar förebild för att förespråka önskvärda beteenden 
samt möjliggör för medarbetarna att observera sig själva och ta ansvar för deras egna 
beslut och handlingar. Ledaren försäkrar sig även om att medarbetarna har tillräckligt 
med information och kunskap för att de ska kunna utföra arbetet och sträva mot 
uppsatta visioner.  På så vis får de anställda tydliga roller. Den andra ledaregenskapen är 
inspirerande motivation – att ledaren formulerar tydliga och tilltalande visioner som 
leder till att medarbetarna fokuserar på rätt saker. Ledaren ger de anställda 
meningsfullhet, syfte, en känsla av att ha ett högre värde i deras arbete samt att 
medarbetarna uppmuntras att arbeta tillsammans och engagerat mot det uppsatta 
målet. Tredje ledaregenskapen innefattar intellektuell stimulans – att ledaren stimulerar 
den anställdes utveckling genom att ifrågasätta och utmana den anställdes antaganden, 
tankar och föreställningar. Ledaren uppmuntrar sina följare att ta sina egna beslut, vara 
kreativa och nytänkande samt att våga ta risker. Den fjärde och sista ledaregenskapen är 
individuellt hänsynstagande – att ledaren fungerar som en coach och mentor till sina 
medarbetare för att synliggöra enskilda medarbetare och få dem att känna sig värdefulla 
och viktiga. (Nielsen et al., 2008; Söderfjell, 2007). Det transformella ledarskapet 
påverkar medarbetares självförtroende (Gagné & Deci, 2005; Liu et al., 2010; Zineldin & 
Hytter, 2012), och deras autonoma motivation i en positiv riktning (Eyal & Roth, 
2011;Gagne´ & Deci, 2005), vilket i sig främjar välmående. Även om det finns belägg för 
att det transformella ledarskapet påverkar medarbetarnas välmående i en positiv 
riktning, är det fortfarande inte fastställt hur ledarskapet påverkar medarbetarnas 
välmående på lång sikt (Tafvelin et al. 2011: Nielsen & Munir, 2009). Vad som har 
kunnat fastställas är att faktorn stöd har en avgörande roll för grad av välmående hos 
medarbetarna och att ledaren behöver vara konsekvent i detta beteende för fortsatt 
välmående (Gurt et al., 2011). Vidare har idrottsforskning visat att feedback som 
tränaren ger behöver vara i nivå med den prestation som idrottaren utför. En icke 
adekvat feedback kan göra att idrottaren utvecklar en negativ attityd till sin tränare och 
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upplever lägre kompetens och minskad motivation. (Deci, Connell & Ryan, 1989; Yukl, 
2012; Price & Weiss, 2000). Kritik riktas mot det transformella ledarskapet då det med 
fel intention hos ledaren kan användas som maktmedel för att vinna personlig status 
(Schuh & Zhang, 2013). Det transformella ledarskapet kan sägas ha två sidor, ett 
autentiskt transformellt och ett icke autentiskt, även kallat pseudo-transformellt. En 
pseudo-transformell ledare agerar medvetet eller omedvetet utifrån felaktiga, själviska 
intentioner medan den autentiska ledaren agerar utifrån vad som är moraliskt rätt (Bass 
& Steidlmeier, 1999) Genom sättet som den transformella ledaren för sitt ledarskap - att 
vara visionär, karismatisk och agera förebild för sina följare, sticker detta ledarskap ut 
från mängden. Detta attraherar följarna att söka fler signaler från ledaren som avslöjar 
dennes intentioner. På så vis fostrar det transformella ledarskapet inte bara ett 
samarbete med medarbetarna utan kan även skapa en misstänksamhet att ledaren har 
själviska avsikter. (Schuh & Zhang, 2013) 
 
Ytterligare en ledarskapsstil som inom forskning är erkänd som hälsofrämjande är det 
autentiska ledarskapet. Det autentiska ledarskapet beskrivs som en process som 
karaktäriseras av självmedvetenhet och medvetet positivt beteende hos både ledare och 
medarbetare (Avolio et al., 2009). Det autentiska ledarskapet kännetecknas av fyra 
faktorer: balanserat processande – att ledaren inhämtar tillräckligt med information 
innan beslut fattas; Internaliserat moraliskt perspektiv – att ledaren guidas av moral och 
etiska värderingar som ligger till grund för dennes handlande; Relationell öppenhet – att 
ledaren är ärlig i sitt beteende, sin kommunikation och sina känslor till medarbetarna, 
och vilka är passande för situationen; samt Självmedvetenhet – att ledaren har förståelse 
för och är medveten om sina styrkor, svagheter och hur denne förhåller sig till sin 
omgivning. Dessa komponenter har visat sig vara signifikanta för att fostra ett prosocialt 
beteende hos följarna, där engagemang och tillfredsställelse går i linje med både 
organisationens och samhällets normer och värderingar. (Avolio et al., 2009). Den 
autentiska ledaren agerar ständigt mot att främja medarbetarnas hälsa genom att skapa 
en positiv och stödjande miljö som präglas av optimism samt att ledaren uppvisar 
villkorslös tillit, positiva känslor och uppmuntrar medarbetarna att agera självständigt 
(Macik – Frey et al., 2009; Avolio & Gardner, 2005). Ledarskapet har sin utgångspunkt i 
att veta vem man är, vilka erfarenheter, värderingar och behov som har påverkat en som 
person, och att man är genuin och agerar i linje med sitt sanna jag (Larsson & Eid, 2012). 
 
Det riktas även kritik mot ledarskapsforskning i stort då ledarskapsstilarna beskrivs 
som tydligt avskiljt från varandra (Schuh & Zhang, 2013). Gränserna är i själva verket 
flytande och en ledare uppvisar ofta beteenden från olika stilar och det blir därför 
intressant att undersöka hur följarna upplever olika typer av ledarskapsbeteenden, 
oavsett ledarskapsstil. (Schuh & Zhang, 2013).   
 
Hälsofrämjande ledarskapsbeteenden 

Socialt stöd har visat sig vara en påverkande faktor mellan ledarens och medarbetarnas 
arbetsprestation (Charbonneau et al., 2001; Rees & Hardy, 2000), välmående (Gurt et al., 
2011) liksom inom idrotten där socialt stöd visat sig ha påverkan på faktorer såsom 
gruppsammanhållning, coping vid stress, allmän prestation, utbrändhet samt sårbarhet 
för skador och återhämtning (Rees & Hardy, 2000). Socialt stöd från ledaren uttrycks 
genom att bidra med tröst; trygghet; omtanke; ge positiv feedback och uttrycka en tilltro 
till personens kapacitet, vilket får dem att känna sig kompetenta.  Ledaren ger även stöd 
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genom att fungera som en guide och mentor vid problemlösningar samt att assistera 
med finansiella och personliga medel (Rees & Hardy, 2000). 
 
Det finns en stark koppling mellan ledarskapsstil och arbetsstillfredsställelse där 
ledarskapsbeteenden till vis del kan förklara sambandet (Nyberg et al., 2005). 
Arbetstillfredsställelse är en variabel som ofta används som mått för medarbetarnas 
välmående på arbetsplatser (Nyberg, Bernin & Theorell, 2005). Studier visar att ett 
individuellt hänsynstagande är ett viktigt ledarskapsbeteende som bidrar till 
arbetstillfredsställelse (Skakon et al, 2010). Individuellt hänsynstagande kan beskrivas 
som ett slags stöd som ledaren visar genom ett empatiskt förhållningssätt där ledaren 
synliggör och bekräftar individen så att denne känner sig värdefull och viktig (Nielsen & 
Munir, 2009; Kelloway, Turner, Barling & Loughlin, 2012; Söderfjell, 2007). Flexibilitet 
hos ledaren är ytterligare en faktor som främjar arbetstillfredsställelsen hos 
medarbetarna (Blake, Blayney, Loera, Rowlett & Schmidt, 2012). Att vara flexibel 
innebär att ledaren är öppen och stödjer individuell anpassning för bland annat 
schemaläggning, semester och helgdagar. Det innebär även att tillmötesgå behov med 
anpassade arbetsrutiner vilket dessutom ökar ett prosocialt beteende hos medarbetarna 
där ett givande och tagande blir en naturlig del mellan medarbetare och ledare. (Blake et 
al., 2012). Flexibilitet kan även beskrivas som att vara lyhörd, inkännande samt att ha 
förmågan att tolka andras beteenden och kroppsspråk för att ge en anpassad reaktion 
(Larsson & Kallenberg, 2003). 
 
Sammanfattningsvis belyser forskning att socialt stöd, individuellt hänsynstagande och 
flexibilitet bidrar till arbetstillfredsställelse, välmående och arbetsprestation hos 
följarna. 
 

Ledarskapets uppgift beskrivs som att mobilisera och motivera andra att tillämpa sina 
kunskaper och resurser för en given uppgift (Eyal & Roth, 2011). Self-determination 
Theory (SDT) är en modell och teori som används för att förklara vad det är som driver 
oss framåt och vad det är som motiverar oss (Gagné & Deci, 2005). Inom idrotten 
uppvisas tydligt att ledarens beteende har en direkt koppling till följarnas motivation till 
att träna oftare och hårdare (Vella et al., 2012). Enligt SDT finns det olika typer av 
motivation vilka kan placeras in på ett kontinuum där autonom motivation 
(inifrånkommande motivation) och kontrollerad motivation står på varsin sida (Gagné & 
Deci, 2005). Kontrollerad motivation återfinns när individen känner sig reglerad och 
drivkraften för att nå målet styrs av krav och yttre press som skapar skam eller skuld 
hos individen (Hodge & Lonsdale, 2011). Autonom motivation återfinns när individen 
handlar utifrån ett eget intresse och glädje i att utföra handlingen samt upplever att 
handlingen är kongruent med sina egna värderingar (Hodge & Lonsdale, 2011). Teorin 
värderar inte vilken typ av motivation som ger större drivkraft, däremot framhålls det 
att den autonoma motivationen i större grad bidrar till välmående (Gagné & Deci, 2005) 
och arbetsprestation (Piccolo & Colquitt, 2006). Vidare förklarar teorin att människan 
har psykologiska behov som behöver tillgodoses för att fungera och utvecklas optimalt. 
Tre av dessa grundläggande behov är: kompetens, autonomi och känslan av samhörighet. 
Behovet av kompetens uppfylls när individen har personlig kontroll över sig själv och 
sitt arbete samt upplever sig kompetent. Behovet av autonomi fylls när individen är 
självgående och kan reglera sina egna handlingar. Känsla av samhörighet uppfylls då 
individen upplever kontakt med andra genom stöd och nära anknytning. (Hodge & 
Lonsdale, 2011). När dessa behov är uppfyllda får vi en autonom motivation, som bidrar 
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till ökad prestation, välmående och arbetstillfredsställelse (Baard, Deci, & Ryan, 2004; 
Gagné & Deci, 2005; Stebbings, Taylor & Spray, 2011). Söderfjell (2012) tar upp hur en 
ledare kan tillfredsställa dessa behov. Känslan av kompetens skapas bland annat genom 
att uppmärksamma de vardagliga göromålen som medarbetarna utför, betona vikten av 
träning och utveckling, tydliggöra och förmedla förväntningar i form av vad som skall 
göras, sätta upp mål och delmål samt att ge positiv återkoppling. Behovet av autonomi 
uppfylls när ledaren ger valfrihet för arbetsmetod, ålägger arbetsuppgifter på ett 
ödmjukt sätt och är tydlig med syftet. Samhörighet skapas genom att ledaren visar 
respekt till medarbetarna, agerar förebild, synliggör och bekräftar dem som individer 
och hanterar konflikter sakligt samtidigt som man värnar om individens integritet. 
Dessutom är det viktigt att ledaren arbetar för att få en samsyn och gemensamt intresse 
för arbetet. (Söderfjell, 2012). En ledare som själv upplever välmående och drivs av en 
autonom motivation kommer ha en mer stödjande och autonom ledarskapstil gentemot 
sina medarbetare (Stebbing et al., 2011). När medarbetarna i sin tur får sina 
grundläggande behov tillgodosedda och känner en autonom motivation, leder det till 
positiva konsekvenser för hela organisationen (Gagné & Deci, 2005; Charbonneau et al., 
2001). Kritik har dock riktats mot forskning som studerat ledarens påverkan på 
medarbetarnas motivation, då slutsatsen att ledarskapet har stor påverkan inte har 
kunnat påvisa specifika ledarskapsbeteenden som bidragit till motivationen hos 
medarbetarna. (Eyal & Roth, 2011). 
 
Sammantaget beskriver forskning att ledaren kan bidra till en autonom motivation 
genom att tillfredsställa behoven för autonomi, kompetens och samhörighet hos 
medarbetarna, vilket i sin tur leder till ett ökat välmående och arbetsprestation. 
 
Att känna meningsfullhet (Nielsen et al., 2009) liksom emotionell stabilitet och 
välmående är centralt för upplevelsen av arbetstillfredsställelse (Babtiste, 2008; 
Arnorld, Tuner, Barling, Kelloway & McKee, 2007). Ledaren har möjlighet att skapa 
meningsfullhet bland annat genom inspirerande motivation där ledaren förmedlar 
tydliga visioner och utmaningar för medarbetare att jobba mot (Bass & Steidlmeier, 
1999) samt ger utrymme för att kunna ha roligt på jobbet genom att planera in 
aktiviteter som bryter av vardagens göromål (Blake et al., 2012). För att medarbetarna 
ska uppleva att deras arbete är meningsfullt behövs inte bara en yttre drivkraft utan 
även de finner ett högre syfte med arbetet såsom att arbetet som utförs är till nytta, att 
det finns en variation i arbetets karaktär, att individen får feedback och upplever sig ha 
en hög grad av autonomi (Piccolo & Colquitt, 2006; Arnold et al., 2007). Teoretiska 
ramverk har även fasställt att ett transformellt ledarskap är sammankopplat med 
känslan av att ha ett meningsfullt arbete, bland annat genom att ledaren inspirerar sina 
medarbetare till att få en högre moral, syfte och engagemang (Bass & Avolio, 1993; 
Shamir, House & Arthur, 1993). 
 
En förutsättning för välmående hos medarbetarna är tillit till ledarskapet (Babtiste, 
2008; Liu et al., 2010; Wong & Cummings, 2009). Tillit kan beskrivas till vilken grad en 
person kan förlita sig på och är villig att agera utifrån någon annans ord, handlingar och 
beslut (McAllister, 1995). Tillit kan även beskrivas som förmågan att vara sårbar inför 
en annans handlingskraft samt att våga ta risker (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). 
Ledaren skapar tillit genom att agera förebild för organisationens visioner och genom 
ett individuellt hänsynstagande där ledaren uppmärksammar och tillmötesgår olika 
behov (Dirks & Ferrin, 2002; Jungs & Avolio 2000). Tilliten främjas när ledaren agerar 
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osjälviskt (Schuh et al., 2013), ökar medarbetarnas självbestämmande, leder med 
välvilja och bryr sig om sin personal (Mayer et al., 1995) samt delger viktig information 
(O’ Reilly & Roberts, 1974, referat i Sousa – Lima, Michel & Caetano 2013). Tillit stärker i 
sin tur relationen mellan ledare och medarbetare genom att båda parter blir mer 
motiverade och engagerade i att göra ett gott arbete, vilket i sig främjar välmående på 
arbetsplatsen (Baptiste, 2008). Tillit har förutom att bidra till välmående även visat sig 
kunna vara en medierande faktor för en organisations effektivitet (Dirks & Ferrin, 2002; 
Wong & Cummings, 2009). Det autentiska ledarskapet anses ha en stark koppling till att 
fostra tillit bland följarna. Genom att ledarskapet bygger på ärlighet, integritet och etiska 
värderingar i relationen mellan ledare och medarbetare skapas tillit, vilket bidrar till en 
ökad organisatorisk effektivitet (Dirks & Ferrin, 2002; Wong & Cummings, 2009). Även 
det transformella ledarskapet kopplas till tillit och ökad effektivitet (Bass, Avolio, Jung & 
Berson, 2003; Moynihan et al., 2012; Wong & Cummings, 2009) bland annat genom att 
det skapar rättvisa, delat beslutsfattande, stöd och höga förväntningar (Bass et al., 
2003). 
 
Utifrån denna bakgrund kan en ledare som agerar förebild, har individuellt 
hänsynstagande, främjar självbestämmande, vill väl, agerar osjälviskt, är ärlig och 
arbetar för att etablera relationer, bidra till ökat välmående hos sina medarbetare. 
 
Medierande faktorer för välmående  

Innovation definieras som ett införande eller tillämpning av en ny process, produkt eller 
arbetsmetod, vilken avser gagna den givna arbetsplatsen.  Definitionen kräver inte att 
idén eller produkten som introduceras är ny i sin absoluta mening, utan att den är ny i 
sin kontext (West & Anderson, 1996). Ett innovativt klimat karaktäriseras av en 
medveten avsikt att genomföra förändringar och dra nytta av dem, vilken sträcker sig 
utöver ekonomisk vinning och kan syfta till att uppnå administrativ effektivitet, ökat 
välmående, personlig utveckling och gruppsammanhållning. (West & Anderson, 1996). 
Det innovativa klimatet ger utrymme för utmaning, frihet och autonomi hos 
medarbetarna, vilket bidrar till välmående då medarbetarna upplever sig mer 
stimulerade, glada, optimistiska och entusiastiska (Tafvelin et al., 2011). Ledaren kan 
således påverka medarbetarnas välmående genom att främja ett innovativt klimat på 
arbetsplatsen. Ledaren framhåller detta genom att ge stöd och uppmuntran till att ta 
initiativ och utforska kreativa arbetssätt samt genom att stärka medarbetarnas 
självförtroende och självrespekt. (Babtiste, 2008; Tafvelin et al., 2011). Slutligen sätter 
även organisationens värderingar och normer upp förutsättningar för hur det 
innovativa klimatet kommer se ut på arbetsplatsen, där en rak och öppen 
kommunikation främjar klimatet (Ekvall, 1996, refererat i Tafvelin et al., 2011).  
 
Det är inom forskning fastställt att self-efficacy påverkar en individs välmående 
(Bandura, 1997; Nielsen et al., 2009; Liu et al., 2010; Tafvelin et al., 2011 ). Self-efficacy 
är ett koncept utvecklat av Bandura (1997) och definieras som tilltron till sin 
egenförmåga. Att tro på sin förmåga skapar en optimism och självförtroende som i sig är 
en förutsättning för välmående. Människor med hög self-efficacy ser svåra uppgifter som 
en utmaning istället för ett hot, är mer intresserade och engagerade i arbetet och 
fokuserar mindre på sig själva. (Bandura, 1997; Liu et al., 2010). En individ utvecklar 
self-efficacy genom att uppleva egna och andras framgångar, vilket stärker 
självförtroendet och ger ökad kraft att hantera motgångar (Liu et al., 2010). Hög self-
efficacy bidrar även till bättre copingstrategi och förmåga att känna större 
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arbetstillfredsställelse, vilket i sig bidrar till ett ökat välmående (Nielsen et al. 2009; Liu 
et al., 2010). En ledare med hög self-efficacy uppvisar i större utsträckning ett gott 
självförtroende i sitt beteende samt bekräftar och uppmuntrar kontinuerligt följarna, 
vilket påverkar deras självförtroende i positivt riktning (Sullivan et al., 2012). Ledaren 
kan även påverka medarbetarnas self-efficacy genom att ge utmanande uppgifter och att 
uttryckligen ha höga förväntningar på medarbetarnas arbete (Nielsen & Munir, 2009). 
Relationen mellan self-efficacy och ledarskapsbeteenden fungerar liknande oavsett i 
vilket sammanhang som ledarskapet utövas inom (Sullivan, Paquette, Holt & Bloom, 
2012).  
 
Författarna sammanfattar, utifrån beskriven forskning, att känslan av meningsfullhet 
och ett arbete i ett innovativt klimat (saknast de tnågot ord?) viktiga delar för 
främjandet av hälsa och välmående. Ledaren kan även bidra till medarbetarnas self-
efficacy, välmående och prestation genom att ge beröm och uppmuntran, ha höga 
förväntningar, ge utmanande uppgifter samt själv ha en hög tilltro till sin förmåga. 
 
Utifrån den forskningsbakgrund som författarna beskrivit har följande faktorer 
fastställts som främjande för medarbetarnas välmående och prestation på 
arbetsplatsen: tillit, stöd, motivation och meningsfullhet. Dessa faktorer kan ledaren 
påverka i olika riktningar för att främja välmående och prestation och som medieras via 
individers self-efficacy och ett innovativt klimat. I föreliggande studie har författarna 
använt dessa faktorer som definition på hälsofrämjande ledarskap. Syftet med 
undersökningen är att på uppdrag av Kompetensutvecklingsbyrån studera hur 
ledarskapsbeteenden inom VLL manifesteras av cheferna, undersöka VLL’s syn på 
hälsofrämjande ledarskap samt ta reda på om det stämmer överens med aktuell 
forskning. Följande frågeställningar används för genomförande av syftet: Har cheferna 
på de certifierade arbetsplatserna ledarskapsbeteenden som är hälsofrämjande?; 
Upplever medarbetarna att deras närmsta chef agerar utifrån ett hälsofrämjande 
ledarskap?; samt Stämmer VLL’s visioner och värderingar överens med forskning om 
hälsofrämjande ledarskap? 

 

METOD 

Design 

Studien var en fallstudie bestående av arbetsplatser som tillsammans utgjorde fyra fall. 
En av arbetsplatserna klassificerades som en basenhet och resterande som avdelningar. 
Samtliga kommer hädanefter benämnas som arbetsplatser. För att besvara den första 
frågeställningen genomfördes semistrukturerade intervjuer med chefer på respektive 
arbetsplats. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades genom en 
induktiv innehållsanalys. För att besvara den andra frågeställningen genomfördes en 
enkätundersökning för medarbetarna på respektive arbetsplats. Enkäten syftade till att 
mäta fastställda hälsofrämjande ledarskapsbeteenden, upplevt välmående och self-
efficacy hos medarbetarna samt till vilken grad de upplever sig arbeta i ett innovativt 
klimat.  Tredje frågeställningen besvarades genom att jämföra VLL’s uttalade syn på vad 
ett hälsofrämjande ledarskap är, med det forskning fastställt som ett hälsofrämjande 
ledarskap. Information om VLL’s syn grundades på policydokument, 
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arbetsplatsbeskrivningar, värdegrundsarbete samt öppna intervjuer med HR-strateger 
som sammanställdes i ett referat. 
 

Deltagare 

Urval 

Inklusionskriterierna för deltagarna i studien var att de valda arbetsplatserna skulle ha 
certifikat som hälsofrämjande arbetsplatser, utfärdat av VLL. Därefter valdes 
arbetsplatserna ut i samråd med Kompetensutvecklingsbyrån utifrån kriterierna a) 
tillhöra en av kommunerna Umeå, Skellefteå och Lycksele, b) representerade både 
kliniska och administrativa verksamheter c) representerade arbetsplatser med 
varierande storlek, d) representerade arbetsplatser som är länsgemensamma, det vill 
säga hade medarbetare utplacerade på geografiskt olika platser inom länet samt e) 
representerade arbetsplatser som endast fanns belägna på en geografisk plats i länet. 
Deltagarna i enkätundersökning inkluderades utifrån följande kriterier c) tillhörde en av 
de utvalda arbetsplatserna, d) hade tillgång till internet, e) hade egen mailadress och f) 
fanns med på lönelistan under månaden som föregick studien för att säkerhetsställa att 
deltagarna var arbetsverksamma. Exklusionskriterierna för deltagarna gjordes utifrån 
följande kriterier a) timanställd, b) inhyrd personal, c) tjänstledig/semester/sjukskriven 
under hela datainsamlingsperioden samt d) upphörd anställning.  
 
Totalt deltog fyra arbetsplatser varav en inriktad mot administration och tre mot klinisk. 
Av ursprungligen 121 tillfrågade besvarade 68 personer enkäten. Totalt deltog 11 män 
och 57 kvinnor med en medelålder på 50,0 år. I Tabell 1 redovisas svarsfrekvensen för 
enkätundersökningen. Fyra chefer och tre strateger deltog i enskilda intervjuer.  
 
 

Tabell 1. Svarsfrekvensen och deltagande av enkätundersökning för arbetsplats1-4  

Arbetsplats N Svarsfrekvens (%) Anställd (år*) Nuvarande chef 
(år**) 

1 15 43 17,8 10,3 
2 9 31 9,2 2,8 
3 11 100 10,5 1,6 
4 33 72 16,1 8,7 
Totalt 68 56 13,4 5,9 

*resultat angivet i medelvärde för anställning på arbetsplatsen. 
**resultatet angivet i medelvärde för hur länge respektive deltagare varit anställd för sin nuvarande chef. 

 

Material 

Enkäten bestod totalt av 49 items varav 45 kvantitativa påståenden och fyra kvalitativa 
frågor (se bilaga 2). De kvantitativa påståendena baserades dels på de fastställda 
ledarskapsbeteenden som visat sig vara hälsofrämjande och dels på medarbetarnas 
upplevda välmående, self-efficacy och till vilken grad de anser sig arbeta i ett innovativt 
klimat. De kvalitativa frågorna utformades utifrån forskningens fastställda 
ledarskapsbeteenden som visat sig vara hälsofrämjande. Enkätens skattningsskala 
utgick från Larssons (2006) bedömarformulär Developmental Leadership Questionnaire 
(DLQ) och hade ett intervall från 1-9 där 1 innebar “aldrig eller nästan aldrig” och 9 
innebar “mycket ofta eller alltid”. För övriga skalor användes samma skalstege. De flesta 
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av enkätens variabler valdes ut från Larssons (2006) bedömarformulär DLQ som syftar 
till att mäta ett utvecklande ledarskap som är en vidareutveckling av det transformella 
ledarskapet (Larsson, 2006). 
 
Bakgrundsvariabler. De bakgrundsvariabler som efterfrågades i enkäten var arbetsplats, 
kön, ålder, antal år på aktuell arbetsplats och antal år med nuvarande chef. 
 
Stöd. För att mäta medarbetarnas upplevda Stöd från chefen valdes en 3 items delskala 
ut från bedömarformuläret DLQ (Larsson, 2006; Larsson & Kallenberg, 2003). Ett 
exempel på ett item för att mäta Stöd var “Tar sig tid att lyssna.” En kvalitativ fråga om 
stöd som syftade till att identifiera specifika beteenden hos deras närmsta chef ställdes 
även. ”Vad gör din chef för att ge dig stöd? – Beskriv beteenden.” Medarbetarna fick 
besvara frågan med fri text. 
 
Värdegrund och Förebild. För att mäta Värdegrund och Förebild valdes påståenden ut 
från bedömarformuläret DLQ (Larsson, 2006; Larsson & Kallenberg, 2003). Två 
delskalor ur skalan Föredöme användes vilka bestod av 3 items för Värdegrund och 3 
items för Förebild. Exempel på items för Förebild var ”Handlar i överstämmelse med 
sina uttryckta åsikter” och för Värdegrund ”Diskuterar inför beslut vilka värden som är 
viktiga.” 
 
Kreativitet och Delaktighet. För att mäta upplevelser av Kreativitet och Delaktighet 
användes skalan Inspirerande motivation ut från bedömarformuläret DLQ (Larsson, 
2006; Larsson & Kallenberg, 2003) som innehåller två delskalor: Kreativitet med 3 items 
och Delaktighet med 3 items. Exempel på items för att mäta Kreativitet var ”Uppmuntrar 
mig att utveckla mina förmågor” och för Delaktighet ”Bidrar till en arbetsglädje som får 
mig att anstränga mig mer.” 
 
Flexibilitet. För att mäta medarbetarnas upplevelse av deras chefs Flexibilitet valdes 
påståenden ut från bedömarfomuläret DLQ (Larsson, 2006; Larsson & Kallenberg, 2003) 
där delskalan Flexibilitet från skalan Social kompetens användes med 3 items. Exempel 
på ett item för att mäta flexibilitet var “Får lätt kontakt med andra.” 
 
Autonom motivation. För att mäta medarbetarnas upplevelse av deras Autonoma 
motivation användes en kortversion av Work Climate Questionnaire (WCQ) som har 
visat sig passa bra till grupper som endast har en chef (Deci & Ryan, 2013). Totalt valdes 
5 av 6 items ut för studiens syfte. Frågorna översattes först av författarna från engelska 
till svenska och sedan fick en person som har engelska som modersmål översätta de 
svenska frågorna tillbaka till engelska. Frågorna omformulerades för att passa 
arbetsplatsen. Ett exempel på ett påstående var “Min chef: Lyssnar till hur jag vill ha 
saker och ting gjorda”. För att ytterligare mäta på vilket sätt chefen motiverar sina 
medarbetare lades en fråga till i enkäten som medarbetarna fick besvara med fri text. 
Frågan löd “På vilket sätt bidrar din chef till att du känner dig motiverad på arbetet? – 
Beskriv beteenden”.  
 
Tillit. För att identifiera vad chefen gör för att skapa tillit till medarbetarna lades en 
kvalitativ fråga till i enkäten som medarbetarna fick besvara med fri text. Frågan löd 
“Vad gör din chef för att du ska kunna lita på honom/henne. – Beskriv beteenden.”  
 

http://selfdeterminationtheory.org/
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För att mäta faktorer som forskning fastställt som medierande mellan ledarens beteende 
och medarbetarnas välmående mättes variabler för Innovativt klimat och Self-efficacy. 
Välmående lades till som ett utfallsmått. 
 
Innovativt klimat. För att mäta medarbetarnas upplevelse av ett Innovativt klimat 
användes frågeformuläret Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at 
Work (QPSNordic) som mäter psykologiska, sociala och organisatoriska faktorer i 
arbetslivet (Dallner et al., 2000). En 3 items delskala för Innovativt klimat från skalan 
Organisationskultur och klimat användes för studiens syfte. Ett exempel på en fråga om 
Innovativt klimat var “Tar de anställda på din arbetsplats egna initiativ?” 
 
Self-efficacy. Frågor om self-efficacy valdes ut från kortversionen General Self-efficacy 
Scale (GSE-6) bestående av 6 items (Romppel, Herrmann-Lingen, Wachter, Edelmann, 
Düngen, Pieske & Grande, 2013) med svensk översättning från Koskinen-Hagman, 
Schwarzer & Jerusalem (1999). Ett exempel på en fråga om Self-efficacy var “Tack vare 
min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter.” 
 
Välmående. För påståenden om välmående användes frågeformuläret Percieved Stress 
Questionnaire (PSQ; Levenstein, Prantera, Varvo, Scribano, Berto, Luzi & Andreoli, 
1993). Där 8 item om välmående valdes ut utifrån kriteriet att de var positivt 
formulerade. Frågorna översattes först av författarna från engelska till svenska och 
sedan fick en person som har engelska som modersmål översätta de svenska frågorna 
tillbaka till engelska. Exempel på dessa item var ”Jag känner mig utvilad” och ”Jag är fylld 
av energi.” Dessutom lades en kvalitativ fråga till i enkäten ”Vad gör din chef som 
främjar ditt välmående på arbetet? – Beskriv beteenden”. Medarbetarna fick besvara 
frågan med fri text. 

 
Procedur 

Rekrytering  

Kompetensutvecklingsbyrån tillhandahöll kontaktuppgifter till medarbetare och chefer 
från arbetsplats 1, 2, 3 och 4 samt till strateger som representanter för VLL. Ett mail med 
beskrivning av studien skickades ut till samtliga chefer för ett godkännande om 
deltagande i studien.  
 

Onlineadministration av enkät 

Enkätens struktur och frågor utformades på internettjänsten Texttalk (www.texttalk.se). 
Tidsåtgången för att besvara enkäten testades vid tre tillfällen för att fastställa en 
svarstid på högst 15min. Deltagarnas mail kopplades till internettjänsten och enkäten 
skickades ut till samtliga deltagare som inkluderats i studien. Enkäten kunde besvaras 
från 2013-03-06 till 2013-03-22. Totalt skickades tre påminnelser ut under perioden.    
 

Intervju- och dokumentationsdata 

Intervjuerna syftade till att ta reda på vilka specifika ledarskapsbeteenden som främjar 
välmående hos medarbetarna. Intervjumallen baserades dels på Ramnerö & Törnekes 
(2006) Antecedent-Behaviour-Consequence-Analyse (ABC-analys), och dels på 
resultatet från enkäten där de två variabler som fick lägsta respektive högsta 
skattningarna för respektive arbetsplats valdes ut och följdes upp i form av frågor till 

http://www.texttalk.se/
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chefen (se bilaga 3). Valet att ha semistrukturerade intervjuer gjordes utifrån att studien 
ämnade kunna identifiera specifika ledarskapsbeteenden som cheferna själva anser är 
hälsofrämjande samt för att kunna jämföra chefernas upplevelse med medarbetarnas 
utifrån enkätundersökningen. Exempel på en fråga var ”Vad du gör i ditt ledarskap som 
är hälsofrämjande?”. Information om intervjuerna skickades ut senast två veckor innan 
intervjutillfället. Information om intervjuns upplägg var att besvara både generella och 
specifika frågor kring deras ledarskapsbeteende utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 
Intervjuerna genomfördes under två veckor och bokades in på respektive chefs kontor 
eller konferensrum. Detta för att kunna prata ostört i en trygg miljö för cheferna. 
Intervjuerna spelades in efter ännu ett godkännande från cheferna och samtalslängden 
på respektive intervju varierade mellan 60 - 120 minuter. Samtliga intervjuer 
transkriberades och analyserades i en innehållsanalys. Varje intervjuperson kodades 
därefter med en bokstav (A, B, C eller D).  
 
Information om VLL’s syn på det hälsofrämjande ledarskap, undersöktes genom muntlig 
kommunikation med tre strateger, som alla arbetar inom VLL, samt genom en 
sammanfattning av policydokument. Intervjuerna genomfördes under två veckor och 
bokades in på respektive strategs arbetsplats. Intervjuerna genomfördes på strategernas 
kontor eller konferensrum. Intervjuerna spelades in efter godkännande från strategerna 
och samtalslängden varierade mellan 40 – 120 min. För intervjumall se bilaga 4. 
Därefter sammanställdes intervjuerna till ett referat. Ett urval av policydokument, 
lämpade för studiens syfte, valdes ut och sammanfattades.   
 

Statistiska analyser 

För att få fram deskriptiv data från enkäten analyserades resultaten i PAWS Statistics 18, 
i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  Slutligen analyserades 
enkätresultatet utifrån en sammanställning av de fyra fallen.  
 

Kvalitetsvärdering 

Författarna gjorde avvägningen att få med så många frågor som möjligt för att kunna 
uttala sig om resultatet samtidigt som svarsfrekvensen för deltagarna inte skulle sjunka 
på grund av en alltför tidskrävande insats för att besvara enkäten. Utifrån önskemål från 
uppdragsgivare och chefer för respektive arbetsplats, skulle enkätens svarstid vara max 
15 min, vilket föranledde att enkäten inte blev mer omfattande.   
 

Etiska övervägningar 

Samtliga deltagare i studien fick utlovad anonymitet där enbart gruppdata presenterats. 
Samtycke till deltagande i studien skedde muntligt med chefer och strateger samt i 
samband med att deltagarna besvarade enkätundersökningen. Samtliga deltagare har 
fått information om att föreliggande studie varit en offentlig handling och att den 
därmed skulle komma att publiceras. Data från enkäten har förvarat på 
onlineadministrationens hemsida för att inte sprida informationen, citat och utdrag från 
intervjumaterial har avkodats liksom data från respektive arbetsplats. Transkript och 
ljudinspelningar raderades i samband med studiens avslut. Dessutom har föreliggande 
studie valt att inte ge ut råmaterial till uppdragsgivarna för att enskilda deltagare inte 
ska kunna identifieras. 
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Samtycke 

Deltagarnas samtycke genom att deltagarna tog del av information om studien i 
samband med att länk till enkäten skickades ut till samtliga inkluderades mailadresser.  
 
 

RESULTAT 

Resultat frågeställning 1: Har cheferna, på de certifierade arbetsplatserna, 
ledarbeteenden som är hälsofrämjande? 

 
Analysen av det transkriberade materialet genomfördes med en redan given teoretisk 
ansats och intervjumanualen bestämde vilka teman som intervjuerna skulle beröra. 
Utifrån detta har materialet tolkats både från teori och från data. I de fall då cheferna 
givit en egen tydlig konklusion kring sitt ledarskapsbeteende, har författarna behållit 
deras tolkning för subteman och huvudteman. I de fall där det har varit en otydlig 
koppling mellan beteende och konsekvens har författarna använt sig av teori för 
tolkning av både subteman och huvudteman. För att ett subtema skulle bli inkluderat i 
figuren krävdes att ämnet berörts under tre av fyra intervjuer. I Figur 1 presenteras 
vilka huvudteman, subteman och beteenden som finns representerade i minst 75 % av 
intervjumaterialet. Totalt finns sju huvudteman – stöd, innovativt klimat, tillit, 
medvetenhet & reflektion, motivation, self-efficacy och meningsfullhet. Samtliga 
huvudteman utgörs av ett antal subteman som i sin tur beskrivs med specifika 
beteenden. Dessa presenteras nedan var för sig. Till Figur 1 följer beskrivningar med 
citat som förklarar resultatet.   
 

Stöd 

Huvudtemat Stöd utgörs av följande subteman: 
Tillgänglighet visas genom att vara synlig för medarbetarna och närvarande i samtal. 
(IPC ”man hejar, kan sätta sig på olika kontor och lyssna. Vad gör ni, hur ser din dag ut, 
har du mycket? Alltså att jag ändå finns nära och är intresserad av vad de gör”). 
Omtanke/Lyhördhet visas genom att fråga, lyssna och se medarbetarna. (IPA” Hej hur är 
det? Hur gick det med det där? Om någon berättar något för mig. Den delen, att man får 
en relation”). 
Stöd för Hälsofrämjande aktiviteter visas genom att avsätta tid för olika former av 
aktiviteter, anordna gemensamma möten samt att uppmuntra medarbetarna till 
friskvård. (IPB ”Sen uppmuntrar jag ju till de här hälsoaktiviteterna.”). 
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Figur 1. Kartläggning av hälsofrämjande ledarskapsbeteenden.



Innovativt klimat 

Huvudtemat Innovativt klimat utgörs av följande subteman:  
Uppmuntran visas genom att ta tillvara på och testa nya idéer och ha en positiv 
inställning till arbetet. (IPB ”Ja men vi provar för man kommer alltid kunna gå tillbaka”). 
Flexibilitet visas genom att kunna anpassa sig till sammanhang samt att man kan ändra 
på beslut eller åsikter. (IPD ”Det blir inte det som man hade tänkt. Och det tror jag också 
är jätteviktigt i det att man kan backa.”). 
Kreativitet visas genom att ge utmaningar i syfte att stimulera medarbetarna och att 
komma med egna idéer. (IPC ”att man också lägger tillbaka frågan “hur har du tänkt, 
någonting själv? […] då får man ju också fundera själv så inte jag kommer med, eller 
alltid servera lösningar […] Jag är en sådan person som har mycket idéer, som tänker”). 
Humor visas genom att uppmuntra till skratt och själv har nära till skratt. (IPA ”Man kan 
komma och prata med mig och skratta ihop.”). 
 

Tillit  

Huvudtemat tillit utgörs av följande subteman:  
Tydlighet visas genom att ha en rak och ärlig kommunikation samt att vara tydlig i sitt 
beslutsfattande. (IPC ”Jag är nog rak i det jag säger. Jag tänker, det är inte så mycket 
omskrivningar”) 
Rättvisa visas genom att se olikheter som något positivt samt att ha förmågan att 
förhålla sig neutral i situationer. (IPA ”Man måste ventilera ut och där är ju jag den 
neutrala faktorn.”) 
Relationell Öppenhet visas genom att kunna uttrycka sina känslor och åsikter vilka är 
passande för situationen samt att vara inkännande. (IPB ”Och då är det viktigt att man 
har bra kontakt, för jag går ju inte på någon, som jag inte känner och säger: Du ser ju för 
sjuk ut! Utan jag säger: Hur är det? Mår du inte bra?”) 
Förebild visas genom att agera utifrån egna åsikter och värderingar. (IPD ”Jag visar mina 
värderingar genom att agera på det sättet som förväntas.”) 
Informera visas genom att skapa förståelse, förklara varför vissa beslut fattas samt att 
man talar om syftet med förändringar och beslut. (IPC ”… när det är förändringar eller 
någonting som man vill genomföra så att man bädda för det […] och tala om syftet varför 
man ska göra den här förändringen.”) 
 

Medvetenhet & reflektion 

Huvudtemat Medvetenhet och reflektion innefattar följande subteman: 
Prestigelös visas genom att kunna erkänna egna misstag och kunna ändra beslut eller 
åsikt. (IPC ”… det kan ju vara så att man faktiskt också kan ändra ett beslut utifrån den 
tankegång som kom fram ur en diskussion.”) 
Eftertanke uttrycks genom att reflektera över sin egen roll och att kunna fråga om 
andras åsikter och synpunkter. (IPA ”Men jag förstår ju att vi färgar varandra, och att en 
chef och en ledare färgar ju sin omgivning.”) 
Egen utveckling uttrycks genom att bjuda in och efterfråga feedback från medarbetarna. 
(IPC ”Jag öppnar upp mycket för att man ska kunna, och ska jag kunna ge feedback eller 
säga saker och ting, så behöver jag också få tillbaka …”) 
 

Motivation 

Huvudtemat Motivation består av följande subteman: 
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Samhörighet skapas genom att sträva efter gemensamma beslut, möjliggöra för 
gemensamma aktiviteter samt att uppmuntra en delaktighet och ansvar. (IPD ”När vi har 
verksamhetsdagar och vi beblandar oss och vi försöker alltså, vi ändå försöker att känna 
en vi-känsla för varandra”), (IPC ”man har också att det är ett ömsesidigt ansvar att jag 
som medarbetare också har ett ansvar i att bidra till en hälsofrämjande arbetsplats, men 
också det här med ledarskap är ju ingenting som gör sig självt, alltså allting är ju en 
växelverkan.”) 
Kompetens hos medarbetarna skapas genom att kunna ge konkret feedback samt stödja 
personlig och yrkesmässig utveckling hos medarbetarna. (IPC ”Jag tänker det här med 
att ge feedback tillbaka är ju oerhört viktigt men man ska också handha det här på ett 
bra sätt … att det är som kopplat ’att det här som du gjorde då, det var jättebra’ …”) och 
(IPD ”… kanske möjligheter, dels i medarbetarna som jag har. Vad är de rustade för att 
komma vidare? Se deras utvecklingsmöjligheter eller intressen? Eller sätt att bete sig 
eller någonting sådär som kan stärka dem …”) 
Autonomi hos medarbetarna skapas genom att ge medarbetarna möjlighet att påverka, 
både sin egen och gruppens arbetssituation. (IPD ”När vi har verksamhetsdagar, två 
dagar, då är det inte jag som sitter och bestämmer utan då utser vi i gruppen några som 
håller i och planerar …”) och (IPB ”… till exempel om nån frågar ’får jag flex idag, får jag 
gå hem lite tidigare?’ Då säger jag ’prata med dina arbetskamrater på golvet, är det okej 
för dem så är det ok för mig.’”) 
  

Self-efficacy 

Huvudtemat Self-efficacy består av följande subteman: 
Medarbetarnas self-efficacy skapas genom att berömma individuell kompetens och att ge 
utmanande och stimulerande uppgifter. (IPB ”Ge personalen feedback. Det är 
jätteviktigt. Jag skriver veckobrev varje fredag och tar alltid upp… ’ni gör ett jättebra 
arbete och den och den har gjort det’… Det är så viktigt att man får höra det där 
positiva.”) 
Ledarens self-efficacy uttrycks när chefen själv kan fatta beslut. (IPD ”Och nu råkar jag 
vara chef, jag ska stå i första ledet […] Om vi kommer överens om någonting så kan jag 
stå inför alla, så kan jag säga att ’vi har kommit överens om någonting, det och det gäller 
nu.’”) 
 

Meningsfullhet 

Huvudtemat Meningsfullhet består av följande subteman: 
Ha roligt på arbetet skapas genom att möjliggöra för aktiviteter som går utanför de 
vardagliga göromålen. (IPA ”… vi har gemensamhetsfika, julmingel, på våren ordnar 
friskvårdsgruppen och så grillar vi korv ute… Med små medel men betyder så oerhört, så 
oerhört mycket till att skapa det här kittet i samvaron. Att ha kul tillsammans.”)  
Företräda arbetet visas genom att framföra och prata om betydelsen av medarbetarnas 
arbete. (IPD ”… det är alltså viktigt att tala om, alltså både för dem här och för dem ute 
att ’det är ett jätteviktigt jobb som de gör. Det är en hög status på det jobbet vi gör.’”)   
 
Utöver det som framkommit från Figur 1, återfinns även material som har varit 
meningsbärande men som inte passar in under ett större huvudtema och som inte har 
uttryckts av fler än två personer. Dessa är Uttryck för en humanistisk grundsyn (IPA ”… 
jag tänker att jag har ganska stort rättvisepatos och patos, att många, alla är lika värda.”) 
(IPD ”Jag respekterar alla som människa, som medmänniska.”)  
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Resultat från frågeställning 2: Upplever de anställda att deras närmsta chef i sitt 
ledarskapsbeteende har ett hälsofrämjande ledarskap? 

 
Enkätens kvantitativa del 

I Tabell 2 presenteras resultatet från enkätens kvantitativa del. Tabellen innehåller 
uppmätta variabler, sammanlagda medelvärden och standardavvikelser (SD). Resultatet 
tyder på generellt höga värden på samtliga variabler och indikerar att medarbetarna 
upplever att deras chef till stor del har ett hälsofrämjande ledarskap. 
Standardavvikelsen visar på en jämn spridning mellan variablerna.  
 
Tabell 2 

Deskriptiv data - enkätens kvantitativa del 

Variabel Medelvärde(SD) 

Stöd 8,14 (1.27) 
Värdegrund 8,21 (1.13) 
Förebild 8,11 (1.22) 
Inspirerande motivation 7,99 (1.20) 
Delaktighet 8,22 (1.11) 
Kreativitet 7,77 (1.39) 
Flexibilitet 8,22 (1.09) 
Motivation 7,97 (1.31) 
Self-efficacy 7,15 (1,26) 
Innovativt klimat 7,62 (1,05) 
Välmående 7,21 (1,55) 

N = 68 
 

Enkätens kvalitativa del 

Samtliga resultat från den kvalitativa delen av enkäten har bearbetats på gruppnivå. 
Resultatet är en sammanställning av deltagares svar och där studien utgått ifrån att 
belysa det som är samstämmigt mellan arbetsplatserna.  

 

Tillit 

Från den kvalitativa innehållsanalysen framkom exempel på vad medarbetarna anser att 
deras chef gör i sitt ledarskap. På frågan ”Vad gör din chef för att du ska kunna lita på 
honom/henne?”, svarade flera att de känner tillit då chefen håller det hon lovat, följer 
sekretess, är närvarande och ärlig. Dessutom uttryckte några att tilliten till deras chef 
har skapats genom att chefen lyssnar och stöttar i olika situationer. Exempel på hur 
detta uttryckts är ”Pratar inte om andra med andra”, ”Det jag säger i förtroende till 
henne förs inte vidare” och ”Hon är närvarande i stunden och jag upplever att hon tar 
mig på allvar. Hon stöttar mig i svåra situationer”.   
 

Stöd  

På frågan ”Vad gör din chef för att ge dig stöd” svarade de flesta att stöd är något som 
chefen visar då hon är tillgänglig, ger uppmuntran, lyssnar på personalen och frågar hur 
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det går. En del belyste även att deras chef ger stöd i form av att hjälpa till att prioritera, 
ta tillvara på idéer och se till så att det finns instrumentellt stöd (praktiskt och 
ergonomiskt) för dem som behöver. Exempel på hur detta uttryckts är ”Finns alltid om 
man vill prata om vad än det må vara”, ”Att veta att chefen finns tillgänglig, både på plats 
och telefon, om det skulle vara något speciellt” och ”Hon ser till att jag har fått den 
kunskap som behövs för att klara mitt jobb”. 
 

Motivation 

På frågan ”På vilket sätt bidrar din chef till att du ska känna dig motiverad på arbetet?” 
svarade de flesta att motivation är något som chefen visar genom att berömma och ge 
medarbetarna feedback på väl utfört arbete samt uppmuntra och vara positiv till 
förbättringar och nya idéer som medarbetarna kommer med. Några beskrev också att 
chefen motiverar genom att ge möjlighet till utveckling. Exempel på hur detta uttryckts i 
enkäten är ”Genom att verkligen tala om att man gör ett gott arbete”, ”Uppmuntrar till 
nya tankar och idéer”, ”Nappar på olika förslag” och ”Låter mig utvecklas, ser mig och 
ger mig uppskattning för det jag gör, känner mig viktig”.  
 

Välmående 

Slutligen ställdes frågan ”Vad gör din chef som främjar ditt välmående på arbetet?”. De 
flesta svarade att chefen främjar välmående genom att vara synlig och tillgänglig, att 
vara omtänksam och bry sig om personalen samt att lyssna på medarbetarna. Några 
beskrev också att humor främjar trivseln och välmående och att chefen uppmanar och 
ger möjlighet till friskvård. Exempel på hur detta uttryckts är ”Ser varje individ och tar 
sig alltid tid att lyssna på oss”, ”Frågar hur man mår. Kommer ihåg detaljer i ens liv. 
Ringer då man är sjuk.”, ”Deltar och bidrar till bra social samvaro, skämtar vidsynt, 
skrattar, gemensam värdegrund” och ”Uppmuntrar till friskvård”.  
 
Resultat för frågeställning 3. Stämmer VLL’s visioner och värderingar överens med 
vad forskning säger är ett hälsofrämjande ledarskap? 

 
Nedan presenteras resultatet av VLL’s arbete med hälsofrämjande ledarskap genom 
policydokument och en sammanställning av intervjuer med tre strateger (se bilaga 1).  
 
Materialet visar att VLL’s arbete med hälsofrämjande ledarskap till viss del 
överensstämmer med beskriven forskning. Beröringspunkterna för forskning och VLL är 
att båda anser att ett hälsofrämjande ledarskap innebär att rikta uppmärksamhet mot 
hälsofrämjande aktiviteter (Gurt et al., 2011; Eriksson et al., 2011) samt att prioritera 
hälsa på arbetsplatsen (Macik–Frey et al., 2009). Det VLL lägger till är att det 
hälsofrämjande ledarskapet är ett samspel mellan chef och medarbetare och att 
ledarskapet används som ett led i att skapa jämlika relationer, något som forskning i 
föreliggande studien inte betonat.  
 
Vidare betonar VLL att det är viktigt att ledaren har ett individuellt hänsynstagande i 
avseende att möta individen, se och bekräfta kompetenser så att denne känner sig 
uppskattad. Forskning belyser på ett samstämmigt sätt att ledaren ska se sina 
medarbetare och få dem att känna sig värdefulla och viktiga på arbetet (Nielsen et al., 
2008; Söderfjell, 2007). 
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VLL tar upp arbetsgemenskap som en viktig komponent i det hälsofrämjande arbetet 
och belyser att stimulerande arbetsuppgifter som bidragande faktor till detta. De tar 
även upp att de arbetar för att bygga och underhålla en god samarbetskultur och arbetar 
för samverkan. På liknande sätt betonas vikten av gemenskap och samhörighet (Gagné & 
Deci, 2005) som tillsammans med stimulerande arbetsuppgifter (Charbonneau et al., 
2001) ligger till grund för att skapa motivation. VLL tar upp adekvat feedback, 
återkoppling och konstruktiv kritik som viktiga komponenter i det hälsofrämjande 
ledarskapet, vilket går i linje med aktuell forskning där kontinuerlig feedback motiverar 
medarbetarna (Skakon et al., 2010). 
 
VLL arbetar även för att utveckla ett lärande och kreativa arbetsmiljöer där ett tillåtande 
och öppet klimat främjas. VLL arbetar även för att uppmuntra initiativförmåga och 
nyfikenhet. Detta har en överensstämmelse med forskning om innovativt klimat 
(Tafvelin et al., 2011; Nielsen et al., 2008; Moynihan et al., 2012; Baptist 2008). 
Forskning betonar vikten av öppen och rak kommunikation samt en medveten strävan 
mot att genomföra förändringar inom organisationen (West & Anderson, 1996).  
 
VLL beskriver den hälsofrämjande ledaren som en förebild genom sina egna handlingar, 
någon som har ett positivt synsätt och som själv har roligt på jobbet, vilket går i linje 
med det Macik–Frey et al. (2009) och Avolio & Gardner (2005) beskriver är en del av det 
autentiska ledarskapet. 
 
Trygghet och tillit beskrivs av VLL som en relation mellan ledare och medarbetare som 
speglas av bekräftelse, inflytande och delaktighet mellan båda parter. Forskning betonar 
å andra sidan att tillit skapas då ledaren agerar förebild (Liu et al., 2010), är osjälvisk i 
sina handlingar, (Schuh et al., 2013) är rättvis (Bass et al., 2003) och ärlig i sina beslut 
(Wong & Cummings., 2009). Det som är samstämmigt mellan VLL och forskning är att de 
betonar delaktighet och inflytande i beslutsfattning som viktiga aspekter för att främja 
tilliten till ledaren (Bass et al., 2003). 
 
VLL anser även att det är viktigt att ledaren ska tro på sig själv och sin kompetens som 
ett led i att kunna föra ett gott ledarskap. Sullivan et al. (2012) anser på samma sätt att 
en ledare med hög self-efficacy är främjande för välmående på arbetsplatsen. Det som 
inte framkom från policydokumenten eller intervjuerna, men som forskning lyfter fram, 
är vikten av att ha medarbetare som tror på sin egenförmåga (Bandura, 1997; Nielsen et 
al., 2009).  
 
 

DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer på hälsofrämjande arbetsplatser 
inom VLL utövar sitt ledarskap utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, om medarbetarna 
upplever att deras chefer har ett hälsofrämjande ledarskap samt om VLL’s syn på 
hälsofrämjande ledarskap överensstämde med den forskning som har sammanställt 
inom området.  
 
Resultaten visar att cheferna har ett hälsofrämjande ledarskap. Resultatet stämmer 
överens med vad forskning inom området har fastställt är hälsofrämjande beteenden 
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Resultatet visar även att medarbetarna upplever att deras chef beter sig i linje med ett 
hälsofrämjande ledarskap. Slutligen visar resultatet att VLL’s visioner och värderingar 
överensstämmer till stor del med den forskning som utförts inom området. 
 
Utifrån frågeställning 1, ”Har cheferna på de certifierade arbetsplatserna 
ledarskapsbeteenden som är hälsofrämjande?” framkom att cheferna på VLL till stor 
utsträckning har ett hälsofrämjande ledarskap. Detta illustreras i Figur 2 där så gott som 
alla huvud- och subteman kan återfinnas inom forskning som meningsfulla 
hälsofrämjande ledarskapsbeteenden. Resultatet visar att subtemat Prestigelös 
framkommit som en viktig komponent hos cheferna i det hälsofrämjande ledarskapet. 
Prestigelöshet uttrycktes som en förmåga att erkänna misstag och kunna ändra beslut 
och åsikter. Förmågan att vara prestigelös kan tänkas påverka klimatet att bli mer 
innovativt då det öppnar upp för att våga testa nya arbetssätt samt att det kan tänkas 
gynna en idérik miljö där fler vågar ta initiativ och uttrycka sina åsikter. Forskning har 
sedan tidigare belyst just dessa faktorer som tecken på en innovativ miljö (Tafvelin et al., 
2011). En prestigelöshet skulle även bidra till ett öppnare klimat med högre i tak då 
medarbetare i större utsträckning kan tänkas våga motsätta sig chefens åsikter. Utifrån 
ett social-kognitivt perspektiv (Gurt et al., 2011) står chefen som en förebild för sin 
personal. Ledaren modellerar vilket beteende som är accepterat och därmed kan en 
prestigelöshet hos chefen smitta av sig på gruppen och skapa en kultur av öppenhet 
gentemot varandra (Gurt et al., 2011).   
 
På samma vis som prestigelöshet kan modelleras återfinns andra viktiga beteenden som 
på ett positivt sätt smittar av sig på medarbetarna. En av dessa är Humorn, som uttrycks 
genom att chefen uppmuntrar till skratt och själv skrattar. Detta interaktionsmönster 
chefer och medarbetare emellan kan leda till ett klimat som i större utsträckning präglas 
av optimism och glädje. Humorn, skulle även kunna ses som ett tecken på att det redan 
existerar ett Innovativt klimat, då tidigare forskning belyst att detta klimat bidrar till att 
medarbetarna upplever sig mer stimulerade, glada, optimistiska och entusiastiska 
(Tafvelin et al., 2011).   
 
Resultatet visar även att chefernas insikt kring sina egna utvecklingsområden var 
närvarande men i viss mån trevande. Det fanns en viss svårighet hos några att kunna 
specificera vilka deras utvecklingsområden var. Att vara medveten kring sina egna mål 
och utvecklingsområden är viktigt dels för det egna lärandet och dels för ett personligt 
välmående (Senge, 2006). Genom att formulera och konkretisera mål i lärandet blir 
utvecklingsområdena mer tillgängliga och hanterbara för personen att arbeta med 
(Senge, 2006). VLL uttalar att deras ledare ska ha tid för eftertanke och reflektion om 
sitt arbete och om sig själva. Det är otydligt om VLL’s vision blir möjlig i praktiken eller 
om det ligger hos cheferna att uppmärksamma och intressera sig för personlig 
utveckling.  Därmed blir det viktigt för VLL att undersöka möjligheterna för deras 
uppsatta vision samt för cheferna att behålla medvetenhet om sin personliga utveckling 
på både generell men framför allt på specifik nivå.  
 
En påfallande gemensam nämnare för samtliga chefer var att de hade en uttalad 
stödjande stil. Det är fastställt att arbeten inom human service har stora krav på att 
hantera sociala relationer. Arbetsverksamma personer inom dessa områden riskerar 
därför i större utsträckning lida av psykosocialsocial stress än en fysisk överbelastning. 
Enligt Krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) kan dessa krav 
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balanseras genom en hög grad av socialt stöd som bygger upp medarbetarnas tålighet 
gentemot höga krav (Westerlund, Nyberg, Bernin, Hyde, Oxenstierna, Jäppinen, 
Väänänen, & Theorell, 2010). Därmed blir det särskilt viktigt för chefer inom human 
service att upprätthålla stödet till medarbetarna över tid. Detta uppmärksammar även 
Gurt et al. (2011) som belyser vikten av att ge kontinuerligt stöd för fortsatt välmående 
på arbetsplatsen. 
 
Studien har gemonförts på arbetsplatser med varierande storlek, från ett tiotal 
medarbetare till fyra gånger så många och det kan därmed tänkas att det finns olika 
förutsättningar för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap. Till exempel beskrivs 
Tillgänglighet som en viktig del i att ge stöd och det kan därför tänkas vara svårare för 
chefer på stora arbetsplatser att uppnå detta. För arbetsplatser med många medarbetare 
kan det krävas andra strategier för att förmedla Stöd i form av Tillgänglighet där 
cheferna kan behöva stöd från andra genom att vara deras förlängda arm. En viktig 
aspekt av detta är att chefen som person aldrig kan ersättas av någon annan eller i sin 
frånvaro skapa relationer, vilket Söderfjell (2007) lyfter fram som en förutsättning för 
ett gott ledarskap. I en organisation där avståndet mellan chef och medarbetare växer 
och där chefen personligen inte kan ge uttryck för stöd eller där möjligheten att utveckla 
en personlig anknytning till sina medarbetare fråntas, kan ett rimligt antagande vara att 
även andra viktiga faktorer såsom, Tillit stryker på foten. Upplevt stöd ifrån ledaren 
(Sousa-Lima, 2013) och möjlighet till frekvent socialt utbyte mellan chef och 
medarbetare (Mc Allister, 1995) har i tidigare studier visats vara en viktig faktor för att 
skapa tillit.   
 
För frågeställning 2, ”Upplever medarbetarna att deras närmsta chef agerar utifrån ett 
hälsofrämjande ledarskap?”, visar resultatet från enkätens kvantitativa del att 
medarbetarna har en generellt hög skattning på sitt eget välmående samt höga 
skattningar på samtliga variabler för hälsofrämjande ledarskapsbeteenden. Utifrån detta 
är ett rimligt antagande att medarbetarna upplever att deras närmsta chef agerar i linje 
med vad som är ett hälsofrämjande ledarskap. Den variation som finns mellan 
deltagarna tyder på att ledarskapet upplevs på olika sätt. Denna upplevelse skulle kunna 
förklaras utifrån att deltagarna arbetar på arbetsplatser som är olika stora, har olika 
arbetsuppgifter, att det finns en variation i hur länge de har arbetat på avdelningen samt 
hur länge de har haft sin nuvarande chef. Studier har visat att tiden för hur länge 
medarbetarna har haft sin chef spelar roll i avseende rolltydlighet och engagemang 
(Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2012). För att få ut så mycket som möjligt ur ett gott 
ledarskap och för att uppnå en viss stabilitet i organisationen, behöver medarbetarna 
haft en och samma ledare under minst 1,5 år (Tafvelin et al., 2012).  
 
Resultatet från enkätens kvalitativa del belyser de konkreta beteenden som 
medarbetarna upplever att deras chefer har. Jämförs resultaten mellan medarbetarnas 
svar med vad cheferna anser sig göra i deras ledarskap, finns både samstämmighet och 
skillnader. Samstämmighet återfinns under vad som skapar stöd där tillänglighet och 
omtanke nämns i båda fall. Då stöd visat sig vara en viktig faktor för välmående på 
arbetsplatsen kan en samstämmighet öka förutsättningen för en god arbetsmiljö. Vissa 
beröringspunkter återfinns även för vad som skapar motivation där feedback och stöd 
till personlig utveckling nämns i båda fall. Utifrån Self Determination Theory (Deci et al., 
1989) ska tre grundläggande behov tillgodoses för att uppnå autonom motivation: 
känslan av kompetens, autonomi och samhörighet. Medarbetarna belyser kompetensen 
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som viktig men framhåller även positiv inställning till nya idéer som 
motivationsskapande. Att autonomi och samhörighet inte nämns kan bero på att det 
som är vedertaget inom forskning ännu inte är vedertaget inom praktiken samt att valen 
av begreppsformuleringar kan skilja sig åt mellan olika arbetslivsområden. Den största 
skillnaden i resultat mellan ledare och medarbetare återfinns i beskrivningarna om vad 
som skapar tillit. Medarbetarna framhöll att tillit skapas då ledaren är ärlig, håller löften, 
håller sekretess, är stöttande och närvarande, medan cheferna framhöll att tillit skapas 
genom rak och ärlig kommunikation, förmedling av adekvat information, genom att vara 
rättvis samt att agera förebild. Ärlighet är å ena sidan en gemensam nämnare men den 
kvarvarande diskrepansen kan få konsekvenser på sikt om resurser investeras i att öka 
tilliten utan att ha en samstämmighet kring vad som skapar tillit. Jämförs dessa 
beskrivningar med teori framkommer en mer nyanserad bild av vad forskning kommit 
fram till. För att reda ut vad som skapar tillit, tyder resultatet på att ytterligare forskning 
behövs som utgår ifrån ett medarbetarperspektiv. 
 
För frågeställning 3, ”Stämmer VLL’s visioner och värderingar överens med forskning 
om hälsofrämjande ledarskap?” visar resultatet att VLL’s syn och värderingar till stor del 
stämmer överrens med forskning om hälsofrämjande ledarskap. Detta tyder på att VLL’s 
arbete med ledarskap och hälsa på arbetsplatsen har goda förutsättningar för att lyckas i 
praktiken, vilket resultatet från de medverkande arbetsplatserna även visar på. Enligt 
den strukturalistiska sociologin ses organisationer som konkreta strukturer oberoende 
av dess medlemmar och där medarbetarnas potential till handlande begränsas till den 
struktur som organisationen skapar för handlingsutrymmet (Larsson & Morén, 1988). 
Utifrån detta sätt att resonera kring ledningens syn på hälsofrämjande ledarskap, får det 
en avgörande roll för hur väl ett hälsofrämjande ledarskap kan utövas på samtliga 
nivåer inom en organisation. Om ledningen inom VLL genom sin strukturella påverkan 
på organisationen, kan frigöra ett handlingsutrymme, kommer även cheferna att få en 
ökad handlingspotential och förutsättning för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap. 
VLL visar en medvetenhet kring vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär. Däremot går 
det inte att utläsa på vilket sätt handlingsutrymmet för ledarskapet öppnas upp i 
praktiken. Detta skulle kunna belysas med hjälp av ett tvärvetenskapligt perspektiv där 
strukturalism möter behaviorism i syfte att fylla glappet för hur handlingsutrymmet 
frigör individuell handlingskraft. Det blir därför viktigt att både upprätthålla och 
fortsätta utveckla dessa förutsättningar för att kunna skapa fler hälsofrämjande 
arbetsplatser samt att intressera sig för metoder som frigör handlingsutrymme för deras 
chefer.  
 

Begränsningar i studien 

Föreliggande studie har utgått ifrån ett salutogent perspektiv och därför har 
frågeställningarna syftat till att undersöka vad som fungerar och därmed utelämnat det 
som eventuellt fungerar mindre bra. Perspektivet förmedlar därför en bild av det som 
främjar välmående men säger ingenting om vad som saknas eller påverkar välmående i 
negativ riktning. Det blir därför viktigt att framtida forskning om hälsofrämjande 
ledarskap integrerar ledarskapsforskningens båda sidor för att ge en rättvis bild av hur 
ledarskapet fungerar och påverkar omgivningen.  
 
En annan begränsning för studien är att svarsfrekvensen för en del arbetsplatser var 
relativt lågt, som lägst 31 %. Detta får betydelse för tolkningen av resultatet då svaren 
inte kan generaliseras till att gälla för hela arbetsplatsen. De som inte har svarat kan ha 
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påverkat resultatet i en annan riktning. Därför ska resultatet från enkäten tolkas med 
stor försiktighet. Den totala svarsfrekvensen på 56 % stärker bilden av att det finns ett 
mörkertal som försvårar en generalisering. Den låga svarsfrekvensen kan ha flera 
orsaker, bland annat att enkäten genomfördes på arbetstid, vilket gör deltagandet för 
varje medarbetare tidskrävande. Dessutom har medarbetarna för dessa arbetsplatser 
ett flertal enkäter att besvara under ett verksamhetsår vilket kan föranleda ett minskat 
intresse för att besvara ytterligare en enkät.   
 
Valet att hålla semistrukturerade intervjuer och göra en innehållsanalys på intervjudata 
medförde flera risker. En uttalad risk är att intervjuledaren går in med en förutfattad 
mening av vad samtalet ska handla om. I föreliggande studie hade intervjuledarna ett 
förbestämt teoretiskt ramverk att förhålla sig till och svar söktes på redan givna 
antaganden. Detta har färgat tolkning av resultaten till att i större utsträckning stämma 
överens med det teoretiska ramverket. Intervjumallen innehöll förvisso fler öppna 
frågor för att fånga in ett så rikt material som möjligt för att sedan ställa mer ledande 
frågor. Dessutom var studiens syfte att fasställa specifika ledarskapsbeteenden vilket 
föranledde att intervjuledarna behövde ställa riktade frågor för att kunna svara på 
frågeställningarna. 
 
En annan begränsning för studien är att enkäten inte var standardiserad. Istället kan ett 
nuläge beskrivas utifrån enkätens frågor och ge en bild av hur medarbetarna uppfattar 
sin chef idag. Det som talar för att resultaten ändå kan vara valida är att enkäten som 
utfördes på arbetsplatser av olika karaktär, ändå uppnådde höga resultat. Dessutom är 
samtliga delskalor utvalda från redan reliabla och valida instrument. Då designen varit 
en fallstudie har olika metoder för datainsamling kombinerats, och därmed har en 
triangulering kunnat validera resultaten (Lambert & Loiselle, 2008).  
 
Slutsats 

Sammanfattningsvis har studien bidragit med en kartläggning av specifika 
ledarskapsbeteenden som fyller glappet mellan forskning och arbetsliv. Studien bidrar 
även med en ökad medvetenhet och kunskap om vad ett hälsofrämjande ledarskap 
innebär i praktiken.  
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Bilaga 1. Policydokument som beskriver VLL’s arbete med hälsofrämjande ledarskap. 
 
Personalvision 2015 

Ledorden för personalvisionen 2015 är arbetsglädje, stolthet och energi i landstinget. 
VLL arbetar med lärande, effektivitet och hälsofrämjande insatser som ett led i att kunna 
ta ansvar och förändra sina arbetsplatser i syfte att kunna nå visionen. Visionen bygger 
på att agera, inte bara se upp till den. “Det är först när vi handlar, när vi förändrar på 
riktigt, som den blir mer än vackra ord.” Personalvisionen består utav olika delar: 
Människosyn och Förhållningssätt, Inflytande och Arbetsgemenskap, Kommunikation 
och Mötesplatser, Medarbetarskap och Ledarskap, Hälsa och Arbetsglädje samt 
Organisation, Lärande och Utveckling. Det intressanta för studien är delar för 
Medarbetarskap och Ledarskap samt Hälsa och Arbetsglädje. Dessa belyser ledarskapet 
som en relation mellan chefer, medarbetare, grupp och den organisation de befinner sig 
i och bygger på att alla parter ska möjliggöra varandras arbete. Ledarskapet används 
som ett viktigt led i att skapa jämlika förhållanden på arbetsplatsen där alla känner sig 
uppskattade för sin kunskap, arbetsinsats och person. Personalvisionen belyser att “vi är 
alla viktiga”, därför är det centralt för organisationens framgång att ledaren 
kommunicerar öppenhet och förtroende samt synliggör individen som ett led i att denne 
ska känna lust, glädje, välmående och stolthet i sitt arbete. Ledarskapet ska dessutom 
genomsyras av tydlighet gällande vilka krav som ställs på medarbetarna, kring vilka de 
uppsatta målen är samt uppföljning av arbetets resultat. Det ska finnas ett arbetsklimat 
som främjar hanteringen och förebyggandet av konflikter på arbetsplatsen. 
Arbetsgemenskap anses som en annan viktig komponent och detta skapas genom 
arbetsuppgifter som i sig är stimulerande och bidrar till engagemang, ansvarstagande 
och aktivitet. Ett gott medarbetarskap handlar om att se varandras olikheter som en 
styrka och resurs samt att kunna lyssna, kommunicera och känna empati för varandra. 
Organisationen arbetar för att individanpassa arbetsförhållanden, såsom 
arbetstidsförläggning för att ta hänsyn till varje persons individuella förutsättningar. 
Gemensamt för både ledare och medarbetare är att uppnå en god självkännedom och 
personlig mognad vilket anses som en förutsättning för att kunna bedriva ett gott 
ledarskap och medarbetarskap. En viktig del i detta arbete är att skapa ett utrymme för 
självreflektion kring vad man gör på arbetet och vad man vill åstadkomma. VLL arbetar 
utifrån att hälsofrämjande arbete ska ske på alla nivåer, från ledning till medarbetare. 
 
VLL anser att de bygger de sin verksamhet utifrån denna värdegrund och därav kommer 
deras arbete med hälsofrämjande ledarskap att präglas av Personalvisionens budskap. 
 
Chefsförsörjningsprocessen Västerbottens läns landsting 

Chefsförsörjningsprocessen beskriver inledningsvis Personalvisionens värdegrund som 
ett förhållningssätt VLL har gentemot medborgare, kunder, chefer och medarbetare. 
Genom ledorden tydlighet, trygghet och tillit beskrivs hur personalvisionen omsätts till 
praktik. 
 
Med tydlighet menar VLL att de tar ansvar för mål, aktiviteter och dess uppföljning; att 
de verkar för öppenhet, lyhördhet och kommunikation; samt att de ger och får 
återkoppling.  
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Med trygghet menar VLL att de verkar för inflytande och delaktighet; att de har den 
kompetens som krävs; att de utvecklar ett ständigt lärande; samt att de ser olikheter 
som en tillgång. 
 
Med tillit menar VLL att de verkar för samarbete och samverkan; att de har ett 
respektfullt förhållningssätt; att de uppmuntrar initiativförmåga och nyfikenhet; samt 
att de har ett tillåtande klimat. 
 
Västerbottens läns landsting – definitioner (2013)  

Hälsofrämjande - handlar för oss om ett förhållningssätt som fokuserar på vilka faktorer 
som skapar och vidmakthåller hälsa. Till skillnad från ett förhållningssätt som fokuserar 
på vad som orsakar sjukdom. 
 
Hälsofrämjande arbetsplats – fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stöder 
rehabilitering; på individ- grupp- och organisationsnivå.  
 
Hälsofrämjande ledarskap - är ett strategiskt, medvetet och integrerat sätt att arbeta på 
för att hitta vad som får medarbetarna att må bra på jobbet, till exempel trivsel i 
arbetsgruppen, bekräftelse från chef och känslan av att jobbet som utförs är 
meningsfullt.  
 
Samarbets- och konflikthanteringspolicy 

I detta dokument beskrivs att VLL arbetar för att bygga och underhålla en god 
samarbetskultur. VLL vill skapa kreativa arbetsmiljöer som kan nå goda resultat även 
vid tillfällen då det uppstår meningsskiljaktigheter.  
 

”Kritiska punkter som tas upp i en konstruktiv anda är en viktig 
resurs för verksamhetsutveckling. Landstinget verkar för ett öppet 
klimat där kritik kan tas upp i ett tidigt stadie, i det sammanhang 
den hör hemma och där berörda parter lyssnar och överväger de 
synpunkter som kommer fram. ” 
 

Det tas även upp att arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och andra mötesformer 
används för att skapa förutsättningar till ett öppet klimat. Fortbildning för både 
medarbetare och ledare används för att öka kunskapen om kommunikation och 
konflikthantering.  
 

Intervjuer med strateger 

Resultatet presenteras som en sammanställning av de tre genomförda intervjuerna. 
Informanterna benämns i denna text som VLL.  
 
Hälsofrämjande arbetsplats – VLL utgår ifrån att det är vad de gör på arbetet som är 
hälsofrämjandet - det ligger i beteendet hos människorna som arbetar där.  
 
Hälsofrämjande ledarskap – är det som händer i vardagen, i varje relation och i möte 
med medarbetarna. Ledaren arbetar för att skapa mening i de begreppen som används i 
personalvisionen och är en förebild genom sitt egna agerande. En hälsofrämjande ledare 
ska prioritera hälsa på arbetsplatsen, ha ett positivt synsätt, själv må bra, ha roligt och 
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tro på sig själv och sin kompetens. En hälsofrämjande ledare behöver också vara kreativ 
i sitt ledarskap genom att hitta nya lösningar på uppkomna hinder. Feedback och 
återkoppling nämns som viktiga komponenter i det hälsofrämjande ledarskapet. 
Feedback som ges skall även vara adekvat och komma vid rätt tillfälle så att den kan tas 
emot och kännas genuint och äkta. Hälsofrämjande ledarskap är som ett samspel mellan 
chef och medarbetare, samt chef och deras överordnade chefer. Samspelet beskrivs 
präglas av flera viktiga aspekter som tillsammans ska främja hälsan, och vilka beskrivs 
nedan. 
 
Kommunikation – innebär att ha fokus på lyssnandet och ta till vara på det material som 
kommer fram genom lyssnandet. Kommunikation innebär även att ge återkoppling, 
berömma och uppmuntra medarbetarna, att främja en öppen dialog och informera 
medarbetarna om vad som händer i organisationen. Samtidigt handlar även god 
kommunikation om att avväga vad som ska informeras om, till vem och när. Vikten av 
att vara tydlighet betonas genom att ledaren ska tala tydlig och att vara tydlig i sina 
budskap. Ledaren ska även våga ta svåra samtal och vara väl förberedd inför dessa samt 
ha förmågan att tala oförställt, våga säga sanningar utan att provocera samt att ta 
tillvara på tillfällen för att prata med medarbetarna. 
 
Tydlighet – innebär att både chef och medarbetare har en gemensam syn på de mål som 
man ska arbeta mot, att det finns ett uppdragsfokus och en rolltydlighet.  
 
Medvetenhet – innebär att vara medveten om vilket sammanhang man befinner sig i 
samt att kunna se samband och därigenom förutse konsekvenser. Det är viktigt att vara 
medveten om det egna handlandets påverkan på andra, ha självinsikt och kunna 
härbärgera sina egna känslor. Här kommer perspektivmedvetenhet in i bilden och att ta 
tid till självreflektion. 
 
Individuellt hänsynstagande – innebär att visa respekt genom att möta individen, vara 
närvarande i stunden och få individen att känna sig sedd, bekräftad och uppskattad. 
Individuellt hänsynstagande innefattar enligt VLL även att se medarbetaren bakom 
 namnskylten och locka fram dennes inneboende kompetens. 
 
Engagemang – innebär att vara nyfiket engagerad i sina medarbetare och vara 
uppmärksam på förändringar hos sina medarbetare är viktigt. Att vara engagerad och 
motiverad i sitt uppdrag är andra aspekter som lyfts fram samt att motivera 
medarbetarna i deras arbete. 
 
Stöd – Genom olika insatser så som konsultation, utbildningar och chefscoaching får 
cheferna inom VLL stöd i sitt ledarskap. Det är viktigt att cheferna själva kan se när de 
behöver stöd och att de vid dessa tillfällen också ber om att få det. VLL jobbar för att få 
en tydlighet i organisationen där överordnade chefer också ger stöd till underordnade. 
 
Trygghet och Tillit – skapas i relationen mellan ledare och medarbetare, vilken präglas 
av att individen känner sig sedd och bekräftad. VLL beskriver vidare att ledaren ser 
medarbetaren genom att bekräfta vad denne gör, ha ögonkontakt och vara närvarande i 
samtalen med den enskilda medarbetaren. Genom detta skapas en trygghet och tillit i 
relationen mellan chef och medarbetare.  
 



34 
 

Möjlighet att påverka – Både chefer och medarbetare ska känna att de har möjligheten 
att kunna påverka. VLL vill att sina chefer ska känna att de kan vara med och påverka, ta 
beslut och få sina medarbetare med sig. Detta tror VLL skapar en motivation hos 
cheferna, en drivkraft som går bortom yttre belöningssystem. 
 
Meningsfullhet – beskrivs som att både ledare och medarbetare ska känna att man 
levererar något av värde, att det man gör är viktigt. 
 
VLL har även utformat flera olika verktyg som hjälper cheferna i deras arbete med att 
vara hälsofrämjande arbetsplatser. Några verktyg som beskrivs är Personalvisionens 
kortlåda som ger förslags på diskussionspunkter för en arbetsplats värdegrundsarbete. 
Hälsoduken som används på flera arbetsplatser där medarbetarna i grupp bland annat 
får diskutera vad hälsa innebär, vart arbetsplatsen befinner sig idag, hur medarbetarna 
vill att det ska se ut samt på vilket sätt de ska nå deras bild av vad en hälsofrämjande 
arbetsplats är. VLL erbjuder alla sina chefer kontinuerliga ledarutvecklingsprogram 
samt chefscoachning, som ett stöd i deras ledarskap och personliga utveckling. 
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Bilaga 2. Enkätfrågor. 

 
Demografisk data 

1. Vilken arbetsplats jobbar du på. 
2. Kön 
3. ålder 
4. hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats 
5. hur länge har du haft din nuvarande chef 
 

Ge stöd 

6. Visar inlevelse i människors behov 
7. Tar sig tid att lyssna. 
8. Beaktar medarbetarnas synpunkter. 
 

Föredöme - värdegrund, förebild/föredöme 

9. Diskuterar inför beslut vilka värden som är viktiga. 
10. Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt 
11. Ger uttryck för värderingar som vilar på humanistisk grund. 
12. Handlar i överensstämmelse med sina uttryckta åsikter 
13. Företräder enheten utåt på ett föredömligt sätt- 
14. Erkänner egna misstag utan att komma med bortförklaringar. 
 

Inspirerande motivation 

15. Skapar entusiasm inför en uppgift 
16. Bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga mig mer. 
17. Får mig att känna ansvar för enhetens utveckling 
18. Uppmuntrar mig att utveckla mina förmågor. 
19. Inspirerar mig till kreativt tänkande. 
20. Inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta. 
 

Flexibilitet 

21. Får lätt kontakt med andra 
22. Är flexibel i kontakt med andra - “pratar med bönder på bönders vis och med lärde 

på latin” 
23. Kan säga emot utan att vara otrevlig 
 

Autonom motivation 

24. Min chef: lyssnar till hur jag vill ha saker och ting gjorda. 
25. Min chef uppmuntrar mig till att ställa frågor. 
26. Min chef försöker att förstå hur jag ser på saker innan han/hon föreslår nya sätt att 

utföra saker på. 
27. Min chef inger ett förtroende till min förmåga att göra bra ifrån mig på arbetet 
28. Jag känner att min chef förstår mig. 
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Innovativt klimat 

29. Tar de anställda på din arbetsplats egna initiativ? 
30. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar? 
31. Är det tillräckligt med kommunikation på din avdelning? 
 

Välmående 

32. Jag känner mig utvilad. 
33. Jag känner att jag gör saker som jag verkligen gillar. 
34. Jag känner mig lugn. 
35. Jag är fylld av energi. 
36. Jag känner mig säker och trygg. 
37. Jag trivs med tillvaron. 
38. Jag är lätt till sinnes. 
39. Jag har tillräckligt med tid för mig själv. 
 

Self-efficacy 

40. Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför svårigheter. 
41. Vad som än händer klarar jag mig alltid 
42. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina 

mål. 
43. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål. 
44. I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera. 
45. Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra. 
 

Kvalitativa frågor 

 
Välmående 

1. Vad gör din chef som främjar ditt välmående på arbetet? – beskriv beteenden 
 

Tillit 

2. Vad gör din chef för att du ska kunna lita på han/henne. – beskriv beteenden 
 

Motivation 

3. På vilket sätt bidrar din chef till att du känner dig motiverad på arbetet? – beskriv 
beteenden 

 
Stöd 

4. Vad gör din chef för att ge dig stöd? – beskriv beteenden 
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Bilaga 3. Intervjumall chefer 

 
1. Vad du gör i ditt ledarskap som är hälsofrämjande? 

 
2. På vilket sätt gör du detta? 

 
3. A B C:  
Vad föranleder att du gör detta?  
I vilka situationer visar du detta?  
Hur/Vad gör du?  

- Beskriv 
- Ge exempel 
- En typisk situation 

Varför och vad leder det till? 
 
4. Vad tror du att dina medarbetare är mest nöjd med i ditt ledarskap? 

- Beskriv 
- Ge exempel 
- En typisk situation 

  
5. Vad tror du att dina medarbetare tycker är ditt utvecklingsområde? 

- Beskriv 
- Ge exempel 
- En typisk situation 

 
Fyra frågor utifrån högsta och lägsta skattning utifrån enkät 

 
6. I situationer som innebär ett visst mått av X. När krävs det av dig och på vilket sätt är 
du X?  
 
7. I situationer som innebär att du ska visa vilka X eller vilka X du har. På vilket sätt gör 
du detta? 
 
8. I situationer som innebär att du ska X. När behövs det? På vilket sätt gör du detta? 

 
9. I situationer som innebär att du ska vara X. När behöver du vara det, och på vilket sätt 
gör du det? 
 
 

 
10. Slutligen, av det vi pratat om, vill du lägga till något? 
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Bilaga 4. Intervjumall strateger 

 
1. Vad är ett hälsofrämjande ledarskap för er på VLL? 

 
2. Utifrån vad som framkommit i fråga 1 undersök Antecedent  Beteenden  
Situationer. 
 

3. Vad har ni på VLL för möjligheter med att bedriva HFL? 
 

4. Vilka hinder för att bedriva ett HFL finns på VLL? 
 

5. Utifrån den pratstund vi har haft, vad skulle du säga är de viktigaste punkterna om 
vad ett HFL är? 

 



 


