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Ledares upplevelser av hälsofrämjande ledarskap och resurser som 
främjar deras hälsa 

 
 

Sofie Jansson 
 

Hälsofrämjande ledarskap är ett komplext fenomen som innefattar att 
främja hälsan i arbetslivet med hälsofrämjande aktiviteter. Studien 
fokuserade på det salutogena perspektivet, hälsa och hälsofrämjande 
arbete, arbetsrelaterad stress, arbetsmiljölagen samt ledarskapsteorier 
som kan kopplas till det hälsofrämjande ledarskapet. Studien syftade 
till att undersöka ledares upplevelser av hälsofrämjande ledarskap och 
resurser som främjar deras hälsa. Elva ledare från två organisationer 
deltog i studien.  Halvstrukturerade intervjuer genomfördes som 
kategoriserades genom meningskoncentrering. Analysen resulterade i 
ett antal slutsatser som var gemensamma för flertalet av 
respondenterna. Majoriteten av ledarna ansåg sig inte vara 
hälsofrämjande ledare och var fokuserade på fysiska 
friskvårdsåtgärder snarare än psykosociala. Ledarna  hade en 
uppfattning om att det rådde otydlig ansvarsfördelning, bristande 
kunskap  om hälsofrämjande ledarskap, men tillgång till 
hälsofrämjande resurser. 
 
Nyckelord: Salutogent perspektiv, hälsofrämjande arbete, 
hälsofrämjande ledarskap, resurser  
 
 

Inledning 
 
Begreppet hälsofrämjande ledarskap är ett vanligt förekommande fenomen över hela norden 
men framförallt i den svenska kulturen. Det nordiska ledarskapet karakteriseras av att ledare 
låter sina medarbetare ta ansvar och vara delaktiga i det dagliga arbetet vilka är 
hälsofrämjande faktorer  (Eriksson, 2011). Trots denna hälsofrämjande inriktning på 
ledarskap förekommer det i Sverige sjukskrivningar i hög grad enligt Menckel och Österblom 
(2002) vilket är kostsamt för samhället och organisationer. En sjukskriven individ kostar 
svenska organisationer ca 2740 kr per dag och medarbetare som upplever bristande 
engagemang och som därmed presterar på låg nivå kostar ca 2, 3 mkr/år. Ett flertal faktorer 
ligger till grund för sjukskrivningarna (Arbetsmiljöverket, 2015a) och en av dem kan vara att 
individer upplever obalans mellan de krav som ställs i relation till den kontroll och resurser de 
har för att utföra sitt arbete (Burton, 2010; Karasek & Theorell, 1990). Inom området för 
folkhälsa och hälsofrämjande arbete har det salutogena synsättet blivit ett etablerat begrepp 
(Feldt & Rasku, 1997; Lindström & Eriksson, 2005; Sandmark, 2011) som är aktuellt att 
studera och applicera på dagens arbetsliv som i och med den snabba utvecklingstakten och 
kraven på kostnadseffektivitet beskrivs som gränslöst (Sandmark, 2011). Detta synsätt syftar 
till att se till varför vissa individer som utsätts för yttre påfrestningar inte upplever ohälsa, 
utan istället upplever en känsla av sammanhang med hälsofrämjande resurser som hjälper 
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individen att må bra (Antonovsky, 1996, 2005; Feldt & Rasku, 1997; Sandmark, 2011). När 
det gäller arbetsmiljöarbete är Sverige i framkant och det är arbetsmiljölagen (1977: 1160) 
som utgör grunden för det hälsoarbete som arbetsgivarna är ansvariga att utföra. Syftet med 
arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetslivet samt uppnå en god 
psykisk och fysisk arbetsmiljö. Arbetsgivare har till uppgift att sträva efter ett rikt 
arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling för samtliga 
(Arbetsmiljöverket, 2015b). För att lyckas med det hälsofrämjande arbetet behövs kunskap 
(Angelöw, 2002; Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007; Eriksson, Axelsson & Bihari 
Axelsson 2010; Eriksson, 2011; Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006; Menckel & Österblom, 
2000; Sandmark, 2011). I den ökade konkurrensen och kraven på flexibilitet i arbetslivet 
kombinerat med  informationsteknologin som bidrar till att arbetet kan utföras var och när 
som helst, ställs det nya krav på organisationer vilket innebär att det behövs fler 
utbildningsinsatser (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Att uppleva en känsla av sammanhang i 
arbetslivet och därmed uppleva hälsa handlar till stor del om arbetstrivseln vilket innefattar 
individers upplevelser av arbetsprestation, effektivitet och engagemang för sitt arbete. En hög 
känsla av sammanhang bidrar till psykiskt välmående (Cilliers, 2011; Eriksson, 2011; 
Lindberg, 2011). I det hälsofrämjande arbetet benämns hälsofrämjande resurser vilket bland 
annat innebär hur organisationer arbetar för att skapa delaktighet, meningsfullhet och stöd för 
medarbetarna på arbetsplatsen för att främja hälsan i arbetslivet (Angelöw, 2002; 
Arbetsmiljöverket, 2015b; Eriksson, 2011; Hanson, 2004; Lindberg, 2011; Karasek & 
Theorell, 1990; Sandmark, 2011).   Ledarskap är ett brett fenomen som bland annat berör 
relationer och samspelet mellan ledaren och dess underordnade (Bass, 1985; Boies & Howell, 
2006; Graen & Uhl-Bien, 1991; Yukl, 1989,  2012). I organisationer har ledarskapet en viktig 
betydelse och hur ledarskapet utövas har  inverkan på de anställda och organisationers 
välmående (Eriksson, 2011; Kelloway, Turner, Barling & Loughlin, 2012; Lundqvist, 2013; 
Nielsen, Randall, Yarker & Brenner, 2008; Schmidt et al., 2013). Hälsofrämjande ledarskap 
innebär att ledaren ska föregå med gott exempel och främja de psykiska, fysiska och sociala 
aspekterna i arbetet med hälsofrämjande insatser och aktiviteter. Ledarens uppgift är att stärka 
sina medarbetare så att de presterar väl (Eriksson, 2011). De organisationer som aktivt arbetar 
med den psykosociala arbetsmiljön når de satta målen och genererar lönsamhet (Alfes, Truss, 
Soane, Ress & Gatenby, 2013; Grawitch et al., 2006; Hanson, 2004; Karasek & Theorell, 
1990; Tengblad, 2009). Det visar sig att ledare saknar vissa hälsofrämjande resurser samt 
upplever brist på tid vilket gör att det hälsofrämjande arbetet ofta prioriteras bort (Eriksson et 
al., 2010).  
 
 
Det salutogena perspektivet 
 
Grundaren till det salutogena perspektivet var Aaron Antonovsky som verkade inom området 
för medicinsk sociologi. Han funderade kring varför vissa individer lyckas behålla sin hälsa 
trots att de utsätts för svåra yttre påfrestningar och kom fram till att god hälsa korrelerar med 
individers upplevelser av en känsla av sammanhang som utgör en stor del i den forskning som 
bedrivs inom hälsa och välmående. Det salutogena perspektivets tankesätt är motsatsen till det 
patogena synsättets teorier som fokuserar på varför individer blir sjuka (Antonovsky, 2005; 
Feldt & Rasku, 1997; Sandmark, 2011). Antonovsky menade att individer som utsätts för 
yttre påfrestningar upplever spänningar och beroende på hur spänningarna upplevs bidrar de 
till  antingen hälsa eller ohälsa (Antonovsky, 2005). En individs hälsotillstånd är inte konstant 
genom livet utan alla individer rör sig mellan motpolerna hälsa och ohälsa. Det salutogena 
perspektivet fokuserar på alla och de som skattar sin känsla av sammanhang som hög har god 
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hälsa (Antonovsky 1996, 2005; Feldt & Rasku, 1997; Lindström & Eriksson, 2005; 
Sandmark, 2011).  
    Upplevelsen av känsla av sammanhang, KASAM, grundar sig i en jämförelsestudie av 
Antonovsky från år 1970. Studien undersökte den psykiska hälsan hos två grupper 
centraleuropeiska kvinnor varav den ena gruppen hade vistats i koncentrationsläger. 
Resultatet visade att 29 % av de överlevande och 51 % av kontrollgruppen skattade sin 
psykiska hälsa som god och Antonovsky ansåg att 29 % var en stor andel och drog därmed 
slutsatsen att individer som upplevde en stark känsla av sammanhang lyckades hantera svåra 
påfrestningar vilket i sin tur leder till god hälsa. Ur studien framträdde tre teman som hade 
betydelse för upplevelsen av en känsla av sammanhang vilka var begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. En individ som upplever en hög grad av begriplighet tar sig genom en 
oförutsedd händelse med framtidstro och hopp om att det blir bättre med tiden. En individ 
som upplever en hög grad av hanterbarhet har tillgång till resurser som krävs för att hantera 
oförutsägbara situationer och vet vart denne ska söka stöd. En individ som upplever en hög 
grad av meningsfullhet upplever motivation och tar emot utmaningar med positiv inställning 
samt har en buffert med inre resurser vilket underlättar hanteringen av svåra situationer. 
Hälsofrämjande resurser innebär att individer har en stark tro på sig själv, upplever kulturell 
stabilitet samt upplever socialt stöd och har stor betydelse för den upplevda hälsan 
(Antonovsky, 2005). Upplevelsen av känsla av sammanhang är högst individuell och 
beroende på hur starka motståndsresurserna är i svåra situationer påverkar de välbefinnandet 
(Graeser, 2011). Det salutogena synsättet fokuserar främst på problemlösning och användning 
av de resurser individen redan har. De individer som lyckas behålla sin hälsa har tillgång till 
hälsofrämjande resurser (Antonovsky, 2005; Lindström & Eriksson, 2005).  
    Teorin kring KASAM  kan appliceras till arbetslivet och handlar då främst om trivseln på 
arbetet vilket korrelerar starkt med arbetsprestation, effektivitet och engagemang. 
Begripligheten berör individers kunskap om arbetsplatsen vilket innefattar tillgång till 
information om organisationsförändringar och arbetsinnehåll samt att individer får 
återkoppling från chef och kollegor. Hanterbarheten behandlar resurser som stöd, 
påverkansmöjligheter, delaktighet, planering av arbetet, den sociala och yrkesmässiga 
kompetensen, tydlighet kring organisationen mål och riktlinjer osv. Att känna meningsfullhet 
i arbetet handlar till stor del om arbetstrivseln, att lönen är tillfredställande samt att individer 
kan dela organisationens visioner och mål (Eriksson, 2011; Lindberg, 2011). De ledare som 
upplever en hög känsla av sammanhang i arbetslivet upplever sig vara effektiva, känner 
engagemang och lust att samverka med andra i sitt arbete. De har även en emotionell 
intelligens och ett psykiskt välmående (Cilliers, 2011). Organisationer har i sitt hälsoarbete 
nytta av att se hur de tre beståndsdelarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
samverkar då modellen kan fungera som ett redskap för bedömning av hur individer uppfattar 
sin arbetssituation och den upplevda hälsan (Antonovsky, 2005; Eriksson, 2011; Lindberg, 
2011).  
 
 
Hälsa och hälsofrämjande arbete  
 
Hälsa är ett vitt begrepp med olika innebörd som innefattar psykosocialt och fysiskt 
välmående. En väl använd definition av hälsa togs fram av Världshälsoorganisationens år 
1946 och trädde i kraft år 1948 som lyder; ”Hälsa är ett till tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 
funktionshinder” (WHO, 2003). Denna definition har kritiserats för att vara för snäv och har 
med tiden utvecklats.  Hälsa ses numer som en process i och med att hälsa skapas i samband 
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med att individen får ny kunskap och har förmåga att fatta egna beslut gällande faktorer som 
påverkar livet och välbefinnandet (WHO, 2015).  
    Hälsofrämjande är liksom hälsa ett svårdefinierat begrepp då den engelska benämningen på 
hälsofrämjande är health promotion och innefattar både främjande och preventiva insatser. I 
Sverige används både begreppet hälsofrämjande och hälsopromotion vilket kan skapa 
otydlighet och svårigheter finns i hur man skiljer på vad som främjar hälsan och vad som 
räknas som klassiskt preventivt hälsoarbete (Sandmark, 2011). Under 1980-talet infördes 
friskvård på de svenska arbetsplatserna och  hälsofrämjande arbete berörde då mest generella 
hälsofrågor kring den fysiska arbetsmiljön för att medarbetarna skulle må bra i arbetslivet. 
Innebörden har med tiden utvecklats och under 1990-talet började begreppet hälsofrämjande 
arbetsplatser användas och organisationer började arbeta med hälsofrämjande arbete både ur 
den fysiska och den psykosociala aspekten av arbetsmiljön (Källestål et al., 2004). Arbetet 
och arbetsplatsen ska vara utformat så att det främjar medarbetarnas hälsa och arbetet ska inte 
leda till ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2015b; Eriksson, 2011; Lindberg, 2011; Statens 
folkhälsoinstitut, 2011).  
    I Sverige har statens folkhälsoinstitut arbetat fram mål för folkhälsa där målområde fyra 
syftar till att främja hälsan i arbetslivet. Arbetslivet ska vara utformat så att psykisk och fysisk 
hälsa främjas och ge individer möjlighet att behålla sin hälsa ett helt arbetsliv. Arbetslivet ska 
även främja möjligheterna till individens delaktighet, inflytande, påverkan och kontroll över 
sin arbetssituation samt bli sedd och ges utvecklingsmöjligheter. Utöver dessa krav ska 
arbetslivet vara utformat så att individen kan uppnå balans mellan arbets- och privatliv. 
Hälsoarbete bör ses som en strategisk fråga som med utbildningsinsatser implementeras i 
arbetslivet. Ett arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor bidrar till att minska den 
arbetsrelaterade ohälsan vilket är en förutsättning för den samhälleliga tillväxten (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011).  
    En hälsofrämjande organisation har låg nivå av stress, sjukfrånvaro och arbetsskador samt 
verkar för välmående medarbetare (Sauter, Lim & Murphy, 1996). Då individer som mår bra 
presterar bättre bör det vara lika viktigt att sätta mål för det hälsofrämjande arbetet för att 
uppnå välmående medarbetare som det är att sätta mål för organisationer att gå med vinst 
(Karasek & Theorell, 1990; Sauter et al., 1996). Framgångsfaktorer för hälsofrämjande 
arbetsplatser har visat sig vara att skapa en helhetssyn när det gäller hälsa och arbetsmiljö 
kopplat till effektivitet. Detta genom insatser med syfte att stärka arbetsgrupper, utbildning för 
ledare och medarbetare  om hur man kan arbeta för att skapa ett gott arbetsklimat, tydlighet i 
kommunikationen och att främja delaktighet. I det hälsofrämjande arbetet är det även viktigt 
med individspecifika insatser med syfte att förändra livsstil och möjlighet till friskvård på 
arbetstid (Angelöw, 2002). Att arbeta hälsofrämjande innebär att ledare och medarbetare 
ansvarar för att hålla en god dialog, att ha ett öppet klimat och verka för delaktighet. 
Hälsofrämjande arbete uppmuntrar till stöd i arbetet och samverkan i arbetsgrupper vilket i 
sin tur leder till ökad kreativitet och produktivitet. Ett hälsofrämjande arbetsklimat med goda 
sociala relationer, tydlighet gällande arbetsroll och arbetsuppgifter leder till högre närvaro 
(Eriksson, 2011).  
    Motivation, arbetstrivsel och arbetsengagemang är viktiga faktorer för den goda 
arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015b; G. Kaufmann & A. Kaufmann, 2010). Individer som 
ges möjlighet att arbeta självständigt och ansvara för sitt arbete finner sitt arbete meningsfullt 
(Eriksson, Jansson, Haglund & Axelsson, 2008). Medarbetarnas upplevelse av meningsfullt 
arbete, arbetsglädje samt möjligheter till utveckling korrelerar med organisationers möjlighet 
att uppnå effektivitet och de satta målen (Hanson, 2004). Organisationer som arbetar för att 
medarbetarna ska må bra och uppleva mening i sin arbetsvardag har lättare att behålla  
arbetskraft och därmed stå sig bättre i konkurrensen än organisationer som har missnöjda 
medarbetare (Krishnan, 2012). De organisationer som arbetar med hälsofrämjande insatser 
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och den psykosociala arbetsmiljön uppnår vinster genom ökad motivation och produktivitet 
hos medarbetarna som i sin tur bidrar till lönsamhet (Antonovsky, 1996; Grawitch et al., 
2006; Karasek & Theorell, 1990). I det hälsofrämjande arbetet ska samtliga medarbetare 
uppmärksammas och möjligheter ska skapas för alla att uppnå hälsa, säkerhet, engagemang, 
kompetensutveckling,  samt balans mellan arbets- och privatliv i arbetslivet. För att nå 
framgång i dessa frågor kan det vara en god idé för organisationer att ta professionell hjälp för 
att undvika ohälsa och arbetsrelaterad stress (Grawitch et al., 2006).  
 
 
Arbetsrelaterad stress  
 
Den arbetsrelaterade ohälsan har sitt ursprung i flera olika faktorer. Det kan handla om att 
organisationer arbetar med stramare budget för att tillfredsställa de ökade kraven på 
kostnadseffektivitet, vilket innebär att färre personer ska utföra samma eller mer arbete som 
när organisationerna hade fler anställda. Dels blir befolkningen äldre vilket innebär att det 
ställs andra krav på att anpassa arbetslivet för äldre medarbetare. De krav som då ställs är inte 
alltid hanterbara vilket leder till att orken tar slut och lösningen blir sjukskrivning. 
Sjukskrivningar beror ofta på brister i arbetsmiljön och leder till stora ekonomiska förluster 
för samhället och organisationer gällande förtidspensioneringar, utbetalningar av 
sjukersättning samt kostnader för rehabilitering (Hanson, 2004). Det som ligger till grund för 
sjukskrivningarna är ofta stress. Stress är vanligt förekommande i arbetslivet och kan 
upplevas både påfrestande och hanterbar. Den arbetsrelaterade stressen hanteras på olika sätt 
av olika individer. Hur pass mottaglig individen är för stress beror på en rad olika faktorer 
som personlighet, stresströsklar, ålder, kön, attityd, utbildning, tidigare erfarenheter samt 
graden av socialt stöd. Hälsofrämjande aktiviteter som utbildning inom stress och 
avslappningstekniker kan öka möjligheterna för att förhindra att stress uppkommer. Dessa 
insatser spelar en viktig roll för individers psykiska och fysiska resurser och är särskilt 
användbara för att hjälpa individer hantera den stress som finns i arbetsmiljön som individen 
själv inte kan påverka (Cooper & Cartwright, 1997).  
	  	  	  	  	  När det råder obalans mellan individens förmåga att klara av de krav som ställs i 
förhållande till de resurser individen har tillgång till uppkommer stress. Hur pass individen 
påverkas av stressen beror på hur stor obalansen är och den subjektiva tolkningen av 
situationen. Att uppleva någon grad av stress har inte direkt negativ inverkan på hälsan. Det är 
först när stressen påverkar livet i negativ bemärkelse som stress är hälsofarligt, vilket kan 
yttra sig genom glömska, irritation och isolering från omgivningen. När glädjen och meningen 
över arbetet försvinner och upplevelsen av att vara konstant trött och individen börjar 
nedvärdera sig själv kan det vara tal om utbrändhet. Vid utbrändhet har stressen övergått till 
hälsofarlig och kraven har därmed blivit för höga i relation till den arbetsförmåga och de 
resurser individen har för att klara av situationen. Ledare som upplever utbrändhet har ofta 
stora förväntningar på sig själva och låter arbetet ta överhand från det övriga livet. Upplevd 
stress och utbrändhet hos ledare bottnar ofta i stort behov av uppskattning (G. Kaufmann & 
A. Kaufmann, 2010). En jämförelsestudie gällande arbetsrelaterad stress av olika 
yrkesgrupper visade resultatet att chefer inom den privata sektorn tillhörde en av de grupper 
där det förekom minst stress (Johnson et. al.,  2005).  
 
     Krav-kontroll-stöd modellen. Krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) 
används i arbetslivet och möjliggör att tydligt se kopplingen mellan arbetsrelaterad stress och 
sjukdom vilket är tacksamt vid utvecklingsarbete av arbetsplatser till att bli mer 
hälsofrämjande. Modellen syftar till att se till individers arbetssituation gällande vilka krav 
som ställs på prestation i relation till vilka resurser individer har för att utföra arbetet. När det 
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råder obalans mellan krav och kontroll upplever individen arbetsrelaterad stress. Stressen 
uppkommer ofta av problem i arbetsgrupper eller brister i organisationer. Det finns fyra olika 
kombinationer av jobb och kontroll som ger olika utfall. Jobb med hög anspänning innebär att 
höga krav ställs på individen och förutsättningar att kunna kontrollera och påverka saknas. 
Aktiva jobb innebär att höga krav ställs samtidigt som förutsättningar att kunna kontrollera 
och påverka finns. Passiva jobb innebär att låga krav ställs på individen och förutsättningar att 
kunna kontrollera och påverka saknas. Jobb med låg anspänning innebär att låga krav ställs på 
individen men det finns förutsättningar att kontrollera och påverka (Karasek & Theorell, 
1990).  
     Utveckling av modellen har skett över tid och innefattar även vilket socialt stöd individen 
har i sitt arbete. En individ som har höga krav ställda på sig kan uppleva motivation, dock 
finns en risk att individen inte klarar att återhämta sig och upplever därmed sin arbetssituation 
som påfrestande. En individ som har för låga krav på sig kan uppleva brist på motivation då 
denne inte får utlopp för den kunskap individen har. Likaså kan låga påverkansmöjligheter 
och låga möjligheter till utmaningar leda till att motivationen försvinner (Lundqvist, 2013; 
Van der Doef & Maes, 1999). Att uppleva socialt stöd från chef, kollegor, familj eller vänner 
där individen upplever sig vara del av ett samspel och upplever trygghet kan fungera som ett 
skydd mot stress (Antonovsky, 2005; Eriksson, 2011; G. Kaufmann & A. Kaufmann, 2010; 
Lindberg, 2011; Lundqvist, 2013; Nielsen et al., 2008; Van der Doef & Maes, 1999). Stöd 
behöver inte vara av mänsklig karaktär utan kan även handla om administrativt-praktiskt stöd 
och informationsstöd (G. Kaufmann & A. Kaufmann, 2010). Den idealiska situationen enligt 
modellen är hög kontroll, låga krav och ett bra stöd men även hög kontroll, höga krav och 
högt socialt stöd-aktiva jobb är bra. Höga krav, låg kontroll och lite stöd är det sämsta utfallet 
av modellen. När det råder obalans mellan komponenterna och det uppstår för höga krav, små 
möjligheter till påverkan och brist på socialt stöd uppkommer arbetsrelaterad stress 
(Lundqvist, 2013; Van der Doef & Maes, 1999). Organisationer bör se över medarbetarnas 
arbetskrav samt verka för balans mellan krav, kontroll och socialt stöd (Burton, 2010).  
     På vilket sätt ledarskap utövas har visat sig ha relation till både sjukfrånvaro, upplevd 
stress och välbefinnande hos de anställda i olika organisationer (Nielsen et al., 2008). Ett 
ledarskap uppbyggt av en hög nivå av kontroll och låg nivå av stöd korrelerar med lågt 
välbefinnande och hög stress bland medarbetare (Kelloway et al., 2012). En studie av Schmidt 
et al (2013) visar att ledare som inte arbetar med stöd i sitt ledarskap korrelerar med ohälsa 
hos medarbetarna. Lundqvist (2013) menar att medarbetares upplevelse av negativ stress och 
fysiska problem såsom hjärtproblem ha samband med ett icke hälsofrämjande ledarskap. 
Varje arbetsgivare har ansvar att arbeta med arbetsmiljöfrågor (Arbetsmiljöverket, 2001). 	  
	  
 
Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 
	  
Arbetsmiljölagen (1977:1160) antogs av svenska riksdagen år 1977 och började gälla den 1 
juli 1978. Lagen ligger till grund för det hälsoarbete som arbetsgivarna är skyldiga att utföra 
och innebär att arbetsförhållandena skall anpassas till individernas olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen 
av sin egen arbetssituation. Arbetet ska eftersträva möjligheter till variation och starkt styrt 
eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. Sociala kontakter och samarbete ska 
främjas och arbetsförhållandena ska ge möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling 
liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Arbetsförhållandena ska vara 
utformade så att individer upplever välbefinnande och trivsel. Stress, enformighet i arbetet 
och isolering ska undvikas.  Arbetet ska upplevas som en meningsfylld och berikande del av 
tillvaron. De anställdas möjligheter att arbeta självständigt och ta ett yrkesmässigt ansvar kan 
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ha stor betydelse för arbetstillfredsställelsen vilket även ger förutsättningar för att alla 
anställda ska kunna delta aktivt i arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2015b).  
    Det är varje arbetsgivares skyldighet att arbeta aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete 
som i arbetsmiljölagen definieras som ”2§ Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa 
föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten 
på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås” (Arbetsmiljöverket, 2001, s. 7). Det yttersta ansvaret för 
arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren som kan delegera ansvaret till chefer och arbetsledare 
som i sin tur ska ha de kunskaper och resurser som krävs för att bedriva arbetet. Finns inte 
dessa kunskaper hos de som ska ansvara för det arbetet ska arbetsgivaren tillhandahålla dessa. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av organisationen och bidra till 
att göra organisationer attraktiva då en god arbetsmiljö underlättar när det gäller att behålla 
och rekrytera personal. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar även till minskade 
sjukskrivningar vilket i sin tur innebär att organisationerna kan upprätthålla en god ekonomi. 
Om kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet inte finns i organisationen ska 
företagshälsovården kopplas in (Arbetsmiljöverket, 2001).  
    Arbetslivet har en avgörande roll för den allmänna folkhälsan och det är därför av vikt att 
studera hur det verkligen ser ut i arbetslivet (Källestål et al., 2004). Den arbetsrelaterade 
ohälsan kan minska genom att organisationer arbetar förebyggande med den psykiska och 
fysiska hälsan (Hanson, 2004). För att skapa friskare arbetsplatser räcker det inte med att 
enbart arbeta förebyggande utan det gäller att aktivt arbeta med hälsofrämjande aktiviteter 
utifrån ett helhetsperspektiv (Angelöw, 2002). Det anses självklart att organisationer ska 
arbeta hälsofrämjande osäkerhet råder kring huruvida hälsofrämjande arbete kan utövas på ett 
praktiskt sätt (Angelöw, 2002; Sandmark, 2011). När det gäller det hälsofrämjande arbetet 
spelar ledarskapet en stor roll huruvida detta arbete kan bli framgångsrikt i organisationer. 
Ledare behöver kunskap och känna engagemang för att det hälsofrämjande arbetet ska kunna 
bedrivas på ett framgångsrikt sätt och nå ut i organisationerna vilket i sin tur kan leda till 
minskad sjukfrånvaro (Dellve et al., 2007; Eriksson et al., 2010; Eriksson, 2011). 
 
 
Ledarskapsteorier som kan kopplas till hälsofrämjande arbete 
 
Ledarskap är ett brett fenomen som handlar om att ledare och underordnad påverkar varandra 
i en relation (Boies & Howell, 2006). I det följande presenteras några ledarskapsteorier som 
kan kopplas till hälsofrämjande arbete. I teorin kring det hälsofrämjande ledarskapet nämns 
det transformativa ledarskapet som ursprungligen kommer från James MacGregor Burns 
ledarskapsteorier. Han identifierade det transaktionella och transformativa ledarskapet som 
baseras på interaktionen mellan ledare och underordnade. Det transaktionella ledarskapet 
ligger till grund för det transformativa ledarskapet och innebär att den underordnade agerar 
som ledaren och följer dess instruktioner och beteende. Det transformativa ledarskapet 
baseras på att ledare skiftar sina värderingar och behov i relation till vem som är underordnad 
och ses därmed som en utbytesrelation (Graen & Uhl-Bien, 1991; Yukl, 2012). En ytterligare 
teori som behandlar relationer är Leader member exchange theory, (LMX; Yukl, 1989). 
 
     Transformativt ledarskap. Det transformativa ledarskapet grundar sig i olika beteenden 
som att påverka, stimulera, motivera och visa omtanke inför sina medarbetare (Yukl, 2012). 
Relationen mellan ledare och medarbetare står i fokus men det handlar även om ett utbyte av 
känslor, lojalitet, engagemang och inspiration. Det transformativa ledarskapet korrelerar 
positivt med underordnades arbetsprestation, nöjdhet med ledaren och upplevd effektivitet 
(Bass, 1985). Den transformativa ledaren lyfter blicken från det vardagliga arbetet och arbetar 



	   8	  

på ett karismatiskt sätt för att genom tillit utveckla, inspirera och visa uppskattning för sina 
medarbetare så att de uppfyller organisationens mål (Bass, 1985; Yammarino, Spangler & 
Bass, 1993). En transformativ ledare motiverar och verkar för att medarbetarna ska nå resultat 
och i och med att medarbetaren upplever motivation i sitt arbete anstränger sig denne för att 
göra sitt yttersta vilket gynnar organisationen. Denna typ av ledarskap får positiva 
konsekvenser i och med att medarbetare upplever självförtroende och kan därmed arbeta 
självständigt (Bass, 1985). Ett transformativt ledarskap får följden att individer sätter sina 
egna intressen åt sidan till fördel för gruppens bästa (Yammarino et al., 1993). Transformativt 
ledarskap korrelerar starkt med förtroende (Yukl, 2012) och har positiv inverkan på individer 
när det gäller psykosociala faktorer som hur väl individer upplever socialt stöd, 
sammanhållning, tydlighet i sin yrkesroll, utvecklingsmöjligheter samt att arbetet är 
meningsfullt (Nielsen et al., 2008). Arbetsgrupper som leds av en transformativ ledare 
upplever att de gemensamt presterar mot de uppsatta målen med ett innovativt tänk och en 
hög grad av effektivitet (Özaralli, 2002). En transformativ ledare uppmärksammar snabbt 
problematik i en organisation då denne är lyhörd för sin omgivning (Yammarino et al., 1993) 
och tar hänsyn till medarbetarnas olikheter vilket bidrar till att medarbetarna upplever glädje, 
välbefinnande och mening med sina arbetsuppgifter. För att organisationer ska lyckas vara 
konkurrenskraftiga behövs välmående medarbetare (Krishnan, 2012). 
 
     LMX Leader Member Exchange theory.	  Grundtanken i teorin innebär att ledaren utvecklar 
en unik relation med samtliga medarbetare och medarbetarnas roll definieras i relationen 
baserat på den personliga kompabiliteten. Denna typ av ledarskap syftar till att efterföljaren 
gör som ledaren säger och innebär inte nödvändigtvis att denne upplever entusiasm och glädje 
över sitt arbete (Yukl, 1989). När relationen utvecklas skapas en ömsesidig respekt och 
lojalitet mellan ledaren och efterföljaren. Om relationen fortsätter utvecklas går relationen 
från att baseras på egna personliga intressen till att bli ett gemensamt engagemang för 
organisationen och dess mål vilket det transformativa ledarskapet kännetecknas av (Graen & 
Uhl-Bien, 1991). 
     En hög grad av utbytesrelation formas enligt LMX teorin med ett fåtal efterföljare som i 
takt med att relationen utvecklas blir motiverade och lojala gentemot ledaren. De utvalda får 
belöningar av ledaren i form av exempelvis uppmärksamhet, löneförhöjning eller extra stöd i 
arbetet vilket ofta gynnar efterföljarens karriärutveckling i utbyte mot att denne hjälper 
ledaren i sitt arbete. Ledaren delegerar arbetsuppgifter och ger ofta ett stort ansvar till 
efterföljaren (Yukl, 1989). Genom dessa utbytesrelationer ges ledaren avlastning i sitt dagliga 
arbete och därmed frigörs tid som kan användas till annat som gynnar ledaren, som 
kompetensutveckling. I denna typ av utbytesrelation är det viktigt att ledaren upprätthåller 
sina relationer genom att visa omtanke och respekt samt är lyhörd inför medarbetarnas behov 
då relationen riskerar att gå till spillo om ledaren genom sin auktoritet utövar makt (Yukl, 
2012).   
     I och med utbytesrelationerna mellan ledare och underordnade skapas det inne- och 
utegrupper där de individer som är utvalda är med i innegruppen upplever en god relation till 
sin chef och att de blir sedda och hörda. De individer som inte får samma belöning riskerar att 
hamna utanför (Yukl, 1989) då denna typ av utbytesrelation inte är helt rättvis. Då vissa 
medarbetare premieras kan missnöje och konflikter uppstå i arbetsgrupper. Den individuella 
upplevelsen av variationen i denna utbytesrelation i arbetsgrupper har negativt samband med 
upplevd välmående och tillfredställelse i arbetet vilket i sin tur visade sig handla om 
konflikter i arbetsgrupper. Upplevelser av ojämlikhet gällande ledares utövning av LMX 
teorin har positivt samband med en högre grad av konflikter inom grupper gällande bristande 
kommunikation, tillit och respekt vilket i sin tur samverkar med en lägre grad av 
arbetstillfredsställelse och välmående hos medarbetare (Hooper & Martin, 2008). Om 
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medarbetare inom samma arbetsgrupp upplever skillnader i hur ledaren behandlar 
medarbetarna kan det ge upphov till konflikter inom arbetsgruppen. Relationen mellan LMX 
och hur arbetsgruppen presterar var starkare när gruppmedlemmar rapporterade skillnader i 
relationer med sin ledare än när de upplevde sina relationer med ledaren som jämlika (Boies 
& Howell, 2006). Det är inte nödvändigt för ledare att behandla alla medarbetare på samma 
vis men det är viktigt att medarbetarna upplever att de är likvärdiga varandra så det inte märks 
att det finns favoriserade medarbetare i gruppen. Detta är speciellt viktigt i grupper som 
värderar gruppsolidaritet högt. I grupper som baseras på mer individuella prestationer kan 
skillnader i LMX teorin vara mer acceptabelt (Hooper & Martin, 2008; Yukl, 1989). Ledare 
som själva upplever att de har en hög grad av utbytesrelation med sin närmsta chef tenderar 
att själva använda sig av denna utbytesteori gentemot sina medarbetare och utse sina favoriter. 
Det visar sig att ledare som upprätthåller mer eller mindre goda relationer med samtliga 
medarbetare är sannolikt mer effektiva än de som enbart väljer ut några få medarbetare (Yukl, 
1989). 
 
     Hälsofrämjande ledarskap. Hälsofrämjande ledarskap är ett relativt nytt begrepp och 
uppkom i samband med de höga sjukskrivningstalen i Sverige (Menckel & Österblom, 2002). 
Arbetsgivaren har enligt lag skyldighet att bedriva arbetsmiljöarbete med hälsofrämjande 
aktiviteter som främjar den psykiska och fysiska hälsan och kan delegera arbetsmiljöansvaret 
till ledarna ute i organisationen (Arbetsmiljöverket, 2015b). Ledarskap som verkar för ett 
stödjande, uppmuntrande klimat som ger beröm och uppmuntran på ett konstruktivt sätt, samt 
är tillgänglig och lyhörd mot sina medarbetare behövs för friska arbetsplatser (Angelöw, 
2002). Ledare har i och med deras yrkesroll förmågan att påverka arbetsgruppen gällande 
beteende, engagemang och samtycke. De har även möjligheter att påverka de mål som är 
uppsatta för arbetsgruppen för att i sin tur påverka organisationskulturen (Yukl, 1989).  Det 
hälsofrämjande ledarskapet innebär att ledare aktivt ska arbeta för att främja möjligheterna till 
en god arbetsmiljö och genom detta arbete uppnå en god hälsa på arbetsplatsen (Eriksson, 
2011; Lindberg, 2011). En strategi i det hälsofrämjande arbete kan vara att lyfta fram goda 
förebilder som kan agera  inspirationskällor för andra (Angelöw, 2002).  En hälsofrämjande 
ledare ser till medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsförhållanden och verkar för att 
medarbetarna får beslutsutrymme, omväxling i arbetet och utvecklingsmöjligheter. En 
hälsofrämjande ledare ser även till att socialt stöd finns att tillgå samt underlättar 
samordningen mellan arbete och fritid (Eriksson, 2011). Ledare bör sträva efter att uppnå 
självständiga och kompetenta medarbetare då det bidrar till att medarbetare finner mening i 
sitt arbetsliv vilket ofta resulterar i välmående (Krishnan, 2012).  En hälsofrämjande ledare 
skapar genom motivation delaktighet hos sina medarbetare (Angelöw, 2002; Sandahl, 2013). 
De organisationer som fungerar bäst är de som genom gott ledarskap ger medarbetarna 
förutsättningar att lyckas med sitt arbete vilket i sin tur skapar engagemang och arbetsglädje 
(Alfes et al., 2013; Tengblad, 2009). Det hälsofrämjande arbetet upplevs i vissa organisationer 
av ledare som en tidskrävande arbetsuppgift och är därmed inte alltid prioriterat (Gurt et al., 
2011; Eriksson et al., 2010). Ledare får inte alltid  de resurser de behöver från sina chefer i 
form av stöd och förståelse för det hälsofrämjande arbetet vilket är en nödvändighet för att 
hälsofrämjande ledarskap ska kunna utövas (Gurt, Schwennen & Elke, 2011). För att ledare 
ska kunna bedriva hälsofrämjande ledarskap på ett framgångsrikt sätt behövs delaktighet från 
medarbetarnas sida (Eriksson et al., 2010) samt resurser i form av kompetensmässigt stöd 
såsom företagshälsovården och personalvetare (Menckel & Österblom, 2000). 
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Syfte	  
 
Mot bakgrund av tidigare forskning och den teoretiska översikten som gjorts till denna studie 
finns det endast ringa forskning kring ledares upplevelser av hälsofrämjande ledarskap. 
Forskningen domineras av relationen mellan ledare och medarbetare och skulle behöva 
inkludera relationen mellan ledare och ledare. Forskningen kring det hälsofrämjande 
ledarskapet förekommer främst inom den offentliga sektorn och behöver därför inkludera 
andra branscher för att få en bredare förståelse för ledares situation. Avgränsningen i denna 
studie är gjord till två olika medlemsorganisationer med anledning av att 
undersökningsledaren inte stött på forskning inom valt område inom denna bransch tidigare. 
Det är intressant att undersöka en bransch som styrs av medlemsnytta och där 
organisationerna får in ekonomiskt medel i form av medlemsavgifter. Denna studie syftade 
till att utifrån ett ledarskapsperspektiv undersöka ledares upplevelser av hälsofrämjande 
ledarskap och resurser som främjar ledarnas hälsa.  
 
Frågeställningar i studien var: 
 

1. Hur ser ledare på sin ledarroll? 
2. Hur ser de på begreppet hälsofrämjande ledarskap? 
3. Hur ser de på de resurser de har för att utöva sitt ledarskap? 
4. Hur påverkar psykosociala faktorer förmågan att utöva ledarskap? 

 
 

Metod 
	  
	  

Deltagare 
	  
De elva ledarna som deltog i studien var verksamma inom två medlemsorganisationer i 
Stockholmsområdet med urvalskriteriet att de skulle ha personalansvar. Strävan fanns efter 
jämn könsfördelning men då fler kvinnor än män  arbetade som ledare i båda organisationerna 
kom därför ledarna att bestå av sju kvinnor och fyra män. Åldersspridningen var från 37 år till 
56 år och med en medelålder på 47 år. Ledarna hade övergripande ansvar och/eller ansvar för 
vissa enheter. Den knappa majoriteten av ledarna hade en uttagen examen från 
högskola/universitet med varierande inriktningar men ingen hade genomgått en akademisk 
utbildning i ledarskap. Samtliga hade genomgått kurser om ledarskap via tidigare och 
nuvarande arbeten. Majoriteten av ledarna var internrekryterade till ledarposition och 
ledarskapserfarenheten varierade mellan fyra år till 27 år med ett genomsnitt på 12 år. 
Majoriteten av ledarna levde med partner och hemmavarande barn varav fyra av ledarna hade 
hemmavarande barn under 12 år och fyra av ledarna hade hemmavarande barn över 12 år.  
 
 
Material 
 
Studien var av en kvalitativ karaktär och baserades på halvstrukturerade intervjuer där samma 
ställdes till samtliga respondenter med öppna svarsmöjligheter. Utefter intervjupersonernas 
svar ställdes det under intervjuernas gång i vissa fall tilläggsfrågor som var både öppna och 
slutna. Denna typ av intervjuform liknar ett vardagligt samtal med frågorna uppdelade i olika 
områden och gav respondenterna möjlighet att besvara frågorna utifrån respondenternas 
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upplevelser av ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuare som använder 
halvstrukturerade intervjuer söker kunskap om individens upplevelse av begrepp och 
relationer däremellan. För att uppnå struktur utformades intervjuguiden med frågor i olika 
områden i en bestämd följd (Lantz, 2013). Tematisering används även för att intervjun inte 
ska tappa fokus på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguidens fem 
frågeområden behandlade ledarnas uppfattning/upplevelse av ledarskap, hälsofrämjande 
arbete och ledarskap, resurser för att utöva det hälsofrämjande ledarskapet, KASAM samt 
krav och kontroll. 
	  
	  
Procedur  
 
För att få deltagare till studien tog undersökningsledaren kontakt med en 
medlemsorganisation där denne fick mejladresser till samtliga ledare i organisationen. 
Ledarna kontaktades sedan via mejl med förfrågan om intresse fanns att delta, information om 
studien och bifogat missivbrev. Ledarna ombads att svara vändande via mejl om intresse 
fanns att delta för att undersökningsledaren skulle kunna gå vidare i processen och boka tid 
för intervju. Då mättnad av deltagare inte uppnåddes via den första organisationen 
kontaktades en till organisation på samma sätt. Då tillräckligt med ledare visade intresse för 
att uppfylla kraven för denna studie efter kontakt med den andra organisationen kontaktades 
inte ytterliga organisationer.  
     En pilotstudie genomfördes på en av undersökningsledarens familjemedlemmar som är 
verksam som ledare med personalansvar. Intervjuerna genomfördes på samtliga ledares 
arbetsplatser eftersom ledarna hade uppbokade scheman och för att undersökningsledaren inte 
hade någon lämplig lokal att tillgå. Intervjuerna inleddes med information om syftet och att 
deltagande var frivilligt och att de när som helst fick avbryta sin medverkan enligt 
vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare informerades att intervjun 
skulle spelas in och när transkriberingen var klar skulle ljudfilerna raderas från telefonen. 
Ledarna informerades  om att resultatet enbart skulle användas i syfte för denna uppsats och 
att möjlighet fanns att ta del av både transkribering och resultat. Samtliga ledare samtyckte till 
detta.  Den framtagna intervjuguiden användes under intervjuerna och samma frågor ställdes 
till samtliga ledare för att ge alla samma chans till att utrycka sina upplevelser. I vissa fall 
behövde frågorna förklaras eller följdfrågor ställas för att få ett svar som var riktat på frågan. I 
andra fall behövde inte alla frågor ställas eftersom intervjupersonen redan svarat på frågan i 
sitt tidigare svar. Efter intervjuerna tackades ledarna för att de tagit sig tid och gavs att 
tillägga något till sina svar. Samtliga ledare har via mejl fått ta del av transkribering för att ge 
ledarna möjlighet att inkomma med synpunkter. I vissa fall har text raderats på ledarnas 
begäran.  
 
 
Databearbetning 
 
Studien resulterade i totalt 11 intervjuer med totalt sju timmar och åtta minuters material 
varav genomsnittsintervjun tog 43 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant i takt med 
att de blev genomförda och materialet resulterade i totalt 103 A4 sidor. Databearbetningen 
påbörjades när samtliga intervjuer var genomförda och baserades på en induktiv ansats med 
fokus på ledarnas uppfattning och upplevelser. En reducering av materialet utfördes genom 
meningskoncentrering och bearbetningen har skett i flera steg. I steg ett lästes intervjuerna i 
syfte att få en känsla av helheten av materialet. I steg två påbörjades textredigeringen och 
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uttalanden förkortades ner för att fånga upp och sammanfatta huvudinnebörden med ett fåtal 
ord. I tredje steget förkortades uttalanden ytterligare och resultattexten skrevs. Med avseende 
på hur frekventa uttalanden var skapades kategorier för att uppnå struktur. Kategorierna 
strukturerades inom fyra teman; se tabell 1. 
 
Tabell 1. Kategorier och teman från intervjuerna 

 
 

Resultat 
 
Resultatdelen är strukturerad utifrån de teman som sammanfattade de kategorier som kommit 
fram genom meningskoncentreringen. Tema Omedvetet hälsofrämjande är kopplat till 
kategorierna frihet, föregå med gott exempel, kommunikation, relationer och positivitet. Tema 
Olika möjligheter att leda är kopplat till kategorierna resurser, hinder, okunskap och 
ansvarsfördelning. Tema Motiverande faktorer hör till kategorierna bekräftelse, återkoppling, 
utveckling, balans, tydlighet och struktur och temat Medarbetarsyn är kopplat till 
kategorierna individanpassa, respekt och  öppenhet. Nedan följer en sammanställning av 
resultatet.  
 
 
Tema omedvetet hälsofrämjande  
 
Detta tema behandlar ledarnas uppfattning om att leda med frihet och föregå med gott 
exempel. Det handlar även om att leda med kommunikation och att arbeta med relationer.  
    Frihet och föregå med gott exempel. Flera av ledarna var osäkra på om de ansåg att deras 
ledarstil var hälsofrämjande men hoppades att det var så. ”Osäker på om jag arbetar 
hälsofrämjande men hoppas att mina medarbetare känner att jag ser deras arbetssituation och 
tar deras problem och funderingar på allvar när de kommer till det.” En av ledarna sa att 
genom att se till de mätningar som görs i organisationen så ser det rätt bra ut gällande 
arbetsmiljön. Tre av ledarna sa att deras ledarskap inte är hälsofrämjande. ”Det låter lite 
negativt men mest hoppas jag att jag inte ska sabba för folk men att gå så långt att säga att jag 
har en positiv effekt i andras liv det känns stort (skratt) det vore ju fint om det va så men jag 
vet inte”. Flera sa att deras sätt att arbeta innebar att agera stöd för medarbetarna och 
chefskollegor, vara tillgängliga, öppna, inlyssnande samt att verka för delaktighet.  
     Flera av ledarna var överens om att en god ledare ger frihet under ansvar och majoriteten 
gav frihet till sina medarbetare och fick stor frihet från sin närmsta chef. Generellt detaljstyrde 
inte ledarna förutsatt att arbetet flöt på. ”Nånstans är det ledarens roll att vara oljan i 
maskineriet snarare än att vara kontrollant och övervakare”. Det fanns stort förtroende och 
tillit mellan ledarna i båda organisationerna. Flera av ledarna arbetade för att få självständiga 
medarbetare som vet vad som ska göras och som inte upplever stress. Ett genomgående tema 

Kategorier Teman 

Frihet, föregå med gott exempel, kommunikation, relationer 
och positivitet 

Omedvetet 
hälsofrämjande  

Resurser, hinder, okunskap och ansvarsfördelning Olika möjligheter att 
leda  

Bekräftelse, återkoppling, utveckling, balans, tydlighet och 
struktur 

Motiverande faktorer 

Individanpassa, respekt och öppenhet Medarbetarsyn 
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hos ledarna var vikten av att föregå med gott exempel både när det gäller den fysiska och 
psykiska aspekterna på arbetsmiljön.  
 
     Jag har ett jättestort ansvar att föregå med gott exempel och att verka för delaktighet och 
arbetsglädje, jag tänker väldigt mycket på gruppen och samarbete. Det är vi som grupp som ska nå 
våra mål snarare än att jag eller enstaka individer ska gå i fronten. För mig är det viktigt att känna att 
vi gör detta tillsammans och att vi alla känner att min arbetsuppgift är lika viktig som någon annans.  
 
     Jag tror att jag måste ta hand om mig själv för att fungera bra som ledare, både fysiskt, psykiskt och 
psykosocialt för om jag inte mår bra tror jag inte att jag fungerar så bra som ledare. Kan vi genom ett 
hälsofrämjande arbetssätt bidra till en bra organisation där människor trivs så har vi vunnit mycket. 
 
     Kommunikation. Några enstaka ledare sa att de var strategiska i sitt sätt att arbeta medan 
andra inte ansåg sig vara speciellt strategiska. Flera av ledarna ansåg sig vara kommunikativa 
och använder kommunikation som redskap där några nämnde att de arbetar med feedback. En 
generell uppfattning bland ledarna var att hälsofrämjande arbete handlar om kommunikation. 
En ledare sa att kommunikationen ska ske med fokus på hur och varför arbetet ska utföras. 
Genom att prata med kollegor på andra avdelningar fick några av ledarna information om vad 
som händer i organisationen. En av ledarna sa att det är i mötet mellan ledare och medarbetare 
oavsett avdelning som ledarskapet sker. Flera av ledarna framhöll vikten av att ha någon att 
prata med för att orka med arbetet och en av ledarna sa att en god ledare utvecklar och 
coachar genom kommunikation samt anpassar kommunikationen efter mottagaren.  
 
     Ja jag har ju inte riktigt satt etikett på hur jag arbetar men jag försöker vara väldigt vaksam för 
signaler på stress hos mina medarbetare och försöker föra, eller för en kontinuerlig diskussion med de 
medarbetare jag vet har en lägre stresströskel så det är väl det är väl på det sättet jag försöker arbeta 
hälsofrämjande om jag tänker på stressperspektivet. 

 
     Relationer. Flera av ledarna skapade förtroende via relationer, ville inte vara formella, 
ansåg sig vara empatiska samt försökte arbeta på ett  uppmuntrande och positivt sätt. 
Flera av ledarna betonade vikten av att ha goda relationer på arbetet då det skapade 
mening. Många av ledarna tyckte även om att vara en del av det sociala sammanhanget 
både bland ledare och medarbetare. 
 
     … jag är mer inspirerad av människor och beteenden och människors sätt att vara och uttrycka sig, 
att vara ledare är inte separerat från att vara människa utan det är en helhet, det är inte så att nu går jag 
in och är chef utan det handlar om ett samspel hela tiden utifrån att vi alla är människor. Jag inspireras 
av människor så kan man väl sammanfatta det. 
 
     Positivitet. Det nämndes som viktigt att ledarskapet präglades av en positiv och 
uppmuntrande inställning gentemot sina medarbetare. Det var även viktigt att ha roligt på 
jobbet och få medarbetarna att känna sig trygga i sitt ansvar. ”Man ska känna att man kan lita 
på mig, att jag finns där som stöd och att man kan ha roligt i min omgivning, vill gärna 
uppmuntra att man kan ha lite skoj och skoja till det, lite vardagshumor.” En av ledarna sa att 
framgång nås när man arbetar tillsammans och har roligt. Samtliga var eniga om att fysiskt 
och psykiskt välmående skapade mervärde för alla.  
	  
	  
Tema olika möjligheter att leda 
	  
Detta tema behandlar ledarnas upplevelser av vilka resurser de har att tillgå och vilka hinder 
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som de möter i sitt arbete. Det handlar även om den okunskap som råder kring hälsofrämjande 
frågor samt ansvarsfördelning.  
     Resurser. Resultatet visade att båda organisationerna var tillåtande i resursfrågan gällande 
föreläsningar om hälsa, hälsokontroller och förmåner som motionsbidrag, fruktkorgar, 
friskvård, massage, flextid samt ergonomiska hjälpmedel. Dessa nämnda resurser innebar 
även att arbeta hälsofrämjande enligt ledarna.  Friskvård på arbetstiden användes för den 
fysiska hälsans skull samt för att främja relationer mellan ledare och medarbetare. 
Hälsofrämjande arbete innebar enligt ledarna att arbetsgivaren arbetar med sjukstatistik och 
ger förutsättningar för en hälsosam livsstil.  
    Det hälsofrämjande arbetet ur det psykosociala perspektivet var enligt ledarna kopplat till 
lyhördhet, att känna sammanhang, att ha roligt på jobbet, att arbetet är meningsfullt, ett 
tillåtande klimat, att man slipper oro, att arbeta för delaktighet och samverkan, arbetsglädje 
samt att det är viktigt med goda sociala relationer. Ledarna lyfte fram att hälsofrämjande 
arbete leder till högre närvaro och skötsamma medarbetare som deltar aktivt och är nöjda. 
Vidare innebar hälsofrämjande arbete att se sina medarbetare samt skapa engagemang och en 
gemensam trivsel. ”Det handlar mycket om att se varandra och att bry sig om. I samspelet på 
arbetsplatsen utvecklas aktiviteter som är hälsofrämjande”. Flera nämnde att de haft 
utbildningsinsatser kring hälsa och sjukfrånvaro och några sa att det hälsofrämjande arbetet 
inte nämns konkret men finns med som en underliggande faktor vilket bidrar till bra resultat.  
 
     Jag har väl egentligen inte kommit i kontakt med det så att jag gått nån utbildning eller så utan jag 
tycker att jag kommer i kontakt med det dagligen så vi jobbar på ett hälsofrämjande sätt även om vi 
inte tydligt uttalar att det är just hälsofrämjande vi arbetar. 
 
     En viktig resurs för majoriteten av ledarna var medarbetarna. Det nämndes att det är viktigt 
som ledare att ha tillräckligt många medarbetare vid god fysisk och psykisk hälsa som kan 
utföra de arbetsuppgifter ledaren ansvarar för. Samtliga ledare fick stöd av sin närmsta chef 
och/eller kollegor när kraven var för höga eller om de behövde hjälp med prioriteringar men 
många arbetade på själva. Några sa att de även fick stöd från medarbetare. Ledarna nämnde 
även att det var viktigt för deras arbete att ha tillgång till fungerande stödfunktioner såsom 
HR-avdelning och IT-stöd som underlättar deras arbete. En av ledarna sa att det var viktigt 
som ledare att arbeta med att må bra i sig själv och att varierande arbetsuppgifter bidrog till 
välmående. Samma ledare betonade vikten av positiv energi och att upplevelsen av stress 
påverkar arbetsglädjen i negativ bemärkelse. 
 
     Jag ser inte hälsofrämjande arbete som en kostnad utan som en vinst om man har väldigt lite 
resurser eller personal kan man inte ha stora sjukdomstal eller människor som mår dåligt eller sprider 
negativ energi… Enormt resursslöseri om människor inte mår bra. Jag försöker verkligen ta tag i de 
situationer där det finns tecken på att man inte mår bra … man måste investera i det som behövs för att 
lösa det för i slutändan är det ett plus. Det är essensen i hälsofrämjande ledarskap att det bli plus i 
slutändan. 
 
     De flesta av ledarna hade ingen klar bild av vad begreppet hälsofrämjande ledarskap 
syftade till. Enligt en av ledarna innebar det att alla har fysisk och psykisk förmåga att klara 
av sitt arbete och får förutsättningar för det genom god stämning, känna meningsfullhet samt 
att det är roligt att jobba. En annan sa att hälsofrämjande arbete bidrar till positiva tankar och 
genom att tänka på åtgärder i förväg blir det lättsammare för alla. ”Vi jobbar mycket med 
delaktighet, öppenhet och att alla ska trivas på jobbet, goda relationer. Att vi har 
gemensamma mål, att vi hjälps åt och att man känner att ens arbete är viktigt och 
meningsfullt.” Som ledare var det viktigt att utföra arbetet på ett sätt som främjade deras egen 
friskhet ur både ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Det var även viktigt att vara fysiskt aktiv 
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för att orka ett helt arbetsliv.  Samtliga ledare hade bra tillgång till resurser för att må bra och 
utöva sitt ledarskap. Någon menade att resursfrågan kunde bli bättre. Samtliga upplevde en 
hög grad av delaktighet genom stora möjligheter att påverka sitt och organisationens arbete.  
Ledarna fick även gehör för sina idéer vilket många sa var hälsofrämjande. Några var så pass 
involverade att de fick avsäga sig arbetsuppgifter för att inte få för hög arbetsbelastning. 
Ledarna valde själva hur tillgängliga de ville vara och samtliga upplevde för det mesta 
återhämtning efter arbetet.  
 
     Jag har möjlighet att påverka och utveckla min roll och vad jag tror är till gagn för organisationen. 
Det finns riktlinjer, gränserna är tydliga för mig och att innanför ramen kan jag jobba fritt, det är lätt 
för mig att gå till min chef när jag är nära gränsen… det är en stor frihet att planera och till och med 
välja arbetsuppgifter. 
 
     Hinder. Ett flertal av ledarna upplevde inte att det fanns hinder för dem att arbeta 
hälsofrämjande. Ledarna upplevde att hinder för det hälsofrämjande arbetet var att de 
arbetade i organisationer med oregelbunden arbetsbelastning då det ibland blev svårt att 
planera sitt arbete. Flera av de sa att de inte hann med att se och följa upp alla sina 
medarbetare på grund av stora arbetsgrupper. Ibland kunde ett hinder vara att en medarbetare 
som inte mådde bra inte ville ta emot hjälp men om medarbetaren ville ha hjälp fanns alla 
möjligheter. Några nämnde att hinder kunde vara ledarna själva som satte gränser för det 
hälsofrämjande arbetet. 
 
     … jag kan inte se att det finns hinder på arbetsplatsen i form av min ledare skulle säga att så här 
kan du inte göra nej utan det är nog jag själv som sätter de begräsningarna sen är väl hinder att kanske 
få medarbetarna med på tåget men annars nej jag ser inga hinder. 
	  
     Okunskap. Kunskapen om det hälsofrämjande arbetet finns hos ledarna tack vare HR-
avdelning, företagshälsovården samt eget intresse för hälsa vilket leder till att man då aktivt 
söker information. Kunskap nämndes som en viktig resurs för att kunna utföra sitt arbete och 
det hälsofrämjande ledarskapet. Majoriteten av ledarna sa att de hade bristande kunskaper och 
intresse för hälsofrämjande frågor vilket ledde till att det prioriteras bort. Några ledare lyfte 
att de skulle vilja ha mer tid att arbeta strategiskt med hälsofrämjande frågor.  
 
     … för min egen del handlar det om att det är ingenting som legat högt på nån prioriteringslista i 
vad jag skulle vilja göra eller förkovra mig i eller på nåt sätt få inspiration ifrån så tror jag inte det 
hade legat så högt upp däremot nu när jag pratar med dig eller fått kontakt med dig nånstans väcker 
det andra tankar och jag funderar på vad det är för något och blir nyfiken på vad det är för något så 
idag skulle jag göra det men som sagt tidigare hade jag inte kanske nappat på det.  
 
     Ansvarsfördelning. Det rådde skilda åsikter huruvida ledarna hade ansvar för det 
hälsofrämjande arbetet eller inte. Några sa att de hade ett enormt ansvar för det 
hälsofrämjande arbetet och då framförallt att reda ut orsaker till sjukfrånvaron. Några sa att 
deras ansvar var att uppmärksamma signaler från medarbetare och se till att medarbetaren får 
vägledning. Flera nämnde att de inte har så stort ansvar utan medarbetarna hade själva ansvar 
för sin hälsa och att signalera om det är något som är fel. ”Jag tycker inte jag har det stora 
ansvaret, har ansvar att fånga upp signaler men medarbetaren har det största ansvaret för sin 
hälsa.” Ledarna hade även själva ansvar för sin hälsa genom att efterfråga utbildning, stöd 
samt att utnyttja friskvård.  
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Tema motiverande faktorer 
	  
Detta tema behandlar ledarnas upplevelser om att få bekräftelse, återkoppling och möjligheter 
till utveckling. Vidare handlar temat om att uppleva balans, tydlighet och struktur i arbetet.  
     Bekräftelse & återkoppling. Hälsofrämjande arbete innebar enligt ledarna att man får 
uppskattning och bekräftelse på att man gör sitt jobb på ett rätt och bra sätt vilket var viktigt 
för upplevelsen av trygghet i arbetet. Flera av ledarna lyfte att det ska finnas balans mellan 
arbete och fritid och tillit medarbetare emellan. En av ledarna sa att hälsa och prestation hör 
ihop. ”Hälsofrämjande tankar är viktigt för att klara av att vara chef, att man kan ha 
förtroende för den gruppen man jobbar, tillit”. Samtliga ledare fick återkoppling på sitt arbete 
från chefskollegor, närmsta chef och några av de fick även återkoppling från medarbetarna. 
Några av ledarna ville ha mer återkoppling medan andra sa att de upplevde att de fick 
tillräckligt med återkoppling. Att få återkoppling var för en del inte nödvändigt då de inte 
hade så stort behov av det men de ville ha det för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Flera 
upplevde att de inte alltid fick konkret återkoppling utan märkte att arbetet rullar på och tog 
det som återkoppling.  
 
     Jag tror generellt skulle det kunna vara, nu pratar jag om hela arbetslivet, alla arbetsplatser skulle 
man kunna ha mer återkoppling, jag tror det är för snålt med det, faktiskt. Men den behöver inte vara 
så omfattande vid varje tillfälle- det kan vara liksom lite. 
 
     Utveckling. Samtliga trivdes på jobbet och tyckte mestadels att det var positivt och roligt 
att gå till jobbet.  Majoriteten av ledarna ansåg att det var variationen i ledarskapet som 
skapade trivsel vilket i sin tur  gav motivation, trivseln var generellt låg när det var för mycket 
styrning. Flera av ledarna tyckte att en stor del av ledarskapet var att finnas till hands för att 
hjälpa andra att göra ett bra jobb vilket var stimulerande. Som ledare ska man kunna sätta mål 
och ställa krav eftersom det bidrar till utveckling och skapar mening i arbetet för alla. Att det 
fanns utvecklingsmöjligheter så att arbetet blir meningsfullt var viktigt för samtliga. Det 
framkom att ledarskapet har varit en väg att utvecklas i deras yrkesroll.  
 
     … jag tror att väldigt många av de som är chefer här idag hade kanske inte haft såklart för sig att 
man skulle jobba i en chefsbefattning utan det är nåt som har växt fram ur intresse för organisationen, 
vill jobba, en vilja att påverka. 
 
     Balans. Majoriteten av ledarna tyckte det ställdes rimliga krav och att de ofta själva var 
med och satte förutsättningarna för deras arbete. De upplevde kontroll över sin 
arbetsbelastning och hade möjlighet att omprioritera samt delegera arbetsuppgifter som inte 
hanns med. Flera strävade efter välbefinnande och balans och samtliga upplevde att de kunde 
anpassa sitt arbete utifrån sina egna förutsättningar. Flera av ledarna hade lärt sig att vara 
ledare genom erfarenhet och litade på sin erfarenhet i svåra situationer och därmed lärt sig att 
inte ta på sig för mycket och att ständigt vara tillgänglig. 
 
     Tydlighet. Hälsofrämjande arbete innebar enligt ledarna tydlighet i hur arbetet organiseras 
och majoriteten av ledarna upplevde att de hade tydliga riktlinjer och de visste vad som 
förväntades av dem. Några av ledarna sa att tydligheten ibland var bristfällig och att det kan 
bli bättre. Om något var oklart frågade de sin chef eller chefskollegor. Flera var överens om 
upplevelsen att organisationerna de verkade i har ett tydligt uppdrag. Tydlighet fanns även när 
det gällde hantering av praktiska frågor som sjukfrånvaro, policybeslut, rehabilitering och 
friskvård men upplevde att det ibland brister i ansvarsfördelningen. Majoriteten av ledarna 
ansåg att en god ledare är tydlig och flera av de menade att det var viktigt att vara tydlig och  
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strävade efter att vara tydliga i sitt ledarskap.  Det var även viktigt att uppleva tydlighet från 
deras närmsta ledare.   
 
     Det handlar lite grann om det här med tydlighet struktur och prioriteringar ibland är det inte tydligt 
vad som ska prioriteras och då kan det bli så att jag gör en prioritering som inte alltid är riktigt rätt eh 
och det handlar om att vi är ganska få i chefsskiktet och vi är väldigt upptagna och det gör att ibland är 
det svårt att bolla av saker även om vi bara sitter på ett kontor här. 

 
     Struktur. För några av ledarna var det viktigt att planera in luckor i kalendern för egen tid 
och oväntade saker då det skapade utrymme för fortbildning och frigjorde tid till 
arbetsuppgifter som inte annars hanns med. Att använda sig av struktur, planering och listor 
var en strategi som användes av flera ledare vilket hjälpte de att hålla fokus på sina 
arbetsuppgifter och undvika stress medan andra förlitade sig på deras erfarenhet och devisen 
”Det löser sig alltid”.  Flera av ledarna sa att de alltid prioriterade medarbetare framför 
organisatoriskt arbete och sist sig själva vid hög arbetsbelastning. Samtliga ledare 
medverkade i regelbundna möten och genom att de hade öppet klimat mellan ledarkollegorna 
och sina chefer var de väldigt delaktiga i många områden och hade även en väl fungerande 
internkommunikation. 
 
     Jag har ju ett mandat som ger mig ganska stor frihet att välja vad jag ska göra i vilken ordning och 
sådär, så det gör ju att jag väldigt mkt lägger upp min egen dag och vecka, och det som egentligen stör 
den planeringen och det är skönt också att det händer saker hela tiden, det finns behov från 
medarbetare att man behöver mitt stöd, Det kan i perioder vara väldigt mkt sånt och då kan ju det störa 
min planering i stort sådär men att det är ju också det som gör jobbet levande. 
 
 
Tema medarbetarsyn 
	  
Detta tema behandlar ledarnas uppfattning om att leda med individanpassning, respekt och 
öppenhet.   
     Individanpassa. Flera av ledarna trodde på ett individanpassat ledarskap och menade att en 
god ledare fångar upp avvikelser när någon inte mår bra. Hälsofrämjande arbete innebar att 
vara observant och föra samtal med medarbetare och som arbetsgivare vara tydlig med vilken 
hjälp som finns. Vidare var det viktigt att tänka på att alla inte har samma förutsättningar när 
det gäller både hur arbetet ska utföras och ur ett friskvårdsperspektiv.  
 
     … sen tror jag också på ett individanpassat ledarskap dvs att vissa individer har väldigt stort behov 
av att ses och synas, få bekräftelse osv, nära kontakter, ofta kontakter, medans andra har relativt lite 
behov av att ha nära kontakter och synas ofta osv då och det där gör det ju svårt att vara ledare idag, 
det blir komplext. 
	  	  	  	  	  	  
     Respekt. Ledarna var överens om att visa respekt var något som kännetecknade en god 
ledare och att det var viktigt att vara etiskt korrekt gällande hur man behandlar varandra. 
Ledarna var även överens om att oavsett yrkesroll skulle samma regler gälla alla och att det 
var viktigt med respekt för den enskilda individen. Det fanns en uppfattning om att det finns 
en gräns för hur långt man som arbetsgivare kan gå i hälsofrämjande frågor. En genomgående 
uppfattning var att ledarskapet inte ska vara auktoritärt och styrt utan baseras på ömsesidig 
respekt mellan medarbetare och ledare gällande ansvar för att arbetet blir utfört. 
 
     För mig är det ingen prestige att vara ledare utan det är en roll som jag har och det är en respekt, 
ömsesidig respekt tycker jag ska prägla ledarskap och medarbetarskap, sen måste man också ha en 
tydlighet i det man gör, ja ungefär så. 
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     Vare sig man är chef eller arbetskamrat med varandra ser jag det som självklart att man är lika 
trevlig mot medarbetare som jag är mot kollegor.  Jag gillar inte ledarskap där man sätter sig på några 
höga hästar där man inte kan prata om vardagliga saker eller fika eller luncha ihop med medarbetare. 
 
     Öppenhet. Flera av ledarna tyckte att hälsofrämjande arbete innebar öppenhet, utrymme 
för olikheter samt att alla ska kunna uttrycka sin åsikt. En av ledarna betonade att 
yttrandefriheten måste ske med respekt för varandra. En god ledare var öppen med 
information så alla får samma möjligheter att förstå vad som händer på sin arbetsplats samt är 
modig nog att kunna visa sina svagheter. 
 
     Som ledare ska man kunna visa sina svagheter eller att man själv inte tycker att allt är lätt hela 
tiden… att själv kunna erkänna att det här inte är en lätt situation det här tär på oss också eller mig 
med om vi har medarbetare som säger att det känns jobbigt just nu att ibland erkänna ja men det gör 
det för mig också det är inte så att jag är nån robot här utan det är jobbigt och det känns som man 
tycker det är ganska skönt att det finns en förståelse.  

 
 

Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka ledares upplevelser av hälsofrämjande ledarskap och 
resurser som främjar deras hälsa. Från meningskoncentreringen erhölls olika kategorier och 
för att uppnå struktur i diskussionen presenteras resultatet utifrån studiens fyra 
frågeställningar. De strukturella sammanfattande temana återkommer igen under 
frågeställningarna och frågeställningarna analyseras genom de genom meningskoncentrering 
erhållna kategorierna.  
 

Hur ser ledarna på sin ledarroll?  
 
Denna frågeställning berör tema Omedvetet hälsofrämjande som präglas av att ledare ger 
frihet, föregår med gott exempel, arbetar med kommunikation, relationer och med en positiv 
inställning. Även temat Medarbetarsyn berörs som handlar om att ledarskapet är 
individanpassat samt präglas av respekt och öppenhet.  
      Resultatet visar att ledarnas ledarstilar och ledarskapssyner i föreliggande studie skiljer sig 
åt till viss del men det finns även likheter. Den övergripande uppfattningen att de anser sin 
ledarstil vara kommunikativ och relationsinriktad medan ledarskapssynen att anpassa sin 
ledarstil utefter varje individs behov överensstämmer med det transformativa ledarskapet 
(Krishnan, 2012; Yukl, 1989) som enligt Krishnan (2012) bidrar till välmående och 
upplevelse av meningsfullhet i arbetslivet och som det hälsofrämjande ledarskapet influeras 
av. Majoriteten av ledarna anser sig inte vara hälsofrämjande men det visar sig att de både 
arbetar med hälsofrämjande faktorer och har som ledarskapssyn att arbeta så, dock omedvetet 
i flera fall. Ledarna i föreliggande studie anser att ledarskap ska präglas av att ge frihet, föregå 
med gott exempel, att leda med positivitet, kommunicera och leda genom relationer vilket 
överensstämmer väl med det som i teorin beskrivs som det hälsofrämjande ledarskapet 
(Angelöw, 2002; Eriksson, 2011; Hansson, 2004; Sandahl, 2013). Uppfattningen att deras 
ledarskap ska ge de bästa förutsättningarna för medarbetarna att utföra sitt arbete stämmer 
även det överens med det hälsofrämjande ledarskapet (Angelöw, 2002; Eriksson, 2011; 
Nielsen et al., 2008).  
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     I föreliggande studie framträder två faktorer som anses speciellt viktiga för samtliga ledare 
vilka är att  ge frihet och tydlighet i arbetet till sina medarbetare men även att uppleva detta 
från sina ledare. Flera av ledarna upplever att de saknar tydlighet gällande 
ansvarsfördelningen i båda organisationerna. En anledning till att ledarna i föreliggande studie 
anser det är viktigt att leda med tydlighet kan bero på att de själva inte alltid upplever 
tydlighet i sitt arbete från sin ledare. Detta kan vara en orsak till att de själva vill föregå med 
gott exempel inför sina medarbetare genom att själva vara tydliga. Att ledarskapet upplevs 
som otydligt kan höra samman med den genomgående uppfattningen om att ledarskapssynen 
ska baseras på respekt och individanpassning och att samma regler ska gälla för alla oavsett 
yrkesroll. Detta kan tolkas som att de inte vill vara auktoritära men om ingen vill ta den mer 
auktoritära rollen kan det vara svårt att fatta beslut vilket kan leda till otydlighet. Ledarna i 
föreliggande studie är måna om att behandla alla lika men enligt LMX teorin är det inte 
nödvändigt att behandla alla lika. Det är dock en nödvändighet att som ledare ge sken av att 
man behandlar alla lika så att det inte märks om någon eller några medarbetare favoriseras då 
denna teori kan ge upphov till utanförskap och konflikter i arbetsgrupper (Hooper & Martin, 
2008; Yukl, 1989). LMX teorin används enligt Yukl (2012) av ledare för att dessa ska kunna 
avlasta sig själva i sitt arbete. Av bekvämlighetsskäl kan det då bli så att samma medarbetare 
får uppmärksamhet och förtroende av ledaren och ges därmed möjlighet till yrkesmässig 
utveckling i högre grad än de medarbetare ledaren inte lägger märke till. Det skulle möjligtvis 
kunna vara så att ledarna har blivit internrekryterade på grund av att de utmärkts av sina 
respektive ledare då flera av ledarna menade att de inte hade för avsikt att bli ledare från 
början. 
 
 
Hur ser ledarna på begreppet hälsofrämjande ledarskap?  
 
Denna frågeställning berör tema Olika möjligheter att leda med kategorierna resurser, hinder, 
okunskap och ansvarsfördelning.  
     Under föregående frågeställning visade det sig att ledarnas ledarstil har många likheter 
med det hälsofrämjande ledarskapet. Detta trots att majoriteten av ledarna i föreliggande 
studie inte säger sig ha någon kunskap eller hört talas om hälsofrämjande ledarskap som 
begrepp. Trots den okunskap som råder finns både en medveten och omedveten kunskap om 
dessa frågor även om de själva inte uttrycker det som hälsofrämjande. En av ledarna i 
föreliggande studie gick exempelvis under intervjuns gång från att vara omedvetet okunnig 
till medvetet kunnig då denne började reflektera över dessa frågor under intervjun och sa att 
det väckte ett intresse att bli intervjuad om dessa frågor. Flera av ledarna i föreliggande studie 
har genomgått ledarskapsutbildningar genom arbetet men inte med direkt hälsofrämjande 
fokus. Samtliga ledare i föreliggande studie har utbildning från högskola och universitet men 
då ledarna har varit yrkesverksamma under lång tid och det hälsofrämjande ledarskapet är ett 
relativt nytt begrepp enligt Menckel och Österblom (2002) är det längesen de utbildade sig 
vilket kan vara en anledning till att kunskapen om hälsofrämjande ledarskap inte är utbredd 
bland ledarna. Det kan även vara så att  det hälsofrämjande ledarskapet som begrepp generellt 
inte är så framträdande ute i organisationer och i de ledarskapsutbildningar som finns och 
därmed skulle behöva ta mer plats för att nå ut med budskapet. 
     Majoriteten av ledarna i föreliggande studie talar om hälsofrämjande arbete främst ur ett 
friskvårdsperspektiv vilket även var det som implementerades i det svenska arbetslivet under 
1980-talet (Källestål et al., 2004). Det är viktigt för ledarna att arbeta med individfokus och 
att ha i åtanke att alla inte har samma förutsättningar hur arbetet ska utföras. Några av ledarna 
nämner den psykosociala aspekten på hälsa, i vissa fall diffust vilket tyder på att båda 
organisationerna uppvisar kunskapsluckor inom det psykosociala området. Dessa 
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kunskapsluckor bör fyllas med  utbildningsinsatser som i sin tur skulle kunna bidra till 
utveckling inom organisationerna vilket styrks av forskning som menar att kunskap är en 
viktig resurs och en förutsättning för att ledare ska kunna utöva hälsofrämjande ledarskap och 
för att det ska kunna implementeras i organisationerna på ett framgångsrikt sätt (Angelöw, 
2002; Dellve et al., 2007;  Eriksson, 2011; Eriksson et al., 2010; Grawitch et al., 2006; 
Menckel & Österblom, 2000; Sandmark, 2011). Att ledare inte alltid får den tid och utrymme 
som behövs för att arbeta med hälsofrämjande frågor (Gurt et al., 2011) samt att dessa frågor  
prioriteras bort på grund av tidsbrist (Eriksson et. al 2010: Gurt et al., 2011) stämmer till viss 
del med vad ledarna i föreliggande studie upplever men enligt vad ledarna själva säger verkar 
det största hindret inte vara tidsbrist utan ointresse och okunskap om hälsofrämjande 
ledarskap och hur detta tillämpas som gör att det prioriteras bort. Några av ledarna uppvisar 
intresse och önskar mer kunskap och skulle vilja ha mer tid att arbeta strategiskt med 
hälsofrämjande frågor. Då kunskapsnivån inom området är låg finns det risk att det är det 
personliga intresset som avgör om fortbildning inom området vilket kan bidra till att 
organisationerna inte tar ett helhetsgrepp i dessa frågor som är viktigt enligt Angelöw (2002) 
för att nå framgång i dessa frågor. Här kan fungerande stödfunktioner som HR-avdelning 
spela en viktig till och bidra med utbildning (Menckel & Österblom, 2000). En annan 
anledning till att vissa ledare i föreliggande studie väljer att ta avstånd i dessa frågor kan 
handla om vikten med respekt gällande hälsofrämjande frågor där ledarna ogärna vill 
överträda gränsen till det privata. 
     Resultatet i föreliggande studie visar å ena sidan en okunskap kring hälsofrämjande 
ledarskap i enlighet med begreppsapparaten men å andra sidan har de en förståelse utan att 
kunna begreppen. De är goda praktiker och det finns en tilltro till sin egen erfarenhet som 
ledare vilket kan tolkas som att de inte anser sig behöva riktlinjer i hur de ska leda utan leder 
efter personligt tycke. Att leda utifrån sin egen erfarenhet innebär att man behöver begå 
misstag innan man kommer på hur man ska göra. De har flerårig ledarerfarenhet men saknar 
strategier och praktiskt kunskap och skulle kunna bli  stärkta i sitt ledarskap genom utbildning 
(Angelöw, 2002; Dellve et al., 2007; Eriksson et al., 2010; Eriksson, 2011; Grawitch et al., 
2006; Menckel & Österblom, 2000; Sandmark, 2011). Om man inte har kunskap så tenderar 
man att reagera på händelser istället för att arbeta proaktivt. En ledare i föreliggande studie 
uttrycker att genom att vara proaktiv som ledare blir det lättsammare för alla vilket ledaren 
har rätt i då proaktivt arbete innebär att man har kunskap och en förförståelse.  Samtidigt som 
ledarna inte vet vad hälsofrämjande ledarskap syftar till verkar de ändå vara inne på det 
hälsofrämjande spåret i deras ledarstil. Om det är så kan de anses vara goda förebilder vilket 
Hansson (2004) menar ska lyftas fram som en strategisk åtgärd i det hälsofrämjande arbetet 
som skänker inspiration ut i organisationerna. För att nå framgång i hälsofrämjande frågor kan 
det vara en god idé att ta extern professionell hjälp (Grawitch et al., 2006) då båda 
organisationerna har att vinna på det i fråga om ökad motivation och produktivitet som bidrar 
till ökad lönsamhet (Antonovsky, 1996; Grawitch et al., 2006; Karasek & Theorell, 1990).  
 
 
Hur ser ledarna på resurserna de har för att utöva sitt ledarskap?  
 
Denna frågeställning berör tema Olika möjligheter att leda med kategorierna resurser, hinder, 
okunskap och ansvarsfördelning. Även tema Motiverande faktorer berörs som består av 
kategorierna bekräftelse, återkoppling, utveckling, balans, tydlighet och struktur.  
      Resultatet visar att ledarna i föreliggande studie har en tillfredställande arbetsmiljö och 
upplever välmående genom att de har tillgång till hälsofrämjande resurser från sina ledare. 
Även om de själva inte använder ordet resurser så säger de att blir sedda, hörda, är delaktiga, 
har stora påverkansmöjligheter och får hjälp med prioriteringar vid hög arbetsbelastning. 
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Resurser som de själva nämner är medarbetare, socialt stöd, fungerande stödfunktioner samt 
kunskap och som det tidigare framgår brister det i kunskapsnivån vilket är ett hinder för det 
hälsofrämjande ledarskapet i båda organisationerna. Ledarna i båda organisationerna nämner 
deras respektive HR-avdelningar som en viktig resurs gällande arbetsmiljöarbetet då det är 
där mycket av den kunskapen finns vilket stärks av Menckel och Österblom (2000) som 
menar att ledare behöver kompetensmässigt stöd såsom personalvetare för att lyckas med 
hälsofrämjande frågor. Tolkning av svaren kring detta tyder på att ledarna, framförallt i den 
ena organisationen verkar förlita sig på att HR-avdelningen ansvarar för det psykosociala 
arbetet som exempelvis svåra samtal och rehabilitering förutsatt att ledarna rapporterar om 
det. I ena organisationen nämns att det är tack vare HR-avdelningen som det pratas om 
hälsofrämjande arbete överhuvudtaget. Att HR-funktionen är viktig visar sig tydligt i 
föreliggande studie då HR bidrar med input, stöd och kunskap. De personer som valt att 
utbilda sig till personalvetare har det personliga intresset som saknas hos några av ledarna och 
här skulle ledarna skulle kunna ta del av den kunskap HR-avdelningarna har i större 
utsträckning så att ledarna kan ta det ansvaret som de enligt arbetsmiljölagen har. Om det är 
så att kunskap inte finns i organisation ska företagshälsovården kopplas in  
(Arbetsmiljöverket, 2001).  
     Det verkar som att det är upp till varje individ att ansvara för sin hälsa och det verkar även 
gälla ledarna vilket motsäger det faktum att hälsofrämjande arbete enligt ledarna är att vara 
observant på sina medarbetare och föra samtal med medarbetare som tenderar att inte må bra. 
Att ledarna tenderar att lämpa över ansvar på medarbetarna men även att de själva ansvarar 
för sin egen hälsa skulle återigen kunna bero på att det saknas kunskap om hur man praktiskt 
arbetar med hälsofrämjande frågor. Det kan också bero på att det generellt råder en otydlig 
ansvarsfördelning i organisationerna vilket överensstämmer med att det råder en osäkerhet ute 
i arbetslivet om hur hälsofrämjande arbete praktiskt ska utövas (Angelöw, 2002; Sandmark, 
2011). Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att arbeta för att främja den 
fysiska och psykiska hälsan i organisationer. Hälsofrämjande arbete är således en 
organisatorisk fråga som ska implementeras i organisationen (Arbetsmiljöverket, 2001; 
Eriksson et al., 2010; Eriksson, 2011; Dellve et al., 2007) och kan delegeras på ledare som i 
sin tur ska ha den rätta kompetensen för att kunna bedriva det hälsofrämjande arbetet  
(Arbetsmiljöverket, 2001). Det salutogena perspektivet fokuserar på hur hälsa kan uppnås 
genom en känsla av sammanhang. Båda organisationerna har arbeta att göra gällande hur de 
kan uppnå en känsla av sammanhang och hälsa istället för sjukfrånvaro. 
 
 
Hur påverkar psykosociala faktorer förmågan att utöva ledarskap? 
 
Denna frågeställning berör tema Olika möjligheter att leda med kategorierna resurser, hinder, 
okunskap och ansvarsfördelning. Även tema Motiverande faktorer berörs som består av 
kategorierna bekräftelse, återkoppling, utveckling, balans, tydlighet och struktur.  
     Den generella uppfattningen hos ledarna i föreliggande studie gällande arbetstrivsel och  
förutsättningar tyder på att de verkar i hälsofrämjande organisationer då de upplever socialt 
stöd, har ett öppet klimat och är delaktiga i det som händer i organisationerna vilket enligt 
Eriksson (2011) är viktiga faktorer för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. En 
psykosocial faktor som arbetstrivsel påverkar förmågan att utföra sitt arbete och är hög hos 
ledarna. Majoriteten upplever möjligheten att ansvara för och friheten att styra sitt eget arbete 
vilket enligt Eriksson et al. (2008) skapar meningsfullhet i arbetet. Arbetstrivsel innefattar 
även att genom att få återkoppling på sin arbetsinsats även få möjlighet att utvecklas 
(Eriksson, 2011; Lindberg, 2011) vilket samtliga ledare upplever att de får. Flertalet ledare 
tycker dock det råder brist på återkoppling och drar själva slutsatsen att de gör ett bra jobb 
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eftersom att verksamheten rullar på. Flera av ledarna lyfter fram att utveckling skapar 
motivation i arbetet och att direkt återkoppling från chef och kollegor är en nödvändighet för 
den personliga utvecklingen. Här finns det alltså en risk att ledarna tappar sin motivation och 
vilja till utveckling om de inte får den återkoppling de behöver av sina ledare vilket skulle 
kunna leda till att de väljer att sluta på arbetet och söka sig till andra utmaningar.  
      Enligt några av ledarna i föreliggande studie visade det sig att det är dem själva som 
ledare som kan vara hinder och sätter begränsningar för det hälsofrämjande arbetet vilket 
förmodligen beror på den brist på kunskap samt den otydliga ansvarsfördelningen som råder 
bland ledarna. Kännetecken för hälsofrämjande organisationer är en låg nivå av stress, 
sjukfrånvaro samt få arbetsskador (Sauter et al., 1996) men även att arbetsgivaren arbetar 
aktivt med hälsofrämjande frågor så att det hälsofrämjande tänket implementeras i 
organisationen (Arbetsmiljöverket, 2015b, Eriksson, 2011). Det råder en ojämn arbetsnivå i 
båda organisationerna vilket skulle kunna ge upphov till stress men den generella 
uppfattningen bland ledarna är att de verkar i miljöer där det råder balans mellan krav och 
resurser. Vissa av ledarna i föreliggande studie undviker stress genom struktur och planering 
medan andra förlitar sig på sin ledarerfarenhet. Arbetsrelaterad stress uppkommer när det 
råder obalans mellan krav, påverkansmöjligheter och brist på socialt stöd (Karasek & 
Theorell, 1990; Lundqvist, 2013; Vad der Doef & Maes, 1999) men majoriteten av ledarna i 
föreliggande studie upplever inte stress i någon anmärkningsvärd omfattning vilket kan 
förklaras av att ledarna har tillgång till hälsofrämjande faktorer som att kraven är hanterbara 
och de har goda påverkansmöjligheter. En annan betydande faktor som kan förklara den låga 
graden av stress är deras tillgång till resursen socialt stöd (Antonovsky, 2005; Eriksson, 2011; 
Dellve et al., 2007; G. Kaufmann & A. Kaufmann, 2010; Lindberg, 2011; Lundqvist, 2013; 
Nielsen et al., 2008; Skagert & Vilhelmsson, 2007; Van der Doef och Maes, 1999) både 
privat och i arbetet som ger möjlighet för ledarna att diskutera svåra frågor och problem som 
hör till arbetsvardagen. En ytterligare förklaring till den låga upplevelsen av stress hos ledarna 
i föreliggande studie kan vara att de är verksamma inom det privata arbetslivet i 
ickevinstdrivande medlemsorganisationer och har möjligen inte samma press på sig som om 
de hade verkat i vinstdrivande organisationer eller i offentlig verksamhet. Stöd för att ledarna 
i föregående studie upplever låg grad av stress finns i  studien som jämför olika yrkesgrupper 
av Johnson et al. (2005) som visade att ledare inom den privata sektorn upplevde en låg grad 
av stress. Trots uppfattningen om att det knappt råder någon stress hos ledarna arbetar båda 
organisationerna aktivt med orsakerna till den enligt ledarna höga sjukfrånvaron. Detta kan 
tyda på att sjukskrivningarna inte är lika utbredd hos ledarna som hos medarbetarna. I 
förhållande till ledarnas svar i föreliggande studie har de en tillfredställande arbetsmiljö och 
tillgång till flera hälsofrämjande resurser. Då det råder hög sjukfrånvaro är det viktigt att båda 
organisationerna arbetar hälsofrämjande för att förebygga sjukskrivningarna. Ledarna håller 
med om detta då de säger att hälsofrämjande arbete leder till högre närvaro och nöjda 
medarbetare. Ledarna anser att hälsofrämjande arbete innebär att arbeta med sjukstatistik och 
ge förutsättningar för en hälsosam livsstil men det handlar inte enbart om individens sätt att 
leva.  För att må bra i arbetslivet behöver individer ges inflytande över sin egen 
arbetssituation och möjligheter att påverka sitt arbete vilket leder till arbetstillfredsställelse 
och därmed högre närvaro (Eriksson, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2011) vilket stämmer in 
på ledarna men avsaknad av detta hos medarbetarna är möjligtvis en anledning till att det är  
hög sjukfrånvaro ute i organisationerna.  
     Hur ledarskap utövas visar sig ha relation till sjukfrånvaro, upplevd stress och 
välbefinnande i organisationer (Nielsen et al., 2008) och faktorer som kan bidra till minskad 
sjukfrånvaro är kunskap och engagemang (Dellve et al., 2007; Eriksson et al., 2010; Eriksson, 
2011). Om då ledarna får mer kunskap om hälsofrämjande frågor kanske det leder till ett ökat 
engagemang för dessa frågor och sjukfrånvaron kan minska. Det transformativa ledarskapet 
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spelar stor roll för välbefinnandet i organisationer som handlar om förtroende och relationer 
en positiv roll (Yukl, 2012) vilket ledarna upplever finns i organisationerna. Att ledas under 
ett transformativt ledarskap har positiv inverkan på psykosociala faktorer och är därmed 
hälsofrämjande då det transformativa ledarskapet bidrar till att medarbetare upplever 
välbefinnande i arbetslivet (Krishnan, 2012; Nielsen et al., 2008). Ledarna anser att det är 
viktigt att vara goda förebilder men hur ser det ut i verkligheten? 
  
 
Metoddiskussion 
 
När inbjudan skickades ut till ledarna med förfrågan om att delta i studien var responsen hos 
de som ville delta väldigt positiv. Flera av ledarna sa att de absolut ville hjälpa till och ställa 
upp på undersökningen då de dels ansåg det vara ett spännande ämne men även som en 
uttryckte sig ”Jag vet själv hur svårt det kan vara att få tag i intervjupersoner”. Då samtliga 
ledare hade uppbokade scheman och undersökningsledaren inte hade en lämplig lokal att 
tillgå för intervjuerna skedde de på ledarnas respektive arbetsplatser enligt önskemål från 
ledarna. Detta alternativ föredrogs framför att sitta på exempelvis ett café där det kan bli svårt 
med ljudupptagningen och att fokusera. Undersökningsledaren har inte informerat ledarna om 
vilka av deras kollegor som deltagit i studien, men då undersökningsledaren inte kan hindra 
deltagarna från att prata med varandra kan det ha inverkan på den etiska aspekten, att de 
förmodligen vet om vilka som ingår i studien vilket inte är tanken med en undersökning.  
     Det visar sig under intervjuernas gång att många av ledarna inte hade reflekterat så mycket 
över sitt ledarskap tidigare. Det visar sig även att många av dem hade svårt att svara på 
frågorna i förhållande till sin egen arbetssituation och relationen till sin ledare. Istället valde 
de att prata om hur de arbetar gentemot sina medarbetare och relationen till dem. Flera av 
ledarna tog under intervjuerna upp att de ansåg det var positivt att få möjlighet att göra dessa 
reflektioner. Under intervjuernas gång märktes en önskan hos ledarna att svara ”rätt” och 
prestera hellre än att säga att de inte visste vad de skulle svara. Detta kan påverka 
validiteten/reliabiliteten att de svarade på frågorna vilka svar de trodde var rätt. Det kan även 
tyda på en social önskvärdhet hos ledarna som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att 
deltagarna inte svarar helt uppriktigt på frågorna. Det kan dels även bero på att  när en 
intervjuare är närvarande så kan inte deltagarna vara anonyma eller att man inte ville delge 
den verkliga bilden för att skydda sig själv och sin organisation. Utgångspunkten med studien 
var att undersöka hur ledarna upplevde frågeställningarna i relation till deras respektive 
ledare. Detta kom att bli utmanande då ledarna tenderade att berätta mer om hur de själva 
utövar sitt ledarskap i relation till sina medarbetare än i relationen till sina chefer. Detta kan 
ha att göra med den etiska aspekten att frågorna upplevdes personliga och att de då inte ville 
utlämna  sig själva, en kollega eller sin organisation.  
     Att intervjua är ett hantverk som kräver träning och erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2009) 
vilket i detta fall kan ha påverkat utfallet på intervjuerna då intervjuaren inte arbetar till 
vardags med att intervjua. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns en stor risk med 
intervjuer att intervjuarna bedömer svaren utifrån sin subjektiva tolkning. Detta kan komma 
att påverka svaren att inte vara helt objektiva. För att motverka detta skulle en person kunna 
sitta med under intervjun och ta anteckningar eller ett interbedömmarreliabilitetstest kunnat 
utföras.        Intervjuguiden till denna studie var av halvstrukturerad art som syftar till att söka 
kunskap om individens subjektiva upplevelse (Lantz, 2013) av hälsofrämjande ledarskap. För 
att inte tappa fokus på studiens syfte ställdes frågorna i en rak följd utifrån olika områden 
(Lantz, 2013). Det visade sig vara ett bra sätt att intervjua dessa ledare på då några av ledarna 
var fåordiga så följd/hjälpfrågor ställdes och några svävade iväg och tappade fokus på den 
faktiska frågan och fick ledas tillbaka. Då en intervju enligt Kvale och Brinkmann (2009) 



	   24	  

ämnar undersöka ett ämne på djupet kan detta komma att påverka reliabiliteten och 
validiteten. En halvstrukturerad intervjuguide möjliggör för intervjuaren att utefter 
intervjuernas gång ställa relevanta följdfrågor för att skapa djup i intervjun vilket bidrar till att 
intervjuerna resulterar i olika resultat.   
     En högre grad av mättnad i materialet hade kunnat uppnås genom att en större mängd 
deltagare deltog i studien vilket hade gynnat den eventuella generaliserbarheten (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Trots att det inte var så många deltagare med i studien genererade 
intervjuerna en stor mängd datamaterial med anledning av att flera av ledarna hade mycket att 
säga. Då studien är genomförd på ledare som verkar inom samma bransch inom samma 
geografiska område gör det möjligt att få en uppfattning om hur det fungerar inom denna 
bransch vilket gör att man skulle kunna anta att liknande resultat skulle kunna uppnås inom 
flera organisationer. Man bör dock vara försiktig med att generalisera till dess att studier på 
fler organisationer genomförts. 
  
 
Slutsatser 
 
I båda organisationerna verkar samtliga ledare uppleva välbefinnande i sin arbetssituation då 
de har tillgång till hälsofrämjande resurser och majoriteten upplever inte stress i någon 
anmärkningsvärd utsträckning. Därmed bör de ha goda förutsättningar att utöva sitt ledarskap 
med hälsofrämjande fokus ut i organisationerna. Det saknas dock några viktiga resurser som 
båda organisationerna behöver arbete med vilka är kunskap om hälsofrämjande arbete och 
ledarskap och otydlighet i ansvarsfördelningen. Detta märks av då båda organisationerna 
arbetar aktivt med den enligt ledarna höga sjukfrånvaron.  
     Ledarna har bristande kunskap om hälsofrämjande arbete främst inom psykosociala frågor. 
Majoriteten av ledarna anser sig inte vara hälsofrämjande ledare och skulle kunna bli stärkta i 
sitt ledarskap med utbildning. Då det finns en önskan och en vilja i båda organisationerna att 
lära sig mer om hur man praktiskt kan arbeta med hälsofrämjande frågor finns det goda 
förutsättningar i båda organisationerna att utveckla det hälsofrämjande ledarskapet. I båda 
organisationerna nämndes HR-avdelningarna som viktiga i det hälsofrämjande arbetet då det 
är där mycket av kunskapen om dessa frågor finns vilket kan vara en anledning att ta hjälp av 
HR för att kompetensutveckla ledarna i dessa frågor. 
      Den rådande okunskapen och den otydliga ansvarsfördelningen kan vara anledningar till 
att flera av ledarna inte tycker att det hälsofrämjande arbetet inte är deras ansvar.  Samtidigt 
ser ledarna som deras uppgift att verka för att ge medarbetarna de bästa möjliga 
förutsättningarna för att de ska kunna göra ett bra arbete vilket överensstämmer med det 
hälsofrämjande ledarskapet. Här märks det att båda organisationerna behöver arbeta med den 
rådande otydligheten gällande vem som bär ansvaret kring hälsofrämjande frågor. 
      Majoriteten av ledarna var internrekryterade och flera gick in i ledarrollen utan att aktivt 
ha velat bli ledare från början. Att bli ledare har för flera av dem att göra med utveckling och 
det finns inte så många vägar att gå om man vill utvecklas. Majoriteten av ledarna har inte 
haft ledarskapsfokus i sina utbildningar. Resultatet skulle möjligtvis skilja sig om liknande 
undersökning genomfördes på ledare som har utbildning i hälsofrämjande ledarskap. 
      Organisationer har inte råd att inte arbeta hälsofrämjande då bristande engagemang leder 
till sämre prestationer och sjukskrivningar innebär ett bortfall av medarbetare som måste 
ersättas med vikarie eller inhyrd personal vilket är kostsamt. De båda organisationerna bör än 
mer sträva efter ett hälsofrämjande klimat för samtliga inom organisationerna för att på det 
viset uppnå välbefinnande samt effektivitet och lönsamhet. Utbildningsinsatser kring 
hälsofrämjande arbete och ledarskap bör prioriteras i båda organisationerna. 
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Managers perceptions of health-promoting leadership and resources 
that promote their health 

 
Sofie Jansson 

 
Health promotion leadership is complex and includes promoting 
health in the workplace. The study focuses on the salutogenetic 
perspective, health promotion, work-related stress, work environment 
legislation and leadership theories that can be linked to health 
promotion leadership. This study aims to investigate if leaders have 
knowledge about health-promoting leadership and access to resources 
that are health promoting. Eleven leaders from two organizations 
participated. Semi-structured interviews were conducted thematised 
through meaningful concentrator. The analysis showed several 
recurring statements amongst a majority of the respondents which 
were that the leaders did not view themselves as health- promoting 
leaders and their focus were on physical working environment rather 
than psychological. The perception of responsibility in the matter was 
unclear in both organizations and the leaders generally lacked 
knowledge of health promotion leadership while having access to 
health promoting resources.  
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