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Abstrakt  

Bakgrund: Ett ledarskapsengagemang är viktigt i den systematiska 

utvecklingen för den fysiska, psykiska och psykosociala arbetsmiljön.  

Hälsofrämjande ledarskap inom organisationer är ett ledarskap där 

man arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur. En god 

arbetsmiljö sker genom att begränsa riskerna och utveckla de positiva 

effekterna. Att känna stöd från arbetskamrater och arbetsledare är 

viktigt för den anställdes hälsa. Arbetsplatsen är den mest utvecklade 

arenan då det gäller att förebygga insatser som är direkt 

arbetsrelaterade. Målområde 4 arbetar med att främja hälsa i 

arbetslivet. En arbetsplats som har ett hälsofrämjande förhållningssätt, 

har lättare att hantera stressiga situationer. Vilket också ger en mer 

effektiv och hållbar utveckling. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka hur enhetschefen inom primärvården upplever att de 

tillämpar ett hälsofrämjande ledarskap. Metod: För att få svar på 

syftet med studien valdes en kvalitativ metod. Fyra semistrukturerade 

intervjuer genomfördes inom Landstingets primärvård i 

Mellansverige. Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att enhetscheferna upplever 

att de arbetar utefter ett individuellt anpassat förhållningssätt till 

medarbetarna. Enhetscheferna upplever att de arbetar för 

medarbetarnas deltagande och dess självständighet. Resultatet visar 

också att arbetsglädje och kommunikation är viktiga komponenter för 

en fungerande arbetsplats enligt enhetschefens upplevelse. Slutsats: 

Enhetscheferna inom organisationen visar både ett medvetet men 

också ett omedvetet sätt att tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap. 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande ledarskap, Hälsofrämjande arbete, 

Arbetsmiljö, Salutogent ledarskap och KASAM 
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1. Bakgrund 

1.1 Hälsa och hälsofrämjande arbete 

År 1948 grundades World Health Organization (WHO). Organisationen styr och 

samordnar globala folkhälsofrågor. World Health Organization ser inte hälsa som 

enbart frånvaro av sjukdom, utan även om ett fullständigt välbefinnande (World 

Health Organization, 2007). WHO:s definition av begreppet hälsa är den mest 

kända hälsodefinitionen: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet” (WHO, 1998).  

Folkhälsomyndigheten (2009) beskriver att bästa möjliga hälsa är en mänsklig 

rättighet och att hälsa samtidigt är en viktig drivkraft för social och ekonomisk 

utveckling. De menar att hälsofrämjande planeringsunderlag idag är för få, och att 

det behövs tydligare verktyg som kan visa på analyser av samhällsekonomiska 

effekter från folkhälsoinsatser. Folkhälsomyndigheten (2009) och Holmqvist 

(2009) menar att hälsofrämjande arbetsplatser kommer att vara en förutsättning 

för att gynna så väl folkhälsan som hela organisationen samt samhällsekonomin 

(Folkhälsomyndigheten, 2009; Holmqvist, 2009). Statens folkhälsoinstitut (2010) 

presenterar de elva målområden som beslutats av riksdagen, dessa är vägledande 

för folkhälsoarbetet nationellt, regionalt och lokalt i samhället. De elva 

målområdena är inriktade på de viktigaste bestämningsfaktorerna för hälsan, alltså 

de viktigaste faktorerna som påverkar hur befolkningens hälsotillstånd utvecklas. 

Hälsa i arbetslivet är ett av de elva och är målområde fyra (FHI, 2010).  

1.2 Målområde 4, Hälsa i arbetslivet 

Målområde fyra inom folkhälsopolitiken är inriktad på hälsa i arbetslivet. 

Arbetsplatsen är den mest utvecklade arenan då det gäller att förebygga insatser 

som är direkt arbetsrelaterade faktorer och hälsorelaterade levnadsvanor. 

Målområde fyra arbetar också med att främja hälsa i arbetslivet (FHI, 2010). Att 

känna stöd från arbetskamrater och arbetsledare är viktigt för den anställdes hälsa. 

Psykiskt ansträngande arbete är vanligt bland både män och kvinnor inom 

Landstinget, och i andra yrken där man också arbetar mycket med människor 
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(FHI, 2010). I Folkhälsopolitisk rapport 2005 redovisades att det fanns ett 

utvecklingsbehov inom psykosociala arbetsmiljöfaktorer, vidareutveckling av 

företagshälsovårdens roll samt ökad forskning och utvärdering av insatser kring 

hälsa och arbetsmiljö. Åtgärder har vidtagits för att påverka normer, lagar, 

värderingar, arbetsmiljöförhållanden samt attityder och beteenden för att förbättra 

hälsan i arbetslivet. Men fortfarande har flera av förslagen från 2005 dock inte 

genomförts fullt ut och heller inte utvärderats tillräckligt väl (FHI, 2010). Faktorer 

som behöver påverkas genom framtida åtgärder inom målområde 4 är: 1) 

Baspaketet, som också är det mest prioriterade av åtgärderna; Utveckla 

indikatorer för att följa upp hälsa i arbetslivet; Öka implementeringen av modeller 

för att skapa hälsofrämjande organisationer, och 2) Tilläggspaket, som syftar till 

att utveckla företagshälsovårdens roll för ökad hälsa i arbetslivet (FHI, 2010). 

Regeringen (2009/10) har presenterat en förnyad arbetsmiljöpolitik med en 

nationell handlingsplan som är avsedd att gälla under 2010-2015, skrivelsen är 

överlämnad till riksdagen. Den nationella handlingsplanen ska genom att lyfta 

fram strategiskt prioriterade områden och kopplade insatser utgöra en grund för 

arbetsmiljöarbetet under de närmsta fem åren. Arbetsmiljöinsatserna ska bidra till 

att öka inträde i arbetslivet och bryta utanförskapet. Det ska fortsatt handla om att 

arbetsmiljön ska vara utvecklande och bidra till hälsa. Synliggöra arbetsmiljön 

som framgångsfaktor och konkurrensmedel. Medvetenheten och kunskapen om 

arbetsmiljöns betydelse måste öka och vara väl spridd. Reglerna ska vara så enkla 

och begripliga som möjligt (Regeringen 2009/10:248).  

1.3 Hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt 

Människan utsätts dagligen för yttre faktorer som påverkar våra liv. Dessa består 

av både frisk- och riskfaktorer, där friskfaktorer kan bestå av goda matvanor, 

fysisk aktivitet, socialt nätverk och meningsfull fritid, vilket bidrar till att hälsan 

förbättras. Medan riskfaktorer exempelvis kan bestå av dåliga levnadsvanor som 

tobaksbruk, alkoholmissbruk, fysisk inaktivitet vilket också försämrar hälsan 

(Dahlgren & Whitehead, 1991). För att förhindra uppkomst av eller för att 

påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska problem eller sociala problem kan 

förebyggande åtgärder vara aktuella. Medan avseende åtgärder för att stärka eller 

bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande kan 

hälsofrämjande åtgärder vara aktuella (WHO, 1998). Stress på arbetsplatsen är 
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också en stor hälsorisk, och för att minska stressen menar Baime, Wolever, 

McCabe, Fekete, Bobinet, Mackenzie och Kusnick (2012) att mindfulness och 

yoga minskar sömnsvårigheter och den upplevda stressen (Baime et al., 2012). 

Även om främja och förebygga kan överlappa varandra skiljer de sig åt i termer 

av sin målsättning. För att tydliggöra dess skillnader visar Menckel och Österblom 

(2000) några exempel i figur 1.  

Hälsofrämjande: 

• Utveckla ett engagemang i arbetet 

• Stärka den upplevda kvalitén i arbetet 

• Möjliggöra ett emotionellt 

välbefinnande 

• Erbjuda ett stödjande socialt klimat 

Förebyggande: 

• Avvärja fysiska och mentala 

hälsoproblem 

• Minska riskfaktorer för ohälsa 

• Skydda från hälsofaror 

• Bygga upp hälsa/rehabilitering 

Figur 1. Hälsofrämjande och förebyggande. 

1.4 Arbetsmiljölagen 

Enligt arbetsmiljöverket (2012) skapas en god arbetsmiljö genom att begränsa 

riskerna och utveckla de positiva effekterna, att tillföra positiva faktorer som gott 

ledarskap, att ge medarbetare makt och inflytande över sitt arbete, att 

kommunikationen är god och att arbetsplatsen genomsyras av gemensamma 

värderingar (Arbetsmiljöverket, 2012). Att arbeta hälsofrämjande är ett 

gemensamt ansvar på arbetsplatsen, och enligt arbetsmiljölagen (2011) finns det 

regler och skyldigheter för arbetsgivare och skyddsansvariga då det gäller att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet (Arbetsmiljölagen, 2011). 

1.5 Hälsofrämjande arbetsplatser  

Holmqvist (2009) menar att begreppet hälsofrämjande är ett viktigt strategiskt 

arbetssätt där företag och arbetsgivare försöker agera socialt ansvar som vidare 

ska generera social förbättring hos de anställda. Företagens sociala ansvar är en 

inspirerande, utmanande, och strategiskt viktig utveckling som dessutom håller på 

att bli en allt viktigare prioritering för företag av alla storlekar och typer. Hälsa 

och säkerhet i arbetet är en viktig del av företagens sociala ansvar. De måste 

marknadsföra en positiv bild för allmänheten och även för potentiella 

medarbetare, samt för investerare. I detta avseende är hälsa och säkerhet en viktig 

dimension av företagens sociala ansvar. Aktiviteter för att främja medarbetarnas 
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hälsa inkluderar hälsoprofiler där anställdas livsstil screenas av professionella 

hälsoprogram. Särskilt viktigt är de anställdas sömn, matvanor och motion menar 

Holmqvist (2009). Genom ett hälsofrämjande arbete finns det förutsättningar att 

hantera omständigheter som stress, utbrändhet och andra hälsoproblem som är 

relaterade till arbetet. Genom ett hälsofrämjande arbete kan arbetsgivare bidra till 

de anställdas individuella hälsa och välbefinnande. Holmqvist (2009) menar också 

att trivsel på arbetsplatsen genererar ett förbättrat ansvarstagande inom 

organisationen (Holmqvist, 2009). Lok och Crawford (2004) och Wilhelmsson, 

Åkerlind, Faresjö och Ek (1999) menar att för att få arbetstillfredsställelse inom 

en organisation krävs ett ledarskap som har förmåga att skapa struktur och har en 

stödjande kultur där det finns en balans mellan återhämtning och socialt stöd i 

arbetet samt känsla över kontroll och kvalitet i sina arbetsuppgifter (Lok & 

Crawford, 2004; Wilhelmsson, Åkerlind, Faresjö & Ek, 1999). Motion är 

någonting som Kuoppala, Lamminpää och Husman (2008) menar är av betydelse 

för hälsan och det totala välbefinnandet. En verksamhet som främjar hälsosam 

livsstil och ergonomi minskar sjukfrånvaron samt ger en positiv effekt på det 

psykiska måendet (Kuoppala, Lamminpää & Husman, 2008). Då det finns så stora 

skillnader i vad som är en god hälsofrämjande arbetsplats kan en utvärdering inom 

organisationen vara till hjälp. En utvärdering gör det möjligt för samtliga att delta 

och finna engagemang. Utvärderingsresultatet visar vad som förväntas och vad 

man ska sträva efter och utveckla för arbetsplatsen (Harden, Peersman, Oliver, 

Mauthner & Oakley, 1999). Samverkan mellan olika aktörer och intressenter, 

både inom och utanför arbetsplatsen, har rekommenderats som en viktig strategi 

för utvecklingen av hälsofrämjande arbetsplatser. Det har också visat sig vara 

positivt att organisera samarbetet i liten skala från början, vilket ger möjligheter 

för de deltagande individerna och organisationerna att lära sig att samarbeta och 

utveckla tillit till varandra innan den genomförs i en större skala menar Eriksson 

(2011). En arbetsplats som har ett hälsofrämjande förhållningssätt, har lättare att 

hantera stressiga situationer, vilket också ger en mer effektiv och hållbar 

utveckling menar Noblet och LaMontagne (2006).  
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1.6 Hälsofrämjande ledarskap  

Definitionen av ett hälsofrämjande ledarskap inom organisationer menar Eriksson 

(2011) är ett ledarskap där man arbetar för att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplatskultur. En sådan arbetsplatskultur består av värderingar som ger 

uppmuntran, inspiration och motivation till de anställda att gemensamt delta för 

att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Vidare menar Eriksson (2011) att det 

är viktigt med ett ledarskapsengagemang i den systematiska utvecklingen för den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön (Eriksson, 2011). Menckel och Österblom 

(2000) menar att ett ledarskap kan se olika ut beroende på olika förutsättningar då 

det gäller att främja en god hälsa på arbetsplatser. Det finns fyra olika mönster där 

samtliga strategier kan läras in, utvecklas och förbättras av alla, inte bara ledare: 

Det demokratiska ledarskapet kännetecknas av fyra hörnstenar: konsideration 

(intresse för medarbetarna), strukturering (stödjande planering), delegering och 

participation. I det situationsanpassade ledarskapet handlar det om att frigöra de 

resurser som för tillfället är tillgängliga: ansvar, arbetsengagemang och 

kreativitet. Det auktoritativa ledarskapet bygger på personegenskaper hos ledaren 

som möjliggör ett auktoritativt förhållningssätt, och inger tillförlitlighet inför 

medarbetarna. I det förändringsinriktade ledarskapet poängteras ledarens förmåga 

att skapa visioner och att ta risker samt acceptera nya idéer (Menckel & 

Österblom 2008). Witte (1993) menar att en ledare med en demokratisk ledarstil 

använder sig i störst utsträckning av ett hälsofrämjande arbetssätt eller har planer 

på att införa ett hälsofrämjande arbetssätt för framtida planer (Witte, 1993).  Ett 

positivt arbetsklimat med öppen kommunikation där arbetsledaren arbetar 

strategiskt är betydande faktorer då det gäller trivsel och minskad sjukfrånvaro. 

Feedback, respekt och förtroende är också avgörande friskfaktorer i ett 

hälsofrämjande ledarskap. Arbetet består inte sällan av olika förändringar och då 

en arbetsledare tydligt visar vilka mål gruppen ska samarbeta och delta i, ökar 

också frisknärvaron (Dellve, Skagert & Vilheimsson, 2007). Ett ledarskap inriktad 

på att utveckla och aktivt främja en kultur och en struktur inom organisationen, 

där de anställda har en hög grad av kontroll över dess arbetssituation. Det innebär 

stora möjligheter till personlig utveckling och ansvar samt god kamratskap. 

Samtidigt som det medför en låg sjukfrånvaro (Eriksson, 2011). Det finns många 

indikationer på vikten av hälsofrämjande ledarskap, men mycket få studier har 

http://eurpub.oxfordjournals.org/search?author1=Lotta+Dellve&sortspec=date&submit=Submit
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undersökt detta ledarskap och det finns ingen enighet om definitionen av 

begreppet. Men Eriksson (2011) menar att ett hälsofrämjande ledarskap till stor 

del kan beskrivas på samma sätt som bra strukturerat och positivt ledarskap. Hon 

menar att det verkar som om begreppet hälsofrämjande ledarskap används ofta för 

att koppla idéer om ett gott ledarskap till medarbetarnas hälsa. Organisatoriska 

mål och trender kan också påverka motiv och förutsättningar för utvecklingen av 

ett hälsofrämjande ledarskap. Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att det är en 

viktig uppgift för cheferna att initiera och stödja åtgärder för att främja hälsa och 

arbetstillfredsställelse hos de anställda. Att stödja och motivera enskilda 

medarbetare med betoning på psykosociala aspekter, inklusive attityder och 

beteenden hos chefer gentemot de anställda. För att utveckla en hälsofrämjande 

arbetsplats finns också en vidare syn som betonar ansvar hos cheferna för att 

utveckla en hälsosam fysisk och psykosocial arbetsmiljö. För att en 

hälsofrämjande arbetsplats ska fungera kräver det också att den enskilda chefen 

får stöd i sitt ledarskap. Det finns ensamma och utmanande aspekter i ledarskapets 

roll som måste beaktas i utvecklingen av det hälsofrämjande ledarskapet 

(Eriksson, 2011).  

1.7 Salutogent ledarskap  

Antonovsky, en internationellt känd och högre respekterad medicinsk sociolog 

och professor inom folkhälsan som mest är känd för sin teori om känsla av 

sammanhang, KASAM med sina tre delområden, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, dessa beskrivs som människans motståndskraft (Antonovsky, 

1991).  Ett salutogent synsätt förhåller sig till vad som håller människan frisk, och 

hur människan handskas med yttre faktorer som bidrar till en bättre hälsa, till 

skillnad från det sjuka (patogenes) som utgångspunkt (Antonovsky, 1991). Ryff, 

Singer och Didenberg (2004) menar att Antonovskys teori visar att friska 

individer upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som en känsla 

av sammanhang, vilket kan jämföras med begreppet positiv hälsa där upplevelser 

av välbefinnande som sannolikt kan bidra till en minskad biologisk risk för 

sjukdom. Med välbefinnande menas tillexempel självutveckling, personlig 

utveckling och målmedvetet engagemang menar Ryff, Singer och Didenberg 

(2004). Begriplighet står för förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika 

händelser. Hanterbarhet står för förmåga att möta och hantera dessa händelser 
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utan att bli offer för omständigheter. Meningsfullhet står för delaktighet och 

känsla av att kunna påverka situationen, att se en mening med det hela 

(Antonovsky, 1991). Eftersom ett ledarskap också ska bidra till att människor mår 

bra och fungerar bra i sitt arbete kan denna tankemodell också vägleda i 

ledarskapet. Ledaren ska då fundera över vad som gör situationen begriplig, 

hanterbar och meningsfullhet för varje medarbetare. I det salutogena synsättet 

innebär det att se till de tillgångar och de värden som varje människa har, för det 

finns alltid något som är i sin ordning som har ett värde. På så sätt får man en bra 

värdegrund om vad som är viktigt i ledarskapet. Detta sätt har haft stor betydelse 

för att motivera och engagera människor (Collins & Porras, 1994).  Forbech, 

Vinje och Hanson Ausland (2013) beskriver en salutogen närvaro som en känsla 

av att vara behövd, användbar och att man kan tillföra någonting. Att relationen 

har god kvalitet, och att man vill det bästa för varandra. En salutogen närvaro är 

därmed mer än bara en fysisk närvaro, det är också psykiskt, socialt och 

existentiellt. För att infinna en salutogen närvaro som drivkraft ska arbetsledaren 

uppmuntrar medarbetarna att vara delaktig i sitt arbete, ge den drivkraft i den 

aktuella situationen. Tydliggöra målinriktade åtgärder för att bevara och förstärka 

vägen dit. Att själv iaktta, utforska och känna sig bekväm i dess kompetens, gör 

att man blir mottaglig och utvecklar en aktiv behärskning och reflektion av 

situationen. Denna kompetens kallas för upplevd självförmåga (Forbech, Vinje & 

Hanson Ausland, 2013). Antonovsky (1991) beskriver att en upplevd 

självförmåga ligger närmare till hands för personer med stark KASAM att välja 

att gå in i situationer eftersom de inte känner att det framkallar spänning i negativ 

bemärkelse. Personer med stark KASAM upplever stressorer som ofarligare än 

personer med svag KASAM menar Antonovsky (1991). Cilliers (2011) beskriver 

att i en organisation där medarbetarna inte tillåts vara delaktiga, har medarbetarna 

lättare att skylla ifrån sig problem relaterade till arbetsplatsen. De skapar dålig 

stämning som vidare ger ringar på vattnet och sprider sig genom hela 

organisationen. Om en organisation och ledning istället låter medarbetarna ha ett 

större inflytande i organisationen och känna sig delaktiga, samt om organisationen 

använder de interna resurser som finns och stöder medarbetaren till en 

motiverande självständighet, ökar arbetsglädjen och upplevelsen av självförmåga. 

På samma sätt som den negativa spiralen kommer den positiva spiralen att sprida 

sig, utan att vara påtvingat (Cilliers, 2011).  
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1.8 Arbetsledare inom offentlig verksamhet  

Att vara en arbetsledare inom en offentlig verksamhet i vår tid, är att vara en 

ledare i ständig förändring och utveckling. Ledaren själv har mycket krav att 

uppfylla som att strukturera uppgifter och stabilisera personalsituationer samt 

upprätthålla förtroende och förväntningar inom både högre och lägre nivåer inom 

organisationen. De ska stödja och uppmuntra de anställda i syfte att minska stress 

på arbetsplatsen, vilket kan leda till att arbetsledaren själv kan känna sig frustrerad 

och ensam i sin egna arbetsrelaterade stress (Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette & 

Ahlborg, 2008). Stress kan vara svårt att dölja och det kan smitta av sig bland 

medarbetare och ledare, vilket leder till en negativ spiral. På samma sätt smittar 

positiv arbetsglädje av sig inom organisationen. Beröm och feedback kan ses som 

en färskvara och det går inte att buffra och upprätthålla det för att hantera den 

negativa stressen. Samtidigt går det inte heller att skydda medarbetarna från 

stressen, det gäller att hitta en strategi som fungerar för respektive arbetsplats.  

Arbetsledarens beteende och inställning har en avgörande roll över 

arbetstillfredsställelsen inom organisationen (Bono, Folders, Vinston & Muros, 

2007).  

1.9 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att arbetsledaren har ett ansvar mot medarbetarnas hälsa 

och arbetsmiljö inom organisationen, och att ledarskapet påverkar de anställdas 

hälsa (Kuoppala, Lamminpää & Husman, 2008). Vidare visar tidigare studier att 

det rent ekonomiskt ger positiva effekter av att arbeta hälsofrämjande, eftersom 

det genererar en minskad sjukfrånvaro samt ger en positiv effekt på det psykiska 

måendet (Holmqvist, 2009; Eriksson, 2011; Witte, 1993). Att vara arbetsledare 

inom offentlig sektor har visat sig vara en stor uppgift med höga krav från både 

högre och lägre nivåer, och om en hälsofrämjande arbetsplats ska fungera kräver 

det också att den enskilda chefen får stöd i sitt ledarskap (Skagert, Dellve, Eklöf, 

Pousette & Ahlborg, 2008). Vad som däremot inte har diskuterats i samma 

utsträckning är hur enhetschefen inom primärvården upplever att de tillämpar ett 

hälsofrämjande arbetssätt.   
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefen inom primärvården upplever 

att de tillämpar ett hälsofrämjande ledarskap. 

3. Metod  

3.1 Metodval 

För att få svar på syftet med studien valdes en kvalitativ metod. Malterud (2009) 

beskriver att den kvalitativa metoden med fördel kan användas då man vill 

undersöka individers upplevelse (Malterud, 2009). På det sättet kommer forskaren 

närmare sina respondenter i den levda vardagsvärlden. Det innebär att studien är 

induktiv, där forskaren utgår från empiri för att vidare koppla ihop det med teori 

(Bryman, 2011). Intervjun upplevs ungefär som ett vanligt samtal men med en 

professionell forskningsteknik som svarar för forskningsfrågan menar Kvale och 

Brinkmann (2009). Malterud (2009) förklarar att den kvalitativa metoden 

inkluderar att systematiskt samla in textmaterial från observationer eller 

intervjuer. Vilka denna studies resultat baseras på.  

3.2 Urval och genomförande 

För att få tillgång till enhetschefernas upplevelser av sitt ledarskap, har ett 

målinriktat urval används. Med ett målinriktat urval menas att forskaren gör sitt 

urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för syftet och 

problemformuleringen Bryman (2011). Respektive verksamhetschef kontaktades 

för att forskaren skulle få tillåtelse att kontakta enhetscheferna. Efter dess 

godkännande skickade forskaren ut informationsbrev samt samtyckesblankett till 

de fyra enhetscheferna, (se bilaga 1) och samtliga inbjudna tackade ja till en 

intervju. Respondenterna hade som minst två års erfarenhet som enhetschef. I det 

utskickade informationsbrevet informerades respondenterna om att 

intervjutillfället skulle spelas in med hjälp av en diktafon (se bilaga 1). Alla som 

kontaktades accepterade också att intervjuerna spelades in. Bryman (2011) 

beskriver vikten av att få en förståelse över vad respondenterna säger och på 

vilket sätt dem säger det. En diktafon är ett stort hjälpmedel i processen (Bryman, 

2011). Att göra omfattande anteckningar under en intervju kan också vara rent 

distraherande och störa ett fritt samtalsflöde menar Kvale och Brinkmann (2009). 

Forskaren testade diktafonen inför varje intervju för att se att den fungerade väl. 
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Malterud (2009) beskriver att utrustningen ska kontrolleras och även ta reda på 

hur utrustningen ska placeras för att ljudet ska återges på bästa sätt. Vidare 

avtalades en överrenskommen tid och plats för intervjutillfället. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) är arbetsplatsen en naturlig anknuten miljö för 

intervjuer som handlar om arbetsplatser och organisationer. Intervjuerna hölls i 

enskilda arbetsrum och samtalsrum på arbetsplatsen, för att skapa en lugn och 

trivsam intervju i naturlig miljö. Syftet med studien var att deltagarna skulle delge 

hur de upplever sitt ledarskap, vilket relaterar till arbetsplatsen i dess naturliga 

miljö. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det blir minst känsligt om 

intervjun är anknuten till arbetsplatsen. Den avtalade tiden begränsades till 60 

min, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar är en ungefärlig 

normaltid för en intervju.  

3.3 Intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer har används vid studien. En intervjuguide 

utformades (se bilaga 2) i teman, som enligt Bryman (2009) ska vara relevanta för 

syftet med studien (Bryman, 2009). Intervjuguiden bestod därför av teman som 

skulle svara för syftet med studien. Dessa teman bestod av inledande frågor, 

frågor om ledarskap, frågor om hälsofrämjande ledarskap och avslutande frågor. 

Intervjuguidens frågor utformades korta och enkla för att ge ett utrymme för varje 

respondent att själv tolka och ge det svar som stämde in för dem (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vidare att inledande 

frågor, uppföljningsfrågor, sonderade frågor, indirekta frågor som viktiga verktyg 

för forskaren för att vara flexibel utifrån varje enskild respondents utförliga 

beskrivande. Vidare menar dem att det också kan vara till hjälp för att få 

respondenterna att fokusera och inte sväva ut ur temat samt återkoppling till 

respondenterna för att bekräfta sina intryck. Genom att låta intervjun även bestå 

av tystnad ger det respondenten utrymme att reflektera och driva intervjun vidare 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren genomförde intervjuerna enligt Kvale och 

Brinkmanns (2009) beskrivning.  

3.4 Dataanalys 

En induktiv innehållsanalys användes, vilket innebär att en viss tolkning görs av 

forskaren utan att analysera på djupet (Graneheim & Lundman, 2004). Efter varje 

intervju lyssnade forskaren själv genom och transkriberade texten innan nästa 
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intervjutillfälle. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det är en bra 

strategi att varva intervju och analys. Forskaren har också därefter lyssnat genom 

det inspelade materialet flera gånger för att lägga märke till tonfall, pauser, skratt 

och annat som är avgörande i analysen (Kvale & Brinkmann, 2009; Malterud, 

2009). Att forskaren själv bearbetar materialet anses stärka analysmaterialtes 

validitet (Malterud 2009). Forskaren inledde en textnära läsning av samtliga 

transkriberade intervjuer för att få en överblick av vad respondenterna har svarat. 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av fyra centrala steg, (se figur 2) 

plocka ut relevanta meningsbärande enheter, kondensera meningsenheterna, skapa 

koder, subkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2003). I ett tidigt 

skede i analysprocessen skaffade sig forskaren en uppfattning om hur materialet 

fördelade sig i förhållande till syftet (Malterud, 2009). En innehållsanalys består i 

att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehållet. Texten från de genomförda intervjuerna analyserades, och de delar 

som svarar för syftet plockades ut i form av meningsbärande enheter. Vidare 

komprimerades de meningsbärande enheterna till kondenserad mening som sedan 

bildade koder och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande 

enheter plockades ut från texten som tillhörde studiens syfte och 

problemformulering. Det material som inte plockades ut sparades för sig och 

granskades senare i processen för att kontrollera så att forskaren inte hade missat 

något väsentligt. De meningsbärande enheterna kondenserades i två steg; 

kondenserad meningsenhet och kod för att sedan kategorisera dessa koder till 

subkategorier och kategorier. Forskaren har gått tillbaka till texten samt lyssnat 

ytterligare på de inspelade intervjuerna för att säkerställa subkategorierna (Kvale 

och Brinkmann, 2009). De bidrog till tre kategorier enligt Garneheim och 

Lundmans (2003) analysteori (se figur 3). Innehållsanalysen kontrollerades av 

forskarens handledare.  
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Men jag tror att det är 

den psykiska hälsan 

som jag mest kan 
påverka, och där 

försöker jag verkligen 

fånga upp och lyssna, 
söka eller fråga efter 

signaler för att alla ska 

må bra. En del säger att 
man kan inte gå runt på 

ett jobb och tro att allt 

ska bli bra med lite tjo 
och tjim med ett leende 

men det ger 

arbetsglädje och det är 
en stor givande faktor 

att man känner 

arbetsglädje. Jag tror 
att man kan göra 

underverk då, utan att 

det kostar på för 
mycket på en. Men om 

man inte trivs på jobbet 

och måste göra några 
extra saker då kostar 

det på jättemycket. Så 

jag tror att arbetsglädje 
är jätte jätte viktigt. 

Absolut.   

Men jag tror att det är 

den psykiska hälsan 

som jag mest kan 
påverka, och där 

försöker jag verkligen 

fånga upp och lyssna, 
söka eller fråga efter 

signaler för att alla ska 

må bra. En del säger att 
man kan inte gå runt på 

ett jobb och tro att allt 

ska bli bra med lite tjo 
och tjim med ett leende 

men det ger 

arbetsglädje och det är 
en stor givande faktor 

att man känner 

arbetsglädje. Jag tror 
att man kan göra 

underverk då, utan att 

det kostar på för 
mycket på en. 
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Tillstånd 

 

Jag upplever att jag 
tänker hälsofrämjande 

och just med den 

psykiska hälsan för det 
är den jag går mycket 

på. Jag har ju kollegor 

som inte alls tänker 
lika. Jag tycker att jag 

är öppen för att alla ska 

ha det bra, jag vill 
verkligen att alla ska 

må bra för vi är så 

otroligt många timmar 
på arbetet av våra liv. 

Då måste det kännas 

bra i grupp och 
individuellt.   

Jag tycker att jag är 
öppen för att alla ska 

ha det bra, jag vill 

verkligen att alla ska 
må bra för vi är så 

otroligt många timmar 

på arbetet av våra liv. 
Då måste det kännas 

bra i grupp och 

individuellt.   

Jag tror att alla är 

väldigt väl medvetna, 

just för att vi ska ju 
jobba så 

hälsofrämjande mot 
patienterna och då tror 

jag att kunskapen 

finns. Sen om vi är lika 
duktiga på att applicera 

det på oss själva det 

vet jag inte. Men jag 
upplever nog att de 

allra flesta har en 

väldigt aktiv fritid. Att 
man motionerar ute i 

naturen eller så, det 

märks när vi sitter och 
pratar på fika rasten. 

Det är också en sådan 

sak som man kanske 
inte tänker på. Bara att 

sitta på fikarasterna 

och prata om det man 
har gjort i helgen 

smittar av sig. Bara 

sådana små saker. 

Vi ska ju jobba så 

hälsofrämjande mot 

patienterna och då tror 
jag att kunskapen 

finns. Sen om vi är lika 
duktiga på att applicera 

det på oss själva det vet 

jag inte. Men jag 
upplever nog att de 

allra flesta har en 

väldigt aktiv fritid. 
Bara att sitta på 

fikarasterna och prata 

om det man har gjort i 
helgen smittar av sig. 

Bara sådana små saker. 

Inflytande 

smittar av sig 

(levnadsvanor) 

Överför omedvetet 

känslor på varandra 

Figur 2. Innehållsanalys.  
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3.5 Etiska principer  

Malterud (2009) förklarar vikten av att forskaren känner till de krav som etiska 

riktlinjer och lagstiftningen ställer på forskning som omfattar människor. Bryman 

(2011) menar för att uppnå en etiskt godkänd studie ska studien baseras på fyra 

etiska krav då det gäller svensk forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Följande etiska krav 

har följts av forskaren: Informationskravet – Forskaren informerade 

respondenterna om det aktuella syftet. Respondenterna informerades om att dess 

deltagande var frivilligt och att de hade rätt att hoppa av om de önskade; Samtycke 

– Deltagarna i undersökningen informerades om sin rätt att själv bestämma över 

sin medverkan; Konfidentialitetskravet – Respondenterna informerades om att 

dess personuppgifter skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter förvarades på ett sätt så att obehöriga inte kom åt dem; 

Nyttjandekravet - Information gavs om att alla uppgifter som samlats in enbart 

används vid denna studie och det forskningsändamål som det innebar (Bryman, 

2011).  

4. Resultat 

Studiens resultat visas med tre kategorier som beskriver enhetschefernas 

upplevelse av tillgänglighet, strategi och tillstånd i sitt ledarskap. Kategorierna 

presenteras med hjälp av underkategorier (se figur 3).  

Kategorier Subkategorier 

Tillgänglighet Närvarande 

Ser till individens behov 

Strategi Sändare och mottagare 

Gemensamt ansvar 

Stöd 

Tillstånd Arbetsglädje 

Överför omedvetet känslor 

Ensamhet 

Figur 3. Kategorier och subkategorier.  
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4.1 Tillgänglighet  

I studien framgick det att det är viktigt för ledarskapet att de är tillgängliga för 

sina medarbetare ute i verksamheten. Enhetscheferna upplever att ett väl 

fungerande sätt är att samla personalen några minuter varje morgon för att gå 

genom dagens händelser tillsammans vid en morgonsamling. Att på så sätt vara 

tillgänglig för personalen och fånga upp medarbetarna, vilket enhetscheferna 

upplever vara ett bra sätt att vara tillgänglig på. De upplever också att 

medarbetarna är medvetna över att det inte är ett kafferep, utan det är en snabb 

översikt över dagen för att sedan gå ut i verksamheten och arbeta med patienterna. 

Tillgänglighet kan också uppfattas på olika sätt bland medarbetarna. 

Enhetscheferna försöker vara på plats så mycket som möjligt, med en öppen dörr.  

Enhetscheferna beskriver att de kan känna sig splittrade över att de inte är 

tillgängliga lika ofta som de skulle vilja. Till dess arbetsuppgifter hör också 

mycket administrativt arbete, där de inte är synliga för medarbetarna. 

”Om jag tänker mig att vi ska planera över hur vi ska jobba till hösten och vi 

måste ha en verksamhetsplanering, också kommer dessa avbrott som att någon 

kommer och vill ha hjälp med någonting eller om telefonen ringer osv. Men om 

jag har rödlampan på då är det ingen som knackar på, det är jätteviktigt och det 

fungerar. Men jag måste lära mig att stänga dörren och ha rödlampan på när jag 

sitter och planerar. Men jag vill samtidigt vara tillgänglig. Så då har jag ofta 

dörren öppen eller på glänt och då kommer någon och knackar på, och då är jag 

inte helt ärlig och säger att de kan återkomma om en timma utan jag säger att det 

går bra”. IP1. 

4.1.1 Närvarande 

När enhetscheferna är närvarande i verksamheten upplever de att ett bra sätt är att 

vara lyhörd och observant över vad som händer i gruppen. På så sätt upplever de 

att de snabbt kan ingripa om någon är i behov av det. De förklarar att små 

problem lätt kan bli stora om man inte reder ut dem med desamma. 

Enhetscheferna upplever att det är viktigt för verksamheten att de är synliga i 

verksamheten. Genom att kontinuerligt gå runt i huset förklarar enhetscheferna att 

det ibland är lättare för medarbetarna att ställa spontana frågor, när de är i sin 

vardagliga arbetssituation. Enhetscheferna upplever att de undviker att boka in 

möten vissa dagar för att det ska finnas utrymme för att vara synlig i 

verksamheten. Enhetscheferna upplever också att de skulle kunna göra ett bättre 

ledarskap om de kunde vara mer närvarande.  
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”Jag försöker att inte boka in möten alls på visa dagar i månaden för att kunna 

ha en dag att planera mer och även visa mig mer ute i verksamheten. För det är 

också viktigt att jag syns där ute, att de kan ställa frågorna direkt. Jag försöker 

att gå runt i huset varje vecka för att visa mig och för att vara synlig”. IP 1. 

Enhetscheferna upplever att medarbetarna har olika sätt att se på en närvarande 

chef. Medan en del medarbetare vill träffas rent fysiskt menar andra att en 

närvarande chef är en chef som svarar på mail, telefon eller sms som ett 

komplement till den fysiska närvaron. Enhetscheferna upplever att det är svårt att 

få tiden att räcka till för medarbetarens olika behov. De värnar om sin personal 

och vill att alla ska må bra, men känner sig splittrade över att räcka till. De 

upplever att det inte finns tid till allt.  

4.1.2 Ser till individens behov  

Enhetscheferna upplever att medarbetarsamtalen är en bra grund för en 

handlingsplan att arbeta efter, utifrån medarbetarens behov och helheten av livet. 

De förklarar att det kan vara många saker som ger upphov till olika faktorer även 

utanför arbetet. Enhetscheferna upplever att det är viktigt att hitta en balans som 

är hanterbar.  

”Att fråga medarbetarna vad behöver du, och vad kan jag göra för att underlätta 

för dig. Det är rätt så mycket som man kan göra utan att gå utanför ramen. Det 

kan se lite olika ut, och det känns inte som att det är så stora grejer som man 

behöver göra för att underlätta för medarbetaren. Det gäller bara att hinna med 

att se det”. IP 3.  

”Jag försöker prata med den personen och luska ut vad det kan vara. Det kan ju 

vara så att det ofta är en kombination av stress på jobbet och någonting annat i 

ryggsäcken. Det kan vara svårt att för den här medarbetaren att se att det har 

flera orsaker”. IP 2. 

Enhetscheferna upplever att det kan se lite olika ut från situation och person. 

Ibland räcker det med personlig stöttning och ibland behöver man dra igång 

någonting större menar enhetschefen, vilket exempelvis kan vara 

företagshälsovården. Enhetschefen upplever det viktigt att fånga upp 

medarbetarens behov för att verksamheten ska fungera. Det kan vara så att 

medarbetaren är i behov av att gå ner i tid för en period av olika orsaker. 

Enhetschefen upplever att de möter upp och löser det. Enhetscheferna upplever 

också att de agerar på samma sätt då det gäller kompetensutveckling. Om 

medarbetaren visar intresse över att utvecklas inom sin yrkesram försöker 
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enhetscheferna hitta lösningar för det. De menar att det kan handla om olika 

utbildningar som stress, yoga och mindfulnessutbildningar. Enhetscheferna 

upplever att det förhöjer verksamheten och därför försöker de lösa det i största 

möjliga mån.  

4.2. Strategi 

Enhetscheferna upplever utifrån medarbetarsamtalen och andra underlag att 

medarbetaren är väl medveten om vikten av sina levnadsvanor och återhämtning 

eftersom de pratar med sina patienter om samma ämnen. Samtidigt menar de att 

det ibland finns tillfällen då det har varit svårare för medarbetaren att inse sitt eget 

bästa.  

”Medarbetare som jag ser en risk i vad det gäller friskvård så har jag försökt att 

föreslagit vissa åtgärder. Men det kan ju vara lite svårt om man inte har den 

insikten, men jag brukar i alla fall så ett frö”. IP 3.  

Enhetscheferna upplever att det inte finns en tillräckligt utvecklad strategi för att 

arbeta hälsofrämjande, men samtidigt upplever de att det inte är helt främmande 

att utveckla. De upplever att då medarbetaren får hjälp med att strukturera 

arbetsdagen, blir det mindre stressat och splittrat, vilket gör att medarbetarna blir 

lugnare i sin roll.  

”Jag är inte så hälsofrämjande. Men det jag gör är att jag pratar om 

återhämtning och att alla måste hitta sin grej, men sådant vet alla som jobbar 

här. Men det är lätt att glömma bort när det gäller sig själva. Men många är 

aktiva på fritiden. Vi ska ju vara experterna, för vi ska ju jobba hälsofrämjande 

mot befolkningen”. IP 4. 

Enhetscheferna upplever att när de har hittat en strategi att förhålla sig till 

fungerar vardagen bättre för både medarbetare och ledarskap. Enhetscheferna 

berättar att det har framgått av medarbetarenkäten att stressen på arbetsplatsen är 

ett problem. Enhetscheferna menar att det är ett problem inom hela landstinget. 

Utifrån det har en prioriteringsordning skapats. Enhetschefen upplever det som att 

det inte bara handlar om resurser, medarbetaren behöver hjälp av enhetschefen 

med en fungerande strategi för att arbeta smartare och effektivare. Enhetscheferna 

upplever det som ett bra sätt att samarbeta. De upplever att det är viktigt att 

medarbetarna går på sina raster för att orka med arbetet, det är någonting som de 

brukar ta upp i olika forum. Enhetscheferna förklarar också att medarbetarna är 
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väldigt stressade över en situation på arbetet där många patienter tycker att det är 

långa väntetider. I det upplever enhetscheferna att det är viktigt att hitta en strategi 

som fungerar där medarbetare och enhetschefen är överrens.  

4.2.1 Sändare och mottagare 

Resultatet visar att kommunikationen är ett verktyg med stor vikt som 

enhetscheferna trycker mycket på. De upplever kommunikationen som det allra 

svåraste men också det allra viktigaste i ledarskapet, och för att ha en fungerande 

verksamhet. Enhetscheferna menar att det är svårt att avgöra när det är rätt läge att 

sända ut och ta emot information. Enhetscheferna upplever sig vara tydlig, rak, 

lojal och ärlig i sitt ledarskap. De menar att det är också viktigt att kunna backa 

när de har gjort något fel. Enhetscheferna upplever också att som chef kan man 

aldrig vara älskad av alla, men det är ändå viktigt med en kommunikation.  

Enhetscheferna tycker det är viktigt med återkoppling och att följa upp inom 

ledarskapet. Någonting som det också uttrycker är att de gärna själv också tar 

emot återkoppling från medarbetaren dock upplever enhetscheferna att det händer 

lite för sällan.  

”Det är lika stort ansvar att jag som sändare är ärlig och att du som tar emot det 

också är ärlig med hur du upplever det. Annars blir det ingen bra kommunikation 

i alla fall. Jag är inte mer än människa heller. Men jag hoppas att de är ärliga 

mot mig och säger när något inte vart bra”. IP 1.  

Enhetscheferna upplever att de har bra dialoger i olika forum med medarbetarna. 

De är också medvetna om att vissa ämnen inte ska tas upp i alla forum, vilket de 

upplever fungerar väl då man strukturerar upp olika träffar. På så sätt blir det 

effektivt för alla menar de.  

”Vi har arbetsmiljö som en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Alla frågor kan 

ju inte heller tas upp i en stor grupp. Men man får tänka så att vissa frågor kan 

tas upp på arbetsplatsträffen eller yrkesträffar. Sen träffas vi ju även kring de 

individuella samtalen, för det är klart att det finns saker som inte fungerar det 

finns det ju alltid”. IP 4.  

 

4.2.2 Gemensamt ansvar  

De upplever att en styrka med ledarskapet är att låta medarbetarna vara delaktiga i 

förändringsprocesser. Enhetscheferna beskriver vidare att det är lättare att ta till 

sig en förändring om man själv är delaktig under och till beslutsfattandet. De vill 
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ha självständiga medarbetare och medarbetarna ska själv känna att de kan ta 

ganska många beslut själva. De upplever att en del klarar av att ta det ansvaret och 

dessa tycker om det och vill ha mer ansvar, medan andra inte kan ta ansvar. 

Samtidigt menar de att det är ett gemensamt ansvar på arbetet och alla har 

förhållningsregler att följa, vissa ansvar kommer även att ligga med i 

löneaspekten. Enhetscheferna uttrycker också att de är medvetna om att de ibland 

gör arbetet själv, istället för att låta någon annan medarbetare hjälpa till. De 

upplever att det finns jättemånga duktiga medarbetare inom verksamheten som 

mycket väl skulle kunna ta reda på hur de tar sig dit om de bara får tiden. 

Enhetscheferna berättar att medarbetarna kan uttrycka att enhetscheferna kan ha 

lite bråttom innan porletten har ramlat ner. De uppger att de är medvetna om det 

och jobbar på att bli bättre på det. 

”Jag vill att alla ska vara delaktiga. Jag hörde en grupp som sa, ja det var 

ordning förr för den förra chefen hon styrde med hela handen. Men sådan ledare 

är inte jag och jag kommer aldrig att bli det, jag är inte den personligheten. Visst 

tar jag beslut, absolut men jag vill göra det under en process för jag vill ha med 

delaktighet från andra. Det tror jag är min styrka för jag tror att det är lättare att 

ta till sig en förändring om man själv är delaktig under och till beslutsfattandet”. 

IP 1.  

4.2.3 Stöd 

Respondenterna upplever att arbetet fungerar genom att finnas tillhands och stödja 

medarbetarna i verksamheten. Det kan handla om olika förhållningssätt eller ett 

nytt tänk att tänka på. Enhetscheferna upplever att de hjälps åt på arbetsplatsen att 

hitta olika lösningar, och många gånger hittar medarbetarna själva lösningarna 

eftersom medarbetarna är på plats och kan sin verksamhet. Men om medarbetarna 

har försökt och de ändå kör fast så upplever enhetscheferna att de finns som stöd.  

”Istället för att känna sig stressad och be om ursäkt och inta en försvarsposition. 

Jag tror det tankesättet underlättar för medarbetarna när de bemöter patienterna. 

Jag tror inte att man inte vågar tänka så om inte chefen säger det. Då behöver 

man känna stöd från chefen och känna att vi är bra som vi är och det har 

genererat väntetider” IP 4.  

Enhetscheferna har ett system som säger till automatiskt via mail vid ett visst 

antal frånvarotillfällen som är bestämt från försäkringskassan, vilket de upplever 

som ett bra system, som en påminnelse. Enhetscheferna upplever att det är viktigt 

att kolla upp korttidsfrånvaron hos medarbetaren med ett samtal. De poängterar att 
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frånvaron kan följa ett mönster så som tillexempel måndager, vilket kan vara ett 

tecken på missbruk. Enhetscheferna upplever att de också tar hjälp av 

företagshälsovården när en medarbetare behöver ytterligare stöd. Medarbetaren 

har rätt att kontakta företagshälsovården utan enhetschefens vetskap då de 

behöver någon utomstående att prata med. Ibland vill medarbetarna också att 

enhetschefen ska delta. I dessa fall upplever enhetscheferna inte att de tar hand om 

medarbetarna, utan att de finns där som stöd och att medarbetarna får ta mycket 

eget ansvar. Det kan också vara så att man kontaktar företagshälsovården vid 

sjukdom eller om något trauma har hänt på arbetsplatsen. Enhetscheferna menar 

att det gäller att fånga alla medarbetare så att de får det som de behöver.  

”Jag frågade företagshälsovården när jag träffade dem om det var något fel på 

min arbetsplats då vi anlitar er så pass ofta, men då sa de att nej du har bara 

fattat det här, du har bara hittat nyckeln att vi finns som en resurs”. IP 1.  

I samband med rehabiliteringsärenden vid långtidssjukskrivningar är det också 

viktigt att finnas som stöd menar enhetscheferna. De upplever genom att skynda 

långsamt i att medarbetaren själv är delaktig, kan enhetschefen ge små uppdrag i 

smyg så att de successivt har ökat fas. Något medarbetaren inte själv har 

uppmärksammat. Enhetscheferna upplever att de har gjort på så sätt när de har 

förstått att medarbetarna har kapaciteten och då upplever enhetschefen att det har 

fungerat jättebra. Enhetscheferna upplever sig samtidigt att då det inte har 

fungerat bra, har man tagit bort de uppgifter som inte fungerat och istället hittat 

andra lösningar. 

4.3 Tillstånd 

Enhetscheferna upplever att medarbetarna har en stor kompetens, där de lär av 

varandra. De upplever att medarbetarna trivs på arbetsplatsen och att de har stora 

möjligheter. Enhetscheferna upplever också en trivsel då det gäller dem själva, 

men har också svackor ibland. Det är ett tufft uppdrag att vara chef menar de, men 

de upplever också arbetet mycket givande. Enhetscheferna upplever att det är ett 

verktyg som man är tvungen att hitta för att få ihop ett bra privatliv som matchar 

arbetet.  

”Jag har ett jätteroligt jobb. Fantastiskt! Det känns som om jag har en 

verktygslåda med massor av bra verktyg, en stor kompetens och vilja. Vi kan göra 
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nästan vad som helst med vår kompetens. Det här att kunna jobba i ett team och 

ta del av varandras kunskap, ja det är fantastiskt”. IP 3. 

4.3.1 Arbetsglädje 

Enhetscheferna upplever att trivsel på arbetsplatsen och att känna gemenskap är 

viktiga aspekter. De menar att det är en viktig faktor som håller dem friska 

långsiktigt. Enhetscheferna upplever att det finns en god gemenskap inom 

gruppen, både på och utanför arbetsplatsen. Medarbetarna går tillsammans för att 

promenera och äta på luncherna. De träffas och spelar kubb, går på after work 

tillsammans och andra aktiviteter som de planerar in. Ibland är enhetscheferna 

med och ibland inte. Enhetscheferna vill inte att man pratar om jobb på rasterna. 

När någon börjar prata jobb i de situationerna uppger enhetscheferna att de 

försöker säga till att medarbetarna istället kommer förbi kontoret efter fikat om de 

har frågor. Enhetscheferna upplever att det blir roligare så och att alla behöver det.  

”Att ha kul på jobbet och med medarbetare är väldigt viktigt för hälsan tror jag 

och inte kanske bara att vara fysiskt aktiv. Och jag tycker att det fungerar väldigt 

bra här på verksamheten”. IP 4.  

”Allt är inte rosenrött men i grunden ska de känna att här är det roligt att jobba. 

Det är grunden i att hälsofrämja tycker jag”. IP 2. 

4.3.2 Överför omedvetet känslor 

Enhetscheferna upplever att de har ett stort inflytande på medarbetaren. De menar 

att det sker medvetet och omedvetet. De menar att det är otroligt viktigt att tänka 

på vad man säger och vad man gör. Enhetscheferna upplever att det ibland kan 

vara svårt att avgöra varför någonting är som det är. Det kan bero på att chefen 

har sänt ut några signaler och det kan bero på att medarbetarna mår på ett sätt och 

det smittar av sig och vise versa.  

”Som chef så har man otroligt stort inflytande på sina medarbetare oavsett om 

man är medveten om det eller inte. Är jag stressad så blir de stressad och är jag 

lugn och glad och harmonisk så blir de också det. Skulle jag sitta och prata om 

hälsa så tror jag att det skulle påverka mycket”. IP 4.  

4.3.3 Ensamhet 

Studien visade att enhetscheferna själva kan känna sig ensamma utan vardagligt 

stöd. Enhetscheferna upplever att de har stora områden. De förklarade att det 

ibland är svårt att hålla distansen mellan medarbetarna och chefskapet för att det 

inte finns närhet till vardagliga kollegor. Enhetscheferna upplever att det inte alls 
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är bra, men att det tyvärr blir effekten av att vara ensam enhetschef i huset. De 

upplever att de får det stöd som de behöver men inte i vardagen.  De upplever att 

ledarskapsutbildning är till en stor hjälp för att kunna arbeta hälsofrämjande 

”Vad som inte heller är bra i detta är att man ibland kanske tappar distansen 

mellan medarbetarna och mig för att jag själv behöver ventilera och det är inte 

meningen så det är viktigt att tänka på vad man pratar om”. IP 4.  

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion  

Precis som FHI (2010) och arbetsmiljöverket (2012) förordar visar enhetscheferna 

en medvetenhet om att arbetsmiljön påverkar medarbetarens hälsa. 

Enhetscheferna behandlar medarbetarna ödmjukt med individuella behov och stöd 

i arbetslivet. Resultatet visar också att enhetscheferna upplever sig väga in 

faktorer som kan spela in även utanför arbetslivet för att få en helhetssyn. Steel, 

Schmidt och Shultz (2008) belyser också vikten av att nya erfarenheter ger en 

positiv inverkan på livskvaliteten och glädjen. De förklarar vikten av att lägga 

fokus på enskilda åtgärder och personlighet, på samma sätt som enhetschefernas 

upplevelse att medarbetarna behandlas individuellt (Steel, Schmidt & Shultz, 

2008). Vilket också visar att de är på god väg in i ett hälsofrämjande ledarskap, de 

är medvetna om vad som krävs. Men genom ett mer utvecklat strategiskt arbete 

kan de utveckla sitt hälsofrämjande ledarskap ytterligare. I all välmening upplever 

enhetscheferna att återhämtning är en viktig faktor när de uttrycker att det har 

varit stressat på arbetet, och medarbetaren själv måste hitta sin återhämtning som 

den mår bra i. Men det finns också risker i att medarbetaren måste ta ansvar för 

sin egen hälsa. Att förutsätta att varje individ kan välja fritt kan vara ett enkelt sätt 

att se på det menar Menckel och Österblom (2000). Enligt FHI (2010) brister 

folkhälsoarbetet när de menar att flera av förslagen från 2005 fortfarande inte har 

genomförts fullt ut och heller inte utvärderats tillräckligt väl (FHI, 2010). 

Forskaren menar att om målområde fyra är den mest utvecklade arenan genom att 

arbeta både förebyggande och hälsofrämjande finns det ändå mycket som återstår. 

Som högsta prioritet väntar utvärderingar av hälsa i arbetslivet samt en ökad 

implementering för modeller att skapa hälsofrämjande organisationer. Som tillägg 

ska också företagshälsovårdens roll öka för hälsa i arbetslivet. Forskaren anser att 

enhetscheferna i denna studie gör ett fantastiskt arbete. Där de utför ett 
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hälsofrämjande arbete i stora drag. Skulle de få ytterligare stöd i sitt ledarskap 

genom att implementera modeller för hälsofrämjande organisationer samt följa 

upp arbetet så skulle det öka enhetschefernas möjligheter till ett hälsofrämjande 

ledarskap. Företagshälsovården är de redan i kontakt med, och utifrån studien ser 

enhetscheferna dem som en resurs, vilket också är trevligt ur ett 

folkhälsoperspektiv.    

5.1.1 Känsla av sammanhang  

Enhetschefernas förhållningssätt kan liknas med Antonovskys begrepp KASAM 

som ingår i det salutogena förhållningssättet (Antonovsky, 1991). Birkeland 

Nielsen, Matthiesen och Einarsen (2008) menar att en känsla av sammanhang 

(KASAM) kan användas som en skyddande faktor för både stress och mobbing på 

arbetsplatsen.  

5.1.2 Begriplighet: Enligt enhetschefen finns en förståelse bland medarbetarna 

över vad som är hälsosamma levnadsvanor. För vissa kan det vara lättare att råda 

en patient än vad det är att förstå allvaret då det gäller medarbetaren själv. I dessa 

fall då medarbetaren inte har insikten, försöker enhetschefen att prata om 

problemet för att stödja och få medarbetaren att förstå vad det handlar om.  Enligt 

Collins och Porras (1994) menar de att enhetscheferna ska precis som de också 

gör, försöka prata med medarbetarna och få dem till insikt (Collins & Porras, 

1994). 

5.1.3 Hanterbarhet: Enhetschefernas upplevelser är att det finns en stor 

kompetens bland medarbetarna och de lär av varandra. De menar också att det är 

lättare att hantera stressiga situationer för medarbetaren om enhetschefen ger 

direktiv över förhållningssätt och struktur. Att tillexempel ha ett kort morgonmöte 

och prata om vad som händer idag och hur de ska förhålla sig till det är ett bra sätt 

enligt enhetscheferna. Det har också visat sig att om medarbetaren och 

enhetschefen har ett överenskommet gemensamt förhållningssätt gentemot 

patienterna, är det lättare att hantera jobbiga och stressiga situationer som kan 

uppstå i vardagen. Bono, Folders, Vinston och Muros (2007) menar att 

enhetschefen ska hjälpa medarbetarna till att hitta en fungerande strategi i arbetet. 

De menar också att det inte går att undanröja stress helt och hållet men det gäller 
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att hitta ett fungerande arbetssätt att förhålla sig till (Bono, Folders, Vinston & 

Muros, 2007).  

5.1.4 Meningsfullhet: När medarbetarna får vara med och delta i 

förändringsprocesser och beslut som berör arbetsplatsen, tycker enhetschefen att 

det har varit lättare att implementera förnyelser. Peterson, Demerouti, Bergström, 

Åsberg och Nygren (2008) menar att medarbetare som utsätts för stressorer som 

diskriminering och särbehandling på arbetsplatsen har en ökad risk för utbrändhet 

och sjukskrivning. Vidare menar Schmidt (2007) att delaktighet och engagemang 

inte bara har potential att mildra de negativa effekterna av arbetsrelaterad stress, 

utan faktiskt till och med kan eliminera dem (Schmidt, 2007). Vilket stärker 

enhetschefernas upplevelse över att medarbetarna har lättare att ta till sig 

förändringsprocesser genom att delta självständigt. 

5.2 Metoddiskussion  

5.2 1 Metod och genomförande  

Då syftet i studien innefattar respondenternas upplevelse genomfördes intervjuer 

för att få kunskap om ämnet. Forskaren ansåg att utförliga svar ges på bästa sätt 

genom en intervju, där forskaren också fanns tillgänglig för observationer och 

följdfrågor under dialogen. Malterud (2009) menar att intervjuer är en bättre 

tillgång än till exempel enkätundersökningar när det handlar om att fånga någons 

uppfattningar (Malterud, 2009). Av resursmässiga skäl gjordes ingen provintervju 

med en enhetschef inom organisationen. Forskaren valde att inte riskera en 

respondent i form av en provintervju, eftersom det fanns en risk i att inte kunna 

använda sig av det materialet i studien vid en eventuell justering av 

intervjuguiden. Bryman (2011) menar att en provintervju kan utveckla studien 

ytterligare, i det fall då intervjuguiden inte har justerats och ytterligare en 

respondents svar kan användas i studien (Bryman, 2011). Fyra respondenter med 

minst två års erfarenhet som enhetschef inom primärvården/ Landstinget valdes ut 

för att kunna svara för studiens syfte. De med mindre erfarenhet än två år valdes 

bort. Metodvalet kan ha påverkat resultaten i studien. Kompletterande metoder i 

form av fler omfattande intervjuer till ett större antal av enhetschefer samt 

medarbetarnas upplevelser av ledarskapet, skulle gett en bredare bild av det 

hälsofrämjande ledarskapet. Valet av respondenterna kan också ha påverkat 
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resultatet, då få män arbetar som enhetschefer inom primärvården och kvinnorna 

dominerar yrket intervjuades endast det sistnämnda. Möjligen hade resultatet visat 

andra perspektiv i hur de upplever att de tillämpar ett hälsofrämjande ledarskap, 

genom att intervjua andra personer inom andra sektioner. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en diktafon, vilket hjälpte forskaren att fokusera på vad och hur 

respondenterna svarade. Genom att spela in intervjuerna möjliggjordes fullt fokus 

på forskaren att observera ansiktsuttryck och känslor som respondenterna visade 

under intervjun. Det gav också möjlighet att lyssna på materialet flera gånger för 

att upptäcka så kallade ”fynd” vid transkriberingen och analysstadiet (Bryman, 

2011). Respondenterna har öppet och generöst delat med sig av sina åsikter och 

upplevelser utifrån syftet med studien. Det kan bero på att det förhållandevis 

snabbt skapades en god relation mellan forskaren och respondenten. Ingen valde 

heller att avbryta intervjun eller avstå från att svara på någon fråga. Samtidigt som 

Bryman (2011) menar att en bra relation är en viktig del i processen, menar han 

också att det kan vara en risk med att skapa en fungerande och tillitsfull relation. I 

det senare menar Bryman (2011) att respondenten möjligen kan svara på ett visst 

sätt för att göra intervjuaren till lags eller för att ge en positiv bild av dem 

(Bryman, 2011). Forskaren har i största mån haft en förutsättningslös inställning 

och inte deljett sin egen åsikt inför respondenterna. Medan Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det kan finnas en risk i att forskarens förförståelse kan påverka 

denne och på så sätt bli subjektiv.  Lincoln och Guba (1985) menar att en 

kvalitativ forskning som bygger på uppgifter från berättelser och observationer, 

kräver förståelse och samarbete mellan forskaren och respondenterna. Så att text 

baserade på intervjuer och observationer är ömsesidig, kontextuella och att värdet 

är bundet. Malterud (2009) menar också att förförståelsen är en viktig del i 

forskarens motivation för att sätta igång forskningen, samt ett bagage som ska ge 

forskaren näring och styrka (Malterud, 2009).    

5.2.2 Analys 

Eftersom intervjuerna spelades in med en modern diktafon, fanns det möjlighet att 

lyssna på intervjuerna flera gånger. Vilket underlättade för forskaren att skaffa sig 

en grundlig överblick för att förstå sig på djupet av materialet. Det underlättade 

också en noggrann analys av vad respondenterna svarat. Bryman (2001) förklarar 

att det är ett tidskrävande tillvägagångssätt, eftersom forskningsprocessen 
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omformar verkligheten från observationer och samtal till en text (Bryman, 2011).  

Men forskaren anser att tillvägagångssättet är ovärderligt. Utan en diktafon hade 

resultatet varit bristfälligt, forskaren menar att människans minne med dess 

naturliga begränsningar samt omedvetna tolkningar under intervjun hade färgat 

resultatet. Efter varje intervju transkriberade forskaren materialet, vilket gjorde att 

forskaren kunde fokusera på en intervju i taget och på så sätt inte blanda ihop 

materialet. Forskaren har utgått från en mer textnära analys, men med en ökande 

grad av tolkning. Om studien hade baserats på ett helt textnära resultat hade 

studien inte presenterats rättvist. Malterud (2009) menar att analysen ska bygga en 

bro mellan rådata och resultat genom att organisera materialet, tolka och 

sammanfatta. Genomföra en systematisk reflektion identifiera och återberätta 

informationen som respondenterna delgett i förhållande mellan forskarens 

förförståelse, teoretisk utgångspunkt och resultatet (Malterud, 2001). Vidare i 

processen använde forskaren färgkoder för att lättare hantera materialet. Vid 

analysen upptäcktes brister i materialet som forskaren inte uppmärksammat vid 

intervjuerna. En del frågor hade behövts utvecklande svar. Om det hade upptäckts 

tidigare under intervjun hade forskaren kunnat använda sig av ytterligare 

uppföljnings- och sonderingsfrågor än i den utsträckning som gjordes. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det kan lyfta ett arbete ytterligare (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

5.2.3 Kvalitetskriterier  

Inom kvalitativ forskning mäts kvalitetskriterier i förhållande till hur trovärdig en 

studie är. Tillförlitligheten beror på fyra delkriterier, som studien har tagit hänsyn 

till. Delkriterierna består av: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet, samt 

Möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  

Kvalitetskriterierna har uppfyllts på bästa sätt, studiens trovärdighet har påverkats 

av det insamlade materialet och då studiens analysprocess bidrog till att besvara 

studiens syfte. I studien har det som inte svarat till syftet exkluderats (Graneheim 

& Lundman, 2004). Malterud (2009) förklarar vikten av att avstämma med 

respondenterna under intervjun om forskaren uppfattar respondenten rätt. Vilket 

också forskaren tog hänsyn till vid intervjuerna. Studiens överförbarhet är 

begränsad eftersom studien inbegriper ett intensivt stadium av en liten grupp med 

enhetschef som gemensam nämnare. Studiens resultat skulle med den anledningen 
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kunna se annorlunda ut inom en annan organisationskultur och ledarskap. 

Studieprocessens tidsplan avgjorde antalet respondenter och forskaren ansåg att 

det insamlade materialet besvarade studiens syfte. Det bidrog också att ett rikt och 

betydelsefull material med en teoretisk mättnad (Malterud, 2009).  Bryman (2011) 

förklarar vikten av att forskaren inte medvetet ska låta personliga värderingar och 

teoretisk inriktning påverka studien, vilket forskaren också har haft med i 

beaktande under processen. Studiens pålitlighet visas genom en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen i form av 

problemformulering, urval, analys och så vidare. Malterud (2001) menar att ett 

målinriktat urval påverkar studiens trovärdighet (Malterud, 2001). Eftersom 

urvalet är baserat på ett målinriktat urval, bidrar det till att urvalet är relevant att få 

svar på studiens syfte menar Bryman (2011). Forskaren valde inte själv ut vilka 

som skulle ingå som respondenter. Organisationens verksamhetschef kontaktades, 

som vidarebefordrade några enhetschefer som hade en erfarenhet inom yrket på 

minst två år, vilket avgjorde studiens urval. Malterud (2009) menar att ett sådant 

urval bidrar till att resultaten blir mer tillförlitliga.  

5.2.4 Etiska reflektioner 

Deltagarna blev skriftligen informerade genom ett informationsbrev som berörde 

de etiska kraven. Informationskravet följdes där syftet med studien presenterades i 

informationsbrevet som skickades ut till samtliga deltagare. Där redogjordes även 

att det var frivilligt att medverka och att de när som helst kunde välja att avsluta 

eller välja att inte svara i intervjun, utan att motivera varför. Respondenterna 

informerades också att intervjuerna skulle spelas in med hjälp av en diktafon, det 

gjordes i informationsbrevet för att respondenterna skulle ha med det i 

beräkningarna innan de tackade ja till att delta (se bilaga 1). Samtyckeskravet 

följdes där respondenterna informerades om att de har full rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Forskaren redogjorde också att uppgifterna i samband med 

intervjun skulle behandlas med stor konfidentiellitet enligt Konfidentialitetskravet. 

Vilket innebär att forskaren har tagit hänsyn till organisationen genom att inte 

skriva ut organisationens namn och inte heller respondenternas namn. Forskaren 

har därför kodat information som skulle kunna spåra respondenterna för att 

skydda studiens deltagare och organisationen (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 

2003). Personuppgifterna har också förvarats så att obehöriga inte kommer att 
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kunna ta del av materialet. Enligt nyttjandekravet har forskaren informerat att det 

inspelade materialet enbart ska användas till avsedda studier och även raderas 

efter avslutat studiearbete (Bryman, 2011). Uppsatsens resultat kommer att delges 

till samtliga deltagare (Bryman, 2011). När forskaren arbetade med intervjuguiden 

beaktades vad som skulle kunna upplevas som känsliga ämnen. Intervjuguiden 

bearbetades och granskades flera gånger innan den fastställdes för att minimera 

riskerna över att känsliga ämnen ska upptas. Bryman menar att känsliga frågor bör 

beaktas med försiktighet av respekt till respondenterna (Bryman, 2011). Malterud 

(2009) menar också att då respondenterna har informerats om vad projektet 

handlar om, kan de också avgöra i vilken utsträckning de vill bidra med sin 

kunskap. Respondenterna tillåts vara reserverade och skeptisk inför forskarens 

motiv och dess eventuella konsekvenser. Malterud (2009) menar att det finns 

utmaningar kring identifiering, geografiskt är det viktigt att inte upplysa om var 

projektet har genomförts. Forskaren har därför inte skrivit ut var projektet har 

genomförts. Malterud (2009) menar vidare att forskaren ska skriva på ett sätt som 

gör att respondenternas vänner, grannar och kollegor kan läsa det utan att 

identifiera någon respondent. Vilket verkligen har utmanat forskaren, men genom 

att stärka personskyddet och på så sätt ändra på några upplysningar i 

presentationen anser forskaren att det ändå är tillförlitligt. Malterud (2009) menar 

att det kan göras utan att det förändrar grundläggande förutsättningar för 

förförståelsen av ett projekts utforskning (Malterud, 2009).   

5.2.5 Framtida forskning 

Respondenterna berättade att de inte använde sig av någon speciell strategi vad 

det gället ett hälsofrämjande ledarskap, men verkar ändå ha med sig ett 

hälsofrämjande tänk som genomsyrar arbetsplatsen. Forskarens dilemma är att 

den information som respondenterna delger, möjligen kan vara förvrängd för att 

anpassa ämnet. För framtida utvecklande kvalitativa studier skulle det vara 

intressant att studera medarbetarna inom primärvården/ Landstinget hur de 

upplever sin arbetssituation och ledarskapet utifrån den hälsofrämjande aspekten. 

För att enhetscheferna ska kunna arbeta utifrån ett hälsofrämjande ledarskap, är 

det en förutsättning att enhetscheferna har kunskapen om vad som krävs för ett 

sådant arbetssätt. Därför vore det också av intresse att i framtida forskning 
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undersöka vilka förutsättningar det finns för enhetschefer att arbeta utifrån ett 

hälsofrämjande ledarskap. 

6. Sammanfattning 

Ett hälsofrämjande ledarskap kan definieras som ett ledarskap som innebär att 

skapa en god kultur för hälsofrämjande arbetsplatser med värderingar för att 

inspirera och motivera medarbetaren till att delta i en sådan utveckling. 

Kunskaper, strategier och strukturer inom organisationer stödjer en 

hälsofrämjande arbetsplats, vilket innebär ett ledarskapsengagemang i systematisk 

utveckling av både den psykiska, fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. 

Enhetscheferna inom organisationen visar både ett medvetet men också ett 

omedvetet sätt att tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap. De är medvetna om att 

ett strukturerat arbetssätt kan utvecklas ytterligare. De är också medvetna om att 

de uppmärksammar och arbetar med individuella problemlösningar samt 

utvecklingsmöjligheter. Dock är de omedvetna om att de redan nu arbetar i stor 

utsträckning med ett hälsofrämjande ledarskap. 

7. Tack 

Jag vill tacka den studerade organisationens enhetschefer som gjorde det möjligt 

att genomföra denna studie. Deltagarna har tagit sig tid att frikostigt berättat om 

hur de upplever sin roll som enhetschef inom organisationen. Deras medverkan 

har bidragit till en mycket intressant och betydelsefull studie. Jag vill också tacka 

min handledare Linda Näsström på Mittuniversitetet, som har handlett mig genom 

mitt uppsatsarbete. 
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Bilaga 1 

Som enhetschef inom primärvården Landstinget i Mellan Sverige inbjuds Du 

till att medverka i ett forskningsprojekt 

Som student på Mittuniversitetet har jag valt att undersöka enhetschefens 

upplevelse av ledarskap inom primärvården. Inom ramen för detta examensarbete 

har jag valt att träffa 4 enhetschefer inom primärvården Landstinget. 

Som en del i undersökningen kommer jag att genomföra individuella intervjuer. 

Det innebär att du som väljer att medverka träffar mig på en gemensam 

överenskommen plats och tid. Jag räknar med att intervjun tar cirka 60 minuter. 

För att säkerställa dokumentationen kommer jag att banda informationen, vilket 

underlättar transkriberingen och analysstadiet. 

Jag kommer att följa gängse forskningsetiska riktlinjer i arbetet. Det innebär att 

ditt deltagande är frivilligt och du kan avstå från att svara på frågor eller när som 

helst avbryta din medverkan utan att motivera varför. De uppgifter om dig som 

samlas in behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte kommer att 

kunna spåras. Materialet förvaras i låsta skåp så att ingen obehörig kan ta del av 

dem. Det insamlade materialet kommer att användas till min C-uppsats i 

Programmet folkhälsa, samhälle och projektledning vid Mittuniversitetet. Det 

inspelade materialet kommer enbart användas inom avsedda studier och raderas 

efter avslutat studiearbete. 

Om du vill medverka i studien ber jag dig godkänna att du samtycker till att delta 

genom att skriva under bifogad samtyckesblankett. Dessa samlar jag in vid 

avtalad tid. Vid eventuella frågor kring undersökningen får du gärna kontakta 

mig. 

 

Med vänliga hälsningar. 

Maria Åsberg. 

Kontaktuppgifter student   Kontaktuppgifter handledare  

Kandidatexamen hälsovetenskap  Doktorand hälsovetenskap 

Maria Åsberg    Linda Näsström 

maas1108@student.miun.se   linda.nasstrom@miun.se 

Bilaga 1 
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Samtycke 

 

Jag har valt att medverka och bifogar mina kontaktuppgifter nedan: 

Namn: 

 

Arbetsplats: 

 

Telefonnummer: 

 

Mailadress: 

 

Underskrift och datum 
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Frågor om ledarskapet. 

Beskriv en episod när du var väldigt nöjd med ditt ledarskap 

Beskriv en episod när du var mindre nöjd med ditt ledarskap 

Vad inspirerar dig till ditt ledarskap? (teorier) 

Om du har en anställd som har hög sjukfrånvaro, hur hanterar du det? 

Beskriv styrkor med ditt ledarskap 

Hur upplever du att du som ledare har möjlighet att stödja de anställda? 

Upplever du att du delegerar uppgifter till de anställda, och om du gör 

det hur tror du att dem påverkas av det? (krav) 

Vad är din första tanke när jag säger frisktänk? Risktänk i ditt arbete? 

Vad upplever du att ni arbetar utifrån? Frisk eller risk? (Stärker/risk) 

 

Frågor om ett hälsofrämjande ledarskap. 

Är du bekant med begreppet hälsofrämjande ledarskap? 

Hur upplever du ditt ledarskap utifrån ett hälsofrämjande ledarskap? 

Finns det förutsättningar att tillämpa ett arbetssätt som främjar hälsa? 

Anser du att du får ett bra stöd för att hantera ditt ledarskap? 

 

Är det någonting som du vill tillägga? 

Kan jag kontakta dig om jag skulle behöva komplettera med ytterligare 

information? 

 

Kan du utveckla det? Hur menar du då? Varför tror du att det är så? Hur känner 

du för det? 

Inledande frågor. 

Hur länge har du arbetat här? 

Beskriv en dag för dig på jobbet? 


