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Förord 
 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till alla respondenter som deltagit i min undersökning och som 
genom sin medverkan bidragit till att utforma denna D-uppsats i folkhälsovetenskap. Mitt tack 
riktas även till de kontaktpersoner på sjukhusen som bistått administrativt på olika sätt, ni har 
varit till stor hjälp för mig. Till ledningen på de båda sjukhusen vill jag säga tack, både för att 
ni visat intresse för ett hälsofrämjande arbete och för att ni gav mig förtroendet att genomföra 
studien. Tack allihop för ert vänliga bemötande och jag hoppas att ni tar del av mitt färdiga 
arbete. 
 
Ett stort tack tilldelas min handledare, Ingemar Andersson, som givit oändligt stöd, feedback 
och stor inspiration till nytt tänkande under arbetsprocessen.  
 
Slutligen ett stort tack till alla mina nära och kära som på olika sätt givit mig feedback, stöd 
och ny energi under arbetets gång!  
 
 
 
Kristianstad 050208 
 
 
 
 
 
Petra Nilsson 
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Sammanfattning 
 
Människors arbetsliv och individuella hälsa kan ses som starkt relaterade eftersom individen 
tillbringar större delen av sitt vuxna liv på sin arbetsplats. Således har organisationen som 
individen arbetar inom en betydande roll för att skapa möjligheter för individen att på ett 
holistiskt sätt må bra både i sitt arbete och på fritiden. Ledarskapet inom organisationen kan 
verka i hälsofrämjande riktning och påverka sina medarbetare positivt. Syftet var att 
undersöka hur anställda inom sjukvården med en chefsfunktion uppfattar sina egenskaper och 
sitt agerande som ledare, samt att studera i vilken omfattning deras agerande kan relateras till 
ett hälsofrämjande ledarskap. Målsättningen var att resultaten skulle kunna användas i 
utformningen av en hälsofrämjande organisation. Metoden som användes var en kvantitativ 
tvärsnittsstudie där en strukturerad enkät användes. Datainsamlingen genomfördes med 
samtliga chefer inom två utvalda sjukhus. Totalt svarade 102 individer, vilket innebar en 
svarsfrekvens på 85 %. Enkäterna bearbetades med dataprogrammet SPSS. Resultatet visade 
att hälften av alla respondenter tillhörde ledarstilen motivator, cheferna som var av 
motivatorstil var yngre och hade kortare chefsanställning. De cheferna visade på högre känsla 
av sammanhang, delegerade oftare arbete till sina medarbetare, hade högre 
utvecklingsbenägenhet och var mer förändringspositiva än de övriga ledarstilarna. Analyserna 
talar för att ledarstilen motivator har egenskaper och attityder som har en hälsofrämjande 
inverkan på medarbetarna. Relaterat till ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det viktigt att 
organisationer undersöker på vilket sätt deras chefer är medvetna om sitt agerande som en 
hälsofrämjande påverkan i ledarskapet. Ett holistiskt synsätt i ledarskapet är av betydelse för 
medarbetarnas hälsa och arbetsprestation och därigenom för folkhälsan i stort. 
 
 
 
 
Nyckelord: hälsofrämjande, ledarskap, sjukvård, ledarstil, motivation, förändringar. 
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Abstract 
 
People’s working life and individual health can be seen as strongly related to each other 
because people spend the most of their adult lives at their places of work. The organisation a 
person works in is responsible for creating possibilities for the individual to feel good in a 
holistic way both at work and at spare time. The leadership of an organisation can work in the 
direction of health promotion and influence the fellow co-workers´ health. The aim of this 
study was to investigate how employees in health care in a position as head experienced their 
qualities and their actions as a leader. Then interpret to what extent their actions could be 
related to a health promoting leadership. The objective was that the results should be possible 
to use in working out a health promoting organisation. The method that was used was a 
quantitative cross-sectional study and a structured questionnaire was used. The data collection 
was carried out with all the managers at two hospitals. Total answers were 102 of 119 
individuals, which mean a response rate of 85 %. The result showed that fifty percent of all 
the respondents belonged to the leader style motivator, the managers who were of motivator-
style was younger and had shorter time of employment as managers. Those managers showed 
higher sense of coherence, more often delegated work to their fellow co-workers, had higher 
tendency of development and were more positive to changes than the other leader styles. The 
analysis indicates that the leader style motivator has qualities and attitudes that have a health 
promoting influence on the fellow co-workers. In relation to a public health perspective it is 
important that organisations investigate in what way their managers are conscious about their 
actions as a health promoting influence in their leadership. A holistic approach to leadership is 
important to the fellow co-workers´ health and work performance and thereby for public 
health in general. 
 
 
 
 
Keywords: health promotion, leadership, health care, leader style, motivation, changes. 
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1. Inledning 
 
 
Världshälsoorganisationen WHO skapade 1986 ett dokument gällande stödjande miljöer för 
hälsa vilket kallas Ottawa Charter. Där kan följande citat läsas: 

 
”Hälsofrämjande är den process som ger människor möjligheter att  

öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den” 
     (WHO, 2004, s. 29). 
 
Stödjande miljöer för hälsa innebär såväl fysiska som psykosociala miljöfaktorers betydelse 
för människans hälsa. Samhället och därigenom organisationer har en betydelsefull roll i 
skapandet av förutsättningar för en god hälsa i människors liv (World Health Organization, 
2004). Ovanstående citat belyser att hälsofrämjande arbete kan mobilisera resurser hos 
individer. Sker de hälsofrämjande insatserna på individens arbete ökar chanserna för 
förbättrad hälsa. Detta eftersom människan tillbringar större delen av sitt vuxna liv på en 
arbetsplats och präglas till stor del av situationen där (Naidoo & Wills, 2000). 
Luxemburgdeklarationen (1997) lyfter fram som mål för hälsofrämjande på arbetsplatser att 
det ska finnas hälsosamma människor i hälsosamma organisationer. Det kan uppnås genom 
förbättrad arbetsorganisering och arbetsmiljö samt främjande av medarbetarnas medverkan 
och personliga utveckling. Deklarationen anser att en hälsofrämjande organisation innehar en 
lämplig balans mellan krav i arbetet, medarbetarnas egenkontroll, socialt stöd samt 
tillfredställande kompetensnivå. Ledning och anställda i en organisation delar på ansvaret för 
att medarbetarna skall kunna utvecklas samt känna sig tillfredsställda i sitt arbete. Det kan ses 
som ledarskap och medarbetarskap. På så sätt kan arbetet verka som stödjande miljö och 
hälsan för olika parter i organisationen kan förbättras. 
 
Luxemburgdeklarationen (1997) lyfter också fram att hälsofrämjande på arbetsplatser 
innefattar olika faktorer. Dessa är a) Ledarskapsprinciper och metoder, där de anställda ses 
som en framgångsfaktor istället för en kostnadsfaktor för organisationen; b) 
Ledarskapskulturen, verkar för aktiv medverkan av alla anställda genom uppmuntran av 
motivation och ansvarstagande för dem; c) Arbetsorganisation, främjar en lämplig balans 
mellan arbetets krav, kontroll i arbetet, socialt stöd samt kompetensnivå; d) Personalpolicyn, 
bör integrera frågor av hälsofrämjande karaktär och åtgärder för dessa genom ett integrerat 
hälsofrämjande arbete. 
 
Undersökningar enligt Arbetsmiljöverket (2003) har visat att ohälsa som orsakas av arbetets 
organisatoriska och sociala förhållanden har ökat. Därför har regeringen beslutat om en 
effektivare tillsyn på området. Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram visar på prioriterade 
insatser under åren 2004 till 2006 mot sex branscher, som har stora arbetsmiljöproblem 
däribland hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen (2001) menar också att det har skett en 
ökning av arbeten med höga psykiska krav och mindre kontroll. Sådana psykosociala faktorer 
i arbetsmiljön menar Zanderin (1997) påverkas av relationer, men även organisationen 
inverkar till exempel arbetsbelastning och ledarskap. I regeringens Folkhälsomål nummer fyra 
beskrivs att arbetslivet måste balanseras mot människors möjligheter att kunna fungera och 
må bra under ett helt arbetsliv. Viktiga komponenter för ett bra arbetsliv beskrivs som 
kontroll, delaktighet och inflytande. Mål nummer fyra visar även på övergripande insatser 
som främjar hälsa i arbetslivet vilket syftar på hälsofrämjande arbetsplatser. Begreppet 
innebär en arbetsplats som främjar hälsa och verkar som en arena för hälsofrämjande synsätt 
och aktiviteter för sina medarbetare (Arbetsmiljöverket, 2003).  
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Hälsofrämjande på arbetsplatser innebär främst ett stort ansvar för ledningen eftersom det är 
på den nivån hälsofrämjande insatser bestäms. Vidare har verksamhetens chefer ett betydande 
ansvar då det är de som genomför det konkreta hälsoarbetet tillsammans med sina 
medarbetare. Således bör chefer som arbetar inom en hälsofrämjande organisation inneha 
egenskaper, attityder och värderingar som samstämmer med ett hälsofrämjande ledarskap, 
vilket verkar för att skapa möjligheter för motivation, utveckling och välbefinnande för 
medarbetarna. Yrkeskategorin chefer som är anställda inom sjukhus ser jag som en spännande 
grupp att undersöka. Sjukvården har i grunden ett patogent tänkande men har mer och mer 
integrerat det salutogena hälsobegreppet i sina verksamheter. Många sjukhus tillhör idag 
nätverket av Hälsofrämjande sjukhus, som arbetar för att utveckla en god fysisk och psykisk 
arbetsmiljö för sina medarbetare. Hälsofrämjande ledarskap, som jag finner intresseväckande 
och viktigt, kommer därför att undersökas närmre i denna studie. Undersökningens fokus 
kommer att ligga på ledarskap och huruvida chefer på sjukhus agerar hälsofrämjande i sitt 
arbete. 
 
 

2. Bakgrund 
 
 
I bakgrunden kommer tidigare undersökningar och litteratur av betydelse för området att 
belysas. Inledningsvis kommer ett övergripande avsnitt om hälsa som leder vidare till hälsan 
som resurs för individ och organisation. Därefter följer ett längre avsnitt om olika 
organisatoriska faktorer som har betydelse för hälsofrämjande på arbetsplatser. Slutligen 
kommer ledarskap att beskrivas ur olika aspekter.  
 
Hälsa 
 
Enligt WHO (2004) är mänskliga resurser i organisationer betydelsefulla energier som 
mobiliserar och motiverar människor, vilket leder till utveckling och meningsfullhet i arbetet 
samt bättre hälsa. Enligt Naidoo och Wills (2000) har ordet hälsa olika innebörd för olika 
människor beroende på vilken situation i livet man befinner sig i. Välbefinnande är 
mångfacetterat och påverkas av fysiska, sociala och psykiska faktorer. För många människor 
är upplevelsen av välbefinnande och att klara av vardagen förknippat med ork, livsstil och 
levnadsvanor. Att må bra och vara frisk är för många människor att ha hälsa, men även 
sociala kontakter och stimulerande arbete samt fritid räknas till livskvalitén.  
 
Faktorer som kan generera hälsa är centrala i det salutogena tankesättet kring hälsa, som 
fokuserar på vilka friskfaktorer det är i vardagen som gör att människor bibehåller sin hälsa. 
Friskfaktorer kan urskiljas genom att se dem som motsatser till ohälsofaktorer. Antonovsky 
(1991) menar i sin hälsoteori KASAM att ”Känslan av sammanhang” är central för individens 
hälsa. KASAM innebär individens upplevelse av balans mellan begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i situationer som uppkommer till exempel i arbetet. Komponenterna i 
KASAM-teorin kan beskrivas enligt följande.  
 
- Begriplighet syftar till hur en individ upplever och förstår de situationer som uppstår i livet. 
En individ med hög begriplighet förväntar sig förstå det som händer och varför det händer.  
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- Hanterbarhet syftar till om eller hur individen hanterar situationen som hon utsätts för. En 
individ med en hög känsla av hanterbarhet kommer inte att känna sig som ett offer för de 
situationer som uppstår och inte heller tycka att livet behandlar henne orättvist.  
 
- Meningsfullhet syftar till motivation, vilken står för livets känslomässiga innebörd. 
Situationer som uppstår upplever individen som engagerande och betydelsefulla. En individ 
med en hög känsla av meningsfullhet som råkar ut för någon svårighet, konfronterar 
utmaningen och försöker finna en mening i den (Antonovsky, 1991).  
 
Antonovsky som utgår ifrån det salutogena synsättet anser att hälsoarbete kan bedrivas från 
olika hälsobefrämjande perspektiv vilka är sjukvård samt hälsofrämjande insatser (hälsovård 
och hälsofrämjande). Nedan beskrivs de olika perspektiven kort efter Ljusenius och Rydqvist 
(1999): 
 
- Sjukvård utgår från det patogena, där sjukdom är i fokus. Sjukvården arbetar exempelvis 
med medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering.  
 
- Hälsovård utgår ifrån att förebygga ohälsa, där hälsokontroller syftar till att tidigt upptäcka 
olika riskfaktorer och på så sätt förhindra att sjukdom uppstår. Exempel är vaccinationer, 
hälsoupplysning, miljövård och hälsoskydd genom lagstiftning. 
 
- Hälsofrämjande arbete utgår ifrån att främja det som är friskt, stimulera och öka hälsan som 
en resurs hos individen. Fokus ligger i det promotiva salutogena tankesättet, där hälsa ses som 
en resurs som kan utvecklas. Exempel är hälsopromotion och miljövård.  
 
Som nämndes i inledningen är hälsa och arbete starkt förknippade och enligt 
Arbetsmiljöverket (2001) finns det indikatorer som är relevanta för att följa utvecklingen av 
arbetsmiljön. Viktiga faktorer är de som relateras till psykiska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden. Psykiska påfrestningar som innebär höga krav, brist på inflytande 
och låg egenkontroll i arbetet är en stark påverkansfaktor för ohälsa. Höga krav behöver dock 
inte vara negativt för individens hälsa, utan kan upplevas positivt och stimulerande. Känner 
individen att det ges möjlighet till inflytande över arbetssituationen samt klarar av att 
motsvara kraven som ställs, kan måttlig stress och påfrestning vara positiv. Socialt stöd från 
kamrater och chef är en annan viktig faktor i arbetsmiljön, eftersom det ger en känsla av 
trygghet och trivsel.  
 
Karasek och Theorell (1990) beskriver i sin teori att en balans mellan krav, kontroll och stöd 
gynnar en hälsofrämjande psykosocial arbetsmiljö. Krav upplevs genom arbetsbelastning och 
förväntningar i arbetet. Kontroll uppfattas genom möjligheten till påverkan, utveckling och 
variation i arbetet. Stöd upplevs i arbetsplatsens atmosfär och relationerna där. Karasek och 
Theorell menar att ju bättre stöd som upplevs desto lättare är det att hantera krav och kontroll 
i arbetet. Haglund och Svanström (1995) anser att genom att verka för ett bra socialt stöd kan 
medarbetare öka kontrollen över faktorer som främjar deras hälsa samt minska ohälsofaktorer.  
Gynnas balansen mellan krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen kommer medarbetarnas 
psykosociala arbetsmiljö att verka som en resurs för medarbetarnas hälsa.  
 
Hälsan som resurs  
 
I en undersökning som handlar om individers ökade inflytande över sitt arbete, menar Hanson 
(2004) att eget ansvar ställer höga krav på människor i arbetslivet.  
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Krav på flexibilitet ökar i takt med förändringar, samtidigt som resurserna för organisationer 
att utveckla sin personal minskar. Organisationer som till exempel sjukhus präglas av hög 
förändringstakt och behöver medarbetare som är bra på att ställa om när en förändring 
stundar. I arbetslivet krävs tillräckliga resurser hos individen för att kunna utföra ett bra 
arbete, men även att ha ork kvar efter arbetets slut så att fritiden känns meningsfull.  
Ljusenius och Rydqvist (1999) anser att fysiska resurser handlar om kondition, styrka och 
rörlighet. Det är individens levnadsvanor såsom motions-, kost-, sömn-, tobaks- och 
alkoholvanor som styr den fysiska orken. Den psykiska hälsan leder bland annat till vilja, 
motivation och engagemang.  
 
Hanson (2004) påpekar även att självförmåga är en viktig resurs hos medarbetare. Den kan 
utvecklas genom att chefen styr med delegation, vilket innebär att uppgifter och ansvar sprids 
ut på flera personer. Delegering ger verksamheten en chans till förnyelse och utveckling hos 
medarbetarna samt att ge ansvar till dem som är närmst händelsens centrum vilket underlättar 
flexibiliteten. I delegering finns en stor utvecklingspotential, eftersom ansvar leder till både 
motivation och engagemang hos dem som blir tilldelade ett ansvar. Känslan av att kunna 
påverka sin arbetssituation är en starkt hälsofrämjande faktor. Det finns dock situationer då 
delegering inte är möjlig, då kan effekt istället uppnås genom ökad delaktighet i beslut och 
arbetssätt på arbetsplatsen. En annan del av de psykiska resurserna är kompetens samt 
individens förmåga att hantera situationer som uppstår. Medarbetarnas holistiska hälsa det vill 
säga fysiskt-, psykiskt- och socialt bör ses som en resurs för verksamheten som är väl värd att 
investera i för att öka flexibiliteten anser Hanson. Ledning och andra ledarfunktioner i 
organisationer har ansvar för att tillägna sig kunskap och förståelse för vilka faktorer inom 
organisationen som influerar medarbetarnas attityder och värderingar kring hälsa och 
utveckling. Medvetenheten om vad som kan påverka kan underlätta på flera sätt bland annat 
vid förändringsarbete (Hanson, 2004). 
 
Organisation 
 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) beskriver ordet organisation som en verksamhet, den 
kan vara privat eller offentlig som exempelvis företag, vårdenhet eller skola. I uppsatsen 
kopplas genomgående ordet organisation till de studerade sjukhusens verksamhet. 
 
Kultur och klimat i organisationer 
 
Organisationskultur formas enligt Franco Miller, Bennett och Kanfer (2002) genom 
interaktioner mellan social kultur, struktur i arbetet, individers karaktärer och påverkan från 
chefen. Maltén (2000) beskriver kulturen inom en organisation som den ”inre själen”. Förut 
beskrevs organisationer som system för att koordinera medarbetarna i förhållande till 
organisationens funktion. Idag används ett bredare perspektiv där organisationens 
personlighet lyfts fram. Kulturen skapar gemensamma värden och är värderingarna tydliga 
medför det ansvarsfulla och trygga medarbetare.  
 
Klimatet i organisationen ger enligt Maltén (2000) uttryck för kulturen genom atmosfär, 
umgängeston och normer. Organisationsklimat kan enligt Watkin och Hubbard (2003) hjälpa 
chefer att bättre förstå effekten de har på motivation och prestation hos dem som de leder. 
Kort beskrivet kan organisationsklimat beskrivas som hur det känns att arbeta i en speciell 
miljö för en speciell chef. Arbetsmiljön påverkar således hur väl medarbetarna kan utföra sitt 
arbete och chefen har ansvar att skapa denna goda arbetsmiljö.  
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Om chefen kan känna av klimatet bland sina medarbetare så kan chefen bättre förstå på vilket 
sätt de önskar bli ledda. Detta kräver ett öppet förhållningssätt av chefen och att han lyssnar 
på feedback från sina medarbetare. Watkin och Hubbards slutsats är att viljan för att engagera 
sina medarbetare och förändras som ett resultat av feedback är det som skiljer de bästa ledarna 
från övriga. 
 
Organisationsklimat enligt Tierney (1999) är en betydelsefull komponent som formar 
medarbetarnas engagemang samt deras förändringsbenägna beteende. Tierneys studieresultat 
visar på att utveckling av relationer på arbetsplatsen, både mellan chef och medarbetare såväl 
som medarbetarna emellan är av stor vikt. Relationerna associeras med att medarbetarna 
uppfattar att arbetsplatsens norm präglas av öppen kommunikation, tillit, frihet under ansvar 
och utveckling för medarbetarna. Dessa förhållanden främjar förändring för både individer 
och organisation. Organisationens klimat kan verka för att medarbetarna ska känna 
delaktighet, arbetsglädje och utveckla hälsomedvetenhet, då kommer arbetsplatsen att skapa 
hälsofrämjande möjligheter för sina anställda (Tierney, 1999). 
 
Sjukvården som hälsofrämjande arbetsplats 
 
Före 70-talet präglades sjukvården starkt av hierarki, numera finns sjukvårdens yrkes- och 
statusgränser kvar men är mer subtila. Idag strävar sjukhusen mot att vara mer platta och 
decentraliserade organisationer och många fungerar numera så (Burell, 1997). Petersson 
(2000) menar att den svenska sjukvården sedan en lång tid tillbaka har genomgått stora 
organisatoriska förändringar. Ökade vårdkrav, organisationsförändringar och 
kostnadssänkningar har medfört att sjukvården som arbetsplats idag kan kännetecknas som 
tung och stressfylld. Målen för många sjukhus mäts genom ekonomisk balans, vårdgaranti 
och minskning av köer. Därav kan medarbetarnas motivation och hälsa samt ledarskapet i 
organisationen bli lidande, samtidigt som sjukvården blir mindre attraktiv som arbetsgivare. 
Thomson och Menckel (1997) anser att om arbetsgivare och arbetstagare skall kunna möta 
framtidens krav på kompetens, prestation, flexibilitet och förändringsbenägenhet, så måste 
arbetsmiljö och organisation fungera optimalt. Menckel och Österblom (2000) anser att ett led 
i detta arbete är hälsofrämjande processer på arbetsplatsen.  
 
Många sjukhus arbetar idag hälsofrämjande efter nätverket för Workplace Health Promotion 
(2003). Hancock (1999) menar att ett sjukhus är både en arbetsplats och en plats där 
människor från samhället söker vård. Därigenom ska ett hälsofrämjande sjukhus både skapa 
en hälsosam arbetsplats och en läkande miljö för patienter. Personer som på olika sätt arbetar 
inom sjukvården behöver kunna se hälsa ur båda perspektiven, alltså både hälsofrämjande och 
medicinskt. Fokus bör vara att skapa fysiska, psykiska och sociala miljöer som är bra både för 
medarbetares och för patienters hälsa. Hälsofrämjande sjukhus bör således ha filosofi, 
värderingar och ett agerande som främjar det friska och inte enbart se till det sjuka. Sjukhus 
som tar ansvar för medarbetarnas personliga utveckling och hälsa, arbetar aktivt 
hälsofrämjande för sina medarbetare. Strävar organisationen efter att vara lärande, läggs 
resurser på förbättringsarbete och kompetens menar Hancock (1999).  
 
The European Network for Workplace Health Promotion (WHP) in Europe (2003) är ett 
nätverk med syfte att arbeta med områden kring hälsofrämjande arbetsplatser. WHP är de 
kombinerade ansträngningarna av arbetstagare, arbetsgivare och samhället för att skapa hälsa 
och välbefinnande för människor i arbete. Det kan uppnås genom processer som förbättrar 
organisation, ledarskap och arbetsmiljö. Dessa processer skapar resurser och egenkraft hos 
medarbetarna och uppmuntrar till deltagande och personlig utveckling.  
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Många europeiska länder har integrerat WHP i företagens förvaltning och dessa system 
utvecklas kontinuerligt för att anpassas till WHP. Tanken är att hälsoaspekten ska genomsyra 
verksamheterna på alla nivåer. Hälsofrämjande på arbetsplatser är en av de mest effektiva 
vägarna att nå bättre standard i verksamheten, eftersom en god hälsa och trygghet i 
arbetssituationen även påverkar individens övriga liv. WHP är vinstgivande för arbetstagarna 
och för arbetsgivarna men på olika sätt. För arbetstagarna främjar WHP individens 
individuella hälsa och välbefinnande. Medarbetare som är friska är en resurs för att kunna 
skapa en hälsofrämjande verksamhet. För arbetsgivare som arbetar med WHP kan de 
sjukrelaterade kostnaderna i verksamheten sjunka och produktiviteten öka, genom att 
verksamheten har friskare medarbetare. Nätverket beskriver en hälsofrämjande arbetsplats 
som en god arbetsorganisation med ett gott ledarskap. En del av WHP är Hälsofrämjande 
sjukhus som arbetar för att utveckla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö på sjukhus. 
Medarbetarna ska känna delaktighet, arbetsglädje och utveckla hälsomedvetenhet. 
Ledarskapet är enligt WHP av största betydelse för att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. 
En viktig faktor är som sagt delaktighet och för att uppnå detta är det viktigt med ständig 
reflektion och kompetensutveckling för alla i organisationen. En hälsofrämjande arbetsplats 
utvecklas i en kombination av arbetsmiljö- och individinriktade åtgärder. Lärande inom 
organisationer bör således främjas för samtliga anställda inom en hälsofrämjande organisation 
(The European Network for Workplace Health Promotion, 2003). 
 
Lärande organisation 
 
Augustinsson (2000) beskriver att en lärande organisation präglas av lärprocesser, kunskap, 
samspel och utveckling. Lärande anser Augustinsson vara en viktig faktor för ekonomisk 
tillväxt, organisationers effektivitet samt för medarbetarnas utveckling. Fokus läggs på 
begreppet kompetens, organisationsstruktur och organisationskultur. De två sist nämnda är de 
komponenter som håller samman organisationen men som samtidigt kan verka som hinder vid 
lärande och förändring. För att utveckla medarbetarnas kompetens bör struktur, kultur, 
relationer och situation beaktas. Olika erfarenheter hos medarbetarna verkar som hinder eller 
motivation vid lärande och förändringar.  
 
Enligt Smith (2004) handlar organisatoriskt lärande om att lära sig lära. Lärandet blir en 
organisationskultur eftersom både patienters förväntningar och teknikens utveckling är 
kontinuerlig och ständigt i förändring. Personalgruppen måste ges möjlighet och motivation 
att tillägna sig förmåga till att vilja lära sig att lära. Med detta synsätt bör personalmål 
formuleras för att de ekonomiska målen sekundärt ska kunna nås. Det handlar om 
organisationskultur, attityder, värderingar, lärandestil, förnyelsetakt och kompetenstillväxt. 
Begreppet lärande organisation fokuserar på hur organisationens medarbetare kan bli bättre på 
att lära sig själva och lära tillsammans med andra för att utveckla organisationen. Kompetens 
är ett mångsidigt ord och innefattar kunskaper, färdigheter, erfarenheter, självinsikt, 
självförtroende och social kompetens. Många gånger syftas kompetens främst till kunskaper 
men innefattar så mycket mer. Ett annan slags kompetens som blir mer och mer framträdande 
är livsstilskompetens, som avser att individen själv inser att den individuella livsstilen 
påverkar hälsan och tar ansvar för den. Det är därför viktigt att individen har förståelse för att 
en balans mellan fysiska och psykiska resurser är av vikt för att klara av vardagens och 
arbetets krav i ett längre perspektiv.  
 
Appelbaum, St-Pierre och Glavas (1998) menar att när människor inte är motiverade för sitt 
arbete eller inte förstår om eller hur deras arbete har betydelse för organisationens målsättning 
finns ett systemfel.  
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Det felet måste åtgärdas för att organisationens arbete ska kunna fortskrida. Det är även 
viktigt med en fungerande organisations kultur såsom självständighet, ansvar, delaktighet. 
Implementeringen av en ny vision och strategi kommer att bero till stor del på hur motiverade 
och vilken attityd individerna i organisationen har till förändringar. Finns det rätt attityder 
kommer lärandet automatiskt att följa förändringens utveckling. Barriärer för lärande är ofta 
brist på kommunikation såväl i arbetsgruppen som mellan medarbetare och chef. 
Organisationen har ett ansvar att se till så att medarbetarna blir medvetna om sina 
blockeringar inför förändringar och istället blir motiverade till lärande. 
 
Motivation 
 
Motivation kan inte skapas utan människor kan enbart erbjudas möjligheter eftersom 
drivkraften, själva motivationen, finns inom varje individ. Franco Miller, et al. (2002) 
beskriver motivation som en individuellt komplex och dynamisk process. Människan är en 
behovsvarelse som drivs av en mångfald av behov såväl fysiska som psykiska. De behov som 
inte är tillfredsställda påverkar individens uppmärksamhet, känslor, tankar och handlingar. 
Granbom (2001) belyser Maslows behovstrappa, som hierarkiskt ordnar människans 
grundläggande behov i olika steg. Maslows teori är en motivationsteori genom att individen 
innehållsmässigt styr valet av sina handlingar. Människan styrs av sina behov genom att det 
aktuella upplevda behovet påkallar tillfredställelse. Behov kan dock tillfredställas på olika sätt 
och behov kan även i individens prioritering konkurrera ut varandra (Granbom, 2001). 
 
Franco Miller, et al. (2002) menar att människans behov har olika betydelse beroende på vilka 
stadier i livet individen befinner sig. I en arbetssituation är det delvis chefens uppgift att 
erbjuda en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö samt att arbetsuppgifterna kan tillfredställa 
individens eventuella behov. Chefen behöver vara medveten om att det finns yttre och inre 
behovsfaktorer som påverkar medarbetarens motivation i arbetet. Organisationer kan skapa 
förutsättningar för motivation genom att ha en klar struktur över vision och mål samt 
arbetsprocesser för att nå målen. Inger organisationen trygghet blir det en nyckelfaktor för 
motivation och effektivitet hos medarbetarna.  
 
Enligt Tietjen och Myers (1998) finns det ett samband mellan motivation och tillfredställelse i 
arbetet. De instämmer och kopplar sina tankar till Herzbergs teori kring att vissa behov 
behöver vara tillgodosedda eller klargjorda innan motivation uppstår. Dessa är å ena sidan 
arbetsmiljöfaktorer såsom struktur, lön, relationer mellan medarbetarna och policy. Å andra 
sidan finns motivationsfaktorer såsom uppskattning, meningsfullhet, ansvar och 
utvecklingsmöjligheter. Författarna menar att det enda sättet att få en medarbetare motiverad 
är genom ett arbete som verkar stimulerande och ger ansvar. Deras slutsats är att det 
egentligen är arbetet i sig som motiverar mest och att chefen därmed har goda chanser att 
påverka motivationen till arbete genom sitt ledarskap. Franco Miller, et al. (2002) anser att 
motivation i en arbetskontext kan definieras såsom en individuell grad av vilja för att utöva 
och upprätthålla extra ansträngning inför organisationens målsättning. De anser att 
medarbetarnas motivation är resultatet av interaktion mellan arbetsmiljö, social kontext och 
förhållande till sin chef. Vidare menar de att medarbetarnas känsla av självförmåga påverkas i 
hög grad genom arbetet och självförmågan är av betydelse i förändringsarbeten. West, Borrill, 
Dawson, Brodback, Shapiro och Haward (2003) menar att chefens roll är att motivera och 
stärka sina medarbetare för att underlätta i en förändringsprocess.  
Lider medarbetarna av brist på tydligt ledarskap, kan innovationsförmågan bli sämre och 
bristen på tilltro kan leda till negativa effekter för medarbetarna och i förlängningen även för 
organisationen.  
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Enligt Appelbaum, et al. (1998) är chefens känsla av självförmåga viktig på så sätt att de 
anser sig kunna hantera strategiska uppgifter och mål i organisationen. Genom att chefen kan 
motivera individerna till att reflektera och lära nytt bidrar till att reducera blockeringen för 
lärande. Detta kan även leda till att chefen hjälper individerna att själva förstärka deras 
empowerment. 
 
Empowerment är en teori som beskriver känslan av på vilket sätt individen känner kontroll 
över sitt liv och i situationer som uppkommer. Medarbetarnas motivation i arbetet kan 
kopplas till empowerment genom öppenhet för lärande och reflektion. Känner medarbetaren 
trygghet och kontroll över förhållanden, till exempel i sitt arbete, är känslan av empowerment 
stark och medarbetaren kan då vara öppen för nya kunskaper.  
I arbetssituationen kan empowerment dessutom sammankopplas med skapande av en 
stödjande miljö, där ledning och anställda tillsammans delar på ansvaret för att personalen 
skall kunna utvecklas i sitt arbete samt känna sig motiverade. Empowerment kan på så sätt 
leda till att förbättra medarbetarnas självkänsla och motivation (Raeburn & Rootman, 1998). 
Laschinger och Heather (2001) beskriver i sin studie strukturell och psykologisk 
empowerment, vilket påverkar medarbetare inom vårdyrken och deras syn på arbetsbörda och 
arbetstillfredsställelse. Strukturell empowerment innefattar arbetsmiljöer som investerar i och 
ger information, stöd och möjlighet till lärande hos medarbetarna. Psykologisk empowerment 
belyser medarbetarnas autonomi, kompetens och självförmåga i arbetssituationen. Arbetar 
organisationen med att stärka medarbetarnas känsla av kontroll, kan det reducera känslan av 
psykisk belastning i arbetet. En förbättring av strukturell och psykologisk empowerment kan 
leda till ökade arbets- och ekonomiska resultat för verksamheten, men främst ökar 
produktiviteten och förändringsbenägenheten bland medarbetarna (Laschinger & Heather, 
2001).  
 
Förändringsarbete 
 
En studie av Arvonen och Pettersson (2002) beskriver att en chef som är inriktad på 
utveckling, ger socialt stöd och delegerar ansvar och befogenheter är ur förändringssynpunkt 
en bra chef. Chefens beteende medför positiva effekter för medarbetarna och ledarskap lyfts 
fram som en viktig faktor i samband med förändringsprocesser.  
 
Enligt en studie av Höglind och Nilsson (2004) kan förändringar orsaka oro inom en 
organisation, vilket ofta beror på att medarbetarna känner rädsla och ofta även motstånd inför 
förändringar. Ur hälsoaspekt har organisationen ett ansvar att skapa en trygg arbetsmiljö även 
under förändringsarbeten. Ledarskap kan således på olika sätt ha betydelse för medarbetarnas 
trygghet i arbetet. Före en förändring är det viktigt att organisationen har motiverat och skapat 
förståelse hos sina medarbetare inför det kommande förändringsarbetet, detta eftersom 
processen annars riskerar att bli trög och motstridig. I förarbetet innehar chefen en 
betydelsefull roll, eftersom det är viktigt att samtliga som berörs av förändringen är på väg åt 
samma håll när förändringen inleds. På så sätt kan personalstyrkan bli mer välmotiverad och 
må bättre i förändringsarbeten (Höglind & Nilsson, 2004). Även Ham (2003) hävdar i sin 
studie att förändringar måste ske med små steg och med involvering av alla berörda av 
förändringen. Ham beskriver så kallade Big-bang förändringar, där ingen eller mycket lite 
information samt involvering av berörda sker. Förändringar av Big-bang typen förkastar Ham 
i sin studie och menar att det ger ett väsentligt sämre resultat för förändringen och dess 
genomförande.  
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Appelbaum, Bartolomucci, Beauvier, Boulanger, Corrigan, Doré, Girard och Serroni (2004) 
menar att det är viktigt att chef är ärliga i sin information angående förändringar och 
organisationens verksamhet till sina medarbetare. Om medarbetarna är insatta i verksamheten 
kan deras förståelse vid förändringar vara större. Medinflytande och deltagande under 
förändringsarbeten kan öka arbetstillfredsställelsen och motivationen hos 
medarbetarna.Tierney (1999) hävdar att klimatet i en organisation kan kopplas både till 
medarbetarnas motivation samt deras beteende vid förändringar. Involveras medarbetarna på 
ett tidigt stadium i förändringen kommer deras inställning att vara mer positiv.  
 
Rashid, Sambasivan och Rahman (2003) poängterar i sin studie att förändringsprocesser är 
unika för varje organisation och det beror på att det inom varje verksamhet råder olika 
ledarskapsstilar, kulturer och klimat. Många organisationer ser förändringar som utmaningar 
vilka leder till glädje och tillfredställelse medan liknande förändring i andra organisationer 
kan upplevas smärtsam, stressande och otillfredsställande.  
Risken för ett mindre lyckat förändringsarbete är större om individerna i förändringsarbetet 
generellt är reserverade mot förändringar. Då måste chefen inom en sådan verksamhet arbeta 
aktivt för att ändra medarbetarnas attityd mot förändringar (Rashid, Sambasivan & Rahman, 
2003). 
 
Angelöw (2002) menar att förändringsarbeten i organisationer kan frambringa en hälsosam 
och lärande arbetsplats, men då krävs det att medarbetarna ges möjlighet till inflytande och 
delaktighet i arbetet. Medarbetarnas lärande främjas med motivation och reflektion genom 
dialog i arbetet. Organisationer kan motivera sina medarbetare vid förändringsarbeten genom 
att medarbetarna får vara med och formulera visioner och diskutera fram hur snabbt 
förändringar ska ske. Det är också viktigt att utgå från en tydlig bild av möjliga förändringar 
samt att våga tro på förmågan att förändras. Detta ställer således stora krav på ledarskap inom 
organisationen, eftersom det är viktigt att ledningen är kreativ i sitt arbete så att de har 
möjlighet att främja medarbetarnas motivation (Angelöw, 2002). 
 
Enligt Appelbaum, et al. (1998) sätter förändringar stor press på organisationen. Det finns 
olika sätt att bearbeta och implementera en förändring. Ett sätt är att skapa konsensus och 
deltagande mellan individerna inom organisationen. Enligt Tierney (1999) spelar chefer en 
stor roll i förändringsarbeten på sätt att de kan mobilisera och motivera sina medarbetare inför 
och genom en förändring. Appelbaum, et al. (1998) anser att chefer bör analysera 
förändringen och därigenom försöka förutsäga eventuella konsekvenser med den samt 
därefter bearbeta olika blockeringar på väg mot målet. På detta sätt bör chefen skapa en 
balans mellan de som är positiva och de som är negativa till förändringen. West, et al. (2003) 
menar att chef och medarbetare ska vara sammansvetsade innan de går in i en förändring. 
Detta eftersom konflikter eller motsättningar gör processen svårare och medarbetarna blir 
svårare att engagera även om det är frågor som rör deras arbetssituation. West, et al. anser att 
individer har svårare att ta till sig information om deras tankar upptas av negativ energi. Yukl 
(1998) anser att en chef i ett förändringsarbete bör skapa gemenskap kring mål och process. 
Det anses även viktigt att entusiasm, optimism samt förtroende bibehålls genom processen. 
Yukl menar att det är betydelsefullt att människorna i förändringsarbetet förstår och kan 
uppskatta varandra, detta för att bättre kunna möta konflikter men även förbättra samarbetet i 
gruppen. 
 
Appelbaum, et al. (1998) anser att chef och medarbetare gemensamt bör arbeta fram 
hanterbara mål som samtidigt kan fungera som inspiration och motivation i 
förändringsarbetet.  
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Vidare menar författarna att flexibilitet inom en organisation är viktigt för om 
förändringsarbetet blir lyckat. Således behöver organisationens chefer förstå styrkan av den 
interna kapaciteten för att kunna kommunicera en vision och ett uppdrag till medarbetarna på 
rätt sätt. Det är alltså viktigt hur ledarna lyckas att integrera människorna och tekniken i 
organisationen. Samtidigt får inte medarbetarnas tankar och känslor glömmas bort. 
Augustinsson (2000) menar att det är viktigt att skapa arenor för dialog och diskussion på 
arbetsplatsen kring förändringsarbetet så att allas tankar, känslor och kunskap delges. 
Ledarskapet i organisationen har en betydande roll i skapande av en norm som präglas av 
öppenhet på arbetsplatsen. 
 
Ledarskap 
 
Orden ledare och chef har både likheter och skillnader. En ledare kan både vara formell och 
informell. En chef är oftast formellt utsedd att leda arbete eller inneha annat ansvar. I denna 
uppsats har ordet chef valts att genomgående användas för att tydliggöra att de utvalda 
cheferna har gemensamt att de har en arbetsledande funktion. Som inledning till stycket om 
ledarskap vill jag först förtydliga skillnaden mellan chefskap och ledarskap. 
 
Mossboda, Peterson och Rönnholm (2002) beskriver chefskap som en position man blir 
tilldelad av och i organisationen medan ledarskap måste förvärvas genom förtroende från 
medarbetare. Chefskap och ledarskap är båda nödvändiga komponenter i yrkesrollen som 
chef. Eftersom att enbart vara chef utan relation till medarbetarna kan leda till att det blir svårt 
att få med sig medarbetarna. Samtidigt som om man enbart är ledare används inte chefens 
befogenheter att fatta beslut vilket gör ledaren kraftlös i sin handling. Både chefskap och 
ledarskap innebär arbete med individer och grupper för att kunna genomföra verksamhetens 
och organisationens mål men samtidigt kunna erbjuda goda arbetsförhållanden. Ledarskapet 
innebär även att kunna ge tillräcklig information för att skapa en gemensam målbild bland 
medarbetarna, kring vilka mål verksamheten ska uppnå genom medarbetarnas arbete.  
En chefs uppgift består i stort av att leda, planera, organisera och kontrollera verksamheten 
han eller hon arbetar inom. Eftersom chefen måste hålla en viss distans till sina medarbetare 
kan ledarskapet delvis ses som ett ensamt arbete (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 2002).  
 
Smither (1998) anser att en chef bör vara lyhörd för de behov som finns eller uppkommer i 
verksamheten och för att kunna motivera sina medarbetare. Förstår och handlar chefen utifrån 
att medarbetare kan ha olika syn på samma företeelse kommer chefen att nå framgång och 
förtroende hos sina medarbetare. Ledarskapet kan därmed inte vara konstant eftersom 
arbetsfältet inte är det. Således finns det inget ledarskap som är rätt eller fel utan olika 
ledarskap passar i olika verksamheter och organisationer enligt Smither. 
 
Enligt West, et al. (2003) finns det ett starkt samband mellan arbete inom sjukvård och 
behovet av ett tydligt ledarskap. En chef som är klar över sin roll som ledare kan genom sitt 
ledarskap engagera sina medarbetare i välfungerande grupprocesser och skapa vitala effekter 
för ett effektivt arbetsutförande. Vidare menar West et al. att ett tydligt ledarskap även skapar 
förutsättningar för engagemang hos medarbetarna i grupprocesser. Särskilt inom sjukvården 
är det viktigt med välfungerande grupper där arbetet involverar ett flertal olika nyckelpersoner 
i patientens behandlingsprocess. 
 
En god relation mellan chef och medarbetare är av vikt för ett gott samarbete. Stöd och 
struktur från chefen är av betydelse för medarbetarnas trygghet i arbetet, därför bör en arbeta 
för en tydlig struktur och även verka för att utveckla verksamheten. 
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Chefen inspirerar och gör sina medarbetare handlingskraftiga genom feedback, positiv attityd 
och urskiljer möjligheter istället för hinder i olika situationer. Detta förhållningssätt skapar en 
positiv norm på arbetsplatsen och medarbetarna kan känna att de klarar av och ser möjligheter 
i situationer de ställs inför (West, et al. 2003). Appelbaum, et al. (2004) anser att kunskaper 
om mänskligt beteende både enskilt och i grupp samt en positiv människosyn utgör en grund 
för ett gott ledarskap. Chefen agerar i interaktion med andra människor och därmed är det av 
vikt för en god chef att vara medveten om hur andra människor uppfattar denne. Genom 
kommunikation med andra människor kan egenskapen av självinsikt förvärvas. Förmågan att 
kommunicera är således en av de mest värdefulla egenskaper en chef kan inneha. Desto bättre 
kommunikationen är mellan chef och medarbetare desto större arbetstillfredsställelse för båda 
parter. Appelbaum et al. menar att det finns ett samband mellan effektiv kommunikation och 
medarbetarnas motivation till arbetseffektivitet. Franco Miller, et al. (2002) menar att 
kommunikations processer inom organisationer beskriver hur väl information kring mål, 
normer och liknande förmedlas till medarbetarna. Genom ett kommunikativt ledarskap vill 
chefen se sina medarbetare utvecklas och måste då bejaka människornas mångfald och 
uppmuntra deras olikheter. Det kräver självinsikt, tydlighet och trygghet hos chefen.  
 
Ledarskapets beteende framhåller Chiok Foong Loke (2001) i sin studie som betydelsefullt. 
Han menar att chefens beteende inverkar på medarbetarnas trivsel och prestation. Genom 
omtanke, hänsyn samt framhävande av medarbetarnas kunskaper skapas effektiva och 
engagerade medarbetare på arbetsplatsen. Det finns olika typer av ledarskap och det 
hälsofrämjande ledarskapet kommer att presenteras nedan. 
 
Hälsofrämjande ledarskap  
 
Lundell (2001) anser att den som ska leda andra människor bör ha en bild av vad hälsa 
betyder för chefen själv och för medarbetarna. Därefter kan chefen göra aktiva val och främja 
en hälsosam process för sina medarbetare.  
Vidare anser Lundell att organisationer bör upprätta en hälsoplan på samma sätt som 
verksamhetsplaner görs, för att utveckla och bibehålla hälsoresurserna hos medarbetarna. 
 
Ett ledarskap med ett hälsofrämjande synsätt är av betydelse för medarbetarna menar 
Gunnarsdóttir och Björnsdóttir (2003). Chefer som i sitt arbetssätt genomsyras av ett friskt 
och positivt tänkande främjar hälsa för sina medarbetare på arbetsplatsen. Chefen har en 
nyckelroll för att skapa hälsa och välbefinnande bland sina medarbetare. Genom att chefen 
verkar för en arbetsmiljö som stärker medarbetarnas empowerment, stärks deras engagemang 
och entusiasm för arbetet. Det leder till flexibilitet och delaktighet i verksamheten enligt 
Gunnarsdóttir och Björnsdóttir. Chefen är som sina medarbetare en del av den organisatoriska 
vardagen, vilket gör att chefen är fångad inom strukturens och kulturens ramar i 
organisationen. Ramarna kan ibland vara ett hinder för hälsofrämjande om inte organisationen 
aktivt har tagit ställning för det. Ledarskap är en påverkansprocess som syftar till att få 
medarbetarna att agera i riktning mot uppställda mål, såväl för organisationen som för 
medarbetarna själva. Socialt samspel är därför viktigt och chefen kan endast uppnå resultat 
med och genom sina medarbetare. Ledarskapets centrala uppgift är att motivera medarbetarna, 
så att gruppen tillsammans arbetar för uppsatta mål (Augustinsson, 2000. & Maltén, 2000). 
 
Arvonen och Pettersson (2002) anser att ledarskap är en viktig faktor för anställdas hälsa och 
välbefinnande. Deras studie syftade till att kvantitativt visa på samband mellan ledarskapets 
beteende och dess konsekvenser för medarbetarnas hälsa och arbetsprestation.  
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Ledarskapsbeteenden såsom relations-, struktur/uppgiftsorienterat samt förändringsorienterat 
ledarskap studerades i relation till hälsa. Resultatet visade att ledarskapet har stor betydelse 
för den psykosociala arbetsmiljön samt för medarbetarnas arbetsprestation. Främst visade 
resultatet att det var det relations- samt förändringsorienterade ledarskapet som främjade en 
positiv arbetssituation för medarbetarna. Studiens slutsats var att medarbetarnas utveckling 
kunde kopplas samman med vilket ledarskap som fanns representerat inom organisationen. 
Förbättrad hälsa och arbetsprestation värnas genom goda relationer vilket även kan skapa 
förändringsbenägenhet hos medarbetarna.  
 
En chef som arbetar utifrån ett salutogent perspektiv fokuserar på ett promotivt synsätt, det 
vill säga att chefen utgår ifrån det friska och vilka faktorer som främjar och stärker hälsa hos 
medarbetarna. Chefen skapar förutsättningar för sina medarbetare genom aktiva 
hälsofrämjande insatser såsom utbildning och aktiviteter. Detta utvecklar medarbetarnas 
fysiska, psykiska och sociala hälsoresurser. De sociala resurserna handlar om relationer på 
arbetsplatsen alltifrån arbetskamrater, arbetslag och ledarskap på olika nivå. Organisationens 
ledarstil och ledarkultur utgör förutsättningen för i vilken utsträckning hälsofrämjande frågor 
gynnas. I de organisationer där personalen ses som en viktig resurs värd att investera i, kan 
det vara ett sätt att lyfta hälsofrågan till en strategisk nivå för att större genomslagskraft 
(Ljusenius & Rydqvist, 1999). Theorell (2001) beskriver i sin studie om hälsosamt ledarskap, 
att chefer som utvecklat sitt ledarskap genom utbildning i grupprocesser, stress med mera 
hade i större utsträckning friskare medarbetare. Medarbetarna upplevde dessutom större 
möjlighet att påverka sin arbetssituation än tidigare. Ledarnas utbildning hade positiv effekt 
på deras ledarskap och därigenom även på de anställda. Förändringarna som uppstod menar 
Theorell kan bero på ett flertal aspekter men främst av förbättrad kommunikation mellan 
parterna på arbetsplatsen. 
 
Hälsofrämjande ledarskap i denna studie fokuseras på att chefen aktivt främjar de faktorer på 
arbetet som gör medarbetarna friskare, så att de kan utveckla och stärka sina fysiska, psykiska 
och sociala resurser.  
 
Ledarstilar 
 
Ljusenius och Rydqvist (1999) anser att alla ledartyper har sina styrkor och sina svagheter. 
Genom att chefen själv blir medveten om sitt agerande kan förståelse skapas för hur 
omgivningen uppfattar ledarskapet. Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) är en beskrivning 
som speglar denna självinsikt. IDI har fyra ledarstilar vilka är relator, motivator, processor 
och producer. 
 
 En chef som har stilen relator arbetar för att utveckla en positiv atmosfär inom 
arbetsgruppen. Samarbete i gruppen och konflikthantering med diplomati är relatorns styrka. 
Relatorns svagheter kan vara överbetoning av relationer som kan bli en nackdel genom 
konfliktförnekelse. Andra svagheter kan vara försiktighet att förändra och hålla inne med 
åsikter för att undvika konflikter (Ljusenius & Rydqvist, 1999).  
 
En chef som fungerar som motivator stimulerar lagandan och ser till att gruppens arbete 
uppmärksammas. Motivatorn är även medveten om yttre krav och försöker därför att få 
gruppen att ifrågasätta och våga prova nya vägar.  
Svagheter hos motivatorn kan vara att gå för fort fram och inte tänka efter om gruppen hänger 
med. Motivatorn vill gärna ha uppmärksamhet och kan ibland uppfattas vara mer intresserad 
av egna behov än av gruppens (Ljusenius & Rydqvist, 1999).  
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Processorn är systematisk och strukturerar upp arbetet genom metoder som är praktiska 
lösningar på komplexa problem. Gruppens känslorelationer håller processorn tillbaka och ser 
hellre att arbete blir utfört. Svagheter kan vara att processorn gärna löser problem på egen 
hand utan att ta hjälp av gruppen. Känslor och relationer kan vara svårt att förmedla för 
processorn och klimatet kan bidra till att förändringar blir fördröjda (Ljusenius & Rydqvist, 
1999). 
 
Ledarstilen som producer arbetar för att organisera gruppen och dess resurser samtidigt som 
gruppen hålls på rätt spår. För producern är det viktigt att beslut tas och blir genomförda, en 
styrka är även att gruppen blir hörsammad och belönad för sitt arbete av producern. Däremot 
är producerns svaghet att ibland agera otåligt och taktlöst särskilt om situationen är stressad. 
Producern kan även ha svårt att erkänna felaktigheter (Ljusenius & Rydqvist, 1999). 

 
Ammeter, Douglas, Ferris och Goka (2004) beskriver i sin studie att Human Resources 
Management (HRM) är ett relativt nytt sätt att tänka kring sina medarbetare. Det synsätt som 
ledarskap förut präglades av var Industrial Relations (IR) vilket fokuserade på organisationen 
som kollektiv, där individen gavs litet utrymme och hänsyn. Studiens författare menar att 
HRM har effekt på medarbetare i organisationer på så sätt att chefens förhållningssätt leder 
till tillit och tillräknelighet för sina medarbetare. Vidare kan HRM även skapa goda 
förutsättningar för utveckling för organisationen. HRM fokuserar på hur resultatet inom en 
organisation kan påverkas genom medarbetarna genom: 
 
- Konstruktivt ledarskap 
- Kompetensutveckling 
- Motivation 
- Goda arbetsvillkor 
- Stödjande arbetsmiljö 
- Individuellt anpassade lösningar 
- Informella styrmedel såsom organisationskultur 
 
Kompetens, motivation och välbefinnande är faktorer som skapar kvalitet i en organisation. 
Sviktar personalen på något område märks det på resultaten. Är medarbetarna kompetenta och 
motiverade men utarbetade kommer resultatet att bli magert. Likaså om de är kompetenta och 
mår bra men utleda på sitt arbete blir resultatet detsamma. Således kan en chef inte ensidigt 
arbeta med kompetensutveckling, utan måste även se till övriga faktorer i 
personalutvecklingen (Ammeter, et al. 2004). 
 
Sterner (2001) beskriver i sin studie McGregors teorier angående chefers ledarskap i relation 
till den människosyn dessa har. Chefens människosyn kan relateras till chefens agerande mot 
sina medarbetare anser Sterner. McGregor urskiljer två människotyper och sammanfattar 
dessa under beteckningarna teori X och teori Y. Enligt teori X är människan lat och känner 
ovilja inför arbete och behöver därför kontrolleras, styras samt övervakas i arbetet. Teori X-
människornas motivation beror enbart på tryggheten att bli beordrad samt tillfredställelsen av 
att ha ett arbete. Teori Y är en motpol till teori X och beskriver att chefen har ett större 
förtroende för människan och låter sina medarbetare gemensamt ta ansvar för styrning och 
kontroll i arbetssituationen.  
Medarbetare arbetar för att nå organisationens mål i den mån de känner att målen på något 
sätt gagnar dem själva, därför är det som chef viktigt att arbeta för att organisationens mål 
integreras med individens. Teori Y beskriver hur mänskliga resurser optimalt kan tas tillvara i 
arbetssituationen genom fem steg. 



 19

 
1. Chefen har förtroende för medarbetarna. 
 
2. Chefen informerar och delegerar… 
 
3. …och bestämmer i samråd med medarbetarna - Målstyrning. 
 
4. Medarbetarna känner trivsel - De har intresse för arbetet. 
 
5. Alla arbetar under eget ansvar - Ökad produktivitet. 
 
Människosynen som organisationens chef har är således central för hur de utövar sitt 
ledarskap. Den positiva människosynen innebär att chefen tror på människors vilja och 
förmåga. Organisationen kan då utvecklas i en riktning som främjar såväl medarbetarnas hälsa 
och välbefinnande som produktivitet. Medarbetarna blir motiverade att lära och att använda 
sin kompetens på ett sätt som gynnar både organisationen och dem själva (Sterner, 2001. & 
McGregor, 1966). Organisationer som sjukhus behöver chefer som kan motivera 
medarbetarna så att de känner motivation för sitt arbete och en vilja att utvecklas.  
 
Chefer inom sjukvården 
 
En studie av Frame och Hendren (2003) visar på att sjukhus med chefer som vill utveckla sitt 
ledarskap skapar en arbetsmiljö som främjar lärande och utveckling hos medarbetarna. Chefer 
inom sjukvården som är utvecklingsbenägna klarar i större utsträckning av situationer som 
uppkommer och hanterar situationerna genom att förändra den rådande kulturen inom 
verksamheten. Frame och Hendren anser att detta agerande ger en långsiktig hållbar 
utveckling för verksamheten. De sjukhus som har vilja och resurser att investera i personal på 
alla nivåer når framgång, vilken baseras på egenkraft och kompetens hos personalen.  
 
Wiley (2004) beskriver ett sjukhus med ett hälsofrämjande ledarskap som en kropp med ett 
friskt immunsystem. Organisationer lär och växer av att möta samt lösa olika slag av 
situationer som uppkommer inom verksamheterna. Lösningarna kommer av nytänkande och 
förändring av attityder och värderingar. Ledarskap inom sjukvården menar Wiley handlar om 
en process där många personer samverkar av olika anledningar. Sjukvården är flexibel och 
föränderlig, vilket innebär att ledarskapet bör främja ett effektivt samarbete och öppen 
kommunikation. Wiley anser att det främjas genom respekt för varandras åsikter och 
uppfattningar, tillit och öppenhet.  
 
Tidigare forskning och litteratur har nu belysts genom tre större områden; hälsa, organisation 
och ledarskap och dessa har kopplats till ett hälsofrämjande synsätt. Bakgrunden har 
åskådliggjort att det finns anledning för organisationer att aktivt försöka påverka personalens 
livsstil genom att verka för en frisk arbetsplats. En del av ansvaret för medarbetarnas hälsa 
läggs ofta på cheferna i organisationen. Cheferna förväntas att aktivt arbeta med insatser för 
att de anställda skall kunna förbättra eller vidmakthålla en god hälsa samt ett gott 
välbefinnande. Hälsa och välbefinnande kan tillsammans med kompetens och motivation bli 
en framgångsfaktor för organisationen. Organisationer, exempelvis inom sjukvården, har en 
arbetsmiljö med hög påfrestning för sina medarbetare av både fysiska, psykiska och sociala 
faktorer. Sjukhus behöver därför medarbetare som kan, vill och orkar arbeta.  
Av den anledningen är det angeläget att undersöka chefer som arbetar på sjukhus och deras 
hälsofrämjande inställning och agerande samt andra chefsegenskaper som kan inverka på 
medarbetarnas hälsa.  
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3. Syfte 
 
 
Syftet är att undersöka hur anställda inom sjukvården med en chefsfunktion uppfattar sina 
egenskaper och sitt agerande som chef, samt att studera i vilken omfattning deras agerande 
kan relateras till ett hälsofrämjande ledarskap. Målsättningen är att resultaten skall kunna 
användas i förändringsarbetet mot en mer hälsofrämjande organisation. 
 
 

4. Material och metod  
 
 
I metodavsnittet belyses inledningsvis val av undersökningsmetod och sedan beskrivs 
kontexten för undersökningen. Därefter redovisas de olika delarna i tillvägagångssätt samt 
analys. 
 
Val av undersökningsmetod 
 
Undersökningen genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med utskick av enkäter. 
Fördelarna med att göra en enkätstudie anses enligt Ejlertsson (1996) vara bland annat att ett 
större antal respondenter kan delta, att enkäterna innehåller samma frågor till alla 
respondenter samt att respondenterna kan sitta ner i lugn och ro vid besvarandet av 
frågeformuläret. I denna studie var enkät att föredra eftersom intresset var att få en 
uppfattning om samtliga chefers uppfattningar om sina chefsegenskaper. Det kändes även 
viktigt att respondenterna kunde besvara enkäten när de ansåg sig ha tid till det. Möjligheten 
att i viss omfattning kunna generalisera resultatet talade för att en större grupp skulle 
undersökas. Nackdelen kan vara att inte kunna påverka eller förtydliga för respondenterna vid 
besvarandet. En annan nackdel är att en enkätundersökning inte går på djupet av 
respondenternas uppfattningar, eftersom enkätsvaren bearbetas och tolkas kvantitativt för att 
få fram mer generella resultat.  
 
Enkäten 
 
Med utgångspunkt i studiens syfte kring ett hälsofrämjande ledarskap innehöll enkäten frågor 
kring följande områden: 
 

- arbetssituation och arbetssätt 
- krav, stöd och kommunikation 
- utveckling 
- förändringsarbete 
- arbetsmiljö som hälsofaktor 
- ledarskap och hälsa 

 
Utifrån ovanstående områden samt litteraturstudier utarbetades enkäten och resulterade i 20 
frågor med underliggande delfrågor (se Bilaga 2). Enkäten testades i en pilotstudie på tio 
personer med chefsbefattningar inom andra verksamhetsområden. Efter inkomna synpunkter 
korrigerades ett fåtal frågor.  
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Etiska överväganden 
 
Kraven på ett etiskt förhållningssätt i studien har tillgodosetts genom att Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer har beaktats (Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till de etiska 
aspekterna, både ur respondenternas och undersökningens perspektiv har risk och nytta med 
studien uppmärksammats. Studiens nytta är att cheferna kan utvecklas i sitt ledarskap genom 
att bli medvetna om ledarskapets hälsofrämjande betydelse för medarbetare och organisation. 
Risken med studien är att deltagarna kan känna obehag genom att lämna ut sina tankar och 
känslor om ämnet, som berör dem både personligen och deras arbete.  
I övrigt har riskerna med studien minimerats och tagits hänsyn med informations-, samtycke-, 
konfidentialitets- och nyttjandekraven, genom enkätens följebrev (se Bilaga 1). 
Informationskravet tillgodosågs i följebrevet som innehöll information till respondenterna 
gällande frivilligt deltagande i studien. I följebrevet uppfylldes även konfidentialitetskravet då 
respondenterna informerades om att besvarandet av enkäten var konfidentiellt och att det 
enbart var jag som hade tillgång till koder för identifikation. Enkäterna kodades för eventuella 
påminnelser och kodades sedan om efterhand de returnerades. Genom returneringen 
uppfylldes samtyckekravet då respondenten själv tog beslut om deltagande. Nyttjandekravet 
har tagits hänsyn eftersom det insamlade datamaterialet endast har använts till min 
undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Enkätundersökningen godkändes av Institutionen för 
Hälsovetenskapers Etikråd vid Högskolan Kristianstad 041015.  
 
Kontext 
 
På Kristianstads Centralsjukhus (CSK) arbetade det ungefär 2400 medarbetare och inom 
Hässleholms sjukhusorganisation fanns det hösten 2004 cirka 1200 anställda.  
Skillnader i sjukhusens ledningskultur kan förekomma, beroende på sjukhusens storlek och 
vårdinriktningar. Det ena sjukhusets ledningskultur har beskrivits vara mer 
utvecklingsbenäget än det andra. Dock var detta inte något som togs hänsyn till i studien, där 
alla respondenter behandlades som en grupp oberoende av var respondenten arbetade. De två 
utvalda sjukhusen skiljde sig åt genom att CSK var ett akutsjukhus medan Hässleholms 
sjukhusorganisation i huvudsak bedrev planerad vård. Cheferna i studien utgjorde inte en 
homogen grupp beroende på att sjukhusen hade chefer med olika befattning, på olika nivå och 
inom olika verksamheter. Gemensamt för cheferna var att samtliga hade en arbetsledande 
funktion och kontakt med medarbetare. 
 
Urval 
 
Enkätstudien omfattade samtliga anställda med en chefsbefattning på de båda sjukhusen, 
vilket innebar att det var en totalundersökning. Vid en totalundersökning kan kännedom 
erhållas om samtliga respondenters åsikter.  
 
Genomförande 
 
Sjukhusen tillfrågades om intresse att medverka i studien och efter klartecken skapades 
kontakt med personer som bistod med namnlistor på personer med chefsbefattning på 
sjukhusen. Samtliga chefer (n=119) på de båda undersökta sjukhusen inbjöds skriftligen 
genom ett följebrev (se Bilaga 1) samt enkät att delta i studien. Enkäterna skickades i 
namnade kuvert ut via internposten på båda sjukhusen. Returneringen av enkäterna gjordes 
genom medskickade svarskuvert.  
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Respondenterna inom Hässleholms sjukhusorganisation skickade sina svarsbrev adresserade 
till mig men till en person på sjukhusets Förvaltningsledning, varefter insamling av mig 
skedde vid ett par tillfällen. Respondenterna på CSK skickade i retur till mig via internposten 
och ett postfack på Högskolan. Tillsammans med varje enkät fanns ett följebrev, som beskrev 
undersökningens syfte och informerade om deltagandet i studien.  
Till de chefer som inte svarade på enkäten skickades två påminnelser ut via e-post efter cirka 
två respektive tre veckor. Antalet inbjudna deltagare blev färre än förväntat. Det berodde på 
att antalet chefer på de båda undersökta sjukhusen inte var så stort som ursprungligen 
beräknats, samt att ett flertal av cheferna innehade två chefsbefattningar. En mindre 
bortfallsöversikt gjordes genom namnlistorna, genom dem kunde utrönas att det var lika 
många män som kvinnor som avstått att besvara enkäten. I resultatet databehandlas 102 
enkätsvar.  
 
Statistiska metoder 
 
Enkäterna registrerades och bearbetades i datorprogrammet SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). Hypotestestning av skillnader genomfördes med en signifikansnivå på 5 % 
och jämförelse av skillnader har testats med t-test och Chi-Square test. Intern konsistens, det 
vill säga reliabiliteten av konstruerade index, testades med Cronbachs Alpha. Slutligen har 
multivariata samband studerats genom logistisk regressionsanalys. Testresultaten tolkas ur ett 
hälsofrämjande synsätt och därför är den beroende variabeln positiv. Oddskvoter tolkas i 
vanliga fall som riskförändring, men här tolkas utfallet i form av positiv oddskvot, POR 
(Ejlertsson, 2003). 
 
Bearbetning av variabler 
 
I en del av variabelbeskrivningarna nedan finns det frågenummer och bokstäver som 
beskriver vilken fråga som bearbetats. I enkäten finns det inte bokstäver för varje delfråga, 
men här i bearbetningen valdes att beteckna delfrågorna med bokstäver för tydlighetens skull. 
 
Respondenternas ålder varierade från 36 år till 65 år och medelåldern var 50 år. Chefernas 
ålder har delats in i två grupper efter yngre 36-49 år respektive äldre 50-65 år, efter medianen 
49 år.  
 
Respondenterna hade varit anställda som chefer inom sjukvården från mindre än ett år och 
upp till 43 år och medelvärdet på anställningstiden var 12 år. De fåtal chefer som varit 
anställda kortare tid än ett år sattes i samma grupp som de som varit anställda ett år. 
Anställningstiden har delats upp efter medelvärdet i Kortare <12 år respektive Längre ≥ 12 år. 
 
Ledarskap kan bedrivas genom olika synsätt och stil. Respondenterna beskrev sin egen 
ledarstil i enkäten (Fråga 19) och valde mellan fyra olika ledarstilar som kan betecknas 
relator, motivator, processor och producer. Ledarstilarna delades efter svarsbearbetning in i 
två grupper, där den ena gruppen ensam utgjordes av ledarstilen motivator, eftersom den 
antalsmässigt utgjorde hälften av respondenterna. De övriga tre stilarna slogs samman i en 
grupp och benämndes övriga ledarstilar. Delningen gjordes även för att testa om motivator 
gruppen skilde sig i jämförelse med övriga grupper i hälsofrämjande chefsegenskaper. 
 
Fråga 5 innehöll tre övergripande frågor om respondenternas inställning till och upplevelser i 
sitt arbete.  
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Frågorna syftade till att mäta respondenternas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 
deras arbete, vilket kan relateras till KASAM. Svarsgraderingen var från ett Ja, i hög grad till 
fyra Nej, inte alls. Ett arbetsupplevelseindex skapades, vilket kunde variera mellan 3-12. 
Reliabiliteten testades genom Cronbachs Alpha och fick värdet 0,65. Indexet delades i två 
grupper efter medianen fyra, där ena gruppen (3-4) tolkades ha Högre arbetsupplevelse och 
den andra (5-12) Lägre arbetsupplevelse.  
 
Chefernas upplevelse av de allmänna kraven som ställdes på dem i arbetet besvarades i en 
fråga (Fråga 7). Denna fråga delades vid medianen två i två grupper genom dem som Känner 
högre krav (1-2) och dem som Känner lägre krav i arbetet (3-5). 
 
Chefernas känsla av trygghet i förändringsarbete tillsammans med sina medarbetare 
besvarades i en fråga (Fråga 16f). Denna fråga delades vid medianen i två grupper genom 
dem som Känner trygghet (1-2) och dem som Känner mindre trygghet (3-6). 
  
Av fem delfrågor (Fråga 9) gällande stödet som respondenterna upplevde i sin arbetssituation 
skapades ett stödindex. Frågorna var graderade mellan ett och sex, där ett var Instämmer helt 
och sex var Tar helt avstånd. Reliabiliteten testades med Cronbachs Alpha och fick värdet 
0,61. Indexet varierade mellan 5-30 och det delades in i två grupper vid medianen 14, där den 
ena gruppen Känner stöd i arbetet (5-14) och den andra Känner mindre stöd i arbetet (15-30). 
  
Respondenterna svarade på frågor om kommunikation med sina medarbetare och vad de 
ansåg om kommunikationens betydelse för medarbetarnas hälsa och verksamheten (Fråga 11 
c-e) . Frågorna var graderade mellan ett Instämmer helt och sex Tar helt avstånd. Ett 
kommunikationsindex gjordes och test med Cronbachs Alpha gav värdet 0,64. Indexet kunde 
variera mellan 3-18 och delades efter medianen fyra i två grupper. Där den ena gruppen ansåg 
att kommunikation var Viktigt (3-4) och den andra gruppen ansåg att kommunikation var 
Mindre viktigt (5-18).  
 
Respondenterna fick karaktärisera sitt arbetssätt genom två frågor (Fråga 4a-b). Den första 
frågan graderades med Samarbete som ett och Ensamarbete som sex. På samma sätt var den 
andra frågan graderad där Delegering till medarbetare var ett och Styrande ledarskap var sex. 
Ett delegeringsindex skapades av respondenternas svar på de båda frågorna och 
reliabilitetstestet med Cronbachs Alpha blev 0,61. Indexet hade en variation mellan 2-12 och 
medianen fanns vid tre. Gruppernas indelning gjordes efter medianen, där ena gruppen kallas 
delegering (2-3) och den andra gruppen kallas styrning (4-12). 
 
Betydelsen av utveckling av sina medarbetare tog respondenterna ställning till i Fråga 12 b-d. 
De tre frågorna innehöll påståenden om motivation samt utveckling av kompetens och 
samarbete. Svaren klassificerades i en sexgradig skala från Instämmer helt till Tar helt 
avstånd. 
 Ett Utvecklingsindex skapades av frågorna och reliabiliteten testades genom Cronbachs 
Alpha och fick värdet 0,82. Indexet varierade mellan 3-18 och respondenterna delades i två 
grupper efter medianen fyra där grupperna benämndes efter Högre utvecklingsbenägenhet (3-
4) respektive Lägre utvecklingsbenägenhet (5-18). Respondenterna svarade i Fråga 13a om de 
hade genomfört utvecklingssamtal med sina medarbetare under det senaste året. Svarsandelen 
blev att 89 % hade haft utvecklingssamtal. 
 
Respondenterna fick besvara frågan om de varit med om ett förändringsarbete på sin 
arbetsplats under de senaste 12 månaderna (Fråga 15), där blev svarsandelen 80 %.  
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Vidare fick de respondenter som varit med om ett förändringsarbete besvara åtta frågor kring 
deras upplevelser och erfarenheter av förändringar (Fråga 16 a-h). Ett Förändringsindex 
testades med Cronbachs Alpha och fick värdet 0,75. Indexet varierade mellan 6-48 och 
respondenterna delades in i två grupper vid medianen 20. Den ena gruppen utgjordes av dem 
som var Förändringspositiva (6-20) och den andra gruppen av dem som var Mindre 
förändringspositiva (21-48).  
 
 

5. Resultat  
 
 
Resultatet bygger på respondenternas enkätsvar och de testningar som gjorts av hypoteser om 
skillnader. Först kommer ett deskriptivt avsnitt som beskriver undersökningsgruppen. 
Därefter visas testresultat i en analytisk del som slutligen fördjupas i en redogörelse för de 
multivariata analyserna.  
 
Beskrivning av undersökningsgruppen 
 
Antalet enkäter som skickades ut var 119 stycken och av dessa svarade 102 chefer. 
Svarsfrekvensen blev 85 % och bortfallet var således 15 %. Sammanställningen av 
svarsgruppen framgår av tabell 1. 
 
Tabell 1. Antal och andel (%) för kön, ålder, chefsbefattningar och ledarstilar i 
undersökningsgruppen (n=102). 
__________________________________________________________________________________________ 
Variabel   Antal   Andel (%) 
 
Kön 

Kvinna  67  66 
Man   35  34 

Åldersgrupper 
     - 39  5  5 
40 - 49  49  48 
50 - 59  42  41 
60 -   6  6  

Chefsbefattningar      
Verksamhetschef  29  28 
Enhetschef  19  19 
Avdelningschef  30  29 
Övriga chefer*  24  24 

Anställningsår 
                       - 5  38  37 
                   6 - 10  20  20 
                 11 - 15  13  13 
                 16 - 20  9  9 
                 21 -   22  22   
Ledarstilar 

Relator  18  18 
Motivator  51  50 
Processor  20  20 
Producer  12  12 

* Det fanns ett stort antal chefsbefattningar som endast ett fåtal personer innehade och dessa har därför benämnts 
övriga chefer, exempelvis personalchef, transportchef, kanslichef. 
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Analytisk del  
 
Den analytiska delen är indelad i tre teman vilka är ledarstilar, kvinnliga och manliga chefer 
samt yngre och äldre chefer. Indelningen kommer av att intressanta skillnader utifrån syftet 
kunde påvisas inom dessa områden. Anledningen till att den analytiska delen främst visar på 
resultat som visat skillnad vid hypotestestning, beror på att testerna frambringade intressanta 
skillnader som hellre valdes att framhävas än de ej signifikanta resultaten. 
 
Ledarstilar 
 
Chefer som ansåg sig vara av ledarstilen motivator utmärkte sig på flera sätt vid 
hypotestestning av skillnader jämfört med de övriga ledarstilarna (Tabell 2). De yngre 
cheferna tillhörde i större utsträckning ledarstilen motivator än vad äldre cheferna gjorde. Det 
visades sig även att arbetsupplevelsen var större hos ledartypen motivator än hos de övriga 
ledartyperna. Vidare fanns det en skillnad i frågan om känslan av höga krav i arbetet mellan 
ledarstilarna. Övriga ledarstilar upplevde lägre krav jämfört med motivatorstilen (70 % vs.  47 
%, χ²=5,829, df=1, p=0,016). Därefter testades hypotesen om förhållandet till delegering av 
arbete mellan ledarstilarna och det kunde urskiljas att chefer med ledarstilen motivator i större 
utsträckning delegerade arbete åt sina medarbetare än vad övriga ledartyper gjorde. 
Benägenheten för att arbeta med motivation, samarbete och kompetensutveckling av sina 
medarbetare jämfördes och benägenheten var större hos chefer av motivatorstil än hos övriga 
ledartyper. Även förändringsarbete upplevdes mer positivt av ledarstilen motivator än av de 
andra ledartyperna. 
 
Tabell 2. Medelvärde (Standard avvikelse) för några chefsegenskaper i relation till 
ledarstil (n=102). 
 
 
Faktor                 Motivator (n=51)              Övriga ledarstilar*(n=51) t-värde p 
  
Ålder                      48,6 (6,1) 50,8 (6,9)  -2,608 0,011 
  
Arbetsupplevelseindex            4,0 (1,0) 4,5 (0,9)  -2,236 0,028
    
Delegeringsindex                    2,8 (0,8) 3,0 (0,8)  -2,041 0,053 
  
Utvecklingsindex                     3,3 (0,7) 3,9 (1,3)  -2,970 0,004 
  
Förändringsindex                    6,4 (2,9) 8,0 (3,4)  -2,419 0,018
   
*Övriga ledarstilar var relator, processor och producer.   
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Fråga 17 och 20 i enkäten innehöll påståenden som respondenterna skulle ta ställning till och 
sedan välja ut ett antal av påståendena som stämde överens med deras egen inställning. Efter 
testning mellan påståendena och motivator respektive övriga ledarstilar visades att ledarstilen 
motivator i större utsträckning än övriga ledarstilar hade valt påståendena som redovisas i 
Tabell 3. 
 
Tabell 3. Attityder och värderingar gällande påståenden (Fråga 17 & 20) om 
hälsofrämjande insatser och ledarskap i relation till ledarstil (n=102).  
___________________________________________________________________________
Svarsalternativ   Motivator (n=51)  Övriga* (n=51)              χ²  p                
 
Chefens inställning till hälsa   33         18      8,824 0,003 
påverkar medarbetarnas inställning till hälsa 
 
Medarbetarnas hälsa är en viktig resurs  42         30      6,800 0,009 
för vår verksamhet   
 
Chefens attityd till hälsa gör   23         12      5,263 0,022 
medarbetarna friskare 
* Övriga ledarstilar 
 
Cheferna tillfrågades i enkäten om sin syn på arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Svarsandelen 
för en del av svarsalternativen utmärkte sig speciellt (Tabell 4). Gällande arbetsmiljö (Fråga 
18) visade det sig att andelen svar till största del präglades av psykosociala faktorer. Av 
svarsalternativen i fråga 17 och 20 utmärkte sig fyra påståenden om hälsa och hälsofrämjande 
i svarsandel.  
 
Tabell 4. Urval svarsalternativ med högst och lägst svarsandel på frågor om arbetsmiljö 
och inställning till hälsa och ledarskap (Fråga 18, 17 & 20). 
___________________________________________________________________________ 
Svarsalternativ    Andel (%) 

 
Fråga 18 
               Delaktighet och påverkan  87 
 
               Arbetsglädje och trivsel  78 
 
               Motivation och engagemang  60 
 
Fråga 17 & 20 
               Hälsofrämjande insatser är en viktig  86 
               investering för verksamheten 
 
               Hälsa är både kroppsligt och själsligt  75 
 
               Arbete är hälsa, därför måste ett  60  
               hälsotänkande genomsyra verksamheten 
  
               Hälsa är att inte vara sjuk  5 
  
              Den egna hälsa får var och en  6 
              ta hand om på sin fritid 
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Kvinnliga och manliga chefer 
 
Vid hypotestestning av skillnaden mellan kvinnor och män och deras attityder och upplevelser 
i relation till sitt agerande som chef, visade det sig att kvinnorna i större utsträckning än 
männen ansåg att kommunikation med medarbetarna var av stor betydelse (Tabell 5). 
Kvinnorna i studien kände i högre grad än män ett allmänt stöd i sitt arbete, det vill säga från 
både närmsta chef, arbetskamrater och medarbetare. Även känslan av trygghet tillsammans 
med sina medarbetare var större hos kvinnorna än hos männen. Andelen med ledarstilen 
motivator visade ingen könsskillnad (män 44 %, kvinnor 56 %, p= 0,144). 
 
Tabell 5. Kvinnors och mäns attityder och upplevelser gällande kommunikation med 
medarbetare, stöd i arbetet samt trygghet tillsammans med sina medarbetare (n=102). 
 
Variabler   Kvinnor (n) Män (n) χ² p 
 
Kommunikationsindex * 
 Viktigt  51 16 9,430 0,002 
                Mindre viktigt  16 19   
 
Stödindex* 
 Känner stöd  47 14 7,915 0,005 
 Känner mindre stöd 20 20  
      
Känsla av trygghet 
 Känner trygghet 37 10 5,776 0,016 
 Känner mindre trygghet 20 17 
* Dikotomiserat index enligt metodbeskrivning.    
  
 
Yngre och äldre chefer 
 
Åldersindelningen i yngre respektive äldre chefer visade sig vara av betydelse (Tabell 6). 
Yngre chefer med kortare anställningstid visade sig ha större benägenhet för motivation, 
samarbete och kompetensutveckling av sina medarbetare än de äldre cheferna.  
 
Tabell 6. Relation mellan utvecklingsbenägenhet och chefernas ålder respektive 
anställningstid (n=102). 
___________________________________________________________________________ 
Variabler   Utvecklingsbenägenhet*  χ²   p 
 __________________________________________Högre________Lägre______________________________
   
Ålder 
           Yngre   41 13 4,427 0,035 
           Äldre   27 21  
   
Anställningstid      
            Kortare   46 11 11,453 0,001 
            Längre   22 23   
* Utvecklingsindex 
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Multivariata samband 
 
Bakgrund och studiens tidigare konstaterade bivariata samband talar för att ett flertal faktorer 
kan relateras till ledarstilen motivator. Genom en multivariat analys studerades vilka positiva 
faktorer som i en gemensam modell kunde relateras till ledarstilen motivator. Tabell 7 visar på 
att den starkaste variabeln var att vara yngre chef med lång anställningstid, men även att vara 
förändringspositiv visade sig vara en viktig faktor för tillhörande av ledarstilen motivator.  
Kön relaterat till motivatorstil visade inte sig vara en viktig faktor enligt regressionsanalysen. 
 
Tabell 7. Resultatet av en logistisk regressionsanalys med ledarstilen motivator som 
beroende variabel. 
___________________________________________________________________________ 
Faktor   POR  95% CI 
 
Anställningstid  
                   Längre  1,0    
                   Kortare  0,3  0,08 - 0,97 
Ålder  
                    Äldre  1,0 
                     Yngre  10,8  2,7 - 43,0 
Kön  
                    Män  1,0 
                    Kvinnor  1,0  0,35 - 3,1 
Utvecklings-    
benägenhet  
                    Lägre  1,0 
                    Högre  2,3  0,73 - 6,9 
Förändringar  
                    Mindre positiv  1,0 
                    Positiv  4,1  1,3 - 12,5 
* Övriga variabler som visade samband vid bivariat analys (arbetsupplevelse och delegering), visade i 
regressionsanalysen inget signifikant samband. 
 
 
 
För att förklara faktorer bakom chefers utvecklingsbenägenhet gjordes ytterligare en 
multivariat analys. Tabell 8 på nästa sida åskådliggör att en stark faktor för 
utvecklingsbenägenhet var chefer som ansåg att kommunikation med sina medarbetare var av 
stor betydelse. Ledarstilen motivator var visserligen inte signifikant men kan ändå ses som en 
intressant positiv faktor för utvecklingsbenägenhet. 
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Tabell 8. Resultatet av en logistisk regressions analys med chefernas positiva 
utvecklingsbenägenhet som beroende variabel. 
___________________________________________________________________________ 
 
Faktor   POR  95% CI 
 
Ålder  

Äldre   1,0 
 Yngre  1,1  0,34 - 3,7 
Kön  

Män  1,0   
   Kvinnor  1,0  0,36 - 2,9 
Anställningstid  

Längre  1,0 
   Kortare  5,5  1,7 - 18,4 
Ledarstil   

Övriga ledarstilar 1,0 
   Motivator  2,6  0,92 - 7,1 
Kommunikation  

Mindre betydelse 1,0 
   Stor betydelse  6,1  2,1 - 17,9 
 
 
 
Resultatredovisningen leder vidare till uppsatsens diskussion, som kommer att koppla ihop 
tidigare studier med denna undersöknings resultat. I diskussionen kommer nya funderingar 
och resonemang att resoneras kring i ett större perspektiv. 
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6. Diskussion  
 
 
Studien har lett till tankar kring vilket agerande genom egenskaper, attityder och värderingar 
en chef besitter som gör att dennes medarbetare känner motivation, engagemang och 
välbefinnande i sitt arbete. Dessa tankar och funderingar har knutits till det salutogena 
perspektivet på individers hälsa och vilka kopplingar som kunnat tolkas genom 
respondenternas svar.  
 
Av de 102 respondenterna i undersökningen, ansåg 86 % att hälsofrämjande insatser var en 
viktig investering för deras verksamhet. Chefens agerande i sitt ledarskap framhåller Chiok 
Foong Loke (2001) i sin studie som betydande. Han menar att chefens handlande kan relateras 
till medarbetarnas välmående och prestation i verksamheten. Genom uppskattning, respekt 
och framhållande av medarbetarnas kunskaper skapas effektiva och engagerade medarbetare 
på arbetsplatsen. Även Gunnarsdóttir och Björnsdóttirs studie från 2003 kan kopplas till 
undersökningens resultat. De menar att chefer som genomsyras av ett friskt och positivt 
tänkande i sitt arbetssätt, ofta arbetar aktivt med att främja hälsa för sina medarbetare på 
arbetsplatsen. Genom chefens aktiva engagemang för en bättre arbetsmiljö, stärks 
medarbetarnas hälsoresurser och empowerment samt deras engagemang och entusiasm för 
arbetet. Jag kopplar tillbaka till uppsatsens inledning, där hälsofrämjande beskrevs i ett citat 
som en process för att ge människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra 
den. Ett aktivt arbete med hälsofrämjande insatser på arbetsplatser, mobiliserar resurser för en 
bättre hälsa och arbetsinsats hos medarbetarna. Därför ska chefens roll och engagemang 
betraktas som en betydande faktor i det arbetet. 
 
Respondenterna tog i enkäten ställning till vilken ledarstil de ansåg sig agera med i sitt 
ledarskap. Resultatet visade att en av ledarstilarna utmärkte sig speciellt då 50 % ansåg sig 
vara av typen motivator. Andelen 50 % kan ses som hög då de övriga ledarstilarna endast 
hade mellan 12 % - 21 % i svarsandel. Ljusenius och Rydqvist (1999) beskriver motivatorns 
egenskaper bland annat som förändringsbenägen och öppen för nytänkande. Ledarstilen 
motivator kan anses vara hälsofrämjande vilket relaterar till en studie av Arvonen och 
Pettersson (2002). Författarna hävdar att ledartyper med intresse för relationer eller är 
benägna för förändring främjar en positiv arbetssituation för sina medarbetare. Motivatorn 
värnar om sina medarbetare och stimulerar lagandan på arbetet samt uppmuntrar goda 
resultat, vilket enligt Arvonen och Pettersson ger en förbättrad psykosocial hälsa och 
arbetsprestation. En av de multivariata analyserna i denna undersökning med motivator som 
beroende variabel, visade på att den starkaste positiva faktorn var att vara yngre chef. Det var 
över tio gånger större chans att vara motivator om man var en yngre chef. En positiv 
inställning till förändringar visade sig även vara en faktor för tillhörande av ledarstilen 
motivator. Resonemanget av motivatorns hälsofrämjande egenskaper kan även på andra sätt 
förklaras av resultatet, som visar på skillnader mellan ledarstilarna gällande attityder och 
inställning till hälsa och hälsofrämjande arbete. Ledarstilen motivator ansåg i större 
utsträckning än övriga ledartyper att chefens attityd och inställning till hälsa påverkade 
medarbetarnas inställning till hälsa och gjorde medarbetarna friskare. Likaså att 
medarbetarnas hälsa var en viktig resurs för deras verksamhet ansåg motivatorn i större 
omfattning. Således kan, byggt på studiens analyser, en grov sammanfattning göras av vad 
som kännetecknar en hälsofrämjande chef inom de studerade verksamheterna.  



 31

Intressant skulle vara att ta reda på om denna beskrivning är gällande enbart för de två 
undersökta sjukhusen eller om ledarna agerar likartat även inom andra sjukhusorganisationer 
och verksamheter. Detta resonemang har inte gått att finna i tidigare undersökningar. 
 
Av sjukhusens chefer ansåg 60 % att arbete är hälsa och de ansåg att ett hälsotänkande måste 
genomsyra deras verksamhet. Den relativt höga svarsandelen anser jag spegla att cheferna 
inser att hälsofrämjande insatser ger framgång för verksamheten de arbetar i. Sjukhus som 
aktivt arbetar hälsofrämjande för sin personal och patienter vinner framgång för 
verksamheten. Enligt synsättet Human Resources Management skapar faktorerna kompetens, 
motivation och välbefinnande kvalitet i en organisation (Ammeter, et al. 2004). En balans 
mellan de tre faktorerna ger mer engagerade och trygga medarbetare, vilket gör att både 
medarbetare och patienterna mår bättre fysiskt, psykiskt och socialt. I föregående avsnitt av 
diskussionen visades på att ledartypen motivator besatt egenskaper som visade sig ha större 
tendens för att främja dessa komponenter, än vad de övriga ledartyperna gjorde. En av 
motivatorns styrkor är att framhålla sina medarbetares prestationer och få dem att prova nya 
vägar, vilket kan vara ett sätt att främja deras inspiration, skicklighet och hälsa. Enligt 
Hancock (1999) har ett hälsofrämjande sjukhus medarbetare som känner motivation, 
kompetens och välbefinnande eftersom de aktivt arbetar för medarbetarnas hälsa och 
utveckling. En studie av Narech, Smither, Reilly, Millsap och Reilly (1998) visade på att 
medarbetarnas utveckling kunde kopplas samman med vilket ledarskap som fanns 
representerat inom organisationen. Följaktligen har resultatet visat att ledarstilen motivator 
kan sägas verka hälsofrämjande för sina medarbetare i flera avseenden. 
 
I bakgrunden beskrevs att arbete och hälsa kan relateras till vartannat, eftersom individen 
tillbringar en stor del av sitt vuxna liv på en arbetsplats. Chefer i alla verksamheter kan därför 
anses ha ett betydande ansvar för att tillsammans med sina medarbetare skapa möjligheter för 
motivation och välbefinnande i arbetssituationen. Mår individen bra genom sitt arbetes 
beskaffenhet är det troligt att individen mår relativt bra även i sitt vardagliga liv. Olika 
verksamheter kräver olika mycket av sina medarbetare och sjukhusmiljön kan ses som en 
arbetsplats vilken ställer höga krav på sina medarbetare ur olika aspekter. De förväntas orka 
både fysiskt och psykiskt att möta sjuka människor och även ha ett vänligt bemötande i den 
sociala kontakten med patient och dess anhöriga. Medarbetarnas arbetssituation ställer i sin 
tur höga krav på chefen som ska kunna balansera kraven från medarbetarna, men även krav 
ifrån sina egna arbetskamrater och överordnad chef. Karasek och Theorell (1990) menar att 
krav upplevs genom arbetsbelastning och förväntningar på prestation i arbetet. Resultatet 
visade att chefer med ledarstilen motivator upplevde i större utsträckning än övriga ledartyper 
att det ställdes höga krav på dem i arbetet. Denna skillnad kan kopplas till motivatorns 
egenskaper som chef. Motivatorn är bland annat kreativ, initiativrik och engagerande, dock 
även jagcentrerad. Dessa karaktärsdrag relaterat till upplevelsen av höga krav i arbetet kan 
således associeras till vartannat. Genom resultatet visade det sig att det var fler äldre chefer än 
yngre som tillhörde gruppen övriga ledarstilar. En annan aspekt kan då vara ålder, möjligtvis 
kan det vara så att äldre chefer känner sig tryggare i sitt arbete eftersom de arbetat längre tid. 
En annan tanke är att yngre chefer med egenskaper såsom kreativitet och initiativtagande 
känner viss mån av prestationsångest inför sina arbetsuppgifter, till skillnad från de äldre som 
känner mer trygghet i sina arbetsuppgifter.  
 
Föregående resonemang om chefernas upplevelse av krav i sitt arbete leder in på 
arbetsupplevelser som här kommer att sammankopplas med känsla av sammanhang. 
Resultatet påvisade att ledartypen motivator kände större upplevelse av sitt arbete (känsla av 
sammanhang) än vad övriga ledartyper gjorde.  
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Resultatet är intressant då motivatorn i fråga om känsla av krav upplevde högre krav, men 
alltså större känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang hos motivatorn kan komma av 
egenskaperna att vara entusiastisk, ledande och initiativtagande, som kan kopplas till 
KASAM-komponenterna att känna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Men det 
intressanta kvarstår att trots att cheferna med motivator stil kände höga krav på sig var deras 
KASAM högre. Möjligen kan det vara så att de yngre cheferna, som visat sig vara mer 
utvecklings- och förändringsbenägna, ser lösningar och utmaningar i problem som uppstår, 
vilket tyder på en högre KASAM. Genom återkommande förändringar ges tillfälle att lära sig 
se möjligheter i stället för hinder, vilket ger träning i att hantera och förstå situationer som 
uppkommer. En fundering är om det kan vara så att yngre chefer har varit med om 
förändringar som något vanligt förekommande under större delen av deras chefsanställning. 
Till skillnad från de äldre cheferna som under första delen av sina år som chef troligen hade få 
förändringar, medan under senare år inträffar förändringar oftare inom sjukvården. Enligt 
Antonovsky (1991) innebär balansen mellan KASAM-komponenterna att individen, här 
chefen, kan klara av situationer som uppstår på arbetet. 
 
Densten (2002) menar att ett arbete måste kännas stimulerande och meningsfullt för att 
individen ska kunna se helheten i det. Det kan antas att om individen ges möjlighet till 
inflytande i arbetet och känner sig delaktig i beslut som rör arbetssituationen, kan individen 
komma att uppfatta sitt arbete som meningsfullt. Känslan av meningsfullhet kan leda till 
högre motivation, arbetstillfredsställelse och effektivare arbetsinsatser hos medarbetaren. 
Känslan av hanterbarhet och begriplighet i arbetssituationen ger kontroll över situationer som 
uppstår, och individens empowerment stärks genom känslan av kontroll. Undersökningen 
visade att ledarstilen motivator delegerade i större utsträckning arbete åt sina medarbetare än 
övriga ledartyper gjorde. Hansons (2004) tankar om delegering kan kopplas till resultatet på 
så sätt att om chefen styr med delegering kan verksamheten och medarbetarna utvecklas, 
eftersom tillit och ansvar leder till motivation hos dem som blir tilldelade det menar Hanson. 
Sterner (2001) belyser delegation som att mänskliga resurser optimalt kan tas tillvara i 
arbetssituationen. Sterners studie om McGregors XY teori poängterar att människosynen som 
organisationens chef har, är central för hur chefer agerar i sitt ledarskap. Med en positiv syn 
på sina medarbetare, känner chefen tillit till medarbetarnas vilja och förmåga. Verksamheten 
kan med en positiv grundsyn utvecklas i en riktning som främjar såväl medarbetarnas hälsa 
och välbefinnande som produktivitet. Chefens positiva inställning och tillit till sina 
medarbetare ger en direkt påverkan på medarbetarna och det kan främja medarbetarnas 
välbefinnande och livsstil. Resultatet i min undersökning visade på chefernas positiva syn på 
sina medarbetare, genom att de främjade sina medarbetares hälsa och såg dem som en viktig 
resurs för deras verksamhet. Sterner (2001) menar att en positiv inställning till sina 
medarbetare även kan ses som en investering för verksamheten, för i slutändan blir det en 
vinst för organisationen av dess välmående medarbetare. Enligt Arvonen och Pettersson 
(2002) kan delegering även vara en motiverande faktor för förändringsbenägenhet. Genom 
tillit och goda relationer mellan alla parter i arbetssituationen, kan större 
förändringsbenägenhet hos medarbetarna möjliggöras. Författarnas synpunkter kan relateras 
till resultatet att ledartypen motivator hade mer positiva upplevelser av förändringsarbete än 
övriga ledartyper eftersom de främjade delegering av arbete. Tillit skapar motivation och 
engagemang för arbetet, därav kan delegering ses som en drivande faktor i 
förändringsarbeten. 
 
Kvinnliga chefer i undersökningen kände i större utsträckning än de manliga ett allmänt stöd i 
sitt arbete, alltså både från närmsta chef, arbetskamrater och medarbetare.  
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Karasek och Theorell (1990) menar att stöd upplevs i arbetsplatsens kultur och klimat, det vill 
säga i atmosfär och genom de relationer som finns där. Resultatet visade även på att de 
kvinnliga cheferna kände större trygghet tillsammans med sina medarbetare än vad de 
manliga cheferna gjorde. Resultatet kan möjligtvis bero på att sjukhusen var 
kvinnodominerade men en fundering är dock om kvinnliga chefer inom sjukvården känner 
större trygghet att arbeta med andra kvinnor än med män. Franco Miller, et al. (2002) anser att 
atmosfären på arbetsplatsen kommer av interaktioner mellan social kultur, individers karaktär 
och chefens sätt. Genom att känna gemenskap och samtycka med den norm som råder i 
verksamheten, inger arbetet trygghet. Känslan av trygghet i arbetet kommer av känslan av 
stöd, vilka båda är viktiga för ett öppet kommunikationsklimat i verksamheten. Detta stärks 
även av Bakka, et al. (2001) som hävdar att kultur och klimat i organisationen spelar en stor 
roll för förutsättningarna till kommunikation i verksamheten. Theorell (2001) beskriver att ett 
hälsosamt ledarskap präglas av mellanmänskliga relationer. Har chefen kunskap om till 
exempel kommunikation och grupprocesser påverkar det medarbetarnas hälsa positivt. 
Kommunikation är således ett viktigt redskap vid främjande av hälsa på arbetsplatsen. Enligt 
resultatet i denna studie ansåg de kvinnliga cheferna i större utsträckning än de manliga att 
kommunikation med medarbetarna var av stor betydelse. Könsskillnaden kan bero på att det 
var övervägande kvinnliga respondenter, men det fanns trots allt en skillnad att beakta. Ur ett 
förändringsperspektiv är kommunikation av stor vikt enligt Höglind och Nilsson (2004). 
Förändringar skapar ofta oro inom organisationen och måste därför förberedas och 
implementeras hos medarbetarna i ett tidigt stadium. Förändringsprocessen underlättas till stor 
del då medarbetarna förstår och är motiverade inför förändringen. Appelbaum, et al. (2004) 
menar att ärlighet i kommunikation om verksamheten med medarbetarna är betydelsefullt. 
Medarbetarnas förståelse vid förändringar blir större om de känner sig trygga och är väl 
insatta i verksamheten de arbetar inom.  
 
Resultatet av en logistiskregressions analys med utvecklingsbenägenhet som beroende 
variabel, visade att en stark positiv faktor var chefer som ansåg att kommunikation med sina 
medarbetare var av stor betydelse. En annan positiv faktor för utvecklingsbenägenhet var 
kortare anställningstid. Ledarstilen motivator var dock inte signifikant i denna analys, men en 
positiv tendens kan ändå tolkas. Wiley (2004) menar att öppenhet inför att lära sig nya saker 
skapas genom kommunikation. Sjukvården anses vara flexibel och föränderlig, därför bör 
ledarskapet främja ett effektivt samarbete och öppen kommunikation. Vidare anser Wiley att 
öppenhet och samarbete främjas genom tillit och respekt för varandras åsikter. Krafft (2000) 
påtalar i sin studie att genom kommunikation reflekterar människor och därigenom kan 
förändringar och lärande komma. De flesta verksamheter är beroende av medarbetare som är 
öppna för ny kunskap. Sjukvården är en organisation i ständig förändring, enligt 
undersökningen hade hela 80 % av cheferna varit med om förändringsarbete under de senaste 
tolv månaderna. Det visar på sjukvårdens ständiga omorganisering och föränderlighet som 
kan ses ur både positiv och negativ synvinkel. Positivt för alla de medarbetare som mår bra av 
förändringar och ser dem som en utmaning. Dock kan förändringarna även upplevas motsatt 
och skapa oro i verksamheten. Ansvaret att motivera ligger då till stor del enligt Höglind och 
Nilsson (2004) på ledarskapet inom organisationen. Ett steg för cheferna att få överblick på 
medarbetarnas inställning av sitt arbete är utvecklingssamtal. Undersökningen visade att en 
stor andel av respondenterna (89 %) hade haft utvecklingssamtal med sina medarbetare under 
de senaste 12 månaderna. Utvecklingsbenägenheten hos chefen är av betydelse eftersom 
medarbetarna präglas av det organisationsklimat de arbetar i. Enligt Watkin och Hubbards 
(2003) studie kan chefer bättre förstå effekten de har på motivation och prestation hos dem 
som de leder om de främjar ett klimat för öppenhet och utveckling.  
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Det visade sig vid analysen att yngre chefer med kortare anställningstid hade större 
benägenhet för motivation, samarbete och kompetensutveckling av sina medarbetare än de 
äldre cheferna. Dessa resultat kunde sedan bekräftas med en logistiskregressions analys som 
visade på att kortare anställningstid medförde drygt fem gånger större positiva odds för 
utvecklingsbenägenhet. Smiths (2004) tankar kring organisatoriskt lärande kretsar kring att 
lära sig lära och hur organisationens medarbetare kan bli bättre på att lära tillsammans med 
andra samt själv reflektera för att vidare utveckla organisationen. Medarbetarna måste enligt 
Smith ges möjlighet och motivation i sitt arbete till att vilja lära och om en hälsofrämjande 
chef är utvecklingsbenägen och främjar motivation, samarbete och kompetensutveckling för 
sina medarbetare, kommer verksamheten få medarbetare som vill, kan och orkar arbeta. Ett 
hälsofrämjande ledarskap kan enligt Laschinger och Heather (2001) stärka medarbetarnas 
strukturella empowerment. De undersökta sjukhusen visade sig i hög grad vara 
hälsofrämjande arbetsmiljöer eftersom sjukhusen satsar på att främja lärande och 
välbefinnande hos sina medarbetare. 
 
Det finns många faktorer som främjar en fysiskt, psykiskt och socialt god arbetsmiljö. 
Cheferna tillfrågades i enkäten om vad de främst tog hänsyn till och arbetade med för 
medarbetarnas arbetsmiljö. Andelen svar präglades till största del av psykiska och sociala 
faktorer. Delaktighet och påverkan fick högst andel svar med 87 % och näst följande var 
arbetsglädje och trivsel 78 % och på tredje plats kom motivation och engagemang med 60 %. 
Av dessa svarsandelar kan ett mönster tolkas. Genom delaktighet och påverkan i sitt arbete 
kan individen känna arbetsglädje och trivsel. Den positiva följden av arbetsglädje och trivsel 
blir att medarbetarnas motivation och engagemang för arbetet ökar. Detta blir en positiv cirkel 
av upplevelser som stärker medarbetarna i arbetssituationen. Lashinger och Heather (2001) 
anser att psykologisk empowerment stärker medarbetarnas autonomi, kompetens och 
självförmåga i arbetet. Arbetar organisationen med att stärka medarbetarnas känsla av 
kontroll, kan det reducera känslan av psykisk belastning i arbetet. Cheferna i min studie kan 
anses verka hälsofrämjande i sitt ledarskap eftersom de utgår från friskfaktorer som stärker 
medarbetare, arbetsgrupper och därigenom hela verksamheten. Resultatet av chefernas svar 
om arbetsmiljö kan därigenom kopplas till nätverket Workplace Health Promotion och den 
gren av det som kallas Hälsofrämjande sjukhus. Inom sjukvården arbetar nätverket för att 
utveckla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Sjukhus inom nätverket arbetar aktivt med 
arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser för att deras medarbetare ska känna delaktighet, 
arbetsglädje och utveckla en hälsomedvetenhet. Ledarskapet anser nätverket vara av största 
betydelse för att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. En av de viktigaste faktorerna för 
medarbetarnas utveckling var främjandet av delaktighet och därför anses det viktigt med 
ständig kompetensutveckling för alla i organisationen. I en kombination av arbetsmiljö- och 
individinriktade åtgärder kan en hälsofrämjande arbetsplats utvecklas (The European Network 
for Workplace Health Promotion, 2003). 
 
I undersökningen fick svarsalternativ såsom att ”Hälsa är att inte vara sjuk” (5 %) samt ”Den 
egna hälsan får var och en ta hand om på sin fritid” (6 %) låg svarsandel. Det anser jag 
belyser en viktig attityd hos cheferna. Frånvaro av sjukdom ansågs länge vara att ha hälsa, 
numera är hälsobegreppet i högre grad holistiskt och individuellt. Den låga andelen svar i 
dessa kategorier speglar ett hälsofrämjande synsätt hos cheferna, som visar på insikt och 
medvetenhet om att medarbetarnas individuella hälsa även påverkar deras arbete och blir 
således en viktig resursfråga för verksamheten. Lundell (2001) påpekar i sin studie att den 
som ska leda andra människor bör ha en bild av vad hälsa betyder för chefen själv och hur det 
kan påverka medarbetarna.  
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Därefter kan chefen göra aktiva val och främja en hälsosam process för sina medarbetare. 
Chefernas syn på att hälsa är både kroppslig och själslig delades av 75 % av de tillfrågade. 
Övervägande andel chefer innehade således en personlig syn på hälsa som av både kropplig 
och själslig betydelse. I ett hälsofrämjande ledarskap är det av vikt att ha ett holistiskt synsätt, 
beroende på att en individs upplevelse av hälsa är mångfacetterad. Medvetenhet och kunskap 
om individers olika behov bör finnas hos chefen anser Franco Miller, et al. (2002) som 
beskriver motivation som en individuell process. Människan drivs av behov både fysiska och 
psykiska och de behov som inte är tillfredsställda påverkar individens uppmärksamhet, 
känslor, tankar och handlingar. Chefer bör därför tillsammans med medarbetarna utarbeta 
individuella mål i arbetet, så att individens fysiska, psykiska och sociala behov i den mån det 
är möjligt tillgodoses genom arbetet menar Franco Miller, et al.  
 
I diskussionens början resonerades kring att ledarstilen motivators egenskaper, attityder och 
värderingar kunde kopplas till ett hälsofrämjande ledarskap. Ledarstilen motivator ansåg i 
större utsträckning än övriga ledarstilar att chefen hade en stark inverkan på sina medarbetare 
gällande hälsofrågor. En helhetssyn på hälsa i ledarskapet har genom diskussionen visat sig 
vara viktig för medarbetarnas välbefinnande och prestation i arbetet. En hälsofrämjande chef 
balanserar genom sitt agerande organisationens förutsättningar, mellanmänskliga relationer 
och medarbetarnas motivation och hälsa. Balans och samarbete med medarbetarna skapar ett 
organisationsklimat som är hälsofrämjande och vinstgivande för verksamheten. Med 
ovanstående resonemang knyts diskussionen slutligen ihop genom att poängtera att en chefs 
hälsofrämjande egenskaper och agerande gentemot sina medarbetare, inspirerar medarbetarna 
till insikt om sin hälsa som en viktig resurs att värna om och att investera i. Ett 
hälsofrämjande klimat i organisationer präglar medarbetarnas upplevelser och beteende 
genom att chefen har en stark ställning som opinionsbildare inom verksamheten. Det anser jag 
kan och bör utnyttjas i ett positivt syfte såsom hälsofrämjande arbete och kan därigenom även 
ge beredskap för förändringsarbeten på arbetsplatsen.  
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Metoddiskussion  
 
Metoden var kvantitativ med ett enkätformulär som datainsamlingsverktyg. Valet av 
kvantitativ metod föll sig naturligt då intresset var att ta del av samtliga chefers attityder och 
värderingar om sig själv som ledare. Jag är medveten om att enkäten speglar chefernas egen 
uppfattning om sig själv som ledare. Av den orsaken att inte medarbetarnas upplevelser av sin 
chef är representerade kan jag inte med bestämdhet säga att den givna bilden av 
respondenterna är en exakt bild av cheferna som ledare. Dock önskade jag samtliga chefers 
uppfattningar och det kunde jag enbart uppfylla genom en enkät. Intervjuer av ett så stort 
antal respondenter är inte genomförbart med den tidsaspekt som gällde. Antalet totalt 
inbjudna respondenter blev relativt litet, det berodde på att antalet uppskattades till fler vid 
kontakt med sjukhusen. Ytterligare ett sjukhus hade kunnat tillfrågas, men när det verkliga 
antalet visade sig fanns det inte tid för ytterligare kontakter. 
 
Det var en fördel att enkäterna var kodade vid utskicket, eftersom enbart de respondenter som 
inte svarat fick påminnelse. Efter två påminnelser och fler returnerade enkäter, betraktades 
andelen svar som tillfredställande. När en respondent avstår från att svara kan det bero på 
flera faktorer såsom tidsbrist, enkättrötthet eller ointresse. Dock gjordes ingen fördjupad 
bortfallsanalys eftersom andelen svar (85 %) upplevdes som tillräcklig. Jag ser den relativt 
höga andelen besvarade enkäter som positivt. Svarsandelen kan bero på att respondenterna 
behandlades konfidentiellt vid besvarandet samt att enkäterna skickades adresserade till mig. 
Spridningen av olika chefsfunktioner och att respondenterna arbetar på olika sjukhus av bland 
annat olika storlek och inriktning, visar på representativitet och stärker till viss del 
generaliserbarheten.  
 
Validitet och reliabilitet i studien kan styrkas och underlättas genom ett väl genomarbetat 
frågeformulär. Det är viktigt för undersökningens validitet, att ha förmågan att kunna ställa 
frågor som mäter det som avses att mätas. Det interna bortfallet kan påverkas positivt genom 
att skicka ut en välförberedd och genomtänkt enkät. Det interna bortfallet var nästintill 
obefintligt i denna studie och det kan bero på att en del av frågorna har varit använda tidigare. 
Dock insågs i efterhand att ett fåtal svarsalternativ var likartade eller kanske kunde uppfattas 
ledande. Det beror troligen på att jag i allmänhet arbetat för lite med enkätutformning, så med 
mer erfarenhet hade felet troligen inte begåtts. Reliabilitet syftar till huruvida upprepad 
undersökning kommer att ge samma resultat som det erhållna.  
 
Slutsatserna i studien anses vara underbyggda genom analyserna även om studien hade ett 
litet datamaterial. Antalet respondenter och att övervägande andel var kvinnor, är en 
medveten omständighet samt att det kan ha påverkat hypotestestningarna. Om datamaterialet 
varit större hade kanske fler skillnader kunnat påvisas, dock är jag nöjd med att ändå kunnat 
påvisa skillnader mellan grupper av respondenter trots materialets omfattning. Arbetet med 
studien har utgått från de forskningsetiska principerna. Genom studiens alla faser har tagits 
hänsyn till etiken, både ur respondenternas samt undersökningens perspektiv. 
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7. Konklusion 
 
 
Hälsa är ett personligt ansvar men organisationers och dess chefers betydelse måste 
framhävas. Arbetsplatsen är den arena som har ett betydande ansvar att främja god hälsa och 
lärande för medarbetarna och därmed för folkhälsan i stort. Studiens kärna finns i att resultatet 
talar för att ledarstilen motivator har en hälsofrämjande inverkan på medarbetare inom 
sjukvården. Hälften av alla chefer i undersökningen tillhörde den stilen och genom de övriga 
analyserna kan slutsatsen dras att de undersökta sjukhusen till stor del har anammat det 
salutogena tankesättet och arbetar aktivt för att främja det. Jag ser det som en styrka för 
sjukhusen, som i grunden har ett patogent tankesätt, att ha integrerat ett salutogent tankesätt i 
organisationerna. Organisationer som har chefer med ett hälsofrämjande ledarskap stärker 
medarbetarnas hälsoresurser och arbetsprestationer, vilket även kan ses som en slags 
beredskap genom att ha motiverade medarbetare i sin verksamhet vid förändringsarbeten. Det 
bör därför av organisationer ses som mycket väsentligt att deras chefer utvecklar självinsikt 
och medvetenhet om sitt eget agerande och sin hälsofrämjande inverkan på medarbetarna.  
 
Ledarstilen motivator visade i denna studie på ett flertal skillnader gällande egenskaper, 
attityder och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete. En chef av motivatorstil 
karaktäriseras här med hög känsla av sammanhang i arbetsupplevelsen, delegerar arbete till 
sina medarbetare i hög grad, har hög utvecklingsbenägenhet och var mer förändringspositiv 
än de övriga ledarstilarna. Motivatorn ses därmed ur ett flertal aspekter som hälsofrämjande i 
denna undersökning. En fundering är om alla chefer ska vara av motivatorstil för att verka 
hälsofrämjande i organisationer. Svaret på den tanken är delvis givet eftersom organisationer 
har olika syften och kräver därför olika chefer. Resonemanget dras ändå mot om 
organisationer ska arbeta för att stärka vissa typer av chefsegenskaper. Organisationer bör 
således undersöka vilken ledartyp som verkar mest hälsofrämjande och därigenom ger mest 
effekt för den verksamhet som organisationen bedriver. Genom att leda ur ett hälsofrämjande 
perspektiv skapas en kultur på arbetsplatsen med låg frånvaro och hög kreativitet hos 
medarbetarna. Det hälsofrämjande synsättet ser jag som en grund för god arbetsprestation och 
produktivitet i framtida organisationer.    
 
Studiens användbarhet kan vara att personer som innehar en ledarskapsfunktion kan ta del av 
uppsatsen och därav erhålla en förförståelse om vilken hälsofrämjande betydelse en chefs 
agerande kan ha gentemot sina medarbetare.  
 
Uppsatsen har gett mig vidare funderingar på om motivatorstilen även verkar hälsofrämjande 
inom andra verksamheter än sjukhus. Det skulle vara intressant att jämföra hur 
hälsofrämjande ledarskap ser i olika verksamheter och se vilka likheter eller skillnader som 
finns mellan olika ledarstilar. Kanske kan det med mer omfattande kvantitativa och mer 
djupgående kvalitativa studier gå att ytterligare karakterisera egenskaperna hos en 
hälsofrämjande chef. 
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Bilaga 1: Följebrev till enkät 
 
 

Till Dig som innehar en chefsfunktion inom sjukvården! 
 

Ett flertal studier visar att ledarskapet på olika sätt är betydelsefullt för både medarbetares 
välmående och organisationers utveckling. Ur hälsoaspekt har organisationer ett ansvar att 
skapa en trygg arbetsmiljö för sina medarbetare, så även under förändringsarbeten. 
Undersökningen syftar till att undersöka vilken inställning anställda med en chefsfunktion 
inom sjukvården har till hälsa och ledarskap samt i relation till förändringsarbeten. 
 
Alla anställda som innehar en chefsfunktion inom Centralsjukhuset i Kristianstad samt 
Hässleholms Sjukhusorganisation inbjuds att deltaga i studien. 
 
Deltagande i denna undersökning är frivilligt, men för att studiens kvalitet är det angeläget att 
just Du besvarar frågeformuläret. När Du besvarat frågorna skickar Du enkäten i retur med 
det bifogade svarskuvertet som fort som möjligt, helst inom en vecka! 
 
Din enkät kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Din enkät kommer att vara försedd med ett nummer beroende på att jag behöver veta vilka av 
Er som returnerat sina enkäter, övriga kommer att få ett påminnelsebrev. Din enkät 
avidentifieras vid inläggning i datorprogrammet och Dina svar kommer att databehandlas utan 
identitetsuppgifter. Resultatet av alla inskickade enkäter kommer att presenteras i sin helhet 
genom statistik och i en sammanfattande uppsats.  
 
Undersökningen utförs av Petra Nilsson som är studerande på Magisterprogrammet i 
Folkhälsovetenskap på Högskolan i Kristianstad och i samarbete med Central Sjukhuset 
Kristianstad och Hässleholms Sjukhusorganisation.  
Ingen på något av sjukhusen kommer någonsin i kontakt med något enskilt svar!  
 
Om Du har frågor eller problem med enkäten kan Du komma i kontakt med Petra Nilsson på 
tel: 0704-571679 eller via email: snuttabus@hotmail.com.  
 
Trots att Du får avsätta viss tid för att besvara denna enkät så hoppas jag att Du vill hjälpa mig 
att utforma min magisteruppsats genom Din medverkan. Kunskapen om ledarskapets 
hälsofrämjande inverkan relaterat till förändringsarbete kan ge Dig bättre förförståelse om 
betydelsen av Ditt ledarskap och agerande gentemot Dina medarbetare. Resultaten kan även 
fungera som en vägledning vid förändringar, för vad Du som chef bör ha i åtanke i Ditt 
förhållningssätt för att underlätta i förändringsarbeten på Din arbetsplats. 
 
Tack på förhand för Din medverkan!  
 
Högskolan Kristianstad 041018 
 
Petra Nilsson 
Folkhälsopedagog 
Fil. Kand. Folkhälsovetenskap och Pedagogik 
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Bilaga 2: Enkät                     Kodnr:_______ 
 
Läs noga igenom frågan och de tillhörande svarsalternativen!  
Svara sedan på frågan genom att sätta ett kryss i rutan för det svar Du anser mest stämmer med Din 
uppfattning. Endast vid de frågor där det är särskilt angivet kan Du kryssa för flera svarsalternativ. På 
en del av frågorna önskas ett skriftligt svar och då framgår detta med linjer att skriva på. 

 
 

 
1. Vilket år är Du född?     19_______ 

 
2. Ange Ditt kön?    Kvinna (1)         
     Man (2)  

 
Fråga 3-6 innehåller frågor om Ditt arbete. 

 
3a. Vilken är Din 
chefsbefattning?_____________________________________________________________ 
 
 
3b. Vilket år började Du arbeta som chef inom sjukvården?  19________ 
 
 
4. Vad tycker Du att Ditt arbete i störst utsträckning karaktäriseras av utifrån 
nedanstående beskrivningar?  
(Ju längre till vänster Du placerar ditt kryss desto mer håller Du med om det vänstra påståendet och vice versa) 
 
                                                 (1)         (2)         (3)         (4)          (5)         (6) 
Samarbete med medarbetare                                                 Ensamarbete 
 
Delegering till medarbetare                                                  Styrande ledarskap 
 
 
5. Tag ställning till nedanstående frågor om Din  
allmänna inställning till Ditt arbete. 
   Ja, i hög  Ja, i viss Nej, inte Nej, inte  
   grad mån      speciellt         alls 
    (1)           (2)          (3)          (4)          
Brukar Du se lösningar på problem                               
som uppkommer i Ditt arbete? 
 
Brukar Du känna att Ditt arbete är                                
en källa till personlig tillfredställelse? 
 
Brukar Du förstå att saker som händer                               
i Ditt arbete kanske kan bero på Ditt  
agerande? 
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Fråga 6-8 handlar om  krav i Ditt arbete 

 
6. Tag ställning till följande påståenden om vilka krav Ditt arbete ställer på Dig.  
(Ju längre till vänster Du placerar ditt kryss desto mer håller Du med om påståendet) 
 
                        Instämmer          Tar helt 
                        helt                                              avstånd 
     (1)         (2)        (3)         (4)          (5)        (6) 
Mitt arbete kräver att jag kan                                      
”hålla många bollar i luften” samtidigt 
 
Jag har helt klart för mig vilka arbetsuppgifter                                     
och befogenheter jag har 
 
Mitt arbete innebär ofta att jag känner                                                                
mig otillräcklig 
 
Mitt arbete är känslomässigt krävande                                        
i kontakten med mina medarbetare 
 
Mitt arbete kräver att jag förespråkar och är                                     
insatt i hälsofrämjande arbetsinsatser    
 
Många människor är beroende av min arbetsinsats                                     
 
Mitt arbete kräver att jag är flexibel och kan                                     
anpassa mitt ledarskap till olika situationer  
 
Mitt arbete ska bidra till medarbetarnas och                                     
min egen utveckling 
 
 
7. Hur upplever Du allmänt de krav som Mycket höga              (1) 
ställs på Dig i Ditt arbete?  Ganska höga              (2) 
    Varken höga el. låga  (3) 
    Ganska låga               (4)
    Mycket låga               (5) 
 
 
8. Händer det att Ditt arbete medför  Aldrig                         (1)           
så mycket beslutsfattande att Du upplever Sällan                         (2)  
det som en belastning?   Ibland                         (3) 
    Ofta                            (4) 

 
På nästa sida kommer fråga 9 och 10 att handla om stöd i Ditt arbete 
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9. Tag ställning till följande påståenden om stöd i Ditt arbete som ledare. 
(Ju längre till vänster Du placerar ditt kryss desto mer håller Du med om påståendet) 
 
    Instämmer           Tar helt
     helt                      avstånd 
     (1)        (2)         (3)         (4)          (5)         (6) 
Det är en behaglig stämning på min arbetsplats                                     
  
Jag får ”feedback” på det arbete jag utför                                     
 
Jag kan få råd och stöd från min närmsta chef                                     
om jag behöver det 
 
Jag känner stöd från andra med en chefsfunktion                                     
på min arbetsplats 
 
Jag känner stöd från mina medarbetare                                      
     
 
10. Hur upplever Du allmänt stödet   Stödet mycket stort      (1) 
 i Din arbetssituation?   Stödet ganska stort       (2) 
    Stödet varken stort  
    eller litet                       (3)                                    
    Stödet ganska litet        (4)          
    Stödet mycket litet       (5)       

 
Följande fråga nr 11 handlar om kommunikation 

 
11. Tag ställning till följande påståenden om Din och Dina medarbetares 
kommunikation. (Ju längre till vänster Du placerar ditt kryss desto mer håller Du med om påståendet) 
 
    Instämmer                                  Tar helt 
                        helt                                             avstånd 
     (1)        (2)         (3)         (4)          (5)         (6) 
Mina medarbetare bör vara medvetna om                                     
verksamhetens mål 
 
Mina medarbetare förstår målen och vilken                                     
betydelse deras arbete har för att nå målen 
 
Jag anser att kommunikation har betydelse                                       
för hälsan på vår arbetsplats 
 
Jag informerar kontinuerligt mina                                      
medarbetare om verksamhetens utveckling 
 

Frågan fortsätter på nästa sida! 
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    Instämmer                                  Tar helt 
                        helt                                             avstånd 
     
Jag skapar tillfällen för dialog med                                      
mina medarbetare om verksamheten  
 
Jag vill bli underrättad om stämningen                                      
mellan mina medarbetare 

 
Fråga 12-14 handlar  om Din syn på utveckling 

 
12. Tag ställning till följande påståenden om betydelsen av utveckling för Dig själv och 
Dina medarbetare. (Ju längre till vänster Du placerar ditt kryss desto mer håller Du med om påståendet) 
     
    Instämmer                                  Tar helt 
    helt                       avstånd 
     (1)         (2)         (3)        (4)          (5)         (6) 
För att utvecklas som ledare är det                                       
viktigt för mig att komma med på kurser i 
ledarutveckling 
 
Jag anser det betydelsefullt                                       
att kompetensutveckla mina medarbetare 
även om det tar tid och resurser från verksamheten 
 
Jag anser det betydelsefullt att utveckla                                      
samarbetet mellan mig och mina medarbetare  
även om jag måste avsätta tid för det  
 
Jag anser det betydelsefullt att försöka motivera                                     
mina medarbetare i deras arbete även om det kräver 
extra insatser från min sida 
 
 
13a. Har Du haft utvecklingssamtal med Dina medarbetare  Ja           (1) 
någon gång under de senaste 12 månaderna?  Nej         (2) 
 
Om Du svarar Nej, gå vidare till fråga 15! 
 
b. Om Du svarat Ja, vad tog Du upp då? (Flera svar kan anges) 
 
Verksamhetens mål och planer……………………………………………..……..  
Arbetsresultat/lön…………………………………………………………..…...…  
Arbetsmiljö/Arbetssituation……………………………………………...…..……  
Kommunikation/Samarbete………………………………………….…….………  
Förändringsarbete……………………………………………………………..…...  
Personligutveckling…………………………………………………………..……  
Övrigt, som__________________________________________________________
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14.Till vilken grad anser Du att  
utvecklingssamtal är utvecklande  Mycket hög grad (1) 
för Dig som ledare?   Ganska hög grad (2) 
    Varken hög  
    eller låg grad           (3)
    Ganska låg grad      (4)
    Mycket låg grad      (5) 

 
Fråga 15 och 16 handlar om Din erfarenhet av förändringar 

 
Med förändring menar jag till exempel förändring av organisation, arbetets upplägg, 
förändring av samarbetsrutiner med andra avdelningar/enheter, omstrukturering av 
ledningsfunktioner eller chefsbyte etc. 
 
15. Har Du på Din arbetsplats varit med om   Ja (1) 
ett förändringsarbete de senaste 12 månaderna?  Nej (2) 
 
Om Ditt svar är Nej gå vidare till fråga 17! 
 
16. Om Ja, tänk efter vilket det senaste förändringsarbetet var och ange hur väl just det 
förändringsarbetet stämmer med nedanstående påståenden. 
 (Ju längre till vänster Du placerar ditt kryss desto mer håller Du med om påståendet) 
 
                         Instämmer           Tar helt 
                                             helt                                             avstånd 
    (1)          (2)         (3)         (4)         (5)         (6) 
Förändringsarbetet präglades av en                                      
öppen dialog och delaktighet 
 
Förändringsarbetet var ett resultat av                                       
arbetsgruppens behov eller önskemål 
 
Förändringsarbetet kändes meningsfullt                                      
 
Hälsofaktorer togs hänsyn i förändringsarbetet                                     
 
Jag fick bra information som jag kunde förmedla                                     
till mina medarbetare 
 
Jag kände trygghet tillsammans med mina                                     
medarbetare i förändringsarbetet 
 
Jag kände ett motstånd till förändringen från                                     
mina medarbetare 
 
Det krävdes av mig att motivera mina medarbetare                                     
för att de skulle engagera sig i förändringen 
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Fråga 17-18 handlar om Din syn på hälsa och arbetsmiljö 

 
17. Sätt kryss för det/de alternativ (max 3 st.) som Du anser bäst stämmer överens med 
Din personliga syn på hälsa. 
 
Hälsa är att inte vara sjuk………………………………………………………….  
 
Hälsa är både kroppsligt och själsligt………………………………………….......  
 
Hälsa är varje enskild individs ansvar……………………………………………..  
 
Hälsa är en resurs i vardagen………………………………………………………  
 
Hälsa är att stärka fysiska-, psykiska-  
och sociala resurser…………………………………………..................................  
 
Medarbetarnas hälsa är en viktig resurs 
för vår verksamhet…………………………………………………………….…...  
 
Chefens inställning till hälsa påverkar 
medarbetarnas inställning till hälsa………………………………………….…….  
 
 
18. Sätt kryss för det eller de alternativ (max 4 st.) som Du i Ditt ledarskap främst  
tar hänsyn till och försöker främja för Dina medarbetare.  
 
Fysisk arbetsmiljö……………………....................................................................  
Gruppgemenskap……………………………………..……………………………  
Relationer på arbetsplatsen………………………………………………………..  
Arbetsglädje och trivsel……………………………………………………………  
Motivation och engagemang………………………………………………………  
Uppmuntran och bekräftelse………………………………………………………  
Delaktighet och påverkan…………………………………………………………  
Medarbetarnas personliga hälsostatus……………………………………………..  

 
De sista frågorna 19-20 handlar om Ditt ledarskap och hälsa 

 
19. Vilken av de fyra kolumnerna anser Du passar bäst in på Ditt ledarskap? 
Välj endast en kolumn och sätt kryss under den kolumn Du väljer. 
 
- Omtänksam 
- Hjälpsam 
- Engagerad 
- Taktfull 
- Samarbetsvillig 

- Kreativ 
- Initiativtagare 
- Engagerande 
- Spontan 
- Ledande 

- Ihärdig 
- Noggrann 
- Pålitlig 
- Logisk 
- Rationell 

- Drivande 
- Kostnadsmedveten 
- Beslutsam 
- Krävande 
- Självständig 

               
      (1)                                (2)                                (3)                                    (4) 
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20. Sätt kryss i den/de rutorna (max 2 st.) som Du främst håller med om angående 
ledarskap kopplat till hälsa. 
 
Hälsofrämjande insatser är en                                      
viktig investering för verksamheten……………………………………………….  
 
Den egna hälsan får var                                          
och en ta hand om på sin fritid…………………………………………………….  
 
Chefens attityd till hälsa 
gör medarbetarna friskare………………………………………………………….  
                                        
Medarbetarnas inställning till hälsa     
påverkar inte deras arbete nämnvärt……………………………………………….  
                                      
Arbete är hälsa, därför måste ett                                        
hälsotänkande genomsyra verksamheten…………………………………………..  
 

 
Detta var den sista frågan i enkäten! 

 
 
 
 

 
 

Jag vill tacka Dig för att Du har tagit Dig tid att fylla i hela enkäten! 
 

Titta gärna igenom Dina svar innan Du returnerar  
Din enkät i det medskickade kuvertet. 

 
TACK! 

 
 


