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– En kvalitativ studie av chefers och medarbetares upplevelser av hälsofrämjande 

ledarskap

Ann-Sofi Larsson och Anniina Salo1

Hälsofrämjande frågor har fått ökat fokus i organisationer och 
ledarskapets betydelse i dessa frågor är central. Begreppet 
hälsofrämjande ledarskap är mångfacetterat och svårfångat. På 
uppdrag av Röda Korset genomfördes en studie vars syfte var att 
undersöka vad som anses vara ett hälsofrämjande ledarskap samt vilka 
hinder och möjligheter som finns inom Röda Korset för att ha ett 
hälsofrämjande ledarskap. Ytterligare ett syfte var att undersöka hur 
de anställda upplever hälsofrämjande ledarskap i dagsläget inom Röda 
Korset. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med tio anställda inom
Röda Korset, fyra män och sex kvinnor i åldern 28-57. Resultatet 
visade att begreppet är aktuellt och svårdefinierat samt att det idag inte 
finns ett hälsofrämjande ledarskap i full skala inom Röda Korset. 
Bland förutsättningarna idag finns flexibla arbetstider och ett intresse 
för hälsofrämjande åtgärder. Som hinder nämns tidsbrist och 
organisationskulturen.

I organisationer idag är produktivitet och lönsamhet nyckelord och cheferna ser därför 
att medarbetarna är så produktiva som möjligt. För att nå hög produktivitet måste 
förutsättningar finnas för att förbättra eller behålla personalens hälsa. Det finns i 
dagsläget ingen lagstiftning som säger att organisationer måste skapa sådana 
förutsättningar men cheferna har stor möjlighet att påverka medarbetarnas hälsa och i 
många organisationer idag finns intresse för hälsofrämjande processer (Menckel & 
Österblom, 2000).

Några viktiga dokument historiskt sett som har behandlat och lyft fram vikten av att 
främja hälsa som en viktig del i människans välmående på arbetet är Ottawa Charter 
från 1986 och Luxemburgdeklarationen från 1997. Dokumentet som formulerades på 
”First International Conference on Health Promotion” anordnad av World Health 
Organization (WHO) den 21 november 1986 i Ottawa betonar att delaktighet och 
jämlikhet är grunden för att en god hälsa ska kunna skapas. Det som framförallt lyfts 
fram i dokumentet är vikten av att se främjandet av hälsan som en resurs. En god hälsa 
är av stor betydelse för social-, ekonomisk- och personlig utveckling och en viktig 
dimension för att kunna ha ett bra liv. I dokumentet betonas även att hälsan inte bara 
påverkas av människan själv och dennes personliga förutsättningar och handlingar utan 
den påverkas även av den sociala kontexten. Det betyder att om en verksamhet vill vidta 
hälsopromotiva åtgärder måste hänsyn tas till både individen och sammanhanget den 
vistas i (WHO, 1986). År 1997 formulerades på Europeiska Unionens (EU) initiativ den 
så kallade Luxemburgdeklarationen. Avsikten med dokumentet var att föra fram att 
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hälsofrämjande på arbetsplatser är en ömsesidig strävan från arbetsgivare, arbetstagare 
och samhället för att förbättra hälsa och välbefinnande för människor i arbetslivet. 
Hälsofrämjande på arbetsplatsen kan ses som en vinnande modern affärsstrategi genom 
att minska ohälsa och öka produktiviteten genom att medarbetarna har en god hälsa, hög 
motivation och ett bra arbetsklimat (EU, 1997). I Luxemburgdeklarationen lyfts bland 
annat följande faktorer som kan bidra till hälsa på arbetsplatsen fram: ledningsprinciper 
och metoder som ser de anställda som en investering istället för en kostnad, en 
organisationskultur som bygger på delaktighet och motiverar till engagemang från alla 
anställda, organisationsprinciper som tillåter en balans mellan krav och kontroll i 
arbetet, kompetens och socialt stöd. En hälsofrämjande personalpolitik och en 
integrerad företagshälsovård bidrar även till hälsa på arbetsplatsen (Hanson, 2004).

Krav- och kontrollmodellen (Karasek, 1979) går ut på att en individ kan hantera en stor 
mängd krav så länge den innehar den nödvändiga graden av kontroll. Han presenterar 
fyra olika situationer som en individ kan befinna sig i. Den första formen är den aktiva 
situationen som är en kombination av höga krav och hög kontroll och kan av många ses 
som en stimulerande utmaning. Situationen stimulerar vårt lärande och självförtroende 
samt bidrar till en större förmåga att utöva kontroll i krävande situationer. Individen 
måste se till att ha tid för återhämtning för att orka arbeta bra på denna nivå. I den andra 
formen, den passiva situationen, är både krav och kontroll låga, individen upplever sina 
arbetsuppgifter som tråkiga och att arbetet innehåller liten grad av stimulans. I 
kombination med att individen inte har något att säga till om när det gäller arbetet och 
hur det ska utföras gör det att individen ofta upplever maktlöshet, hopplöshet och 
nedstämdhet. Den tredje formen är den spända situationen där risken för stressjukdomar 
är högst hos personer som i sitt arbete utsätts för höga krav, exempelvis hög 
arbetsbelastning, i kombination med låg kontroll i form av bristande 
påverkansmöjligheter. Den sista kombinationen, låga krav och hög kontroll, gör att 
arbetssituationen blir mer avspänd. Arbetets svårighetsgrad, mängd och tempo är 
rimliga och individen har en stor frihet när det kommer till planering och genomförande 
av olika uppgifter (Karasek, 1979).

Hälsan på arbetsplatsen består av flera olika komponenter enligt Shain och Kramer 
(2004). Dels vad individen själv tar med sig till arbetsplatsen i form av personliga 
resurser, hälsovanor, tankesätt, attityder, värderingar och medfödda resurser. Dels har 
det även betydelse vad organisationen har att erbjuda till sina anställda i form av fysiska 
och psykosociala resurser. Dessa två faktorer samspelar i praktiken med varandra. Som 
ett exempel nämns ledarskapet som kan försvåra de anställdas möjligheter att ta hand 
om sin hälsa, till exempel genom oplanerad övertid, arbetsresor, orimliga tids- och 
resurskrav. 

Shain och Kramer (2004) tar även upp vikten av att ha en stödjande arbetsmiljö för de 
anställda bestående av både fysiska och psykosociala aspekter. Detta så att de anställda 
har möjlighet att ta hand om sin egen hälsa. Med stödjande arbetsmiljö menas framför 
allt två faktorer: ledningens stöd samt en stödjande ledningskultur. Med ledningens stöd 
menas att medarbetarna ska förstå och känna till vad som görs från ledningshåll för att 
skydda och främja medarbetarnas hälsa och välmående. Engagemanget från 
organisationens sida kan visas till exempel genom att ha en fysiskt trygg arbetsmiljö, en 
del av arbetstiden kan användas till hälsofrämjande aktiviteter, visa intresse och skapa 
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en ”familjevänlig” arbetsplats genom exempelvis flexibla arbetstider eller genom att 
informera om kommande arbetsresor i rimlig tid innan de ska ske. Med en stödjande 
ledningskultur menas att organisera arbetet på ett hälsofrämjande sätt, till exempel
genom att ha rimliga krav på hur mycket personalen ska lägga ner i tid och energi i 
arbetet, se till att personalen har möjlighet att så långt som möjligt själva styra över sitt 
arbete samt fysiska aspekter, exempelvis att skapa en säker arbetsmiljö. Dessutom ingår 
att personalen ska bli sedda och få erkännande för ett väl utfört arbete. Genom en sådan 
ledningskultur kommunicerar ledningen ut ett budskap om viljan att skapa en 
hälsofrämjande organisation där man ser till både arbetet och personalens hälsa (Shain 
& Kramer, 2004).

Antonovsky (1996) presenterar i sin artikel den så kallade salutogena modellen som 
handlar om hälsa och människan med sitt komplexa system. Med salutogenes syftar 
Antonovsky på de faktorer som bidrar till ökad hälsa. Modellen ligger till grund för 
KASAM (känsla av sammanhang) som är en modell som på ett generellt plan beskriver 
vilka förutsättningar som bör finnas för att behålla och förbättra hälsan. Antonovsky 
delar upp KASAM i tre olika delbegrepp; meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet. Dessa tre liknar på vissa sätt copingmekanismer men med den skillnaden 
att KASAM inte är kulturbunden som de flesta copingmodellerna är. Med coping menas 
den process som hjälper till att hantera svåra situationer (Grossi, 2004). Enligt Hanson 
(2004) ska inte denna teori enbart ses som en lösning i det hälsofrämjande arbetet utan 
mer som en vägledande modell i exempelvis arbetet mot att nå hälsofrämjande 
organisationer där både organisation och medarbetare är vinnare.

En chef kan som stöd i det hälsofrämjande arbetet använda sig av KASAM. Nedan 
redogörs för hur de tre olika delbegreppen kan appliceras i praktiken. Meningsfullhet, 
vilket Antonovsky (1996) ser som en motivationskomponent, är den viktigaste delen i 
KASAM. Exempel på vad som skapar meningsfullhet är motivation, individens och 
organisationens värderingar samt positiva upplevelser (Hanson, 2004). I arbetet är det 
viktigt att det finns tydliga visioner och mål, att medarbetaren blir rättvist behandlad, att 
arbetsmiljön är trevlig samt att relationerna är bra. Här har chefen en viktig roll som 
kulturbärare att förmedla vilka värderingar som gäller och tydliggöra och hålla 
visionerna levande. Med begriplighet menas bland annat att förstå sin roll och plats i 
organisationen, att se helheten och de processer som finns på arbetsplatsen (Hanson, 
2004). Begriplighet handlar även om förmågan att förstå och ta till sig information. 
Chefen kan genom sitt handlande öka medarbetarnas känsla av begriplighet genom att 
vara tydlig i sin kommunikation, exempelvis genom att förklara varför vissa processer 
på arbetsplatsen ser ut som de gör. Hanterbarhet innefattar individens möjlighet att 
påverka sin egen situation och kan innebära att individen har rätt kompetens för sin 
uppgift eller tillgång till relevanta verktyg för att utföra uppgiften. Ytterligare en del i 
hanterbarheten är individens möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är chefens 
uppgift att se till att rätt verktyg finns och att medarbetarna har relevant kompetens för 
sin arbetsuppgift. Chefen bör även se till att medarbetarna får vara delaktiga i beslut 
som rör arbetet (Hanson, 2004).

Hanson (2004) tar upp tre olika delar som ingår i chefskapet i ett hälsofrämjande 
ledarskap. Dessa är personligt ledarskap, pedagogiskt ledarskap och ett strategiskt 
hälsoutvecklande ledarskap. Ett personligt ledarskap åsyftar relationen mellan 
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medarbetare och chef och innebär att ledaren uppmuntrar, stöttar och ger feedback till 
medarbetaren. Andra egenskaper som nämns är förmågan att lyssna, kunna sätta mål, 
vara tydlig, ha en bra kommunikation samt använda sig av konstruktiva 
medarbetarsamtal. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att chefen på bästa sätt ska 
se till medarbetarnas förutsättningar och behov och kombinera ihop dem på bästa sätt 
med organisationens uppdrag och mål. Med ett strategiskt hälsoutvecklande ledarskap 
menar Hanson en chef som både operativt och strategiskt arbetar för att arbetsplatsen 
ska bli hälsofrämjande. Chefen stimulerar och engagerar även medarbetarna i det 
hälsofrämjande arbetet och ser även till att inkludera organisationen som helhet i detta 
arbete.

Ljusenius och Rydqvist (1999) skriver om det friska ledarskapet. De menar att en god 
hälsa är en resurs både för organisation och anställda och att arbeta hälsofrämjande även 
gör organisationen lönsam i längden. Det finns många idéer och teorier för hur ett 
hälsofrämjande ledarskap kan se ut. Ljusenius och Rydqvist presenterar utifrån dessa en 
konkret verktygslåda som chefer kan använda sig av. Den första punkten är att utveckla 
kompetens bland medarbetarna. Som ett exempel nämns att cheferna inte alltid 
använder sig av de resurser och den tid som skulle behövas för att kunna ha en bra 
kompetensutveckling. Att belöna är mycket viktigt för att medarbetaren ska känna 
tillfredsställelse av utfört arbete. Belöning kan även ses som en motivator. Chefen kan 
ge belöning på olika sätt i form av materiella, symboliska och sociala belöningar, 
positiva upplevelser eller som framgång. Med framgång menas att till exempel goda 
resultat och framsteg i sig är belönande. En egenskap som kännetecknar en god ledare 
är att ha en klar kommunikation. Det betyder att chefen ska kunna kommunicera på ett 
tydligt sätt men också ha förmågan att reflektera över olika budskap. Författarna menar 
att en chef ska ha förmågan att vara en aktiv lyssnare och därigenom skapa ett 
konstruktivt sätt att ta till sig idéer och olika förslag från medarbetarna. För att kunna ha 
ett fungerande samarbete ska chefen även kunna be om ursäkt i situationer när det är på 
plats att göra det. Chefen ska inte ersätta ursäkten med olika slags bortförklaringar 
eftersom det inte gynnar samarbetet. Näst sist tar författarna upp att chefen ska stötta 
gruppen i att utvecklas för att få en ökad mognad i olika situationer. Slutligen tas upp att 
chefen ska skapa en grund för goda levnadsvanor. Det kan till exempel handla om att 
chefen utgör en förebild. ”Ett välkänt faktum är att dina medarbetare inte alltid gör som 
du säger, utan gör som du själv gör” (Ljusenius & Rydqvist, 1999, sid. 86). För att 
kunna vara en hälsofrämjande ledare krävs att chefen kan se människan som en helhet 
och se individens olika behov.

Det är svårt men mycket viktigt för en organisation att kunna mäta hur mycket det 
hälsofrämjande ledarskapet kan bidra till organisationens välmående. Kan 
organisationen inte mäta effekterna kan det bli svårt att motivera ett hälsofrämjande 
arbete. Att begreppet hälsofrämjande är vagt definierat samt att det är svårt att mäta 
effekter och följder av hälsofrämjande aktiviteter har länge ansetts vara ett hinder för att 
nå framgång i hälsofrämjande arbete (Green & Lewis, 1986, refererad i Nutbeam, 
1998). Nutbeam (1998) menar därför att det behövs bättre definitioner över de olika 
effekter som hälsofrämjande åtgärder medför. Det skulle innebära att utvärderingar av 
hälsofrämjande program och aktiviteter blir mer relevanta och övertygande samt att 
kommunikationen om vad som skapar framgång i ett hälsofrämjande arbete även blir 
tydligare. För att mäta effekter av hälsofrämjande arbete menar Nutbeam (1998) att 
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organisationen måste använda sig av en metod som passar för den aktuella 
hälsofrämjande aktiviteten, att det inte finns något universellt sätt att mäta effekterna. 

Definitioner
Hälsofrämjande ledarskap är ett begrepp som ligger i tiden och som flitigt används i 
organisationer. Trots noggrann genomgång av litteratur har vi inte funnit någon entydig 
och klar definition av begreppet hälsofrämjande ledarskap. I vårt sökande efter en 
förklaring på vad hälsofrämjande ledarskap innebär så har vi valt att dela upp begreppet 
i mindre delar för att se vad dessa innebär. Delarna vi har bestämt att titta närmare på är: 
hälsa, främja, hälsofrämjande och ledarskap. Utifrån dessa delar har vi sedan formulerat 
vår egen definition av begreppet.

Hälsa är en central aspekt i ett hälsofrämjande ledarskap. Hälsa beskrivs ofta i 
litteraturen med hjälp av World Health Organizations definition från 1946: ”Hälsa är ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 
frånvaro av sjukdom och handikapp” (WHO, 2006). Vi anser att definitionen passar bra 
in som grund eftersom människan måste ses som en helhet, även på arbetet. Att främja 
(promote) definieras i Nationalencyklopedins ordbok (1995) som: ”skapa gynnsamma 
förutsättningar, resurser för att samarbeta över gränserna, föra framåt, befordra och 
hjälpa”. Enligt Menckel och Österblom (2000) ligger fokus i begreppet på att erbjuda 
och möjliggöra. Vi tycker att det finns en positiv laddning i denna definition, det måste 
finnas en vilja att få personalen att må bättre. Hälsofrämjande är: ”Den process som ger 
människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den” (WHO, 
1986, sid. 1). Denna definition härstammar från Ottawa-konferensen och är vanligt 
förekommande i litteraturen. Det finns många definitioner på ledarskap. Yukl (2005) 
definierar ledarskap på följande sätt: ”Leadership is the process of influencing others to 
understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process of 
facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives” (sid. 8).
Ledarskap är något mycket komplext men vi tycker att denna definition på ett bra sätt 
beskriver vad ledarskap innebär.

Eftersom det inte finns någon definition av hälsofrämjande ledarskap har vi utifrån 
ovanstående definitioner och relevant litteratur skapat en egen definition som vi har 
hållit oss till under undersökningens gång. Definitionen lyder: ”Ett hälsofrämjande 
ledarskap är ett ledarskap där ledaren med sitt förhållningssätt understödjer och gynnar 
personalens välmående och hälsa. Detta sker genom att ge personalen möjligheter och 
verktyg för att kunna utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Chefen 
har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet som sker på både en strategisk och 
operationell nivå. I ett hälsofrämjande ledarskap befattar man sig även med ohälsa men 
fokus ligger framförallt på möjligheter till god hälsa.”

Hälsofrämjande ledarskap är idag ett populärt begrepp och aktuellt ämne inom många 
organisationer. Röda Korset är en av dessa organisationer som önskar att cheferna ska 
arbeta på ett hälsofrämjande sätt, vilket vi har fått i uppdrag att undersöka om så är 
fallet. Syftet med undersökningen var att undersöka vad som anses vara ett 
hälsofrämjande ledarskap samt vilka hinder och möjligheter som finns inom Röda 
Korset för att ha ett hälsofrämjande ledarskap. Ytterligare ett syfte var att undersöka hur 
de anställda upplever hälsofrämjande ledarskap i dagsläget inom Röda Korset. I arbetet 
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var det viktigt att se om cheferna ansåg sig arbeta på ett redan hälsofrämjande sätt och 
hur de anställda upplevde ledarskapet. Eftersom det inte fanns någon klar uppfattning 
inom Röda Korset huruvida ledarskapet var hälsofrämjande eller ej, valdes ett 
explorativt syfte för undersökningen. Undersökningen genomfördes utifrån 
medarbetarnas och chefernas perspektiv, det vill säga intervjuer gjordes med både 
medarbetare och chefer för att få en komplett bild av om ledarskapet i Röda Korset 
upplevs som hälsofrämjande eller inte.

Metod

Den metod som användes är en blandning av induktiv tematisk analys och deduktiv 
tematisk analys. Detta betyder att författarna har läst en del litteratur i förhand för att 
bättre kunna förstå vad hälsofrämjande ledarskap innebär och därigenom fått en 
uppfattning om ämnet (Langemar, 2006). Detta gör att förkunskapen till viss del 
kommer att styra undersökningen. Dock har författarna inte arbetat utefter några 
specifika hypoteser eller teorier. 

Deltagare
Efter diskussioner med HR-avdelningen togs ett gemensamt beslut om hur urvalet av 
respondenter skulle gå till. Urvalet blev ett bekvämlighetsurval från anställda inom 
Röda Korset. Kriteriet för att vara med i undersökningen var att deltagarna skulle vara 
så informativa som möjligt. Ytterligare ett kriterium var få en spridning i 
respondenternas åldrar och kön. Röda Korsets HR-avdelning hjälpte till att välja ut 
respondenter för intervjuerna, fyra manliga och sex kvinnliga. HR-avdelningen 
kontaktade 13 personer via telefon eller mail. De kontaktade svarade direkt till HR-
avdelningen om de ville delta eller inte. Av de tillfrågade tackade tre chefer nej på 
grund av tidsbrist. Av de tio respondenterna var fem stycken i chefsposition och de 
övriga fem var medarbetare. Åldern varierade mellan 28 och 57 år och de hade jobbat 
inom Röda Korset mellan 1,5 till 35 år.

Datainsamling/procedur
Varje deltagare fick ta del av ett missivbrev en vecka innan intervjutillfället (se bilaga 
1). Detta för att säkerställa att vi och intervjupersonerna uppfattade innebörden av 
begreppet hälsofrämjande ledarskap på samma sätt. Datainsamling skedde med hjälp av 
halvstrukturerade intervjuer. Till grund för intervjuerna hade vi en intervjuguide (se 
bilaga 2). Varje intervju inleddes med tre stycken öppna frågor och därefter följde mer 
riktade frågor. De riktade frågorna präglades av den förkunskap som vi fått via 
litteraturen. Bandspelare användes under alla intervjuer och tidsåtgången för 
intervjuerna varierade mellan 30-70 minuter. Intervjuerna genomfördes under arbetstid i 
Röda Korsets lokaler i Stockholm och ute i en av regionerna. Intervjupersonerna 
informerades innan intervjuerna om att etiska riktlinjer skulle följas och därefter 
intervjuades respondenterna var och en för sig. Syftet med undersökningen var att 
undersöka vad som anses vara ett hälsofrämjande ledarskap samt vilka hinder och 
möjligheter som finns inom Röda Korset för att ha ett hälsofrämjande ledarskap. 
Ytterligare ett syfte var att undersöka hur de anställda upplever hälsofrämjande 
ledarskap i dagsläget inom Röda Korset. Båda författarna deltog i samtliga intervjuer. 
När den ena höll i intervjun lyssnade den andra och ställde följdfrågor. 
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Analys 
För att kunna göra en ordagrann analys av intervjuerna transkriberades dessa till 
intervjuprotokoll. Efter det lästes på egen hand intervjuprotokollen flera gånger och 
därefter plockades de nyckelord fram som identifierades utifrån texten och som ansågs 
väsentliga för undersökningen. Därefter gicks intervjuprotokollen igenom tillsammans 
och gemensamma teman fanns. Intervjuerna lästes sedan lika många gånger som antalet 
teman för att säkerställa att all relevant information fanns med i respektive tema. Efter 
det definierades varje tema och text sammanfattades till dessa. Citat som var relevanta 
för att belysa resultatet valdes ut (Langemar, 2006). Varje tema presenteras under en 
sammanfattande huvudrubrik i resultatdelen nedan.

Resultat

Vid intervjuerna framkom först och främst att begreppet hälsofrämjande ledarskap är ett 
mångfacetterat och svårbegripligt begrepp. Det fanns inga rätta eller felaktiga svar och 
respondenterna beskrev innebörden av begreppet samt vad som upplevdes som 
hälsofrämjande ledarskap på olika sätt beroende på vilka erfarenheter respondenten 
hade med sig sedan tidigare. Nedan presenteras även hinder och möjligheter som anses 
finnas idag för ett hälsofrämjande ledarskap i Röda Korset. Slutligen presenteras hur 
respondenterna idag upplever det hälsofrämjande ledarskapet inom Röda Korset.

Hälsofrämjande ledarskap enligt chefer och medarbetare inom Röda Korset

Den allmänna åsikten är att hälsofrämjande ledarskap är ett mycket svårdefinierat men 
aktuellt och intressant ämne. Flertalet aspekter framkom beträffande begreppet, de 
teman som framförallt sammankopplas med begreppet är ett tydligt ledarskap och att 
skapa möjligheter för god hälsa.

Tydligt ledarskap. Bland det som ingår i ett hälsofrämjande ledarskap visade det 
sig att ett tydligt ledarskap från chefer och högsta ledningen är mycket viktigt. Att som 
chef sätta tydliga mål, visioner, ramar och gränser för vad som gäller för medarbetarna 
beträffande arbetet gör att en trygghet skapas hos medarbetarna. Att sätta gränser kan 
exempelvis handla om att se till att medarbetarna inte arbetar för mycket eller att hjälpa 
till med prioritering och delegering av arbetsuppgifter. I ett hälsofrämjande ledarskap 
ska chefen också kunna fatta beslut, även obekväma sådana. Som chef är det viktigt att 
kunna kommunicera på ett bra och tydligt sätt samt att skapa ett sådant klimat att det är 
högt i tak, det vill säga att medarbetare och chefer känner sig trygga med att kunna 
uttrycka sig och ha en dialog med varandra. Att som chef vara konsekvent anses också 
vara en viktig aspekt. Det kan handla om att behandla alla medarbetare rättvist, att 
cheferna så långt som möjligt har en samsyn kring sitt ledarskap, exempelvis rörande 
hälsofrågor eller att cheferna har lika inställning till fikapauser. Med att vara konsekvent 
menas även att följa upp processer som har påbörjats, till exempel olika beslut som har 
fattats eller olika undersökningar som har gjorts i organisationen. 

”Alltså ledarskapet är ju A och O för hälsan och också det här att man sätter 
takten och man ska inte jobba alla kvällar och helger, utan säga nej till det. Säga 
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nej, utåt sett så att medarbetarna inte behöver hamna i dilemmasituationer ’att jag 
inte borde…’ Alla här, de brinner ju för jobbet liksom, men det är ju inte så att 
man… man får liksom säga till folk att jobba mindre.” (Chef)

Det framkom att chefen har en viktig funktion i form av att vara kulturbärare och en bra 
förebild. Det kan röra sig om att chefen visar i handling och sitt sätt att vara vad som är 
tillåtet beteende, exempelvis genom att inte arbeta sena kvällar, genom att ta fikapauser 
eller genom sitt levnadssätt. Chefen påverkar även kommunikationskulturen genom sitt 
sätt att uttrycka sig, informera samt kommunicera med medarbetare. 

”Direkt jag hör någonting om att någon har klagomål på någonting som jag har 
gjort, och jag hör det från tredje part, så går jag till den första källan och säger att 
’jag hör att du tycker det här, varför har du inte sagt det till mig?’ Min 
utgångspunkt, min grundfilosofi, är att alla människor gör sitt bästa. Och det 
skulle jag vilja att de också tänker om mig som chef.” (Chef)

Det är avgörande att chefen verkligen har ett intresse och rätt attityd till olika hälso- och 
personalrelaterade frågor och har förmågan att kunna motivera och inspirera 
medarbetarna. Tilliten från chef till medarbetare och vice versa är också en viktig del i 
det hälsofrämjande ledarskapet. Hur kontrollerande chefen är sätter standarden för hur 
mycket tillit medarbetare känner och den kultur som kommer att råda på avdelningen. 

Skapa möjligheter för god hälsa. I ett hälsofrämjande ledarskap ingår att skapa 
möjligheter och förutsättningar för att kunna ha en bra hälsa på arbetsplatsen, att skapa 
en miljö, både fysisk och psykosocial, där medarbetarna mår bra och utvecklas. Det kan 
handla om att genom ergonomironder se till att den fysiska arbetsmiljön är 
tillfredsställande eller att ingripa när konflikter uppstår. Det kan även handla om 
konkreta verktyg så som friskvårdsbidrag eller möjlighet till att arbeta hemifrån. En 
chef som har ett hälsofrämjande ledarskap ska även se till att det finns möjlighet att 
trivas på jobbet genom att skapa en bra stämning. Att ha en bra sammanhållning anses 
viktigt och därför har chefen en nyckelroll i att planera och genomföra aktiviteter som 
stärker vi-känslan i gruppen. Chefen bör också uppmuntra medarbetarna till olika 
former av motion, detta kan ske genom att anordna gemensamma aktiviteter, 
exempelvis stegräkningstävling i organisationen. En chef bör även vara medveten om 
att behoven hos medarbetare kan variera. Det är viktigt att se varje individ och vad som 
kan göras för att främja dennes hälsa och välmående. 

I ett hälsofrämjande ledarskap ska chefen möjliggöra för att en balans mellan jobb och 
privatliv kan råda. Chefen har även ett visst ansvar för medarbetarnas hälsa, dock kan 
det vara olika syn på var gränsen för ansvaret för medarbetarnas hälsa går. I huvudsak 
sträcker sig chefens ansvar till jobbrelaterade sammanhang. Ofta kan händelser i 
privatlivet påverka medarbetaren och de arbetsinsatser som han/hon gör. I ett 
hälsofrämjande ledarskap blir det därför extra viktigt att också föra ett individanpassat 
ledarskap, det vill säga att se individen och ha en viss kännedom om den privata 
situationen. En chef bör kunna fånga upp signaler och försöka underlätta 
arbetssituationen för individen i fråga.
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Hinder och möjligheter

Av intervjuerna framkom att det i dagsläget finns både hinder och möjligheter för ett 
hälsofrämjande ledarskap i Röda Korset. De hinder som framträdde tydligast var 
organisationskultur samt osynligt och otydligt ledarskap. De möjligheter som oftast 
nämndes var bra arbetsvillkor och trivsel. 

Organisationskultur. Kulturen i organisationen tas av flera respondenter upp som 
ett hinder för ett hälsofrämjande ledarskap. Röda Korset är en humanitär organisation 
med stor trovärdighet som har funnits i snart 150 år. Ledord som humanitet, opartiskhet 
och neutralitet är viktiga. Hur organisationen framställs i media och samhället är oerhört 
viktigt och därför upplevs av vissa att det finns en kontrollerande kultur i 
organisationen, det blir svårt att delegera arbetsuppgifter och det blir svårt att lämna 
någonting ifrån sig om inte någon har kontrollerat det. 

”Allt det där… man är väldigt mån om sin image utåt, för om imagen krackelerar 
så får vi inte in några pengar va. Därför måste man alltid vara väldigt noggrann, 
men ibland tycker jag ju inte att det är nödvändigt att gå genom alla kanaler.”
(Medarbetare)

Ett ytterligare hinder som nämns av flera är att medelåldern inom Röda Korset är hög 
och att det arbetar fler kvinnor än män i organisationen. Även medelåldern i 
ledningsgruppen är hög vilket gör att det kan påverka stämningen och kulturen i 
organisationen, menar en respondent. För att kunna skapa en hälsofrämjande 
organisation krävs drivkraft och nya tankar och idéer. En mer heterogen ledningsgrupp 
skulle kunna bidra till detta. Några respondenter upplever ett stort revirtänkande bland 
personalen och det kan vara svårt för nyanställda, yngre individer, att finna sig tillrätta i 
organisationen. Det upplevs även av vissa att de anställdas olika personligheter inte 
riktigt får komma fram utan att alla blir stöpta i samma form. En respondent menar att 
detta motverkar glädjen och lusten på arbetsplatsen, vilket inte är hälsofrämjande.

En annan kultur som verkar råda i organisationen är att det är svårt att få medarbetarna 
engagerade i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Aktiviteter som exempelvis 
lunchyoga och stegräkningstävling har haft väldigt liten uppslutning. Det framkommer 
att det saknas ett engagemang hos vissa grupper och det är svårt att nå fram och 
motivera dessa. En anledning till detta kan vara just könsfördelningen och den höga 
medelåldern i organisationen. Exempelvis om en chef uppmuntrar en medarbetare till att 
köpa ett Friskiskort och börja träna så kanske personen i fråga trots det aldrig använder 
kortet. I dagsläget råder även brist på egna initiativ från medarbetarnas sida till 
hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen.

Det är på en arbetsplats viktigt att känna en vi-känsla för att medarbetaren ska känna sig 
delaktig och betydelsefull. Delaktighet är en av grundpelarna i det hälsofrämjande 
arbetet och det är chefernas ansvar att se till att medarbetarna känner delaktighet. Det 
visade sig i intervjuerna att en vi-känsla i organisationen saknas, vilket kanske kan 
kopplas samman med att personalen gör väldigt lite aktiviteter tillsammans och att det 
brister i deras engagemang. Det framkommer att trivseln kan bli bättre och när det gäller 
sociala aktiviteter kommer medarbetarna sällan på egna idéer och förverkligar dessa. 
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Cheferna önskar att medarbetarna kunde bidra med att hitta på aktiviteter. Cheferna 
ordnar utflykter, middagar och annat men ändå blir det oftast dålig uppslutning. Flera 
personer uttrycker att det är svårt med trivseln och att det är svårt att ha riktigt kul 
tillsammans.

”Om man har julmiddag eller något sådant, så har det alltid varit en massa 
människor som inte har kommit till exempel och så går man hem då när man har 
ätit färdigt i princip.” (Chef)

Några respondenter menar även att det inte är riktigt högt i tak i organisationen, det vill 
säga att det är svårt att uttrycka sina åsikter och komma med nya idéer.

”… jag vet inte om att det ibland kan bero på att folk har varit här väldigt länge. 
Att ibland kan det vara ’ja vi testade det 1992…’ Då dödar det ju hela liksom 
diskussionen lite grann…” (Medarbetare)

Intervjuerna visade även att det finns skillnader i kulturen beroende på om arbetsplatsen 
finns ute i en region eller om den är på huvudkontoret i Stockholm. Det framkommer att 
hela atmosfären är annorlunda och mer avslappnad i regionerna, vilket även vi noterade
under vårt besök ute i en region. På huvudkontoret arbetar personalen i 
kontorslandskap, vilket inte passar vissa individer, medan ute i regionerna sitter de i
egna rum. Det tas mer fikapauser på regionerna än på huvudkontoret. En chef uttrycker 
att det är lättare att vara chef på en region eftersom det inte är lika mycket revirtänkande 
där som på huvudkontoret. Det uttrycks också att det finns mer än ett fysiskt avstånd 
mellan regionerna och huvudkontoret, att huvudkontoret för sin egen tillvaro, det vill
säga att medarbetarna i regionerna känner att de inte har så mycket kontakt med 
huvudkontoret. Vad vi noterar i intervjuerna är också att det finns vissa skillnader 
mellan regioner och huvudkontor när det handlar om exempelvis träningsmöjligheter 
och möjligheter att gå på hälsokontroller. 

”… det hade jag som en idé när jag började då, att de får en timme i veckan att gå 
och ta en promenad eller gå på Friskis och Svettis och så där, så bjuder vi på den 
arbetstiden. Men då tyckte ledningen att då måste vi ha en sådan policy för hela 
Röda Korset och då blir det för komplicerat. Så då föll det.” (Chef)

”Och så har vi även gjort en överenskommelse om att man får ta 10 min per dag, 
arbetsdag, att använda till friskvård. Det kan ju då vara att man tar en promenad 
på lunchen eller så, eller så får man spara de här tio minuterna en vecka och det 
innebär att en dag i veckan kan man använda 50 minuter.” (Chef)

Som ett problem nämns även att det inom organisationen finns en särskild möteskultur. 
Den innebär att antalet möten är väldigt stort, så stort att chefer inte hinner med att ta 
hand om sin personal i den utsträckning som de önskar. Vissa respondenter menar att 
det även finns en kultur inom Röda Korset att arbeta mycket övertid och att semestrar 
har en tendens att samlas på hög år efter år. 

Ett annat problem är att det saknas tydliga kultursättare från centralt håll i 
organisationen. Detta gör att andra kan få spelutrymme och bli kultursättare. 
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Exempelvis nämns att det ibland finns inskränkta åsikter och värderingar om individer 
från andra kulturer eller med annan sexuell läggning. Deras kapacitet och vad de kan 
bidra med syns helt enkelt inte alltid. En respondent menar att kultursättarna syns för 
dåligt och att högsta ledningen bör vara mer tydlig med vilken kultur som ska råda i 
organisationen. Detta för att alla sedan ska kunna bära och leva med den satta kulturen.

Otydligt och osynligt ledarskap. Det som anses vara ett hinder för att kunna ha ett 
hälsofrämjande ledarskap inom Röda Korset anses enligt många respondenter vara ett 
otydligt ledarskap. Med detta menas till exempel att alla chefer inte alltid är rättvisa, 
konsekventa eller tillräckligt tillgängliga. Ett ledarskap som är otydligt sänder ut 
signaler som i sin tur skapar osäkerhet i arbetet och skapar en icke trivsam stämning. 
Cheferna ansvarar oftast för allt för stora grupper där medarbetare ibland sitter 
utlokaliserade, vilket gör det praktiskt omöjligt att se alla individer. Detta gör att det 
exempelvis blir svårt att upptäcka ohälsa och svårt för cheferna att ge den feedback och 
det stöd till medarbetarna som de önskar. När medarbetaren inte känner att han/hon får 
det stöd som behövs och inte kan ha en öppen dialog med chefen, gör det att förtroendet 
för chefen minskar och stöd istället söks hos kollegor. 

Röda Korset beskrivs som en humanitär, platt organisation, där mycket av arbetet sker 
gränslöst och till stor del handlar om att hjälpa utsatta människor. Det finns svårigheter i 
att sätta gränser för personalens arbetstid och arbetsuppgifter samt problem med att 
kontrollera att personalen håller sig inom gränserna. Orsaken till detta är att chefen 
kanske bara träffar medarbetaren en gång i månaden samt att det i humanitära 
organisationer är lätt att ta på sig för mycket arbetsuppgifter. Eftersom chefen ibland har 
svårt att ha kontroll över exempelvis en medarbetares arbetssituation kan det skapa en 
känsla från medarbetarnas sida om att cheferna har ett otydligt ledarskap.

”I den ideella sektorn jobbar folk ofta mer gränslöst, för vi jobbar med utsatta 
människor och hela världens bekymmer och liksom det finns inga gränser för hur 
mycket man kan göra… så många liksom bränner ut sig i… Även om det är 
förhållandevis dåligt betalt och… men ändå är det svårt att sätta gränser i jobbet.”
(Chef)

Ytterligare ett stort hinder är chefernas brist på tid, det är mycket möten och resor vilket 
gör cheferna osynliga, det vill säga inte finns på plats. Det framkommer att 
medarbetaren ofta måste boka en tid med chefen för att få möjlighet till ett samtal. 
Cheferna upplever att de inte alla gånger har tillräckligt med tid för att kunna lyssna på 
vad medarbetaren har att säga. På grund av tidsbristen är det också svårt för cheferna att 
ge den feedback och det stöd till medarbetarna som de önskar. Tidsbristen medför även 
att cheferna har svårt att hinna vara med och hjälpa till med prioritering. En respondent 
menar att det ofta sägs från chefshåll att det finns prioriteringshjälp att få, men att det 
sedan ändå inte sker. 

Personalavdelningens funktion inom organisationen anses vara något otydlig. Vissa 
menade att personalavdelningen är till endast för att stötta cheferna och inte direkt till 
för att stötta personalen. Medarbetarna upplever att det inte känns helt rätt att vända sig 
till chefen alla gånger i olika situationer. I dagsläget råder det även oklarheter bland 
cheferna om hur svåra situationer på arbetsplatsen kan hanteras. Det kan handla om hur 
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konflikter kan lösas eller hur exempelvis ett budskap om hälsotänkande till en 
överviktig person ska läggas fram. 

Andra hinder är att hälsofrämjande frågor inte är tillräckligt styrda från centralt håll och 
att det inte finns några arbetsbeskrivningar som tydliggör en medarbetares roll. Själva 
organisationen med dess platta form anses orsaka vissa hinder i sig. Nästan alla ansåg 
att avståndet till högsta ledningen är väldigt långt och att det även känns som om de inte 
tydligt har visat vilken kultur som ska råda inom Röda Korset. Det betonas även vikten 
av att se ledningen i andra sammanhang än i stora möten. En av cheferna lyfte fram 
frågan om ledarfilosofin, det pratas inte om vilken ledarskapsfilosofi som ska finnas 
bland chefer. Ytterligare ett problem är att det inte finns tydliga och samstämmiga 
riktlinjer bland cheferna, i dag präglas ledarskapet av chefernas egna värderingar och 
attityder. 

”Det skulle väl vara bra om man verkligen kunde vara entydig från chefshåll, om 
alla chefer var mer samstämmiga i det här. OK, då gör vi så här…” (Chef)

”… det är klart att det hänger jättemycket på vilken chef man har. Jag hör ju 
ryktesvägen att vi till exempel som går och fikar och så finns det avdelningar som 
inte gör det. Deras chefer, sägs det, inte alls tycker att der ser bra ut, att man går 
och fikar. En del avdelningar sägs ha så mycket att göra, då kan vi inte, de sitta 
här nere och fika.” (Medarbetare)

Ytterligare en aspekt som gör att ledarskapet ibland upplevs som otydligt är att 
processer sällan åtgärdas eller följs upp. Flera respondenter pratar om att det från 
chefshåll görs ”A men inte B”. Medarbetare upplever till exempel att enkäter som 
påvisat vissa brister i ledarskapet inte åtgärdats. 

Bra arbetsvillkor. En stor majoritet av respondenterna pratade gott om Röda 
Korsets arbetsvillkor, vilka kan ses som en möjlighet till god hälsa och välmående. Det 
delas bland annat ut ett årligt friskvårdsbidrag på 1 500 kr som kan användas till olika 
friskvårdsaktiviteter. Den tillåtande attityden hos vissa chefer till att gå och träna på 
arbetstid ger förutsättningar för god hälsa, menar några. Friskvårdsbidraget tycks vara 
ett bra medel för att aktivera vissa grupper som inte annars skulle röra på sig. För några 
individer är dock bidraget egalt, eftersom de inte har intresse av att aktivera sig.

Arbetstiderna i Röda Korset är flexibla och det finns goda möjligheter att arbeta 
hemifrån. Övertid är obetald men tas ut i tid, den ska inte ligga och ackumuleras. Dialog 
förs med chef kvartalsvis angående övertid och planer sätts upp för hur den ska tas ut.
Under vinterhalvåret är arbetstiden 37 ½ timmar per vecka och under juni till augusti är 
den 32 timmar per vecka. Detta ses som väldigt bra arbetstider som ger goda 
förutsättningar till att ha en god hälsa och ha ett rikt liv utanför arbetet. Det är heller 
inga problem om någon behöver gå tidigare för att hämta barn eller gå till tandläkaren. 
Inom Röda Korset finns det också rätt till sex veckors semester vilket också ses som 
generöst. 

”… alltså vi är ganska fria i våra arbetstider till exempel… så det är någonting 
som kan vara hälsofrämjande, att man kan gå träna eller man kan komma senare 
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eller om man behöver kan man jobba hemma en dag… så att friheten i tider och så 
där, för det är den typen av jobb jag har också. Det är inget 9 till 5 jobb liksom… 
så det är någonting som ändå kan vara förutsättning för att… ja, hälsa.”
(Medarbetare)

Ergonomironder genomförs med jämna mellanrum för att förhindra arbetsskador, det 
finns tillgång till företagshälsovård och arbetsmiljön ses av de flesta som mycket bra. 
Fruktkorgar finns och är uppskattade.

Trivsel. Trots att det i organisationen finns en problematik kring trivsel i form av 
sociala aktiviteter, gemenskap och att det är svårt att ha kul tillsammans säger alla att de 
ändå faktiskt trivs. Dels är medarbetarna stolta över att få arbeta i en organisation som 
Röda Korset och dels rent arbetsmässigt tycker personalen om och har kontroll över 
sina arbetsuppgifter och upplever dem som meningsfulla.

”… jag tycker att vi har ett otroligt roligt jobb, de flesta som jobbar här. Alltså, 
det är otroligt… hur många har så meningsfulla jobb som vi har? Och jobbar i en 
bra arbetsmiljö mitt inne i Stockholm…” (Chef)

Att medarbetarna upplever sitt arbete så meningsfullt gör att de även känner ett 
engagemang i sitt arbete. Medarbetarna anser att Röda Korset som organisation är 
flexibel och att det finns möjligheter att påverka sin arbetstid, vara delaktig i olika 
beslutsituationer och de känner sig uppskattade av cheferna. Det finns goda möjligheter 
att gå på de utbildningar som personalen önskar. Lokalerna anses vara fina, men det 
finns olika åsikter om att sitta i kontorslandskap.

Det anses att kollegorna är trevliga vilket också bidrar till trivsel. Vissa chefer har dragit 
igång olika slags övningar för att stärka gruppdynamiken och sammanhållningen. 
Övningarna har enligt medarbetarna haft positiv påverkan och det anses vara viktigt att 
fortsätta med dem. Intervjuerna visar även att de anställda faktiskt har en god 
sammanhållning och har roligt på vissa avdelningar/regioner. Vissa chefer är 
engagerade och har lyckats skapa stora förändringar till det bättre i grupperna, vilket har 
bidragit till att trivseln har ökat.

Upplevelser av hälsofrämjande ledarskap i dagsläget inom Röda Korset

Både chefer och medarbetare är eniga om att ett hälsofrämjande ledarskap är oerhört 
viktigt och att ledarskapet är av mycket stor betydelse för personalens hälsa. Alla menar 
att individen måste ta ett eget ansvar för sin hälsa men att chefen måste se till att ge de 
rätta förutsättningarna, motivera och inspirera sina medarbetare.

En övervägande majoritet är ense om att Röda Korset i dag inte har ett hälsofrämjande 
ledarskap. Det finns en insikt i organisationen om vikten av ett hälsofrämjande 
ledarskap, en vilja om att nå dit och det finns också goda förutsättningar för att driva ett 
sådant ledarskap. Dock menar vissa att det inte fokuseras tillräckligt på det.

De flesta känner inte till om det finns någon policy för hälsofrämjande arbete inom 
Röda Korset. Däremot nämns att det finns en hälsoplan, en arbetsmiljöpolicy och att det 
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finns policys för alkohol och droger. Någon tror att det säkert finns en policy för 
hälsofrämjande arbete eftersom det finns så många policys i organisationen. Dock 
uttrycks det att det i det långa loppet inte betyder så mycket med ett stort antal policys 
om det stannar vid att just bara vara en policy på ett papper. 

”Just nu är jag lite så där allergisk mot har vi en policy/riktlinje för att… de är ju 
bara liksom… en policy, en riktlinje, är ju bara ett dokument att jobba utefter, 
men ofta ibland känns det som vi producerar bara dokument. Och då… om man 
inte avsätter resurser eller har en tydlig plan så är en policy egentligen inte
värdefull överhuvudtaget.” (Medarbetare)

För att kunna nå ett hälsofrämjande ledarskap i full skala nämns att man måste få ner det 
tempo som finns i organisationen, att skapa en effektivare organisation genom att till 
exempel arbeta mer tillsammans över avdelningsgränserna, med regionavdelningar och 
så vidare. Att arbeta tillsammans, uttrycks av ett par respondenter, gör att det blir 
mycket roligare att jobba. Att bli mer sammansvetsade kollegor emellan och att få 
skratta mer tillsammans anses också viktigt. 

En tydligare ledarfilosofi i organisationen efterlyses, att det mer strukturerat och 
målmedvetet tänks över vad ledarskapet, både centralt och regionalt, innebär i Röda 
Korset. I dagsläget, menar vissa, är inte cheferna i organisationen samstämmiga i 
exempelvis ledarskaps-, hälso- och personalrelaterade frågor. 

”Det är ju inte så att vi alla är uniforma, men man kanske skulle ha vissa 
grundkriterier. Vi har ju arbetsmiljöplanen… men hur följer man upp det sedan? 
Där kanske det skulle kunna vara bra om det kunde vara lite mer likriktning.” 
(Chef)

I dag har de biträdande cheferna inte personalansvar utan det är chefen som har det. Ett 
förslag från en respondent är att ge de biträdande cheferna ett utökat ansvar för att 
minska arbetsbördan från chefen. På så sätt skulle det bli lättare att ha uppsikt över 
personalen och se vilka åtgärder som behöver vidtas för att personalen ska må bra. Det 
uttrycks även önskemål om att högsta ledningen kunde bli mer synlig om ett 
hälsofrämjande ledarskap ska finnas. En önskan finns också om lite mer av ”go-känsla” 
hos högsta ledningen, att det skulle inspirera och motivera personalen ytterligare. 

”Jag kan sakna lite ’go-känsla’ ibland även från vår högsta ledning, lite den här att 
man går på sådana här större gruppmöten att man liksom går därifrån och känner 
att det jag gör här varje dag gör verkligen skillnad och nu ska vi verkligen wow 
liksom.” (Medarbetare)

Från cheferna önskas stöd från personalavdelningen i frågor som har att göra med 
aktiviteter för att skapa en bättre hälsa, till exempel konflikthantering och konkreta tips 
på friskvårdsaktiviteter för att aktivera personalen. Cheferna önskar även stöd i hur de 
kan lyfta och utveckla hälsoarbetet till en högre nivå och få det integrerat i hela 
organisationen. Ett förslag som kom upp var att i större utsträckning ha stödjande 
kollegor, chefer emellan, som bollplank i komplicerade personalärenden.
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Genom intervjuerna märkte vi också att det redan idag vidtas åtgärder som bidrar till att 
hälsan ska kunna förbättras eller bibehållas. Vissa chefer bedriver redan ett 
hälsofrämjande ledarskap i stor utsträckning och äger hälsofrämjande egenskaper. 
Exempelvis uppmuntrar chefer sina medarbetare att använda sina friskvårdsbidrag, de 
ser till att medarbetarna inte jobbar för mycket och att de kompenserar sin övertid med 
att vara lediga. Bland cheferna finns det vissa som klart och tydligt vill vara nåbara och 
talar om på vilket sätt personalen lättast kan få kontakt. På vissa regioner/avdelningar
arbetas aktivt från chefshåll för att svetsa samman kollegor, få bättre klimat i gruppen 
och stärka vi-känslan. Övningar har gjorts angående hur feedback kan ges och möten 
hålls där medarbetarna får vara med och besluta om olika hälsofrämjande åtgärder. På 
en region pratades det varmt om de personaldagar som ska hållas i december då en hel 
eftermiddag ska ägnas åt må-bra-aktiviteter. 

Sjukfrånvaron i organisationen är idag mycket låg. Det kan bland annat förklaras med 
att en hel del medarbetare verkligen trivs på arbetsplatsen och att de i grund och botten 
är relativt friska. En del av den låga sjukfrånvaron kan dock sättas i samband med att 
vissa tar ut komptid och arbetar hemifrån när de känner sig krassliga. 

Diskussion

Syftet med undersökningen var att undersöka vad som anses vara ett hälsofrämjande 
ledarskap samt vilka hinder och möjligheter som finns inom Röda Korset för att ha ett 
hälsofrämjande ledarskap. Ytterligare ett syfte var att undersöka hur de anställda 
upplever hälsofrämjande ledarskap i dagsläget inom Röda Korset. Som grund för 
diskussionen ligger några av de teman som framkommit i vår analys.

Begreppet hälsofrämjande ledarskap visade sig vara ett svårdefinierat begrepp. Vi har 
sökt men inte funnit någon vetenskaplig definition av begreppet. Författaren Anders 
Hanson kontaktades via e-mail och inte heller han kände till att det fanns någon 
allmängiltig definition på begreppet hälsofrämjande ledarskap. Själva begreppet är ändå 
frekvent använt i organisationer och i litteratur. Northouse (2004) beskriver att i 
ledarskap ingår alltid någon form av inflytande, det vill säga hur ledaren kan påverka 
individen inom en viss grupp. Utan inflytande existerar inte ledarskap. Många av 
respondenterna var eniga om att chefens sätt att leda har betydelse för hur medarbetarna 
mår på arbetet. Trots detta kopplade respondenterna gärna ihop hälsofrämjande 
ledarskap med friskvård istället för att se de många olika faktorer som ingår i begreppet. 
Anledningen till det kan vara att friskvård är en konkret åtgärd för att skapa 
förutsättningar för en god hälsa. Först när definitionen ytterligare förtydligats kunde 
djupare diskussion föras kring ämnet. Detta visar än en gång på hur svårt och diffust 
begreppet är.

Ledarens personliga egenskaper som ingår i ett hälsofrämjande ledarskap enligt Hanson 
(2004) stämmer väl överens med de personliga egenskaper som framkommit som 
betydelsefulla i vår undersökning. Utöver vad Hanson beskriver så nämndes en 
tillåtande attityd som en mycket viktig egenskap. Den tillåtande attityden ger möjlighet 
att exempelvis gå och träna på arbetstid eller att själv strukturera sitt arbete och sin 
arbetstid. Även Shain och Kramer (2004) ger stöd för vikten av att själv kunna styra och 
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påverka sitt arbete. De menar att det är en viktig del för att kunna skapa en 
hälsofrämjande organisation. Det framkom även att en chef ska vara så observant att 
den kan se och upptäcka situationer och ta tag i dem i god tid. Dessutom betonades 
vikten av rättvisa i organisationen av många och chefens förmåga att agera på ett rättvist 
sätt. Kivimäki, Ferrie, Head et al. (2004) har i sin studie påvisat rättvisans positiva 
effekter på hälsan i olika sammanhang inom organisationer. 

Cheferna på Röda Korset ser positivt på och har ett intresse för hälsofrämjande frågor. 
Resultatet visar att det läggs stor vikt vid att förstå sin roll i organisationen. När 
medarbetaren förstår sin roll blir arbetet mer meningsfullt och motiverande. Cheferna 
anser att ett meningsfullt arbete även skapar engagemang. Hanson (2004) tar upp vikten 
av meningsfullhet, vilket i korthet handlar om att få svar på frågor som exempelvis har 
med arbetet att göra; Varför måste jag göra det här? Även små vardagliga 
arbetsuppgifter, upplevelser och relationer är meningsfulla som på längre sikt skapar en 
känsla av meningsfullhet. De individer som känner meningsfullhet och motivation 
kommer troligtvis att skapa både färdigheter och kunskap för att lösa sin arbetsuppgift 
(Hanson, 2004).

Danna och Griffin (1999) skriver i sin artikel om att hälsa och välmående gynnar både 
organisation och personal. I vår undersökning menade alla att ett hälsofrämjande 
ledarskap leder till en god hälsa och att en god hälsa leder till att medarbetaren presterar 
och orkar mer samt håller sig frisk. Danna och Griffin jämför kostnaderna för 
arbetsrelaterade sjukdomar i USA med andra vanliga sjukdomar i samhället, exempelvis 
cancer och hjärtsjukdomar. De menar att kostnaderna för de arbetsrelaterade 
sjukdomarna är långt högre än för övriga sjukdomar. Inom Röda Korset är 
sjukfrånvaron genomgående låg vilket inte nödvändigtvis behöver förknippas med att 
ledarskapet är hälsofrämjande. Mer troligt är att det beror på att arbetet av många
upplevs som mycket meningsfullt vilket i sin tur skapar ett stort engagemang bland 
medarbetarna. Även personalomsättningen är mycket låg vilket även det kan bero på det 
stora engagemang som finns hos personalen. Ovanstående är något som kan bli en 
riskfaktor för en organisation som Röda Korset. Hanson (2004) menar att det finns 
större risk bland medarbetare som känner alltför stort engagemang att drabbas av 
utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar. Inom humanitärt arbete finns det inget 
övre tak för hur mycket arbete som kan läggas ner och därför behövs det chefer som kan 
ge klara och tydliga ramar och regler om hur mycket energi och prestation som behövs 
från medarbetarnas sida.

Under intervjuernas gång framkom även önskemål om mer mångfald i form av olika 
etnicitet, att organisationen tar in fler individer med funktionshinder och en blandning 
av åldrar och kön. En något yngre personalstyrka skulle skapa mer ”go” i organisationen 
och även underlätta inför framtiden då de som är äldre idag ska gå i pension. I sin 
rekrytering skulle Röda Korset kunna påverka vilka typer av chefer som anställs och på 
så sätt välja ut de som kan anses ha potential att utöva ett hälsofrämjande ledarskap. Ett 
förslag från en respondent var att i chefsrekrytering rekrytera mer externt än vad som
görs idag, detta för att få in ny kompetens och nya sätt att leda. Arvonen och Pettersson 
(1999) skriver i sin artikel att olika typer av beteenden hos chefer påverkar 
organisationen på olika sätt. De menar att chefer vid till exempel
organisationsförändringar ska ta hänsyn till vad situationen kräver och utifrån det agera.
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För organisationer betyder detta att rekrytering och chefsutveckling bör fokusera på ett 
brett spektrum av chefsegenskaper. 

Vår undersökning visade att det redan i dag finns ett flertal faktorer som bidrar till att 
möjliggöra ett hälsofrämjande ledarskap på Röda Korset. Precis som Shain och Kramer 
(2004) menar att flexibla arbetstider är en viktig aspekt för att kunna främja en god 
hälsa, framkom det i vår undersökning att möjligheten till flexibla arbetstider är den 
punkt som är mest betydelsefull i det hälsofrämjande arbetet. Flexibiliteten i 
arbetstiderna minskar stressen och gör det lättare för medarbetarna att planera sin tid på 
arbetet och fritiden. Dock finns det även negativa aspekter med flexibla arbetstider då 
det finns risk att medarbetare arbetar hemifrån när de är sjuka vilket i sin tur genererar 
en dold sjukfrånvaro. Dessutom får det inte hälsosamma följder om medarbetarna inte 
vilar när de är sjuka eller använder sina lediga dagar till att arbeta. Resultatet visade 
även att cheferna är duktiga på att sätta upp mål och följa upp dessa vid 
medarbetarsamtal, fokus verkade dock inte ligga på den hälsofrämjande sidan. För att 
kunna integrera hälsofrämjande ledarskap i organisationen behövs en långsiktig 
förändringsprocess där medarbetarsamtal har en viktig roll. Enligt Hanson (2004) 
behövs det en plan och tydliga mål för att genomföra en integrering och nå resultat i det 
hälsofrämjande arbetet. 

I undersökningen framkom även att de anställda känner en hög grad av uppskattning, 
delaktighet i beslut och kontroll över sitt arbete. Enligt Karaseks (1979) krav- och 
kontrollmodell stämmer det bra överens med den aktiva situationen, det vill säga att 
medarbetarna har höga krav i form av exempelvis högt tempo i organisationen, men 
ändå känner kontroll över situationen. Att medarbetaren känner uppskattning, 
delaktighet och kontroll anses enligt Menckel och Österblom (2000) vara en 
hälsofrämjande ledningsåtgärd och i just den aspekten verkar chefskapet på Röda 
Korset vara hälsofrämjande redan idag. Trivsel på arbetsplatsen är en viktig faktor för 
att främja hälsan. Trivs medarbetarna är chanserna större att de utför sitt arbete på ett 
bra sätt och mår bra, att de känner arbetsglädje och välbefinnande (Hanson 2004). 
Kollegors och chefers agerande är av stor vikt för trivseln på arbetsplatsen. Ett sätt att 
öka trivseln är att göra gemensamma aktiviteter tillsammans. Medarbetarna på Röda 
Korset uttrycker att de trivs bra på arbetet vilket kan tyda på att cheferna till viss del 
arbetar hälsofrämjande i dagsläget.

Undersökningen visade att det finns en del hinder för att idag kunna bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap. Ett av de viktigaste teman som framkom var brist på tid och 
ansvar över för stora grupper. Enligt Hanson (2004) är en gruppstorlek på max 20 
personer en förutsättning för att ha ett hälsofrämjande ledarskap. På så sätt kan chefen 
se individen och upptäcka eventuell ohälsa i god tid. Idag är de intervjuade cheferna 
ansvariga för mellan 12-35 personer, vilket ger en del chefer bättre förutsättningar att 
kunna se individen än andra. Chefernas brist på tid orsakas även av för stor 
arbetsbelastning och inblandning i många tidskrävande projekt. Trots brist på tid kan 
vissa chefer inom Röda Korset ibland trots allt se sina medarbetare beroende på 
ledarskapsstil och vilken tyngdpunkt han/hon väljer att ha i sitt ledarskap.

Schein (1985, 1988), refererad i Granberg (2006) framhåller att ett företags chefer är de 
viktigaste kulturbärarna i en organisation. De blir kulturbärare genom sin position 
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eftersom de kan forma organisationen med deras uppfattning om verkligheten. Det är 
även cheferna som sätter gällande mål och visioner. Chefens handlingssätt påverkar 
kulturen genom bland annat att chefen är en förebild, det vill säga ”att man gör som 
chefen gör, inte som chefen säger”. Dessutom påverkas medarbetarna av vad chefen 
uppmärksammar, kontrollerar och värderar. Kulturen verkar vara ett hinder inom Röda 
Korset. Som ett konkret exempel framkom chefernas olika inställning till raster och 
fikapauser. En del chefer vill att medarbetarna tar fikapauser men deltar inte själv i dem. 
Ett steg i att ändra på en kultur är att få cheferna att se i samma riktning samt agera som 
de önskar att medarbetarna ska agera. I organisationen pratas det mycket om hur 
personalen ska kunna må bättre men det diskuteras inte vilka åtgärder som ska tas för att 
nå ett steg längre i det hälsofrämjande arbetet. Som exempel kan nämnas 
friskvårdsbidraget som delas ut men som inte alla utnyttjar. Att involvera och diskutera 
mer kring begreppet kultur, menar någon, skulle kunna vara ett sätt att komma vidare. 
Vad spelar kulturen för roll och hur inverkar den på medarbetarna? Vad har en god 
hälsa för värde för organisationen?

För att ett hälsofrämjande ledarskap ska kunna finnas krävs det att medarbetarna är 
mottagliga för ett sådant ledarskap och själva kan bidra med insatser. Bland 
medarbetarna på Röda Korset finns attityder och egenskaper som behövs förändras för 
att kunna nå dit. I dagsläget brister det i medarbetarnas egna initiativ till friskvårds- och 
sociala aktiviteter. Enligt Shain och Kramer (2004) har medarbetaren med sig 
personliga egenskaper när den kommer till organisationen, exempelvis attityder och 
värderingar som individen har samlat på sig under åren. Attityder är inte enkla att 
förändra. Det är viktigt att chefen försöker lyssna och se var attityderna behöver ändras. 
Atwater och Brett (2006) har studerat effekten av ett 360-graders feedback program 
bland chefer. Metoden är väletablerad och används av bland annat av HR-funktioner. 
Studien visar att chefer som tar feedbacken på allvar och ändrar på sitt beteende kan 
förvänta sig att se förändringar i de anställdas attityder. Resultatet visar också att chefer 
som tror att en beteendeförändring hos dem själva har en positiv effekt är mer benägna 
att ändra på sitt eget beteende. 

Hälsofrämjande ledarskap är ett relativt nytt forskningsområde som har gjort det 
komplicerat att hitta relevanta studier. För att inhämta så mycket information som 
möjligt i ämnet genomfördes intervjuer. Den valda metoden anser vi har varit bra, vi har 
på så sätt inhämtat mycket värdefull information och kunnat fånga nyanser i 
respondenternas svar, vilket vi inte skulle kunna ha gjort med exempelvis enkäter. På
grund av arbetets begränsade omfattning så består undersökningen endast av tio
intervjuer. Detta gör att vi inte kan dra några säkra slutsatser utav vårt resultat och vi 
kan inte heller generalisera resultatet till hela svenska Röda Korset. Det visade sig också 
att vissa av respondenterna kände till att någon medarbetare skulle intervjuas. Detta kan 
ha påverkat respondenterna vid intervjutillfällena i den bemärkelsen att de inte varit helt 
öppna i sina svar. Vi upplevde även att en del av respondenterna hade tidsbrist och 
kände sig stressade under intervjuerna. Detta kan ha påverkat intervjuernas innehåll och 
djup. Ytterligare kritik är att vi endast har besökt en region utöver Stockholmsregionen 
som sitter i samma hus som huvudkontoret. Vi upplevde en helt annan stämning, en 
lugn och näst intill hemtrevlig stämning vid besöket i en av regionerna utanför 
Stockholm. Det hade varit intressant att besöka fler regioner för att se om stämningen 
skilde sig från huvudkontoret även där. Tempot kan skilja sig beroende på var i landet 
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personalen är lokaliserad och chefernas hälsofrämjande arbete kan därför se olika ut i de 
olika regionerna.

Då det har varit svårt att hitta någon generell allmängiltig definition av begreppet 
hälsofrämjande ledarskap har det även lett till att intervjuerna ibland har tagit en fel 
riktning, exempelvis att fokus hamnat på friskvård eller hälsa. Vid dessa tillfällen har vi 
upprepat vår egen definition för att förtydliga begreppet. Detta kan ha orsakat att vi styrt 
undersökningen åt ett visst håll. Vi är även medvetna om att vår egen definition på 
hälsofrämjande ledarskap inte är perfekt men vi menar ändå att den har haft en viktig 
funktion för oss i vårt arbete med uppsatsen. Vi har kommit fram till att det finns ett 
behov av att studera själva begreppet närmare för att så småningom utveckla en mer 
allmängiltig definition av begreppet.

Undersökningens reliabilitet anser vi vara hög då analysen genomfördes mycket 
noggrant. Vi kunde konstatera att båda två hade funnit samma teman och lagt fokus på 
samma punkter. Under analysen var vi medvetna om risker för övertolkningar och 
därför har vi försökt att vara så objektiva som möjligt.

Vi kan efter genomförd undersökning konstatera att hälsofrämjande ledarskap är ett 
populärt men svårdefinierat begrepp. Både chefer och medarbetare är överens om att det 
i dagsläget inte finns ett hälsofrämjande ledarskap men att viljan finns inom Röda 
Korset. Vissa chefer har stor insikt om hur mycket deras sätt att vara och agera kan 
påverka medarbetarens välmående och hälsa. Dock råder det i dagsläget en del brister i 
organisationen som gör att det i dag ännu inte existerar ett hälsofrämjande ledarskap i 
full skala. För att kunna nå hela vägen fram behövs det ramar och riktlinjer som 
cheferna kan använda sig av för att kunna förverkliga ett hälsofrämjande ledarskap i 
praktiken. Dessutom behövs det åtgärder från centralt håll och till viss del en ändring av 
attityder och kultur. En sådan förändring är emellertid inte lätt att få till stånd utan det 
kräver en hel del målinriktat arbete från ledningens och medarbetarnas sida (Granberg 
2006).

Resultatet från denna undersökning har gett oss en inblick och förståelse i det komplexa 
ämnet hälsofrämjande ledarskap. Vidare forskning inom området hälsofrämjande 
ledarskap kan vara av intresse efter att åtgärder har vidtagits för att skapa ett 
hälsofrämjande ledarskap inom Röda Korset. Det vore även av intresse om studier av 
organisationens kultur kunde utföras då det visade sig att den rådande kulturen är ett 
hinder för ett hälsofrämjande ledarskap.
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Stockholms Universitet  Stockholm 2007-11-09 
Psykologiska Institutionen

Information om studie ang. hälsofrämjande ledarskap

Vi heter Ann-Sofi Larsson och Anniina Salo och vi går 6:e terminen på PAO-programmet 
(Personal, Arbetsmarknad och Organisation) på Stockholms Universitet. Vi kommer att skriva 
vår C-uppsats som handlar om hälsofrämjande ledarskap på Röda Korset. Ni har därför blivit 
kontaktade av Anna XX och/eller Hanna XX om deltagande i denna studie. Deltagande i 
studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. Vi är 
jättetacksamma för att du tar dig tid och ställer upp! 

Innan intervjuerna görs (under vecka 46) skulle vi vilja informera om följande:

Syftet med studien är att ta reda på om Röda Korset bedriver ett hälsofrämjande ledarskap samt 
att ta reda på vilka hinder och möjligheter som finns för att bedriva ett sådant. Begreppet 
hälsofrämjande ledarskap kan för en del ses som ett diffust begrepp. För att vi ska få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna så följer här den definition som vi har valt att använda för 
begreppet:

Ett hälsofrämjande ledarskap är ett ledarskap där ledaren med sitt förhållningssätt 
understödjer och gynnar personalens välmående och hälsa. Detta sker genom att ge personalen 
möjligheter och verktyg för att kunna utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade 
beteenden. Chefen har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet som sker på både en strategisk 
och operationell nivå. I ett hälsofrämjande ledarskap befattar man sig även med ohälsa men 
fokus ligger framförallt på förutsättningar för god hälsa.

Innan intervjuerna genomförs, fundera gärna över vad hälsofrämjande ledarskap är och betyder 
för dig. Intervjuerna kommer att ta ca 30 – 40 min och de kommer att spelas in med hjälp av 
bandspelare.  Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. När vi transkriberar 
intervjuerna kommer även ditt namn att avidentifieras. Fram tills transkriptionen sker kommer 
bandet att förvaras inlåst i ett skåp och därefter kommer banden att förstöras. 

En färdig C-uppsats är en offentlig handling. Efter genomförd studie har även du självklart 
möjlighet att ta del av uppsatsen. Dyker tankar och andra frågor upp efter intervjun är du 
välkommen att höra av dig till oss!

Med vänliga hälsningar,

Ann-Sofi Larsson Anniina Salo

Handledare för uppsatsen är Katharina Näswall.
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Intervjuguide Hälsofrämjande ledarskap (chefer), halvstrukturerad intervju.

Bakgrundsfrågor
- Hur gammal är du?
- Hur länge har du jobbat inom RK?
- Hur länge har du haft en chefsposition?
- Hur många underställda har du?
- Vilka är dina ansvarsområden?

Inledande frågor
Vad tänkte du först på när du hörde vad intervjun skulle handla om?

- Vad innebär hälsofrämjande ledarskap för dig?

Kan du ge exempel på faktorer som du tycker främjar hälsan hos personalen.
(även sådant som inte har med chefskapet att göra)

Hälsofrämjande ledarskap
Vad betyder ledarskapet för personalens hälsa? Viktigt? 

- Hur ser du som individ och privatperson på hälsa? 

- Anser du dig själv arbeta på att hälsofrämjande sätt? (gynna och understödja 
personalens hälsa och välmående) // Hur då? Verktyg?

- Kan du beskriva en situation där du utövat hälsofrämjande ledarskap. 

- Vad har du för egenskaper som gör att personalen mår bra? Bra förebild? // Hur 
påverkar det din personal? 

- Hur långt sträcker sig ditt ansvar för de anställdas hälsa? // Vart går gränsen?

- Hur upplever du hälsan i din region/avdelning? // Sjukfrånvaro? // Varför? 

- Har du känt någon gång att du inte har lyckats fullt ut i att utöva ett 
hälsofrämjande ledarskap? // Exempel? 

- Vad görs från ledningshåll i det hälsofrämjande arbetet?

- Anser du att det finns förutsättningar för att kunna arbeta hälsofrämjande? // 
Vad saknas? Hinder? 

Vilka förutsättningar finns för att ha en god hälsa på jobbet? Vad saknas, 
Hinder?
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- På vilket sätt ger du medarbetarna inflytande och möjlighet att påverka det 
hälsofrämjande arbetet? (på ett högre plan, beslut, påverka sin egen 
arbetssituation, utbildning, samlade aktiviteter…)

- Har RK någon policy för hälsofrämjande arbete?

Övriga frågor 
- Känner du att du ger tillräckligt med stöd till personalen? (både arbetsrelaterat / 

hälsorelaterat) // På vilket sätt ger du stöd?

- Hur får du din personal engagerad i sitt arbete?

- Hur visar du att dina medarbetare gör ett bra arbete?

- Hur skulle du beskriva trivseln i din region/avd? 

- Hur upplever du personalens engagemang i gemensamma och sociala aktiviteter 
på jobbet? Tar de egna initiativ?

- Vad gör du för att öka trivseln?

Avslutningsvis
Upplever du att Röda Korset har ett hälsofrämjande ledarskap? 
På vilket sätt? // Varför? Varför inte? //  Kan något förbättras?

Är det något som du vill tillägga när det gäller hälsofrämjande ledarskap inom 
RK?

Uppföljningsfrågor
- Kan du ge exempel på det…?
- Kan du utveckla ditt resonemang…?
- Hur menar du då…?
- Vad kände du då…?
- Vad hände då...?
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Intervjuguide Hälsofrämjande ledarskap (anställda), halvstrukturerad intervju

Bakgrundsfrågor
- Hur gammal är du?
- Hur länge har du jobbat inom RK?
- Hur länge har du haft samma chef?
- Vilka är dina arbetsuppgifter?

Inledande frågor
Vad tänkte du först på när du hörde vad intervjun skulle handla om?

- Vad innebär hälsofrämjande ledarskap för dig?

Kan du ge exempel på faktorer som du tycker främjar hälsa på jobbet?
(Även andra faktorer som inte har med chefskapet att göra?) 

Hälsofrämjande ledarskap
Vad betyder ledarskapet för personalens hälsa?

- Vad betyder hälsa för dig? //  Tar du eget ansvar för din egen hälsa? // Hur då?

- Vad gör din chef för att du ska kunna ha en bra hälsa?

- Vilka egenskaper ska en chef ha för att du ska må bra på jobbet?

- Blir du påverkad i någon riktning av din chefs syn på hälsa? // Bra förebild?

- Hur långt tycker du att din chefs ansvar sträcker sig för den anställdes hälsa?

- Hur upplever du hälsan i din region/avdelning? Sjukfrånvaro? Varför?

- Kan du ge något exempel på när någon chef inte har lyckats med sitt ledarskap 
beträffande personalens hälsa och välmående?  

Vilka förutsättningar finns för att ha en god hälsa på jobbet? Vad saknas, Hinder?

- På vilket sätt kan du ha inflytande och vara delaktig i frågor som har med 
personalens hälsa att göra? (på ett högre plan, beslut, påverka sin egen 
arbetssituation, utbildning, samlade aktiviteter)

- Vet du om RK har någon policy för hälsofrämjande arbete?
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Övriga frågor 

- Känner du att du får det stöd som du behöver av din chef? // (arbetsrelaterat / 
hälsorelaterat) 

- Känner du att du har kontroll över ditt arbete? (d.v.s. att du har rätt kompetens, 
känner tillit till din chef, är delaktig i beslutssituationer och får stöd av din 
chef?)

- Känner du att det arbete som du utför är meningsfullt? // På vilket sätt?

- Hur trivs du på jobbet? // Vilka åtgärder görs för att öka trivseln?

- Känner du dig engagerad i gemensamma och sociala aktiviteter inom jobbet?// 
Tar du egna initiativ?

- Är din chef bra på att få medarbetarna engagerade? // Hur visar det sig?

- (På vilket sätt visar din chef uppskattning för ditt jobb som du utför?) (ev svarat 
på denna tidigare…)

Avslutningsvis
Upplever du att Röda Korset har ett hälsofrämjande ledarskap? // På vilket sätt? 
//Varför? /Varför inte? // Vad kan förbättras? 

Är det något som du vill tillägga när det gäller hälsofrämjande ledarskap inom 
RK?

Uppföljningsfrågor
- Kan du ge exempel på det…?
- Kan du utveckla ditt resonemang…?
- Hur menar du då…?
- Vad kände du då…?
- Vad hände då...?


