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Idag är de flesta hälsomedvetna och många företag har börjat 

uppmärksamma vikten av friska och välmående medarbetare och vill 

verka hälsofrämjande. Syftet med studien var att undersöka 

innebörden av hälsofrämjande ledarskap och vilka förutsättningar 

chefer kan skapa för att medarbetare ska kunna bevara eller förbättra 

sin hälsa. Semistrukturella intervjuer genomfördes med två konsulter, 

tre chefer och tre medarbetare på olika bemanningsföretag, vilket 

analyserades med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att 

hälsofrämjande ledarskap bygger på chefers övergripande kunskap om 

hälsans komplexitet och förmåga att se till både företags och 

individers behov. För att skapa hälsofrämjande förutsättningar krävs 

genomgripande och långsiktiga strategier och att chefer aktivt arbetar 

med att få ledning och medarbetare delaktiga i hälsoarbetet.    

 

 

Dagens arbetsliv ställer höga krav på bland annat flexibilitet, kompetens, stresstålighet 

och engagemang hos individer. I den moderna människans vardag krävs det ofta att vi 

är effektiva både på jobbet och på fritiden, vilket påverkar vår hälsa både fysiskt och 

psykiskt i olika utsträckning. Allt fler börjar inse att hälsa genomsyrar livskvalitén och 

livets alla skeenden. En god balans mellan arbete och fritid, krav och resurser främjar 

människors hälsa. Underbelastning skapar omotiverade medarbetare på grund av 

understimulans och få utvecklingsmöjligheter. Överbelastning och andra sidan kan leda 

till utbrända medarbetare, då dessa har svårt att sätta gränser för vad de klarar av. 

Tillfällig överbelastning kan dock vara av godo så länge det finns tid för återhämtning 

(Lundberg & Wentz, 2005; Perski, 2004). Nedan kommer ett exempel på när arbetet 

prioriteras över fritiden och vilka konsekvenser detta kan få för hälsan: 

 

Lördagen den 17 april 1999 hittades Barbro, 35 år, död hemma på sitt köksgolv. 

Kvällen innan har hon kommit hem från en projektledarkurs, packat upp, satt på 

tvättmaskinen och stereon och satt sig vid köksbordet för att planera morgondagen 

och plugga engelska inför en inbokad arbetsresa till England. Lägenheten är 

pedantiskt städad. På sängen ligger pass och andra saker ordnade för resan. Hon 

ligger på golvet i samma ställning som hon har suttit på stolen. Det ser ut som om 

Barbro dött mitt i skrivandet och sjunkit ned på golvet – med pennan kvar i 

handen. Almanackan på golvet (Perski, 2004, s. 13).   

 

Obalans mellan krav och resurser kan få stora och oväntade konsekvenser för en 

människas hälsa. Barbros omgivning hade kanske kunnat förhindra hennes död genom 

att uppmärksamma den anspänning hon levde under. Som chef är det viktigt att vara 

lyhörd för sina medarbetares behov, att veta när de behöver uppmuntras och när de 
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behöver bromsas (Perski, 2004). Givetvis är det inte bara chefer som har ansvar för sina 

medarbetares hälsa utan även medarbetarna själva (Kindahl, 2004)

Människor har fler möjligheter och upplever allt högre krav från samhället, sina chefer 

och sig själva, vilket skapar stress och prestationsångest hos många. Åtskilliga mår idag  

dåligt på jobbet, såväl fysiskt som mentalt. I de fall då kraven eller individens egna 

ambitioner är i obalans med upplevda resurser kan personens hälsa påverkas negativt. 

Då individer däremot ställs inför rimliga krav, kan uttrycka och få gehör för sina behov 

hos sin chef, delar företagets värderingar, är stolta över sitt arbete och ser en mening i 

arbetet kan detta främja deras hälsa (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007; Dilschmann, 

2005; Hansson, 2004; Luxemburgdeklarationen, 1997). Människors drivkrafter rör sig 

alltmer mot yrkesmässig såväl som personlig utveckling och därmed motiveras de i allt 

högre utsträckning av ett utvecklande och meningsfullt arbete. Detta grundar sig på en 

känsla av stolthet i arbetet och underlättas av att företagets och de egna värderingarna 

överensstämmer (Hanson, 2004). Människor söker sig ofta till företag vars värderingar 

och företagskultur återspeglar deras egna värderingar. Företag som jobbar 

hälsofrämjande kan attrahera arbetskraft med hjälp av en hälsoinriktad företagskultur 

och värderingar som sätter medarbetarnas välbefinnande i fokus. Från företags 

synvinkel kan det hälsofrämjande arbetet därmed ses som en konkurrensfördel.  

 

Hälsomedvetna företag och hälsomedvetna människor söker sig till varandra. Idag är de 

allra flesta hälsomedvetna och en hälsosam livsstil har blivit något av en trend. Trots 

denna medvetenhet finns det ett motstånd mot att förändra sitt beteende och inlärda 

vanor. Att förändra sin livsstil kräver en stor ansträngning och tankeomställning, vilket 

många människor inte är villiga att göra. Hur kan medarbetare motiveras till att förbättra 

sin hälsa? På vilket sätt kan chefer genom sitt ledarskap skapa förutsättningar för sina 

medarbetare att själva bevara och förbättra sin hälsa?  

   

Hälsa 

Det finns flera olika föreställningar kring hälsa och dess betydelse. Hälsa kan ses som 

ett tillstånd, en upplevelse, en resurs eller som en process (Medin & Alexanderson, 

2000). En fortfarande välanvänd definition av hälsa författades av WHO 1946 men 

trädde i kraft först 1948 och lyder som följande:  

 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest 

attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human 

being without distinction of race, religion, and political belief, economic or social 

condition (WHO, Constitution of the world health organization, 1946, s. 2).  

 

Denna definition av hälsa som ett tillstånd har kritiserats som ett alltför overkligt mål 

och anses snarare vara en vision av hälsobegreppet (Medin & Alexanderson, 2000). 

Hälsa som tillstånd grundar sig bland annat på ett dikotomt synsätt, det vill säga att en 

individ antingen är frisk eller sjuk. God hälsa är därmed detsamma som frånvaro av 

sjukdom. Utifrån detta patogena synsätt är ohälsa det intressanta, fokus ligger på det 

som orsakar ohälsa och hur det ska förebyggas (Hanson, 2004). Till skillnad från det 

patogena så fokuserar det salutogena synsättet på det som är friskt och de faktorer som 

bevarar eller förbättrar individens hälsa (Antonovsky, 1991). Hälsa som upplevelse 
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utgör ett salutogent synsätt, där hälsa exempelvis kopplas ihop med välbefinnande 

(Medin & Alexanderson, 2000). Begreppet hälsa har en medicinsk innebörd som 

fokuserar på kroppens tillstånd medan välbefinnande har en psykologisk innebörd, det 

vill säga hur vi upplever att vi mår. Detta innebär att individer kan uppleva sig ha en 

hög livskvalité fastän de objektivt sett kan vara sjuka och vice versa (Olson, 2005). 

Hälsa kan även ses som en resurs, vilket innebär att individer kan genomföra de mål och 

önskningar som satts upp och höja livskvalitén genom god hälsa. Människor som mår 

bra och har en hög livskvalité minskar risken för att bli sjuka, god hälsa blir därmed en 

viktig reserv att hämta styrka och kraft ifrån vid motgångar (Hanson, 2004; Medin & 

Alexanderson, 2000; Olson, 2005). År 1991 tog WHO fasta på hälsa som en resurs då 

de vidareutvecklade sin definition av hälsa: 

 

Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite of human 

life and social development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed 

end-point, a “product” we can acquire, but rather something ever changing, always 

in the process of becoming (The Sundsvall Handbook, 1991, refererad i Medin & 

Alexanderson, 2000, s. 67).   

 

Citatet ovan illustrerar hur den traditionella synen, att det går att särskilja arbete och 

fritid har fått ge vika för en mer holistisk syn där helhetsbilden av människans hälsa är 

viktig (Abrahamsson et al., 2003). Thomson och Menckel (1997) uttrycker en liknande 

tanke då de framhåller att hälsan aldrig kan ses frikopplad från människors totala 

livssituation, inklusive arbete och privatliv, eftersom människor och miljö är i ständig 

interaktion med varandra. Hälsa bör därmed snarare ses som en kontinuerlig process än 

som ett tillstånd (Antonovsky, 1991). Synen på hälsa som en process innebär att hälsa är 

något föränderligt som går att påverka snarare än ett statiskt tillstånd. Hälsa är 

dynamiskt och utformas av individers aktiva val, både i relation till andra och till sin 

omgivning (Medin & Alexanderson, 2000).  

 

Hälsofrämjande 

Betraktandet av hälsofrämjande arbete som inkluderar allt som förbättrar hälsoläget, där 

även rehabilitering och förebyggande åtgärder ingår, är vitt utbrett (Hanson, 2004). 

Hälsofrämjande innebär dock att försöka bibehålla och utveckla hälsa och skiljer sig 

från att arbeta förebyggande, där fokus istället ligger på att undvika ohälsa och 

hälsorisker (Dellve, Vilhelmsson, Skagert, Eriksson & Eklöf, 2006). Preventiva åtgärder 

kan utgöras av exempelvis vaccinationer, hälsoupplysning och undersökningar som 

syftar till att upptäcka riskfyllda symptom eller beteenden som leder till ohälsa (Hanson, 

2004). Rehabilitering riktar sig till dem som är sjuka, förebyggande åtgärder inriktas på 

dem som är i riskzonen för att bli sjuka och hälsofrämjande arbete syftar till att behålla 

och utveckla hälsan hos de medarbetare som är friska (Ett arbetsmaterial för att stödja 

hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, 2006). Där förebyggandet fokuserar på 

att undvika och skydda inriktar sig främjandet på att erbjuda och möjliggöra- genom att 

skapa förutsättningar för exempelvis ett stödjande socialt arbetsklimat, känslomässigt 

välbefinnande och ett engagemang i arbetet (Thomson & Menckel, 1997).  

 

Hälsopromotion 

Begreppen hälsopromotion och hälsofrämjande har existerat sedan lång tid tillbaka men 

fick genomslag först efter World Health Organization:s bildande 1948. WHO:s Ottawa 
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Charter (1986) lade grunden för utvecklingen och arbetet med hälsopromotion (Hanson, 

2004). Hälsopromotion beskrivs där som en process som gör det möjligt för individen 

att öka kontrollen och förbättra hälsan. Synen på hälsa som en resurs för ekonomisk, 

social, och personlig utveckling och som en viktig del i en stimulerande och stödjande 

livsmiljö är grundläggande för hälsopromotion (Ottawa Charter, 1986). Hälsoarbetet ses 

som en långsiktig process där det hälsofrämjande arbetet ständigt utvärderas och följs 

upp. Till skillnad från hälsofrämjande som mer är en ståndpunkt för synen på hälsa och 

en skildring av vilka faktorer och handlingar som kan vara främjande, är 

hälsopromotion en strategi för hur hälsoarbete kan utformas på arbetsplatsen. 

Hälsopromotion går ut på att se till hela sammanhanget som individen verkar i och 

försöka skapa stödjande miljöer som bidrar till att hälsa kan bevaras och utvecklas 

(Hanson, 2004). Individer, arbetsgrupper och den totala organisationen liksom 

samhället utgör olika nivåer som hälsa utspelar sig på och som alla måste tas i 

beaktande för att framgångsrikt identifiera vad det är som gör att människor mår bra på 

jobbet (Thornblad, 2004). Fokus ligger på att reducera skillnader mellan individer när 

det gäller hälsa och ge alla lika förutsättningar för att uppnå en god hälsa.  Genom att ge 

människor möjlighet att påverka de faktorer som är viktiga för den egna hälsan, blir 

människor delaktiga och får en ökad egenmakt som är av stor vikt i arbetet med 

hälsopromotion (Ottawa Charter, 1986).  

 

Medarbetarna är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet, deras engagemang och 

delaktighet är av stor betydelse för hur väl förankrat hälsoarbetet blir (Hanson, 2004). 

Medarbetarskap är ett begrepp med flera definitioner, det syftar bland annat till 

medarbetarnas eget engagemang och ansvarstagande. Ett fungerande medarbetarskap 

innefattar ofta motivation, lojalitet, och ett ansvarstagande för sig själv och arbetet, för 

arbetsgivaren, för arbetskamrater och i att kunna särskilja arbete och fritid. Tidigare 

forskning indikerar att när medarbetare får vara delaktiga i hälsoarbetet och uppfattas 

som en resurs så stärks medarbetarskapet. Det är därför viktigt att ha ett väl fungerande 

samarbete mellan medarbetare och chefer då medarbetarskap och ledarskap är i 

beroendeställning till varandra. Drivkraften i en grupp är beroende av hur väl företagets 

värderingar och visioner är förankrade, detta styr hur väl samarbetet och produktiviteten 

blir i gruppen. Förankrade värderingar har betydelse för företagets identitet och stärker 

känslan av sammanhang hos medarbetarna (Ahlberg et al., 2008; Dellve et al., 2006; Ett 

arbetsmaterial för att stödja hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap- att använda i 

det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, 2006). Hälsopromotion handlar om att 

identifiera vilka faktorer, så kallade friskfaktorer, som behöver stärkas för att folk ska 

må bra (Thornblad, 2004). 

 

Friskfaktorer 

En friskfaktor är någonting i en individs omgivning som ökar individens hälsa och kan 

vara annorlunda för olika människor (Abrahamsson et al., 2003). Den hälsofrämjande 

arbetsplatsen innefattar allt som ger medarbetarna som individer förutsättningar för 

välbefinnande exempelvis: ledarskap, organisationstyp, arbetstider, delaktighets -

möjligheter, och arbetsuppgifter (Kindahl, 2004). Dellve et al. (2007) påpekar vikten av 

att medarbetarna känner stolthet över sitt arbete, självförtroende sinsemellan och att 

arbetsplatsen har ett öppet och tillitsfullt klimat för skapandet av hälsosamma 

arbetsförhållanden. I en undersökning, där 700 yrkesverksamma personer intervjuats, 

hamnade öppet klimat, d.v.s. att människor vågar säga vad de tycker och tänker överst 



5 

 

 

 

på listan över de viktigaste friskfaktorerna. Positiv feedback från närmaste chef, lyhörda 

chefer, tydliga riktlinjer från chefer, balans mellan krav och resurser, och att chefen är 

närvarande i det dagliga arbetet är viktiga friskfaktorer i organisationer (Thornblad, 

2004). Ledarskap i hälsosamma organisationer upplevs som tydligt och engagerande 

och bidrar till ett öppet klimat som till stor del präglas av tillit och gemenskap 

(Trollestad, 2003). Hanson (2004) lyfter fram vikten av att medarbetare på en 

arbetsplats inte bara ska vara produktiva. Det är även viktigt att det finns utrymme för 

medarbetarna att få uppleva och känna stolthet, arbetsglädje och välbefinnande, då detta 

leder till att de fungerar optimalt utifrån deras egna förutsättningar. Ekvall (1996) menar 

att den moderna, upplysta människan- förutom gemenskap, erkännande, 

självförverkligande, inkomst och självrespekt- har möjlighet att kräva meningsfullhet i 

sitt arbete. Ett meningsfullt jobb bidrar till att medarbetarna kan känna stolthet och 

glädje i sitt arbete (Antonovsky, 1991). Individer som har utvecklingsmöjligheter och 

får möjlighet att jobba utifrån sina egna förutsättningar, med inflytande över den egna 

insatsen mår bra, vilket leder till att de känner sig friska (Miller, 2003).  

 

I Sverige har vi en lång tradition av friskvård. Fysisk aktivitet uppmuntras men de 

sociala och mentala aspekterna av hälsa har förbisetts i hög grad (Hanson, 2004). 

Fokuserandet på den fysiska hälsan kan bero på att den är lättare att mäta. Den mentala 

hälsan är dock viktigt att ta hänsyn till då det påverkar den generella hälsan på lång sikt 

(Lundberg & Wentz, 2005). Exempelvis visar en studie, genomförd av Dellve et al. 

(2007), att sjukfrånvaro är lägre i organisationer där chefen ger sina medarbetare 

respekt, erkännande, belöningar och tydliga mål samt på avdelningar där tron på och 

respekten för chefen och ledningen är hög. I stycket ovan nämndes ledarskap som en 

friskfaktor och här är det på sin plats att klargöra skillnaden mellan en ledare och en 

chef och hur ledarskapet kan vara hälsofrämjande. 

 

Chef och ledare 

Backström, Granberg och Wilhelmson (2008) påpekar att vi i Sverige traditionellt har 

särskiljt begreppen chef och ledare fram till i slutet på 1900-talet då dessa begrepp allt 

mer börjar användas utan åtskillnad. Ledarskapet utgör en social process där ledaren 

påverkar medarbetarnas beteenden, motivation, attityder, värderingar och känslor 

(Ekvall, 1996). Granström (1996) menar att arbetsgruppen skapar ledaren och att det 

finns ett omedvetet samspel mellan en ledare och dennes/dennas medarbetare vilket i sin 

tur påverkas av arbetsplatsens utformning och uppbyggnad. Såväl arbetsplatser som 

ledarskap måste anpassas efter dess omgivning och människors behov. De 

socioekonomiska, kulturella och politiska förutsättningarna förändras ständigt vilket 

ställer krav på en flexibilitet och utveckling av ledarskapet (Ekvall, 1996). Eftersom 

ledare är beroende av sina medarbetare för att uppnå de önskade resultaten bör 

dennes/dennas uppträdande vara meningsfullt för medarbetarnas egna behov liksom för 

organisationens måluppfyllelse. En ledare måste besitta god människokunskap och 

kunna kombinera de relationsorienterade och de uppgiftsorienterade ledningssysslorna. 

En ledares pedagogiska funktion innefattar konflikthantering, lyhördhet, målorientering, 

samarbetsförmåga, tydlighet, konstruktiv kritik och förmåga att ta initiativ samt fatta 

beslut (Maltén, 2000). Hanson (2004) beskriver hur dessa funktioner samt förmågan att 

kommunicera och hålla utvecklande medarbetarsamtal är kännetecknande för det 

hälsofrämjande ledarskapet. Det informella ledarskapet är en företeelse på gruppnivå 

där ledaren motiverar sin personal genom en medveten inflytandeprocess. Ledare ges en 
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slags personlig auktoritet av medarbetarna medan chefen har en formell auktoritet från 

ledningen (Maltén, 2000). 

 

Olsson (2001) framhåller att chefers handlingsutrymme kan innefatta ledarskap då 

organisationsformen och dess utformning tillåter detta. Med rätt förutsättningar kan en 

chef utöva ledarskap. Förutsättningarna dikteras av organisationen och i förlängningen 

av ledningen. I de fall då ledningen möjliggör för chefer att utöva ledarskap, vad 

karaktäriserar ett gott sådant? Maltén (2000) menar att ett gott ledarskap kännetecknas 

av skapandet av mål, strategier och meningsfullhet i arbetet. Kindahl (2004) särskiljer 

det goda ledarskapet från det hälsofrämjande ledarskapet på så sätt att det senare 

prioriterar hälsan på dagsordningen och att det hälsofrämjande arbetet utövas 

målmedvetet och långsiktigt. Hanson (2004) däremot menar att det hälsofrämjande 

ledarskapet inte nödvändigtvis behöver skilja sig från ett gott ledarskap då medvetna 

och målinriktade chefer som arbetar strategiskt och lyckas göra medarbetare och 

ledning delaktiga är synnerligen hälsofrämjande. Fortsättningsvis kommer begreppen 

ledare och ledarskap att användas i en vid bemärkelse för att undvika förvirring då till 

exempel ord som projektledare, ledarstil och uppgiftsinriktat ledarskap är allmänt 

accepterade och använda begrepp. När den formella positionen åsyftas kommer 

benämningen chef att användas.  

 

Hälsa som en strategisk fråga 

Chefers syn på medarbetarna är en betydelsefull faktor för hans eller hennes förhållande 

och utövande av hälsoarbete. Ses medarbetarna som en resurs av chefer är 

möjligheterna större att det investeras i dem genom hälsofrämjande arbete etc. än om de 

ses som en kostnad (Luxemburgdeklarationen, 1997). Chefer som ser medarbetarna som 

en kritisk resurs i företaget bör diskutera hälsoarbete även i företagsekonomiska termer 

då hälsofrämjande är en affärsstrategi som har stor betydelse för såväl företagets 

verksamhet som lönsamhet. En väl utarbetad strategi kring hälsa är en god satsning för 

både individer och företaget. En chef kan agera som en förebild och genom en positiv 

attityd påverka medarbetarna, vilket innebär att chefen kan fungera som en 

opinionsbildare för hälsofrämjande. Företag och chefer som vill främja hälsa kan göra 

hälsofrämjandet till en strategisk fråga och prioritera den i policydokument genom att 

tillföra nödvändiga resurser och anställa personer med kompetens kring hälsoarbete 

(Rosendahl, 2001). Organisationer som ses som hälsosamma karakteriseras ofta av 

strategier baserade på långsiktighet, uthållighet och kontinuitet (Trollestad, 2003). 

Olsson (2001) framhåller att en ledare bör ställa tydliga och mätbara krav på 

arbetsprocesser såväl som medarbetare och ha god framförhållning. Ledare måste ha 

lönsamheten i åtanke och samtidigt vara lojal mot såväl medarbetare, som kunder och 

ägare (Maltén, 2000).  

 

På varje arbetsplats existerar tre huvudsakliga dimensioner -verksamhet, människor och 

resultat eller vinst- som har stor påverkan på dess funktion och framgång. En chef måste 

kunna hantera dessa tre dimensioner var för sig och i relation till varandra, på ett 

optimalt sätt. För att skapa en god balans bör företaget ha en välmående personal, varor 

och tjänster av god kvalité samt en välskött ekonomi. Dessa tre dimensioner står i 

beroendeställning till varandra. Har ett företag en välmående personal är det mer troligt 

att detta gynnar företaget både när det gäller lönsamheten och kvalitén. När individens 

egna motiv och drivkrafter överensstämmer med arbetsplatsens verksamhet och mål, 
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leder detta till en optimal arbetsprestation bland medarbetarna. En förutsättning är att 

medarbetarna känner att arbetet har ett värde, att det är betydelsefullt att anstränga och 

engagera sig på arbetsplatsen. Arbetsplatsens värde för varje intressent- ägarna, 

medarbetarna och kunderna- bör även det ha en viss form av balans för att företaget ska 

vara lönsamt och fungera bra, att varje intressent får sina behov tillgodosedda i 

förhållande till andra intressenter (Hanson, 2004). En ledare ska inte bara leverera till 

kunder utan även till medarbetarna. Leveransen till medarbetarna kan bestå av 

meningsfullhet och goda arbetsförutsättningar och arbetsmiljö (Olsson, 2001). Bolman 

och Deal (2003) framhåller att det finns ett gemensamt karaktäristiskt drag för alla 

framgångsrika företag: de är överlägsna sina rivaler när det gäller att förstå sina 

medarbetares och kundernas behov.  

 

För att förstå sina medarbetares behov är det av vikt att vara medveten om vissa 

strukturella förhållanden. Thomson och Menckel (1997) framhåller att yrkesstatus, som 

ett strukturellt förhållande, är en faktor som kan påverka människors hälsa. Nygård 

framhåller (2007) att en utjämning av social ojämlikhet i hälsa är eftersträvansvärt och 

efterfrågar en diskussion kring vilka åtgärder som framgångsrikt bidrar till att förändra 

människors levnadsvanor. Lågstatusyrken har färre friska medarbetare än yrkesgrupper 

med högre status och därmed kan företag i lågstatusbranscher spara mer pengar på att 

vidta återgärder för att få sina medarbetare friskare. Konditionsförbättring med hjälp av 

personliga tränare, rökavvänjning och förbättrad återhämtning genom tillräcklig sömn är 

tre faktorer som företag kan erbjuda medarbetare för att förbättra deras hälsa (Stefan 

Lundström, seminarium om Lönsam friskvård på Kompetensmässan den 11/11-2008). 

Företag är beroende av motiverade och kompetenta medarbetare, som är friska och 

orkar prestera för att kunna driva en lönsam verksamhet (Luxemburgdeklarationen, 

1997).  

 

Företag och organisationer har i allt större utsträckning uppmärksammat att friska 

medarbetare kan leda till större lönsamhet och välbefinnande bland medarbetarna och 

därmed har intresset för företagshälsovård ökat (Hanson, 2004). Nygård (2007) menar 

att dagens chefer och arbetsledning är måna om att utbilda sig kring stress- efter 1990-

talets starka utveckling då utmattningssjukdomar och långtidssjukskrivningar hade stora 

följder på samhällsekonomisk nivå- för att uppfatta varningssignalerna hos sina 

medarbetare innan det har gått så långt att de sjukskriver sig. Tidigare studier indikerar 

att ledarskap kan påverka medarbetares hälsa- vilket främst visar sig i minskad 

sjukfrånvaro, alternativt ökad frisknärvaro eller varierande grad av 

arbetstillfredsställelse.  

 

Det finns flera olika teorier att utgå ifrån för att förstå hur hälsa fungerar och interagerar 

med omgivningen på en arbetsplats. Kasam och systemteori är två olika teorier som kan 

användas i arbetet med hälsopromotion (Hanson, 2004). Kasam kan appliceras på både 

chefer och medarbetare och erbjuder en förklaring till varför somliga människor 

behåller hälsan medan andra drabbas av sjukdom efter sjukdom. Chefer kan få en större 

förståelse för hur de själva och deras medarbetare, genom sättet de förhåller sig till 

omvärlden, påverkar sin egen hälsa samt hur en stark Kasam är hälsofrämjande. Då 

hälsa påverkas av flera faktorer behövs en övergripande bild av sammanhanget för att 

arbeta hälsofrämjande. Systemteori är något chefer kan använda sig av för att erhålla 
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större kunskap och förståelse för hälsofrågors komplexitet. En utförligare beskrivning 

av dessa två teorier samt dess innebörd kommer att presenteras nedan.   

 

KASAM- Känsla Av SAMmanhang 

Antonovsky (1991) är skaparen av begreppet KASAM -känsla av sammanhang- och 

han definierar begreppet som följande: 

 

...en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta 

de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang (s. 41).  

 

Kasam är ett förhållningssätt, inte ett tillstånd, eller ett svar på en specifik situation eller 

ett personlighetsdrag och består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet kan även benämnas förutsägbarhet och syftar på i vilken 

grad information upplevs som förklarlig, strukturerad, sammanhängande, tydlig och 

ordnad (Antonovsky, 1991). På en arbetsplats handlar det om att förstå sin funktion i 

den stora organisationen, att samla kunskap och omvandla den till förståelse samt att se 

en koppling mellan företagets olika system. Begriplighet i arbetet innefattar kunskap om 

den egna rollen, arbetets innehåll, förändringar, omvärlden, branschen, arbetsmiljön, 

företagets historia och organisation samt feedback från kunder, kolleger och chefen 

(Hanson, 2004).  

 

Hanterbarhet beskriver i vilken utsträckning människor upplever att de har tillgängliga 

resurser för att hantera de krav som diverse stimuli ställer på dem, alltså en balans 

mellan över- och underbelastning (Antonovsky, 1991). Känsla av hanterbarhet på 

arbetsplatsen inkluderar en persons handlingsutrymme ställt i förhållande till den 

belastning eller de krav som ställs på denne, det vill säga individanpassade krav. 

Arbetslivets hanterbarhet omfattar möjligheter att påverka arbetstakten, arbetets 

planering och beslut samt tillgång till resurser och stöd i form av material, verktyg, 

människor, kunskap, tydlig organisation och tydliga riktlinjer. Vidare täcker 

hanterbarhet i arbetslivet kommunikation, social kompetens, yrkeskunnande, fysisk ork, 

psykisk ork, pauser och distansering. Hanterbarheten stärks av en blandning av 

periodvis överbelastning och tillfälligt lugna perioder med chans till återhämtning 

(Hanson, 2004).  

 

Meningsfullhet innebär att man känner att livet har en känslomässig innebörd och är den 

allra viktigaste komponenten eftersom den skapar motivation. Delaktighet i resultaten, 

eller med andra ord medbestämmande kan leda till meningsfullhet då det sker inom en 

verksamhet som är socialt värdesatt. Delaktighet i beslutsfattande kan innebära antingen 

att man har frihet att bestämma över sin egen situation eller att man upplever glädje och 

stolthet i arbetet. Påverkansmöjligheter får människor att vilja engagera sig 

(Antonovsky, 1991). I arbetslivet är meningsfullhet en positiv drivkraft som underlättas 

av att företag inte enbart sätter ekonomiska mål utan även uttrycker meningsfulla 

värderingar, vilket motiverar och engagerar medarbetarna. Meningsfullhet i arbetet 

inkluderar motivation i form av mål, visioner, förmåner och rimlig lön samt diverse 
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värderingar som kan ta sig uttryck som rättvis behandling samt etik och moral. 

Dessutom innefattar meningsfullhet positiva upplevelser såsom god arbetsmiljö, 

trivselaktiviteter, humor, självkänsla, variationsmöjligheter i arbetet samt relationer till 

kolleger och chefen (Hanson, 2004). 

 

Kasam bygger på ett salutogent synsätt vilket bildar en teori om problemhantering. 

Hälsa definieras som ett kontinuum där ohälsa och hälsa utgör varandras motpooler, 

vilket motsäger den populära patogena föreställningen att hälsa är en dikotomi, det vill 

säga två motsatta ytterligheter. Fokus ligger på anpassnings- och copingförmåga snarare 

än stressorer. En stressor är ett krav, en situation eller något annat som påfrestar ett 

systems resurser och kan upplevas som hotande, ofarlig, positiv eller negativ. Hänsyn 

tas till människors totala historia, inklusive sjukdomar istället för endast sjukdomars 

uppkomst. Medan det patogena synsättet betraktar stressorer som en sjukdomsalstrande 

riskfaktor ser det salutogena synsättet stressorn som något alltid närvarande och 

möjligtvis även hälsofrämjande. Beroende på stressorn och hur lyckad hanteringen av 

spänningen som stressorn skapar är, kan den vara hälsofrämjande eller skadlig. En 

framgångsrik hantering av stressorn resulterar i friskhet medan dålig hantering av 

stressorn utmynnar i ohälsa (Antonovsky, 1991). Då människor upplever att de inte har 

nödvändiga resurserna för att handskas med de krav som situationer ställer på dem 

kommer sannolikt stress att uppstå genom en struktur av psykologiska gensvar, 

kognitiva bedömningar och beteendemässiga tendenser (Passer & Smith, 2004).  

 

Det är inte händelser i sig som är det viktiga utan hur människor hanterar dessa 

(Antonovsky, 1991). Beroende på Kasam nivån hos olika individer kan följderna av 

deras hantering av olika situationer vara hälsobringande, sjukdomsskapande eller 

neutrala. Människor med hög Kasam har förmågan att välja en adekvat copingstrategi ur 

mångfalden av sådana som de har tillgång till. Vidare har de motivation, ser problem 

som utmaningar, hyser tilltro till att resultatet kommer bli lyckat och är bra på att 

strukturera och hitta ändamålsenliga resurser (Antonovsky, 1991). 

 

Antonovsky (1991) beskriver hur generella motståndsresurser, såsom socialt stöd, 

kulturell stabilitet, pengar, kunskap, självinsikt, engagemang etc. hjälper till att göra 

stressorer begripliga. Psykologisk reaktionsförmåga, effektiv copingförmåga, socialt 

stöd och personlighets faktorer såsom optimism, härdighet, och en förmåga att hitta 

mening även i stressgenererande händelser är några av de skyddande resurser som ökar 

en människas stressmotstånd. Begreppet härdighet omfattar engagemang- i arbetet, 

familjen och andra områden-, utmaningar och kontroll. Människor med härdighet 

upplever situationskrav som utmaningar snarare än hot. Slutligen och allra viktigast så 

upplever härdiga människor att de har kontroll över problemets resultat och kan påverka 

sin egen situation (Passer & Smith, 2004). De ovan beskrivna faktorerna kan i hög 

utsträckning relateras till Kasam. Härdighet och meningsfullhet är liknande begrepp. 

Meningsfullhet mäter till vilken grad människor anser att livets krav och problem 

förtjänar engagemang och är en komponent som möjliggör förståelse (begriplighet) och 

resurssamlande (hanterbarhet). För att uppleva meningsfullhet måste målet med ett visst 

beteende tillskrivas värde av individen. Begriplighet skapas genom en övertygelse om 

att beteendet faktiskt kommer att resultera i detta mål och hanterbarhet innebär att 

individen tror sig kunna utföra beteendet med framgång (Antonovsky, 1991).  
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Det är även viktigt att beakta samhällets påverkan på hälsan då Kasam inte är den enda 

faktorn som bestämmer en persons hälsa. Omvärldsbetingelser så som den sociala 

miljön på arbetsplatsen påverkar även de individers hälsa. Arbetsgruppers sociala 

interaktion i form av gemensamma värderingar, kommunikation, delat språk, en känsla 

av tillhörighet och feedback är även de avgörande för individers hälsa. Det gäller att 

hitta positiva faktorer som bidrar till att skapa ordning ur kaos på flera olika nivåer 

exempelvis organisk, fysisk omgivning och det sociala systemet (Antonovsky, 1991).  

 

Systemteori 

Systemteorin har ingen enhetlig definition utan utgör en teoretisk grund med flera olika 

inriktningar (Abrahamsson & Andersen, 2005; Hanson, 2004). Syftet är dock att se till 

helheten och de samband som existerar istället för till isolerade händelser (Senge, 1995). 

Systemtänkandet kan appliceras och användas på organisationer, vilket leder till ökad 

förståelse för hur en organisation fungerar och vilka samband som existerar mellan olika 

delsystem. Utifrån ett systemsynsätt ses organisationen som ett komplext system 

bestående av olika delsystem såsom organisation, arbetsgrupp och individ, vilka 

samverkar och påverkar resten av organisationen (Hanson, 2004). Systemtänkandet kan 

ses som ett slags verktyg vilket skapar förståelse för hur alla dessa delar interagerar och 

vilka påverkansmöjligheter det finns i hela systemet (Senge, 1995). Organisationen 

karaktäriseras enligt systemteorin av komplexitet och mångfald som bygger på ett 

cirkelresonemang och inte på ett linjärt tänkande med enkla orsakssamband (Svedberg, 

2003). Cirkelresonemanget bidrar till att se helheten och de bakomliggande strukturer 

som orsakar enskilda händelser och beteenden i en organisation (Senge, 1995).  

 

Organisationer kan ses som rationella, naturliga eller öppna system. Rationella system 

ser organisationer som ett verktyg för att uppnå vissa mål och grundar sig i rationalistisk 

organisationsteori, vilket skiljer sig från systemteori. Det naturliga systemet däremot 

överensstämmer mer med systemteorin vilket ser organisationen som ett kollektiv som 

hålls samman av individernas vilja att bevara organisationen, vilket i sin tur blir ett mål 

i sig (Abrahamsson & Andersen, 2005; Scott & Davis, 2007). Synen på organisationer 

som sociala öppna system är allmänt vedertaget inom systemteorin (Hanson, 2004). Det 

öppna systemet kännetecknas av utbytet av energi, såsom material och information, med 

sin omgivning och dess förmåga att bibehålla det inom organisationen (Scott & Davis, 

2007; Svedberg, 2003). Organisationen ses som en del i ett större system av relationer 

som ständigt utvecklas och förnyas. Omgivningens villkor formar, stödjer och påverkar 

organisationen vilket leder till att den blir dynamisk, föränderlig och anpassningsbar 

(Hanson, 2004; Scott & Davis, 2007).  

 

Ett systemsynsätt är användbart i hur förändringsarbete bör utformas på arbetsplatsen 

(Hanson, 2004). För att arbeta med förändring och förbättring i en organisation krävs 

det att varje delnivå är med i förändringsarbetet (Lundberg & Wentz, 2005). En 

förändring i en del av systemet får ofta konsekvenser för övriga delar och 

organisationen som helhet är därför beroende av dessa delsystem för att fungera 

(Maltén, 2000). I systemteorin eftersträvas alltid en viss balans där organisationen ska 

främja både verksamheten och medarbetarna på bästa sätt (Hanson, 2004; Svedberg, 

2003). Det är upp till ledningen att skapa en jämvikt mellan de olika krav och 

förväntningar som finns på organisationen och företagets visioner och regelverk 

(Abrahamsson & Andersen, 2005; Maltén, 2000). Medarbetarnas delaktighet och 
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engagemang är av stor vikt för hur väl förändringsarbetet med hälsa kan genomföras. 

Medarbetarsamtalet är exempelvis ett tillfälle då chefer kan föra en dialog kring 

visionen om hälsa på arbetsplatsen. Systemtänkande bidrar till att företagets visioner 

lättare kan förankras i resten av organisationen och bli en gemensam vision som delas 

av medarbetarna (Senge, 1995). 

 

I det hälsofrämjande arbetet, sett ur ett systemperspektiv, ligger fokus på att arbeta på 

individ-, grupp- och organisationsnivå för att kunna skapa bra förutsättningar för hälsa. 

Det hälsofrämjande arbetet handlar om att se helheten utifrån den kontext som individen 

verkar och lever i såsom arbetsplatsen, samhället och livsmiljön. Chefer måste ta 

hänsyn till den större kontexten, då varje arbetsplats är unik med sina egna specifika 

förutsättningar, människor, möjligheter och problem som måste övervägas. Detta för att 

skapa goda förutsättningar för medarbetarnas hälsa och i förlängningen en frisk 

organisation (Hanson, 2004). Systemsynsättet syftar till att försöka upptäcka och 

beskriva de psykologiska och sociologiska interaktioner som sker mellan individer, 

grupper och organisationer (Svedberg, 2003). Ur ett hälsoperspektiv är individens, 

arbetsgruppens och organisationens inverkan på hälsa det intressanta. Med hjälp av ett 

systemtänkande kan hälsopromotion på arbetsplatsen avgränsas till de nivåer som är av 

betydelse för hälsan. För att kunna utveckla förutsättningar för det hälsofrämjande 

arbetet på arbetsplatsen och förstå vilken betydelse individen, organisationen och 

arbetsgruppen har för hälsoarbetet krävs förståelse för sammanhanget. Olika nivåer har 

sina förutsättningar för hälsa och systemtänkandet möjliggör en inblick i hur ansvaret 

kan fördelas mellan ledning, chef, arbetsgrupp och den enskilde individen för att bevara 

och förbättra hälsa. Då hälsofrämjande arbete påverkas av flera faktorer blir det en fråga 

för hela organisationen. En övergripande bild av hela orsakskedjan, i ett sammanhang, 

leder till större kunskap och förståelse hos chefer, vilket medför att de kan arbeta 

effektivare med hälsofrågor än om varje delnivå bearbetas enskilt (Hanson, 2004).  

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen var att undersöka innebörden av hälsofrämjande ledarskap. Vidare 

syftade föreliggande studie till att belysa hur chefer kan erbjuda sina medarbetare goda 

förutsättningar för dem att bevara eller förbättra sin hälsa. Identifiering av generella 

friskfaktorer baserat på det aktuella sammanhanget och arbetsplatsen som arena var en 

del av studien.  

 

Forskningsfråga: Hur kan chefer genom sitt ledarskap skapa förutsättningar för sina 

medarbetare att själva bevara och förbättra sin hälsa?  

 

 

Metod 

 

En kvalitativ studie genomfördes, där åtta personer intervjuades; tre chefer, tre 

medarbetare och två konsulter som alla jobbar på olika arbetsplatser. Data kommer från 

semistrukturella intervjuer som utfördes i oktober och november 2008. Inför denna 

studie gjordes en kvalitativ förstudie i ämnet hälsofrämjande ledarskap. Delar av 

inledningen, problembakgrunden, metoden samt två intervjuer med en konsult och en 

chef har lyfts in i denna uppsats från förstudien.   
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Undersökningsdeltagare 

Vårt urval av respondenter består av åtta personer varav tre chefer, tre medarbetare och 

två konsulter. Alla utom en var kvinnor i åldern 25-57 år. Cheferna valdes på basis av 

att de, enligt dem själva, arbetar hälsofrämjande. Konsulterna valdes för att de arbetar 

med att utbilda chefer kring hälsofrämjande ledarskap. De tre medarbetarna hade ingen 

förkunskap om hälsofrämjande ledarskap och detta var heller inget krav. Urvalet är 

avgränsat till bemanningsbranschen då vi har kontakter inom den branschen. Cheferna 

och medarbetarna arbetar alla på olika bemanningsföretag. Intervjupersonerna, förutom 

medarbetarna, handplockades i syfte att få dem att komplettera varandra utifrån 

kunskap, befattning och perspektiv. Intervjupersonernas sammansättning möjliggör en 

bred bild av hälsofrämjande ledarskap från tre olika perspektiv. Ett handplockat urval 

kan med fördel användas för att få ett så kvalitativt representativt urval som möjligt 

(Langemar, 2008). Konsulterna och en chef rekommenderades av två olika kontakter 

som gjorts medvetna om uppsatsens syfte. Vi tog kontakt med tre av våra bekanta som 

jobbar inom bemanningsbranschen och dessa utgör medarbetarna i urvalet. 

Medarbetarna utgjorde alltså ett bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna kontaktades via 

e-mail alternativt telefon och efter vidare korrespondens bestämdes ett datum för 

intervjuerna.  

Datainsamling 

För att sätta oss in i ämnet studerade vi litteratur kring hälsofrämjande ledarskap. Vi 

skapade tre intervjuguider (se bilagor) som baserade sig på vår förförståelse och vår 

nyfunna kunskap av ämnet. Av de olika intervjuguiderna riktade sig en till konsulterna, 

en till cheferna och en till medarbetarna. Detta ansågs nödvändigt eftersom chefer, 

medarbetare och konsulter förmodligen har olika erfarenheter, kunskap om ämnet och 

möjligtvis även olika syn på hälsofrämjande ledarskap. Intervjuguiderna har fungerat 

som en riktlinje för oss under intervjuerna. I en halvstrukturerad intervju ger 

intervjuguiden förslag till frågor och ger en överblick över det valda ämnet (Kvale, 

1997). Då vi ansett det lämpligt har olika intervjuguider kombinerats då vissa 

befattningar inbegripit både chefskap med inriktning mot hälsa och konsultande. Övriga 

frågor som har uppstått under intervjuerna används även de i vår analys samt redovisas i 

resultatet i de fall då de bidragit till undersökningens syfte. Uppföljningsfrågor såsom; 

”Kan du utveckla? Hur menar du då? Kan jag tolka det som att...?” samt uppmaningar 

som ”Berätta mer!” har använts då det ansetts lämpligt. 

 

Semistrukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ genomfördes då vi var ute efter 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser och synsätt. Innan intervjuerna påbörjades 

informerades intervjupersonerna om de etiska aspekterna i enlighet med 

Vetenskapsrådet (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005); syftet med 

undersökningen (informationskravet), att de har möjlighet att avbryta intervjun om de 

vill (samtyckeskravet), att de är anonyma (konfidentialitetskravet), att deras medverkan 

endast kommer att användas i vetenskapligt syfte och att uppsatsen kommer att bli 

offentlig (nyttjandekravet). Intervjupersonerna samtyckte till att intervjuerna spelades 

in. Intervjuerna varade cirka 30 minuter. Fem av intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas respektive arbetsplatser. Av de övriga tre intervjuerna gjordes en i 

en lokal närliggandes respondentens bostad, en på ett fik, och en i SJ-loungen på T-

centralen. Lokalen valdes i samråd med intervjupersonen då denna inte kunde intervjuas 

på sin arbetsplats. Intervjun på fiket gjordes i brist på annan lokal, då intervjupersonen 
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inte har något eget rum på sin arbetsplats. Efter noga övervägande valde vi ut ett lugnt 

café i nära anslutning till intervjupersonens bostad och arbetsplats. Intervjun i SJ-

loungen genomfördes där på begäran av intervjupersonen då denne var på resande fot 

och inte jobbar i Stockholm.   

 

Databearbetning 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare och transkriberades därefter 

ordagrant för att ge en rättvisande bild av materialet. Efter varje intervju satte vi oss ner 

och antecknade kärnpunkterna som intervjupersonerna lyft fram. De inspelade 

intervjuerna raderades efter transkriberingen med hänsyn till respondenternas utlovade 

anonymitet. Vi har använt oss av en tematisk analys i bearbetandet av materialet. 

Tematiska analyser bygger på att insamlad data bearbetas och struktureras in i olika 

teman. Det finns två olika tillvägagångssätt för hur dessa teman utformas, dels den 

deduktiva där teman bestäms i förväg med utgångspunkt i teori och dels den induktiva 

där teman sammanställs utifrån det empiriska material som samlats in (Langemar, 

2008). Ett blandat förhållningssätt till analysen tillämpades då vi använde oss av 

litteraturen och vår förkunskap för att skapa intervjuguiderna, men var samtidigt flexibla 

och öppna för nya teman under intervjun. Det är ofta lämpligt att kombinera både 

induktiva och deduktiva tematiska analyser i samma studie (Langemar, 2008).  

 

I analysarbetet har vi utgått ifrån Hayes (2000) som beskriver de olika stegen i 

kategoriseringen av data. Efter att ha transkriberat intervjuerna gick vi utförligt igenom 

materialet och markerade nyckelord- kunskap, strategi, friskfaktorer, ledningsstöd, 

självinsikt och hälsosyn- som var relevanta och av intresse för frågeställningen. Därefter 

delades dessa nyckelord in i olika övergripande teman, där varje tema behandlades 

noggrant. Temana är medvetenhet och mål, kunskap, handling och resultatutvärdering 

och de utformades för att ge en överskådlig bild av hälsofrämjande som en process. 

Efter att ha fastställt vilka teman som skulle användas gick vi igenom materialet igen 

för att se om det fanns något relevant som vi missat. Därpå inleddes den kreativa fasen 

med att sammanställa det insamlade materialet med egna ord. Citat har även använts för 

att förstärka viktiga resonemang.  

 

 

Resultat 

 

Det framkom att det hälsofrämjande ledarskapet kan ses som en process som inleds med 

uppmärksammandet av fördelarna med hälsofrämjande arbete. Chefer har olika mål 

med utövandet av hälsofrämjande ledarskap men oavsett mål så är sökandet av kunskap 

en väsentlig del av processen. Kunskap kring vad det hälsofrämjande arbetet innebär 

och hur det kan genomföras kan exempelvis insamlas genom konsultföretag eller genom 

att rekrytera personer med relevant kompetens. Nästa steg i processen är att omsätta 

denna kunskap i handling, vilket görs i flera steg. Därefter utvärderas resultaten av det 

hälsofrämjande arbetet genom någon slags mätning. Flödesschemat nedan har vi 

utformat för att ge en övergripande bild av de fyra huvudtemana. Därefter beskrivs 

temana mer utförligt. 
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Figur 1. Processen av chefers hälsofrämjande ledarskap. 

 

 

Medvetenhet och mål 

 

Under intervjuerna framkom att hälsofrämjande ledarskap ibland uppmärksammades 

som lösningen på ett problem, ibland som en möjlighet att vidareutveckla hälsa. Målet 

med det hälsofrämjande ledarskapet var att öka lönsamheten genom att sänka 

sjukskrivningskostnaderna eller öka medarbetarnas välbefinnande och därmed 

produktiviteten. Många av dagens chefer väljer att se längre än till minskad 

sjukfrånvaro och därutöver uttrycker en önskan om att medarbetarna ska vara 

engagerade och ha ett välbefinnande på arbetet, vilket medför att de gör en arbetsinsats 

som de själva kan vara stolta över. En konsult beskrev hur de chefer som tar kontakt 

med henne redan har skapat en medvetenhet:  

 

De har redan tagit ställning till att de tror på hälsa som en resurs, att det är viktigt. 

Intresset kan ju komma utav att de ser att de ligger väldigt lågt när det gäller den 

biten i medarbetarundersökningar exempelvis. Sen kan det vara en jätteintresserad 

personalchef som tycker det är väldigt viktigt med hälsa och att det är därför de 

gör det. Det kan komma ur en ohälsa eller som en strategisk resurs. 

 

Intresse för hälsofrämjande arbete bland chefer ansågs nödvändigt för att de skulle 

kunna bedriva det. Det krävs en eldsjäl för att driva hälsofrågorna och skapa förståelse 

för betydelsen av hälsofrämjande arbete hos företagsledningen. Att prioritera det 

hälsofrämjande arbetet och göra det till en del av företagskulturen fordrar stöd från 

ledningen. 

 

Stöd i ledning och chefer 

De intervjuade cheferna framhöll att stöd i företagsledningen sågs som en förutsättning 

för att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete. Att föra en dialog med ledningen kring 

fördelarna med hälsofrämjande arbete är ett viktigt moment för att driva igenom frågan. 

Företag är intresserade av att minska kostnader samt att öka lönsamheten och därför 

fungerar ekonomiska argument väl. Somliga företag menar att de inte har de 

ekonomiska förutsättningarna som behövs för att bedriva hälsofrämjande arbete. Trots 

att det är en kostad initialt så kan det hälsofrämjande arbetet ändå ses som en 

investering då det kan bidra till att sänka personalomsättningen, minska 

produktionsbortfall, sjukfrånvaro och dold frånvaro.  Ett annat argument för att sälja in 

hälsofrämjande arbete till ledningen är att det är en konkurrensfördel. Hälsofrämjande 

arbete kan användas för att attrahera personal då en hälsofrämjande arbetsplats har ett 

attraktivt värde. Profileringen mot hälsa och en helhetssyn på människan, i bemärkelsen 

av en balans mellan arbete och fritid, uppskattas av arbetssökande i dagens stressande 

samhälle. 

 

Medvetenhet 
och mål 

 

Kunskap Handling Resultatutvärdering 
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Då ledningen har godkänt förslaget att arbeta hälsofrämjande behövs stöd från övriga 

chefer. För att få till en förändring krävs det att cheferna är positivt inställda till 

hälsofrämjande arbete då de är en viktig del i genomförandet. I de fall då cheferna varit 

negativa till hälsofrämjande arbete har de inte lyckats motivera sina medarbetare eller 

prioriterat hälsofrågor. Övriga chefers stöd är av yttersta vikt eftersom det är de som ska 

motivera medarbetarna. För att motivera medarbetare gäller det att ha en helhetssyn på 

hälsa och att skapa en medvetenhet hos medarbetarna om hur deras hälsa kan förbättras. 

 

Kunskap 

 

Människokunskap 

Människokunskap är en viktig del i att bemöta och förstå andra människor, vilket är av 

stor betydelse för att kunna engagera och motivera andra. För att utöva ett 

hälsofrämjande ledarskap måste en chef kunna se människors olika behov, både på 

individnivå och på gruppnivå samt ha god kunskap om hur grupper och individer 

fungerar. För att skapa goda hälsoförutsättningar måste en chef kunna sätta gränser, 

prioritera rätt saker och anpassa sig efter olika individer och situationer. Ett bra 

ledarskap bidrar till att medarbetarna mår bra, medan utbrändhet är en konsekvens av att 

chefen brister i sin människokunskap. Chefer behöver även ha självinsikt och kunskap 

om sina möjligheter att påverka medarbetarna. För att förstå sin roll i verksamheten 

måste chefer börja med att se till sig själva, att få insikt i hur andra påverkas av 

chefskapet och vad det har för betydelse för medarbetarnas hälsa.  Medarbetare som har 

en välmående chef som trivs i sitt arbete, påverkas positivt och det bidrar till ökat 

välbefinnande även hos medarbetarna på arbetsplatsen. Chefer som är medvetna och 

trygga i sig själva ser ofta andras behov och utvecklingsmöjligheter. Chefer har stor 

påverkansmöjlighet och därför är det viktigt att vara medveten om hur detta kan 

användas i det hälsofrämjande arbetet samt bidra till engagerade medarbetare. En av 

konsulterna lade fram det på följande sätt:     

 

Som chef har man en maktposition. Man påverkar sina medarbetare både med vad 

man gör och med vad man säger. Och säger man en sak så är det viktigt att man 

lever för det också. Så strategin för chefer är att förstå tycker jag, att de måste 

börja med sig själva.    

 

Det är av yttersta vikt att som chef kunna se varningssignaler hos medarbetare som inte 

mår bra. Denna kunskap grundar sig på chefers erfarenhet och förmåga att se hur 

individer kan agera i stressade situationer. Visar inte chefer vägen och är föredömen så 

blir det svårt att kräva att medarbetarna ska vara hälsosamma. Chefer måste se sig själva 

som en del i det hälsofrämjande arbetet, kunna tyda och förstå sin omgivning och ha 

insikt i att människors hälsa påverkas av både deras livsstil och levnadsvanor. En annan 

kunskapsaspekt som togs upp var hur kondition och matvanor påverkar individers 

arbetskapacitet och att det kan vara en klassfråga. En chef hävdade:  

 

Att de som har höga poster och sådant rör sig ju mycket mer och tränar. Så pass 

friska som 40- åringar är idag i jämförelse med för tjugo år sen, då rörde de sig 

ingenting så på så sätt så har hälsan blivit bättre. Men den har blivit sämre kanske 

på arbetarsidan. Och de är inte lika snabba på att äta bra heller.    
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Sammanhang  

En viktig faktor för att utöva ett hälsofrämjande arbete är att som chef inneha kunskap 

om hälsoarbetets komplexitet. Chefer behöver arbeta övergripande med hela 

verksamheten, att se det hälsofrämjande arbetet utifrån en helhet och i ett sammanhang. 

Det bidrar till att alla aspekter kan tas med, både på organisationsnivå, gruppnivå och 

individnivå och detta resulterar i att chefer får en mer övergripande kunskap om hur 

hälsoarbetet kan och bör bedrivas för att bli framgångsrikt. En konsult konkretiserade 

genom att beskriva hur chefer på individnivå kan ta reda på hur medarbetaren mår under 

medarbetarsamtalet. På gruppnivå kan hälsa diskuteras på arbetsplatsträffen. När det 

gäller organisationsnivån kan ledningen exempelvis granska värderings- och 

kommunikationsfrågor. För att främja hälsan på bästa sätt måste chefen genom sitt 

ledarskap påverka det sammanhang som medarbetarna verkar i. En chef beskrev 

svårigheterna i att ha ansvar för flera regioner och samtidigt verka hälsofrämjande 

såhär:   

 

… jag kände att det inte var rätt för att för det första så kom jag inte åt det här 

lokala som man kan komma åt och så kände jag att det kanske inte alls är rätt att 

den gruppen som bor i Karlstad ska göra samma sak som vi gör här i Stockholm.  

 

Ytlig kunskap leder till kortsiktiga lösningar och blir i längden inte hälsofrämjande för 

medarbetarna. Punktinsatser med snabba lösningar har bara en kortvarig effekt, det 

krävs mer djupgående kunskap om vad som kan bevara och förbättra hälsan på 

arbetsplatsen. Fruktkorgen togs upp som exempel på hur företag ibland satsar för 

kortsiktigt och sedan tycker att de har gjort en tillräcklig insats för att främja hälsa. Det 

är viktigt att ha kunskap om vilka främjande insatser det är i hälsoarbetet som behövs på 

en arbetsplats. Kunskap om vilka faktorer det är som kan påverka människors hälsa i 

hela arbetssammanhanget gör att chefer får en större förmåga att se till varje individs 

behov. Att lära anställda på en underbemannad avdelning att äta rätt eller utföra fysiska 

aktiviteter men inte se till sammanhanget blir snarare kränkande än främjande. Mer 

kunskap bidrar till större förståelse och resulterar i att rätt insatser kan sätts in. En chef 

uttryckte det som följande:  

  

Det är otroligt viktigt med långsiktigheten, för när jag har varit ute och pratat om 

hälsa, så är det många som tänker ”ja men nu ska vi köra ett hälsoår.” Jag kan inte 

säga att det är bortkastat men jag tror att man måste arbeta med detta under en 

längre period för att få effekt. Det här måste bli en del av vad företaget står för 

(företagskulturen) och som ligger med som en del i de olika beslut man tar.  

 

För att som chef kunna arbeta hälsofrämjande behövs kunskap, bland annat om vad som 

ska prioriteras och hur detta ska gå till. Kunskap fås genom tidigare studier och 

undersökningar, konsulter eller via rekryteringar till företaget. Kunskap kan nyttjas som 

ett verktyg för att nå de mål som sätts upp och för att kunna arbeta effektivare med 

hälsofrågor. Med hjälp av kunskapen ges chefer möjlighet att bland annat kunna ställa 

de rätta frågorna Detta leder till en bättre relation mellan chef och medarbetare. En 

konsult beskrev det som följande:   
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… det som händer sen när man utvärderar detta, det är att cheferna växer i sin roll. 

Cheferna får något slags redskap som gör att de kan arbeta smartare. Och de får 

en, så att säga ökad öppenhet och bättre dialog med sina medarbetare.  

 

Reflektion kring ny kunskap medför att chefer får en ny förståelse och blir mer 

uppmärksamma kring dessa frågor. Coachning togs upp som ett exempel på hur en chef 

kan reflektera, förändra människors förhållningssätt och se det ur en annan synvinkel. 

Kunskap om hur viktig dialogen kring hälsa är sågs som nödvändigt i det 

hälsofrämjande arbetet, dels för att medarbetarna ska få kunskap och bli delaktiga i 

hälsoarbetet, men även för att chefer ska få kunskap om hur medarbetarna ser på hälsa 

och sin arbetssituation. Detta bidrar till att människor blir intresserade av hälsa och att 

diskutera betydelsen av hälsa på arbetsplatsen. Konsulterna hävdade att hälsa kan ses 

som en resurs för människan och hennes utveckling. Hälsa som resurs beskrivs som 

energi för handling och en förmåga att klara av både arbetet och livet i stort samt att 

trivas i sin kontext. Cheferna betonade hälsa som en balans, uttryckt i fysiskt och 

psykiskt välmående och en jämvikt mellan arbete och fritid. Medarbetarna upplevde 

hälsa dels som brist på sjukdom men även som något som var positivt laddat. Vissa 

understrykte vikten av den mentala hälsan medan andra fokuserade mer på den fysiska 

hälsan. Mental hälsa beskrevs som en stressfri och hälsosam arbetsmiljö där det framgår 

vad som krävs av en, där det finns tillräckliga resurser och där det stöd som behövs 

erhålls. Den fysiska hälsan diskuterades i termer som att äta sunt, träna och få ut energi 

på olika sätt samt leva ett hälsosamt liv. Några intervjupersoner hade problem att 

definiera hälsa eftersom de inte reflekterat kring det då de ansåg det vara ett självklart 

begrepp.  

 

Handling 

 

En analys av medarbetares hälsa i dagsläget, med hjälp av till exempel ett enkätverktyg, 

kan vara början på den praktiska processen av det hälsofrämjande arbetet. Vidare kan 

medarbetarnas hälsa kartläggas genom en kombination av fysiska tester och en dialog 

kring arbetsplatsens utformning, individuella behov och balans mellan arbete och fritid. 

Ur nulägesanalysen framkommer vad som behöver förbättras och vilka behov 

medarbetarna har, vilka kan beskrivas i ett antal friskfaktorer.  

 

Friskfaktorer  

Chefer och medarbetare kan tillsammans finna friskfaktorer i arbetssammanhanget. 

Delaktighet beskrevs som en mycket viktig hälsofrämjande komponent. Att chefer 

jobbar för en enad grupp och stödjer denna när den väl skapats. Att inkludera alla på en 

arbetsplats, såväl kontorspersonal som konsulter, i diverse aktiviteter är en annan 

aspekt. Team-building föreslogs som en aktivitet för att främja hälsan. En medarbetare 

poängterade vikten av delaktighet och att se till personalens behov och därefter belyser 

en konsult betydelsen av att arbeta med delaktighet och medarbetarskap: 

 

De satsar på träning men det är ju bara gynnsamt för den delen av personalen som 

tycker att det är kul att träna… Men om du inte gillar det så kommer ju halva 

personalstyrkan att exkluderas. Då blir det konstigt att man satsar jättemycket på 

det. 
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… att ledaren kan ge feedback på olika sätt, uppmuntrar till att tala om ”Vad är det 

som gör att jag mår bra på jobbet? Varför är det kul att gå till arbetet? Vad är det 

som gör att vi mår bra här på vår arbetsplats?” 

 

Det behövs även skapas en delaktighet kring ett företags visioner. Företags visioner, 

förutsatt att alla i företaget stödjer denna, kan vara en friskfaktor. En tydlig vision, 

tydliga mål, att vara närvarande och att jobba med återkoppling är viktiga friskfaktorer. 

Att vara närvarande och lyhörd som chef är en utmaning när det är stressigt och det 

gäller att vara ärlig och tydlig i sin roll som chef och påtala att medarbetarna själva är 

välkomna att uppsöka chefen om de vill prata om något. Tydliga riktlinjer och 

rollbeskrivningar är andra friskfaktorer som beskrivs av intervjupersonerna. Efter en 

längre tids missnöje beskrev en medarbetare hur hon konfronterade sin chef och ställde 

krav på denne om att få de nödvändiga resurserna och stödet för att klara av sitt arbete. 

Vidare eftersökte hon erkännande då hon upplevde att hon inte fick den titel hon 

förtjänade baserad på det utförda jobbet.  

 

Det hälsofrämjande arbetet måste vara individanpassat eftersom många olika 

människors viljor och behov är inblandade. Genom att föra en dialog tillsammans med 

sina medarbetare kan chefer upptäcka vilka behov dessa har. Friskfaktorer som nämndes 

i intervjuerna var bland annat tydlig kommunikation kring företags hälsoarbete 

innefattande en beskrivning av vad de gör i dagsläget, en önskan att förbättra 

hälsoarbetet samt uppmuntran till medarbetare att lämna förslag på hälsofrämjande 

faktorer eller aktiviteter. En öppen dialog, rättvis behandling, feedback och 

kommunikation var andra omtalade friskfaktorer. Fysisk träning, qi gong, yoga, en 

sluta-röka grupp och en viktväktargrupp är ytterligare friskfaktorer. Möjligheter att köpa 

hälsosam lunch på jobbet, att kunna äta mellanmål på arbetsplatsen och kunna träna på 

arbetstid är viktiga friskfaktorer. Likaså friskvårdsbidrag, god belysning, bra ergonomi 

och ett gott arbetsklimat. Att koppla bort jobbet under lunchen och fikastunden för att 

säkerställa att arbetet varvas med mental avkoppling är även det viktigt. När 

friskfaktorer identifierats är det dags att göra en handlingsplan för hur dessa ska 

hanteras för att bevara eller förbättra medarbetarnas hälsa generellt och individuellt.  

 

Strategi och handlingsplan  
Respondenterna berättade hur deras företag har massage, gym, olika sportaktiviteter, 

tävlingar, hälsoinspiratörer, föreläsningar kring kost och balans i livet med mera. En 

hälsoinspiratör beskrevs som en person som har kompetens kring hälsa och ansvar för 

att inspirera andra till ett hälsosammare liv. En aspekt som togs upp av cheferna var 

problematiken med att leda många medarbetare. Det problemet löstes exempelvis 

genom att utbilda konsultchefer att förstå varningssignaler hos medarbetarna, följa upp 

deras hälsoläge och inspirera dem. Det är viktigt att chefer försöker vara inkluderande 

genom att inbegripa både konsulter och kontorspersonal i sitt hälsofrämjande arbete. En 

chef beskrev hur hon alltid söker se till orsaken bakom fysisk ohälsa hos medarbetarna 

snarare än symtomen. Hon menade att ytliga insatser är menlösa: 

 

Att gå och ge någon massage och sen kommer de och sätter sig på en dålig 

arbetsplats med dålig arbetsmiljö och med hemska chefer, då blir de inte friska. Då 

kan vi ge dem hur mycket massage som helst, lägga ut mängder med pengar men 

de blir inte bättre för det. Utan vi tittar alltid först på ”Hur ser arbetsplatsen ut?” 
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Fråga personen ”Hur känns det? Hur mår du? Hur är det i klimatet på 

arbetsplatsen?” och så innan vi skickar dem till några massörer, för annars slänger 

vi pengarna i sjön. 

 

Att använda alternativa insatser exempelvis vitamin- och mineralundersökningar för att 

kunna erbjuda medarbetarna ett brett utbud av hälsofrämjande insatser och nå olika 

målgrupper är ett alternativ. Företag måste drivas affärsmässigt men samtidigt måste 

medarbetarna vara motiverade och orka med arbetet vilket chefer kan skapa 

förutsättningar för. 

   

Att ha en hälsostrategi och en policy för hälsoarbete är viktigt för att göra ett 

ställningstagande, att ens företag är hälsofrämjande. Då företag inte har någon uttalad 

strategi för hälsa kan hälsa inbegripas i företagets värderingar, vilka genomsyrar bolaget 

menade en intervjuperson. Diskussioner kring hur och när möten ska förläggas så att 

alla ska kunna delta kan även det vara en del av en hälsopolicy menade en annan chef. 

Genom att berätta om sitt friskvårdsarbete och kommunicera hälsostrategin till 

medarbetarna ges de möjligheter att ta del av dessa erbjudanden. Det poängterades av 

respondenterna att hälsofrämjande är en möjlighet att förbättra hälsan som medarbetarna 

själva måste bestämma om de vill ta del av eller inte. En intervjuperson påstod dock att 

hennes ansvar som chef var mycket stort och inbegrep medarbetarnas hälsa både på 

jobbet och i viss mån även privat. Medarbetarna, som definierade hälsan som fysisk 

hälsa, betonade att de inte förväntar sig att deras chefer ska ta ansvar för deras hälsa 

utan att det är upp till dem själva som individer att prioritera sin hälsa. 

Arbetsmiljöregler måste följas och chefer har ett visst ansvar för exempelvis 

arbetsmiljö, eventuellt friskvård och trivseln samt välbefinnandet på arbetsplatsen. Det 

beskrevs som omöjligt i att försöka tvinga människor som inte vill träna att göra det. En 

chef uttryckte det såhär ”... soffliggarna som inte vill, dem behöver man inte ens försöka 

med utan det är när de har kommit så pass långt att de börjar bli lite intresserade som 

man ska försöka fånga upp dem.” Däremot kan chefer använda sig av olika sätt att 

motivera människor att ta ansvar. Till exempel beskrev en konsult vikten av att vara 

tydlig med företagets visioner vid rekryteringar.  

 

En respondent berättade att företaget som anställde henne som chef var väl medvetna 

om hennes intresse och kompetens kring hälsofrågor och att denna kompetens var en del 

av anledningen till att hon anställdes. Det poängterades hur viktigt det är att agera 

föredömligt och leva som de lär. Att som chef själv träna, alltid äta lunch och vara 

hälsosam är viktigt eftersom hälsoinriktningen därigenom sprider sig i organisationen. 

Genom att integrera sig själv med hälsa kan chefer försöker inspirera andra att söka 

alternativa lösningar och förändra sina tankar. En chef uttryckte det såhär:  

 

Det är lätt att sitta i en ledande position och säga att det är viktigt att träna och 

liksom tänka på hälsan och så gör man inte det själv. Då är man ett dåligt 

föredöme... Just det här med sena arbeten, att man jobbar sent och man fokuserar 

inte på sig själv, då gör inte andra det heller. 

 

För att kunna sätta hälsa på dagordningen är det viktigt att koppla hälsa till 

organisationens mål så att handlingsplanen för hälsa inte blir ett parallellt spår utan att 

hälsa är ständigt närvarande i de strategier som används för att nå företags 
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verksamhetsmål. En konsult framhöll att dennas övertygelse om att hälsa är ett sätt att 

nå målen genom ökad effektivitet och därmed ökad lönsamhet inte enbart är ett 

säljargument utan även ett faktum. Att som chef jobba med att bryta ner sitt företags 

mål och visioner på enhets- och individnivå för att förbättra hälsan är viktigt. En 

kartläggning över vart individer ska, vilka resurser som finns tillgängliga för att ta sig 

dit och att det de gör är begripligt är hälsofrämjande. En tydlig vision, strategiska mål 

och värderingar som kan kopplas till hälsoarbetet på olika nivåer är en betydelsefull del. 

En annan viktig aspekt som chefer kan använda sig av är kontinuerliga arbetsplatsmöten 

och utvecklingsträffar där det är möjligt att studera medarbetarnas upplevda hälsa via ett 

dokument. Detta dokument och kopplingen till de strategiska målen skildras som 

följande: 

 

De strategiska målen är det som ska öka kundernas förtroende, få nöjda kunder.  

Sen så är det innovativa lösningar, tjänstelösningar och sen så är det stimulerande 

konsultroll. Och sen så är det vårt verksamhetssystem alltså levande processer och 

sen så har vi lönsamhet. Och utifrån de så sätter konsulterna egna mål och sen så 

följer man upp varje månad och skriver in precis som man har gjort. Så att det ska 

man tänka på att ta sig tid att reflektera. Vad har jag gjort den senaste månaden? 

Och vad kommer jag att göra nästa månad för att nå mina mål? Så att vi jobbar 

väldigt målinriktat.  

 

Dokumentet ger chefer en chans hålla uppsikt över det upplevda hälsoläget i företaget 

och även att fånga och följa upp eventuella hälsoproblem innan de blivit för stora. Att 

leda en stor arbetsgrupp med konsulter arbetandes ute på olika företag innebär 

svårigheter i att hålla översikt över allas hälsa. Dokumentet med upplevd hälsa och 

individuella mål är ett bra sätt att följa upp deras hälsa. Upplevd hälsa kan ses som ett 

användbart mätinstrument för hur människor faktiskt mår. 

 

Resultatutvärdering 

 

Svårigheterna i att mäta hälsa underströks av cheferna vilka fokuserade mycket på 

sjuktalen när det gällde mätningen av hälsa. Det är en utmaning att redogöra för nyttan 

av hälsofrämjande arbete eftersom det är svårt att mäta. Omotiverad personal som inte 

är produktiv eller personal som inte har hälsa för att orka jobba hela dagen är en kostnad 

som är svår att påvisa menade en chef. Denna chef fick i princip starta det 

hälsofrämjande arbetet själv för att därigenom kunna bevisa dess värde. Cheferna var 

övertygade om att fysisk aktivitet gjorde människor piggare, vilket resulterar i bättre 

prestationer på jobbet, som i sin tur ökar företags lönsamhet. Det uttrycktes en 

förhoppning om att insatser i form av stegräknare, hälsoinspiratörer, Rörelsens år etc. 

skulle ge effekt. Närheten till gym och träning i olika former som en gemensam aktivitet 

togs upp som ett sätt som kan motivera medarbetarna att röra på sig och därigenom öka 

effektiviteten. I medarbetarundersökningar framkom att medarbetarna mår bättre, rör sig 

mer än vad de gjorde tidigare och att fler köpt gymkort efter att det strategiska 

hälsoarbetet påbörjats. Hälsoaspekten uppskattades, vilket bland annat visade sig vid 

utvecklingssamtalen i form av positiv feedback från medarbetarna.  

 

Att hitta mätmetoder för att koppla hälsa till produktivitet och lönsamhet eftersträvades 

men något sådant absolut samband har ännu inte kunna påvisats. Däremot beskrev en 
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intervjuperson hur hon fått det kommunicerat till sig att hennes chefsutbildning hade 

gjort skillnad genom ökad medvetenhet, förståelse och ett konkret verktyg för att jobba 

hälsofrämjande. En utbildad chef hade gjort många positiva förändringar både för sig 

själv och för företaget genom en handlingsplan för hälsa och att hon upplevde sig själv 

som piggare och förändringen på företaget som positiv. Vidare beskrevs hur 

medarbetares upplevda hälsa förbättrats, vilket mättes genom det ovan nämnda 

dokumentet. Konsulten förklarade vikten av den upplevda hälsan så här: 

 

Sjukfrånvaro är ju effektivt men jag tycker inte att det säger så mycket om hur 

mycket man trivs på arbetet. Så det är bra att hitta andra nyckeltal man kan mäta 

med, effektivitet och prestation. Och koppla alltid till den upplevda hälsan, det 

tycker jag är jätte viktigt. 

 

Ett annat sätt att mäta hälsa är att mäta kapacitet genom syreupptagning. Otillräcklig 

syreupptagning innebär att människor är mindre produktiva, vilket påverkar både arbete 

och fritid i en ond cirkel.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad hälsofrämjande ledarskap innebär 

och hur chefer kan skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att bevara eller 

förbättra sin hälsa. Resultatet indikerar att det hälsofrämjande ledarskapet kan ses som 

en långvarig process vilket inleds med en medvetenhet om hälsofrämjande insatser och 

uppsatta mål med det. Att inneha kunskap om hälsans komplexitet är en viktig del i 

utövandet av hälsofrämjande arbete. Kunskapen kan omvandlas till handling och 

konkreta strategier. Slutligen behövs en resultatutvärdering av det hälsofrämjande 

arbetet för att kunna förankra det och påvisa nyttan av det.  

 

Medvetenhet och mål 

Ur resultatet framkom att chefers medvetenhet om hälsofrämjande insatser baseras på 

personligt intresse, vilja att sänka sjuktal eller som en strategisk resurs för att i slutändan 

öka produktiviteten och hälsan hos medarbetare. Företagets ekonomiska intressen styr 

ofta och fokus ligger då framför allt på att minska kostnader och öka lönsamheten i 

verksamheten. Rosendahl (2001) framhåller att hälsofrämjande arbete kan ses som en 

affärsstrategi som har betydelse för lönsamheten. Synen på hälsofrämjande arbete som 

botande, förebyggande och främjande åtgärder är vanligt förekommande (Hanson, 

2004) men utgår ifrån olika sätt att se på hälsa såsom ett patogent eller salutogent 

synsätt. Medvetna chefer som vill arbeta hälsofrämjande ser ofta hälsa som en värdefull 

resurs och det är därmed inte tillräckligt med låga sjuktal och friska medarbetare, de vill 

även ha delaktiga och engagerade medarbetare som mår bra och är stolta över sitt 

arbete. Att som chef värdera medarbetarna och deras behov högt och arbeta för att de 

ska känna engagemang och välbefinnande på arbetet kan medföra att medarbetarna gör 

en arbetsinsats de kan vara stolta över. Enligt Antonovsky (1991) är stolthet i arbetet en 

viktig del av Kasam. Genom skapandet av hälsofrämjande miljöer kan personalens 

hälsa bevaras och förbättras och det hälsofrämjande arbetet kan då ses som en 

investering vilket på lång sikt bidrar till ökad produktivitet och lönsamhet för företaget.  
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Medvetenhet bland cheferna kring värdet av hälsofrämjande arbete i relation till 

konsekvenserna av att inte ha det skapar motivation till aktiv handling. Värdet består 

utav engagerade, motiverade, produktiva och hälsosamma medarbetare samt en 

konkurrensfördel vid rekryteringar. Konsekvenserna innefattar sjukskrivna, 

oengagerade, omotiverade och orkeslösa medarbetare. Att kartlägga värdet av 

hälsofrämjande arbete och fundera över vad man vill uppnå och vad man vill undvika är 

en del av strategin. Mycket handlar i slutändan om att sälja in fördelarna med det 

hälsofrämjande arbetet och påvisa att det handlar om en långsiktig process. Hanson 

(2004) framhåller i den inledande teorin att hälsofrämjande ledarskap utmärks av chefer 

som får ledning och medarbetare delaktiga i hälsoarbetet, vilket bygger på ett medvetet, 

målinriktat och strategiskt arbete i utvecklandet av en hälsofrämjande miljö. Chefer som 

ser meningsfullheten med att arbeta hälsofrämjande kan se en utmaning i att motivera 

medarbetarna att utveckla sin hälsa. Det framkom att en grundläggande del i att få 

individer medvetna om den egna hälsans betydelse och dess utvecklingsmöjligheter är 

att inneha en helhetssyn på hälsa. Senge (1995) framhåller att delaktiga och engagerade 

medarbetare är betydande för att få hälsoarbetet förankrat och det är därför viktigt att 

föra en dialog kring företagets vision angående hälsoarbetet på flera nivåer vilket kan 

underlättas av ett systemtänkande. Enligt Antonovsky (1991) ökar medarbetares känsla 

av meningsfullhet i arbetet genom att företag uttrycker värderingar som medarbetarna 

kan acceptera och att dessutom göra medarbetarna delaktiga i skapandet av 

värderingarna, företagets vision samt mål är än mer meningsfullt. 

 

Chefers personliga intresse och engagemang lyfts fram som en påverkande faktor i hur 

väl förståelsen av det hälsofrämjande arbetet utfaller hos ledningen. En möjlig tolkning 

är att när chefer själva är engagerade blir det lättare att påverka och engagera andra samt 

skapa förståelse och medvetenhet för hälsofrämjande insatser. Cheferna vi intervjuat 

beskriver hur de måste ha vissa resurser såsom, ledningens och övriga chefers stöd samt 

ett inte alltför stort antal medarbetare under sig. Övriga chefers stöd i genomförandet av 

hälsoarbetet anses vara en viktig del i att kunna införliva hälsofrämjande insatser samt 

motivera medarbetare att delta. Ottawa Charter (1986) påtalar just betydelsen av en 

stimulerande och stödjande livsmiljö i utförandet av hälsoarbete.    

 

Kunskap 

Resultatet visar på att utövandet av hälsofrämjande ledarskap delvis bygger på chefers 

kunskap och förmåga att se till individers olika behov, på såväl individnivå som på 

gruppnivå. Att anpassa krav och lösningar efter olika individer är en del av chefers 

hantering av det hälsofrämjande arbetet. Människokunskap kan ses som en essentiell 

resurs för att cheferna ska kunna förstå, engagera och motivera sina medarbetare att 

förbättra sin hälsa. Maltén (2000) framhåller att god människokunskap är ett måste för 

ledarskap. Chefer är beroende av medarbetare för att nå uppsatta mål och därför krävs 

engagemang och delaktighet från deras sida. Detta är en grundläggande del i 

systemteorin, att se till helheten och samspelet mellan de olika delarna (Svedberg, 

2003). I hälsoarbetet behöver chefer som strävar efter att verka hälsofrämjande ta 

hänsyn till detta och vara lyhörda men samtidigt kunna prioritera rätt saker samt sätta 

tydliga gränser. Människokunskap är en resurs som inbegriper förmågan att kunna se 

varningssignaler hos medarbetare och bygger på kunskap samt egna erfarenheter vilket 

även understryks av Perski (2004).  
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Medarbetares beteenden och emotionella känslor påverkas av hur ledarskapet på en 

arbetsplats ser ut (Ekvall, 1996). Detta styrks av intervjupersonerna som menar att 

chefer har stora påverkansmöjligheter när det gäller sina medarbetares hälsa. Självinsikt 

och kunskap om sig själv i relation till andra är viktigt för att uppfatta människor 

korrekt och kunna påverka på rätt sätt. Det framhölls att chefer måste förstå sin roll i 

verksamheten för att kunna engagera och få sina medarbetare delaktiga i hälsoarbetet. 

För att som chef förstå sin roll i verksamheten, vilket enligt Antonovsky (1991) stärker 

begripligheten, krävs insikt om vilka enorma påverkansmöjligheter chefer har gentemot 

sina medarbetare och deras hälsa. En förståelse hos cheferna av nödvändigheten med att 

de börjar med sig själva genom att öka sin egen känsla av sammanhang innan de söker 

påverka det sammanhang som medarbetarna verkar i. Antonovsky (1991) beskriver hur 

generella motståndsresurser såsom engagemang och självinsikt gör stressorer mer 

begripliga och därmed stärker en människas Kasam. Att vara ett föredöme och visa 

vägen anses vara en betydelsefull del för att få med sig och engagera medarbetare och 

som chef är det därmed viktigt att inkludera sig själv i det hälsofrämjande arbetet. Detta 

kan kopplas till ett systemtänkande där varje del har betydelse för resten av 

verksamheten. En möjlig tolkning är att hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av att 

chefer inkluderar sig själv som en del i ett större sammanhang och därför skulle ett 

systemtänkande med fördel kunna användas i det hälsofrämjande arbetet. Enskilda 

händelser och beteenden orsakas till stor del av bakomliggande orsaker (Senge, 1995). 

Exempelvis menade en respondent att massage var bortkastade pengar och att hon 

ställde frågor kring arbetsplatsens utformning och klimat samt medarbetarens övriga 

hälsa innan hon satte in massage som åtgärd. Psykisk ohälsa tar sig efterhand kroppsligt 

uttryck och det gäller då att gå till botten av problemet genom att identifiera vilka 

faktorer på individnivå eller på arbetsplatsen- i arbetsgruppen, organisationen eller 

organisationskulturen- eller på samhällelig nivå som orsakar ohälsan. Det kan vara värt 

att notera att utgångspunkten i exemplet ovan ligger på ohälsa, det vill säga patogenes 

snarare än Antonovskys (1991) begrepp, salutogenes. Respondenterna återkommer 

tidvis till rehabilitering och inbegriper därmed detta i det hälsofrämjande arbetet. Dellve 

et al. (2006) hävdar dock att hälsofrämjandets fokus ligger på utvecklandet av hälsa 

snarare än undvikandet av ohälsa. 

 

Samtliga deltagare i studien framhöll att chefer måste besitta djupgående kunskap om 

vilka faktorer som kan bevara och förbättra hälsa. Kortsiktiga insatser, exempelvis 

fruktkorgar, kan visa på bristande kunskap. Fruktkorgen är inte förkastlig i sig men för 

att skapa ett friskt företag och delaktiga medarbetare behövs en långsiktig strategi där 

hälsa inbegrips i företags värderingar, mål, visioner och image. För att kunna sätta in 

rätt insatser behövs kunskap då det hälsofrämjande arbetet är komplext. Kunskapen 

omfattar exempelvis fysisk och mental hälsa samt även hur individers socioekonomiska 

status påverkar den allmänna hälsan. Nygård (2007) påpekar att hälso ojämlikhet bör 

utjämnas och uppmuntrar till diskussion gällande insatser som effektivt hjälper till att 

ändra människors levnadsvanor. Utifrån denna kunskap kan chefer möjligtvis arbeta 

effektivare med hälsoarbete då hänsyn tas till både individers livsstil och levnadsvanor, 

vilket leder till en ökad möjlighet att som chef se till varje individs behov.  

 

Kunskap ses som ett verktyg vilket ger chefer möjlighet att arbeta effektivare med 

hälsofrågor samt för att nå uppsatta mål. Nygård (2007) menar att chefer i dagens 

samhälle är strategiskt intresserade av att utbilda sig kring stress för att kunna fånga upp 
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sina medarbetare innan de blir sjuka. Kunskap leder till att chefer kan ställa relevanta 

frågor angående hur medarbetare ser på hälsa, vilket resulterar i en bättre relation dem 

emellan. Ett viktigt redskap och kunskapskälla i det hälsofrämjande arbetet är dialogen 

mellan chefer och medarbetare, det skapar såväl insikt som förståelse för vilka faktorer 

som inverkar och har betydelse för hälsa. Genom att kartlägga behov, möjligheter till 

handling och ha framförhållning kan cheferna skapa förutsättningar för att främja 

medarbetarnas hälsa. Delaktighet, tanke- och känsloutbyte samt kunskapsförmedling 

kan skapas genom en dialog mellan chefer och medarbetare vilket kan stärka 

medarbetarnas begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Vikten av delaktighet 

och medbestämmande poängteras av intervjupersonerna och Antonovsky (1991) 

beskriver det som en betydelsefull del av människors känsla av meningsfullhet. 

Medarbetarskap är alltså en stor motivator i och med ökat inflytande över den egna 

situationen. Det framhölls att medarbetare som får vara delaktiga i hälsoarbetet ofta 

intresserar sig och engagerar sig i hälsofrågor vilket överensstämmer med Antonovskys 

(1991) Kasam teori. Detta styrks av Ottawa Charter (1986) som visar på att en viktig del 

i hälsoarbetet är delaktiga medarbetare och att dessa individer har möjligheter att 

påverka den egna hälsan.  

 

En övergripande kunskap om ett företags sammansättning framkom vara en viktig del i 

hälsofrämjande arbete. Hanson (2004) framhåller att effektivt hälsoarbete baseras på 

förmågan hos chefer att se helhetsbilden av hälsobegreppet i ett sammanhang. En chef 

måste därmed se till företagets alla delar såsom organisationsnivå, gruppnivå och 

individnivå. Abrahamsson et al. (2003) tar upp just helhetsbilden av människans hälsa 

som en viktig del för att kunna skapa bra förutsättningar för hälsoarbete. Personal på en 

underbemannad avdelning som ordineras motion var ett exempel på hur bristande 

kunskap kan leda till ineffektiva åtgärder vilka snarare blir kränkande än främjande. Sett 

ur ett systemperspektiv bör hälsoarbetet hellre bedrivas på organisationsnivå än på 

individnivå, i detta fall, för att verka hälsofrämjande. Senge (1995) framhåller att ett 

systemtänkande kan vara ett verktyg som bidrar till ökad förståelse för vilka 

påverkansmöjligheter chefer har på olika nivåer i ett företag. Det möjliggör att chefer 

lättare kan överblicka hur ansvarsfördelningen för bevarandet och utvecklandet av hälsa 

kan och bör se ut (Hanson, 2004).  

 

Handling 

Nulägesanalysen nämndes som ett verktyg vilket underlättar för chefer att omsätta 

kunskap till handling. Analysen skapar en överblick över vilka förbättringar som behövs 

samt hur medarbetares behov ser ut för att kunna främja deras hälsa. Medarbetarna 

beskrev hur de efterlängtade ett antal friskfaktorer och att de uppmärksammade 

friskfaktorerna genom att de saknades. Brist på något resulterar i otillfredsställda behov 

som kräver uppmärksamhet tills de tillgodoses. Medarbetare kan tillsammans med 

chefer finna betydelsefulla friskfaktorer på arbetsplatsen utifrån deras individuella 

behov. En friskfaktor kan skilja sig åt från individ till individ och är något i 

omgivningen som ökar hälsan hos individer (Abrahamsson et al., 2003). Viktiga 

friskfaktorer som nämndes var delaktighet, kommunikation och tydliga mål vilka även 

togs upp av Thornblad (2004). Behoven av delaktighet, tydlig kommunikation och 

riktlinjer, socialt stöd, närvarande chef, kunskap, mental avkoppling samt psykisk och 

fysisk ork som har uttryckts av intervjupersonerna kan sammanfattas under 

Antonovskys (1991) begrepp hanterbarhet. Medarbetare som får vara delaktiga i frågor 
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som rör deras arbetsmiljö och hälsa anses ha större möjlighet att påverka sin situation 

vilket i sig är hälsofrämjande. Även Ottawa Charter (1986) poängterar vikten av 

medarbetares egenmakt. Chefer behöver därmed inkludera samtliga på en arbetsplats 

och se hälsoarbetet i ett större sammanhang. För att framgångsrikt utveckla 

medarbetares hälsa måste hänsyn tas till det sammanhang som hälsa utspelar sig på 

såsom individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå (Thornblad, 2004). Begriplighet 

på arbetsplatsen har berörts av flera respondenter då de framhåller vikten av en tydlig 

arbetsbeskrivning, förståelse och feedback. Meningsfullhet inbegriper de friskfaktorer 

som respondenterna uttrycker såsom omtanke, värderingar, friskvårdsförmåner, god 

arbetsmiljö, erkännande, individanpassade insatser och dialoger kring hälsa och 

meningsskapande i arbetet. En möjlig tolkning är att chefer som innehar kunskap om 

vilka friskfaktorer som är betydelsefulla för individers hälsa kan anpassa sina strategier 

utefter denna kunskap.  

 

Användandet av tydliga och genomgripande strategier ansågs vara av stor vikt både för 

medarbetare och för företaget för att kunna införa och följa upp det hälsofrämjande 

arbetet vilket Rosendahl (2001) även poängterar. Att leda många medarbetare ansågs 

vara problematiskt på grund av tidsbrist och eventuella geografiska skillnader. Cheferna 

redogör för hur de inte kan vara fullständigt lyhörda och närvarande för sina 

medarbetare när de själva är stressade vilket visar på att deras hanterbarhet är sänkt på 

grund av bristande resurser. Det framkom att en lösning skulle kunna vara en tydlig 

handlingsplan där hänsyn till bakomliggande orsaker kan resultera i en verkningsfull 

strategi för att främja hälsa på arbetsplatsen. Detta stärks av Rosendahl (2001) som 

menar på att hälsofrämjande arbete kan göras till en strategisk fråga exempelvis genom 

att anställa medarbetare med kompetens kring hälsofrågor.  

 

Organisationer som vill profilera sig som hälsofrämjande bör ha tagit ställning för detta 

och ha en tydlig policy och hälsostrategi. Hälsa bör kopplas till organisationens mål för 

att bli en del av verksamheten och inte något sidospår. En viktig del i detta är att få det 

hälsofrämjande arbetet accepterat och förståeligt på alla nivåer inom organisationen 

vilket stärks av ett systemtänkande. Hanson (2004) framhåller i den inledande teorin att 

då flera faktorer i en organisation inverkar på hälsan blir det en fråga för hela 

organisationen. Som chef handlar det om att skapa hälsofrämjande förutsättningar för 

medarbetare att bevara och förbättra sin hälsa men i slutändan är det upp till 

medarbetarna själva. En viktig del är därför att skapa intresse för dessa frågor och dess 

betydelse för individers hälsa. Då medarbetare uttryckt sitt intresse för hälsa kan chefer 

fånga upp dessa genom att inkludera dem i en dialog kring hälsofrämjande åtgärder.  

 

Det är chefernas utmaning att söka skapa intresse, mening, motivation och ge stöd till 

medarbetarnas vilja att förbättra sin hälsa. Då viljan finns gäller det att erbjuda kunskap 

och resurser, sätta realistiska mål och skapa en övertygelse om att dessa mål är 

genomförbara. Med andra ord att skapa en känsla av sammanhang med god 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet stammar, enligt Antonovsky 

(1991), ur en övertygelse om att ett visst beteende kommer att leda till ett bestämt mål. 

Hanterbarhet baseras på individens tro på att han eller hon kommer klara av att 

framgångsrikt utföra beteendet (Antonovsky, 1991). De medarbetare som är villiga att 

förändra sin hälsa ser värdet och meningen med det och kan acceptera att det inte finns 

några genvägar utan att de måste arbeta för att förbättra sin hälsa. Antonovsky (1991) 
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framhåller betydelsen av att individer tillskriver målet med ett visst beteende värde 

eftersom detta ökar upplevelsen av meningsfullhet. Exempelvis uttryckte några 

medarbetare att de inte prioriterade träning, vilket innebär att de tillskrev träning ett lågt 

personligt värde och mening. Några respondenter beskriver att om viljan saknas är det 

chanslöst att försöka förändra någons hälsa. Givetvis handlar det inte bara om träning. 

Det är i meningsfullheten, som motivationskomponent, det brister och för att förbättra 

denna kan cheferna i enlighet med Kasam (Hanson, 2004) arbeta med att skapa positiva 

upplevelser genom exempelvis en god arbetsmiljö, trivselaktiviteter, förbättrade 

relationer på arbetsplatsen, självkänsla, god moral, rättvis behandling, accepterade 

värderingar, mål och visioner. Att arbeta med coachning var ett konkret förslag från en 

intervjuperson kring hur det är möjligt att reflektera och förändra en människas 

förhållningssätt. 

 

Resultatutvärdering  

Det är viktigt att ledare ställer mätbara och tydliga krav på arbetsprocesser (Olsson, 

2001). Intervjupersonerna påpekade även de vikten av att kunna påvisa effekterna av 

hälsoarbetet. Det upplevdes dock vara problematiskt då imateriella kostnader är svåra 

att mäta medan sjuktal är något konkret som går att påvisa. Det poängterades emellertid 

att nackdelen med att jobba utifrån sjuktal är att chefer går miste om den upplevda 

hälsan, hur medarbetare trivs på jobbet. I den inledande teorin så framhöll Lundberg och 

Wentz (2005) att det är viktigt att se även till den psykiska hälsan då den har stor 

inverkan på hälsa som helhet. Trots svårigheterna med att mäta hälsa är respondenterna 

övertygade om att hälsoarbetet har en positiv effekt både för medarbetare och för 

företagets lönsamhet. Ett alternativt sätt att försöka utvärdera hälsoarbetet var bland 

annat genom medarbetarsamtal. Cheferna fick då feedback på de hälsofrämjande 

insatser som genomförts och kunde därmed uppskatta vad de resulterade i. Då ledningen 

ser en koppling mellan hälsoarbete och lönsamhet är det lättare att få de nödvändiga 

resurserna avsatta (Hanson, 2004). Chefer som kan visa på resultat av hälsofrämjande 

insatser har större framgång i att implementera dessa via ledningen och få det 

hälsofrämjande arbetet på dagordningen. Enligt Kindahl (2004) kännetecknas 

hälsofrämjande ledarskap av att hälsa prioriteras och blir en del av det dagliga arbetet 

vilket utövas målmedvetet och långsiktigt.   

 

Metodologisk reflektion 

  

En fördel med semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonerna fritt får svara på 

frågorna och att intervjuerna mer liknar en dialog (Kvale, 1997). Trots möjlig tillgång 

till ingående och djuplodande information inbegriper intervjuer även en risk i form av 

en intervjuareffekt (Bryman, 2002). Intervjuaren kan genom sin närvaro, beteende, 

personlighet, kön, ålder, etnicitet o.s.v. påverka intervjupersonens svar, medvetet eller 

omedvetet. Vi har haft en viss förkunskap om ämnet vid genomförandet av intervjuerna 

men försökt att inte låta den eller våra värderingar påverka interaktionen med våra 

respondenter. Som forskare har vi bemödat oss om att anta ett kritiskt förhållningssätt 

till den information intervjupersonerna delgett oss. Det finns en möjlighet att 

respondenterna, medvetet eller omedvetet, lämnar felaktig information. Vid en intervju 

fanns en tendens till social önskvärdhet, då intervjupersonen försökte utröna vad vi ville 

höra för att därefter svara så. Omedvetna preferenser hos oss som intervjuare när det 

gäller respondenternas svar kan innebära att vi omedvetet styrt intervjun i en viss 
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riktning. Vår ambition har varit att förhålla oss neutrala oavsett vad vi som personer 

anser vara ett bra svar.  

 

Medarbetarna utgjordes av bekanta. Vi är medvetna om nackdelarna med att intervjua 

människor som vi som forskare har en relation till men försökte att minska riskerna 

genom att intervjua varandras kontakter. Bryman (2002) beskriver hur ett bekvämlig - 

hetsurval, med andra ord människor som finns tillgängliga för forskaren vid det givna 

tillfället, kan användas vid utprovning av intervjufrågor eller då man får möjlighet att 

hämta information från ett urval av intervjupersoner som forskaren inte vill gå miste 

om. Nackdelen med att medarbetarna var bekanta ställdes i relation till att erhålla 

intervjupersoner på medarbetarnivå, vilket i slutändan vägde tyngst. Chefer och 

konsulter är offentligare än medarbetare och därmed lättare att söka kontakt med då 

deras kontaktuppgifter ofta går att finna. Det är en tidskrävande process att hitta 

intervjupersoner, intervjua dem och transkribera intervjuerna så tidsaspekten var också 

en avgörande faktor i bekvämlighetsurvalet av medarbetarna. Bryman (2002) menar att 

man inte kan dra några slutgiltiga resultat ur de data som utvinns ur ett 

bekvämlighetsurval, eftersom det är omöjligt att generalisera resultaten då vi inte med 

säkerhet kan fastställa vilken population detta stickprov är representativt för, men att 

kopplingar mellan förekommande resultat är möjliga att göra. 

 
Vi har tagit fasta på Vetenskapsrådets (1999) rekommendationer kring forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning genom att ge 

undersökningsdeltagarna en möjlighet att kontrollera sina uttalanden och lämnad 

information innan den publiceras. Detta har vi gjort för att stärka tillförlitligheten samt 

för att se till att vi uppfattat svaren på ett korrekt sätt. Langemar (2008) menar att 

resonemangen i tolkningarna ska vara empiriskt förankrade och utan möjlighet att göra 

alternativa tolkningar. Vi frågade samtliga intervjupersoner om de ville ta del av 

uppsatsen, i enlighet med Vetenskapsrådets (1999) riktlinjer, och lovade att skicka ett 

exemplar till var och en via mail. Vidare ställs det krav på vår hederlighet och integritet 

som forskare, vilket betyder att vi inte kommer att vare sig försköna eller förvränga den 

information vi fått. 

 

Utifrån validering som hantverksskicklighet finns det tre aspekter att ta hänsyn till 

under studien: kontroll, ifrågasättande och teoretisering (Kvale, 1997). Vi som forskare 

ska kontrollera att all relevant information finns med för att motverka snedvridna 

tolkningar, att inget viktigt utesluts eller att irrelevant information med svag förankring 

använts (Langemar, 2008). I stycket om intervjuareffekter beskrivs hur vi som 

intervjuare försökt minska riskerna för att påverka respondenterna samt anlagt ett 

kritiskt förhållningssätt till intervjupersonernas svar. Det krävs en teoretisk föreställning 

om vad det är för fenomen vi undersöker för att kunna avgöra om den valda metoden 

undersöker det som den är tänkt att undersöka, att våra iakttagelser har en koppling till 

teoretiska begrepp (Kvale, 1997). Om de olika delarna i forskningsprocessen är väl 

utförda så anses studien ha en god tillförlitlighet (Langemar, 2008). Vi upplevde ett 

problem vad gäller tillförlitligheten, nämligen en tendens att falla tillbaka i det 

traditionella synsättet där hälsa ses som frånvaro av sjukdom. Både vi själva och 

intervjupersonerna hade ibland svårt att hålla isär rehabilitering, förebyggande arbete 

och hälsofrämjande arbete och vi fick ständigt påminna oss själva att studera hälsa 

snarare än ohälsa.  
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Den kvalitativa generaliserbarheten syftar till att bedöma hur väl resultatet kan 

appliceras till det valda ämnet och populationen (Langemar, 2008). För att stärka 

tillförlitligheten har vi sökt ge en så täckande bild som möjligt av hälsofrämjande 

ledarskap genom att redogöra för hur chefer, konsulter och medarbetare ser på 

fenomenet. Dock har vi inte undersökt bakgrundsvariabler närmare såsom ålder och 

kön, vilket kan ha betydelse för hur det hälsofrämjande ledarskapet uppfattas. För att 

kunna diskutera effekter av kön hade urvalet behövt bestå av en jämlik könsfördelning, 

vilket hade krävt en större studie. Genom att vi använt oss av tydliga resonemang och 

argument för vår sak ges läsaren möjlighet att bedöma hur väl generaliseringen 

överensstämmer med verkligheten. En viktig fråga är dock om det är upp till forskaren 

eller läsaren att bedöma generaliseringen, det vill säga hur mycket är upp till läsaren att 

generalisera och hur mycket ska forskaren resonera och argumentera för 

generaliseringen? (Kvale, 1997). Vi har valt att tydligt lyfta fram svagheter och styrkor 

med vår studie för att läsaren själv ska kunna bedöma riktigheten i de resultat som har 

genererats.  

   

Inom kvalitativ forskning finns det två slags reliabilitet, extern och intern. Den interna 

reliabiliteten innebär att forskare som skriver tillsammans utarbetar en gemensam 

tolkning av data för att få en tolkningsöverensstämmelse bland dem som 

internbedömare. Den externa reliabiliteten beskriver i vad mån en studie kan 

reproduceras med samma resultat. Detta kriterium är problematiskt att uppfylla när det 

gäller kvalitativ forskning då en social miljö och dess specifika förutsättningar inte är 

statisk utan föränderlig (Bryman, 2002). Merriam (1994) framhåller att även 

människors beteende är växlande och således skiljer sig från kontext till kontext. Vad 

gäller den interna reliabiliteten så har vi tillsammans bearbetat data från intervjuerna 

och diskuterat oss fram till en gemensam tolkning. En nackdel med det är enligt Kvale 

(1997) att analysen bli fattigare. Medvetna om detta valde vi ändå att tolka data 

tillsammans på grund av en stor datamängd och knapp tidsram. Trots att den 

traditionella externa reliabiliteten i princip verkar vara en förlorad sak när det gäller 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2002) så har vi genom att i detalj redogöra för alla 

stadier av forskningsprocessen sökt göra den möjlig att reproducera. Intervjuguiderna är 

ett verktyg som kan nyttjas för att upprepa studien, dock bör det hållas i åtanke att vissa 

uppföljningsfrågor som det inte redovisats för i intervjuguiderna har ställts då de funnits 

lämpliga under intervjuerna, vilket är en brist i reliabiliteten.  

 
Avslutande tankar och reflektioner 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att hälsofrämjande ledarskap grundar sig på en 

förmåga att se till företags samt individers olika behov och utefter dessa skapa en tydlig 

och genomgripande strategi för hälsoarbete. Chefer som genom sitt ledarskap söker 

främja sina medarbetares hälsa bör vara lyhörd, tydlig och arbeta aktivt med att få 

medarbetare och ledning delaktiga i det hälsofrämjande arbetet. Djuplodande kunskap i 

hälsoarbetets alla delar och omsättning av denna kunskap i handling genom långsiktiga 

strategier är förutsättningar som krävs för ett hälsofrämjande ledarskap. Övergripande 

kunskap om ett företags sammansättning samt människors psykiska och fysiska 

funktioner är andra viktiga aspekter som chefer måste beakta. Skapandet av ett 

meningsfullt sammanhang för chefer såväl som för medarbetare av yttersta vikt.  
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Fortsatt forskning 

 

Denna studie har fokuserat på innebörden av hälsofrämjande ledarskap och vilka 

förutsättningar chefer kan skapa för bevarandet och utvecklandet av individers hälsa på 

arbetsplatser. Förutom de studerade faktorerna kan andra faktorer såsom exempelvis 

kön, ålder och etnicitet eventuellt påverka hälsofrämjande ledarskap och skulle vara 

intressant att studera närmare. Vår ambition från början var att undersöka hur hälsa 

yttrar sig inom bemanningsbranschen, vilket skulle krävt en jämförelse med andra 

branscher. Det skulle dock ha blivit en för stor studie samt krävt mer underlag vilket 

ledde till att vi valde bort den aspekten. Därmed efterfrågas framtida forskning kring 

hälsoskillnader mellan branscher. Vårt resultat visar även på svårigheterna med att mäta 

lönsamhet kopplat till hälsofrämjande ledarskap. Det är nödvändigt att påvisa de 

monetära fördelarna för att motivera ledningen att investera i hälsoarbete, då inte alla 

företag anser sig ha de ekonomiska resurserna för att satsa på hälsofrämjande arbete. 

Ytterligare forskning kring hälsofrämjande ledarskap kopplat till lönsamhet efterlyses.  
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Bilaga 1                                Arbetsfördelning 

 

Formaliakrav och uppsatsstruktur på uppsatser ser annorlunda ut mellan våra 

institutioner, Pedagogiska och Psykologiska, och därför ser strukturen och layouten på 

våra uppsatser olika ut. Rubriker, disposition och vissa meningar kan återfinnas på olika 

ställen i våra uppsatser men i stort sett så har de samma innehåll. Abstracten har 

utformats separat, Karins är på engelska och Annelies på svenska, i enlighet med 

institutionernas krav. Intervjuguiderna utformades tillsammans och vi tog i samråd 

kontakt med intervjupersonerna. Därefter genomförde och transkriberade vi hälften av 

intervjuerna var. Vi anpassade oss efter intervjupersonernas önskemål av tidpunkt för 

intervjuerna, vilket resulterade i att vi inte alltid hade möjlighet att närvara båda två. Vid 

fem av intervjuerna närvarade båda två och vid de resterande tre intervjuade vi 

självständigt. I de fall då vi båda var där så intervjuade den ena medan den andra tog 

anteckningar och höll reda på tiden. Inledningen, bakgrunden och större delen av 

metoden har skrivits tillsammans men Kasam och systemteori har skrivits var för sig. 

Motivet till detta är att redogöra för arbetsfördelningen och för att presentera ämnet på 

basis av två olika teorier. Jag har använt mig av systemteori och Karin har valt Kasam 

som vetenskaplig teori. I resultatdelen har Karin skrivit temana: medvetenhet och mål, 

handling och resultatutvärdering medan jag har skrivit temat kunskap. I de stycken som 

skrivits individuellt har vi givit varandra feedback. Diskussionen har utformats 

tillsammans och baseras på den inledande teorin inklusive huvudteorierna, Kasam och 

systemteori, i förhållande till resultatet. De referenser och kommentarer som tillhör 

Kasam har skrivits av Karin och motsvarande stycken om systemteori har skrivits av 

mig. Karin har en slutdiskussion i sin uppsats, vilket inte återfinns i min uppsats på 

grund av olika strukturkrav från institutionerna. 
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Bilaga 2  Intervjuguide – Chef 
 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för befattning på företaget? 

 Hur länge har du jobbat på X? 

 Skulle du kunna berätta lite om ditt jobb? 

 

1. Vilka grundläggande förutsättningar behöver du som chef för att utöva ett 

hälsofrämjande arbete? 

 

2. Hur definierar du hälsa?  

Kan du specificera/utveckla? 

3. Hur stor betydelse tror du att ledarskapet har för dina medarbetares hälsa? 

På vilket sätt? / Kan du utveckla? 

4. Hur ser det ut på din arbetsplats gällande medarbetarnas intresse för 

hälsofrågor? 

 

5. Vilka policys har ni på företaget för att bedriva hälsoarbete? 

Hur implementerar ni dessa policys? 

6. Hur gör du för att skapa hälsofrämjande förutsättningar för dina 

medarbetare? 

 

7. Kan du ge ett konkret exempel på en situation där dina hälsofrämjande 

insatser gett märkbart resultat. 

 

8. Har du några frågor eller är det något du vill tillägga?  

 

Bilaga 3  Intervjuguide – Konsult 

 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för befattning på företaget? 

 Hur länge har du jobbat på X? 

 Skulle du kunna berätta lite om ditt jobb? 

 

 

1. Hur ser du på hälsa? 

 

2. Vilka är de viktigaste delarna för att skapa ett hälsofrämjande ledarskap? 

Kan du utveckla? 

3. Vad har du för strategi för att utbilda chefer kring hälsa? 
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Hur har ni utvecklat strategin? / Vad grundar sig strategin på? 

4. Vilka verktyg/modeller använder ni er av när ni utbildar chefer?  

 

5. Vilka effekter ser du av ert arbete?    

 

6. På vilket sätt tar sig medarbetarnas intresse i hälsofrågor uttryck? 

 

7. Kan du ge något konkret exempel på hur din utbildning av chefer har gett 

tydligt resultat för medarbetarnas hälsa? 

 

8. Har du några frågor eller är det något du vill tillägga? 

 

Bilaga 4  Intervjuguide – Medarbetare 

 
 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för befattning på företaget? 

 Hur länge har du jobbat på X? 

 

 

1. Skulle du kunna berätta lite om ditt jobb? 

 

2. Vad är hälsa för dig? 

 

3. Hur påverkar ditt arbete din hälsa? 

 

4. Hur påverkar din chefs ledarskap din hälsa? 

 

5. Vilka förutsättningar kan din chef skapa för att bibehålla eller förbättra din 

hälsa? 

 

6. Hur ser du på chefens ansvar gällande de anställdas hälsa?  

På och utanför arbetsplatsen? 

7. Hur viktigt anser du att hälsofrämjande arbete är? 

 

8. Vilka delar av hälsoarbetet fungerar bra på din arbetsplats? 

                    Vilka delar av hälsoarbetet behöver förbättras?  

9. Hur tror du att bemanningsbranschen påverkar din hälsa, i jämförelse med 

andra branscher? 

 

10.  Har du några frågor eller är det något du vill tillägga? 


