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Abstrakt  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar 

hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med fem ledare inom olika sektorer av arbetslivet, 

privata och offentliga verksamheter. Enskilda halvstrukturerade intervjuer gjordes med alla ledare, 

materialet transkriberades sedan och analyserades genom en innehållsanalys.  

Resultat: Uppfattningarna kring det hälsofrämjande arbetet i organisationerna liknade varandra till 

viss del. Ledarna såg till hela människan, de såg till både psykiska, fysiska besvär och arbetsmiljön. 

Studien visade ett gemensamt mönster där ledarna ansåg att hälsofrämjande arbete handlar om att 

personalen ska må bra och trivas på sin arbetsplats. Ledarna såg på hälsofrämjande arbete som en 

möjlighet till lönsamhet för företaget och inte bara som en kostnad.  

Slutsats och framtida forskning: Ledare uppfattade det hälsofrämjande arbetet lite olika men i det 

stora hela handlade det om att deras personal skulle ha en bra arbetsmiljö och må psykiskt och fysiskt 

bra. Det finns indikatorer som visar att ledarnas uppfattningar om det hälsofrämjande arbetet kunde 

påverka deras hälsofrämjande arbete i organisationen/företaget. Ett förslag till framtida forskning är 

att göra en större studie över hela Sverige och se om ledarens uppfattningar kring det hälsofrämjande 

arbetet stämmer överens med medarbetarnas syn på ämnet.  
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ledarskap.  
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1.Bakgrund 

Världshälsoorganisationen, WHO (World Health Organisation) har funnits sedan år 1948 och 

har ett internationellt ansvar för hälso- och folkhälsofrågor. WHO har samordnat totalt sju 

konferenser med inriktning på hälsofrämjande arbete (WHO, 2009). 

Under Ottawakonferensen år 1986 utvecklades begreppet stödjande miljöer för hälsa och vid 

världskonferensen i Sundsvall utvecklades den praktiska användningen av begreppet. Fokus 

flyttade dels från sjukdomstänkande till hälsotänkande samt från förebyggande till 

hälsofrämjande möjligheter på vardagsarenor. Syftet med hälsofrämjande arbete är enligt 

WHO att stödja både social och personlig utveckling genom att tillhandahålla sådan 

information/kunskap/hälsoutbildning som ökar individens möjlighet att bemästra tillvaron på 

olika strukturella nivåer (WHO, 2009).  

Intresset för en god hälsa och bra arbetsmiljö hos personalen inom både privat och offentlig 

sektor har ökat och därför har EU gjort en deklaration för hälsofrämjande arbete som kallas 

Luxemburgdeklarationen (Luxemburgdeklarationen, 2007:2-5).  

Enligt Luxemburgdeklarationen finns det ett antal faktorer som bidrar till att förbättra de 

anställdas hälsa: 

- Ledarskapsprinciper och metoder, där man ser sina anställda som en nödvändig faktor för 

framgång istället för en kostnad för organisationen.  

- En organisationskultur och motsvarande ledarskapsprinciper som omfattar deltagande av de 

anställda och uppmuntrar till motivation och ansvar för alla anställda.  

- Organisationsprinciper som ger anställda en lämplig balans mellan arbetets krav, kontroll 

över sitt arbete, kompetensnivå och socialt stöd.  

- Personalpolicy som aktivt integrerar frågor som anknyter till hälsofrämjande åtgärder.  

- En integrerad hälso- och arbetsskyddsorganisation.  
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Luxemburgdeklarationen beskriver att det är viktigt att all personal involveras i det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser och det måste integreras i organisationernas alla 

viktiga beslut och områden (Luxemburgdeklarationen, 2007:2-5).  

Internationell forskning kring relationen mellan ledarskap och de anställdas hälsa visar att ett 

ledarskap som ger arbetstillfredsställelse och hälsa kännetecknas av att: 

- Visa omtanke om sina medarbetare 

- Inspirera medarbetarna till ett meningsfullt arbete 

- Skapa förutsättningar för delaktighet 

- Ställa till förfogande intellektuell stimulans  

- Ge en struktur när helst det behövs, framförallt i pressade situationer (Ahlborg, 

Hultberg, Johansson Ekhult & Skagert, 2010:54) 

Statens folkhälsoinstitut har elva målområden som de arbetar med, målområde fyra handlar 

om ”Hälsa i arbetslivet”. Målet utgår ifrån att man måste balansera kraven i arbetslivet så att 

alla har förutsättningar att fungera och må bra på arbetet. Arbetsmiljön måste vara säker, men 

man behöver också må bra socialt och psykiskt. Man har kommit fram till att man inte bara 

ska åtgärda problem utan även främja hälsan i arbetslivet. Hälsofrämjande arbete betyder att 

arbetsplatserna inte står för ohälsa och är en arena för hälsofrämjande synsätt och aktiviteter. 

Man bör inte bara sträva efter hälsofrämjande arbetsplatser utan även ett hälsofrämjande 

arbetsliv (Statens folkhälsoinstitut, 2010:14-15).  

En av de viktigaste frågorna på den politiska dagordningen i Sverige är utvecklingen av 

sjukskrivningen och förtidspensioneringen (FHI, 2004:18). I Sverige har det skett en kraftig 

ökning i sjukfrånvaron från år 1997. Den kraftiga ökningen kännetecknas av bland annat att 

sjukfallen blev mycket längre och av att kvinnornas sjukskrivningar ökade snabbare än 

männens. De statliga kostnaderna för sjukpenning samt förtidspension från arbetskraften med 

sjukersättning i Sverige under år 2003 var cirka 110 miljarder kronor. Detta är en ökning med 

50 procent på fyra år (FHI, 2004:13).  

År 2009 var socialförsäkringens utgifter sammanlagt 481 miljarder kronor. Sedan år 1980 har 

utgifterna ökat med 140 procent (uttryckt i 2009 års priser) (Försäkringskassan, 2010).  

Regeringen har utformat en handlingsplan för en ny arbetsmiljöpolitik, 2010-2015.  
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Deras målsättning med denna är att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för 

arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Regeringen anser också att det behövs ett nytänkande 

inom arbetsmiljöområdet. Man ska inte bara se arbetet som en källa till risker, utan även som 

en möjlighet som främjar både hälsa och verksamhet. I början av mandatperioden inledde 

regeringen ett arbete med att förnya arbetsmiljöpolitiken. Regeringens insatser ska bidra till 

att skapa gynnsamma förutsättningar för hälsa och tillväxt och tanken är att en bra arbetsmiljö 

också kan motverka utslagning från arbetslivet och öka möjligheterna till inträde 

(Regeringskansliet, 2010).  

Angelöw (2002:20) menar att insikten om hur hälsoproblemen ökar gör att vi måste börja 

agera. Det är viktigt att hitta nya infallsvinklar och inte bara ser till problemen utan även 

arbetar för att inte behöva få problemen, det är av stor vikt att uppmärksamma strategier för 

att öka hälsan på våra arbetsplatser (Angelöw, 2002:20).  

Den grundtanke som man har i traditionellt arbetsmiljöarbete är att förebygga och förhindra 

ohälsa. Men idag behöver man ett nytt och offensivare sätt att arbeta med hälsofrågor, där 

utgångspunkten är den hälsomedvetna medarbetaren och där strategierna handlar om hur man 

kan främja hälsa. I den internationella litteraturen kallas det för ”Health promotion” som på 

svenska översätts till hälsofrämjande åtgärder. (FHI, 2001:15-16). 

Hälsofrämjande gynnar inte bara de anställda utan är en affärsstrategi som har avgörande 

betydelse för också företagets verksamhet och lönsamhet. Genom hälsofrämjande insatser på 

organisationsnivå kan man skapa förutsättningar för medarbetarnas psykiska och fysiska 

utveckling. Till exempel kan det vara träning på arbetstid, stresshantering och utbildning i 

självkännedom, personlig planering och mental träning. Chefer/ledare på alla nivåer i 

organisationer har ett stort ansvar för att aktivt arbeta för att medarbetarna på ett aktivt sätt ska 

kunna förbättra eller bibehålla en god hälsa. Som chef eller ledare har man en mycket stark 

ställning som opinionsbildare för hälsofrämjande åtgärder. En chef som föregår med gott 

exempel och har en positiv attityd kan direkt påverka medarbetarna och investera i 

medarbetarnas livsstil (FHI, 2001:15-16). 

Forskning visar att ett hälsofrämjande ledarskap är att ge medarbetarna förutsättningar, 

uppmuntra medarbetarna till att delta i utvecklingen av arbetsplatsen, vara rättvis, inspirera 

och ge stöd till medarbetarna. Destruktivt ledarskap som till exempel kan innebära ovänlighet, 

diktatoriskt ledande, destruktiva beteenden och att man tvingar sina egna värderingar på sina 
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medarbetare leder till en negativ hälsa hos medarbetarna. Ledarskapet är betydelsefullt för 

medarbetarnas hälsa, man har till exempel funnit indikatorer på att ett dåligt ledarskap kan 

leda till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar hos medarbetarna. Och att ett bra ledarskap 

minskar stress, sjukdom och sjukfrånvaro hos medarbetarna (Nyberg, 2009:81-85).  

I en studie gjord av Anderzén & Arnetz (2005) kom man fram till att hälsan är en ytterligare 

strategisk resurs i processen att skapa mer flexibla och produktiva organisationer. För att 

kunna förbättra produktiviteten på ett företag utan att orsaka ohälsosam stress, utbrändhet och 

sjukfrånvaro behöver ledningen överväga psykosociala insatser tillsammans med traditionella 

interventioner (Anderzén & Ametz, 2005:681).  

Statens folkhälsoinstitut (FHI) skriver att det finns skillnader i hälsa när det gäller olika 

yrkesgrupper. Till exempel så trivs högutbildade och högre tjänstemän bättre på arbetet än de 

som är lågutbildade. (FHI, 2010:8). Man påpekar också att det är väldigt viktigt att arbeta med 

hälsofrämjande åtgärder i arbetslivet. Man behöver även stärka forskningen och 

kunskapsförmedlingen kring de hälsofrämjande insatserna i arbetslivet. För att kunna förbättra 

det hälsofrämjande arbetet har FHI förslagit att man ska lägga till kunskap som arbetsmiljö 

och hälsofrämjande insatser i flera olika utbildningar som ledarskapsutbildningar och 

utbildningar för civilekonomer/ingenjörer. Motivet till detta är att ledare för olika 

verksamheter kan påverka olika faktorer i verksamheterna som har stor betydelse för 

människors psykosociala arbetsmiljö och hälsa (FHI, 2010:55-64). 

Northouse definierar begreppet Ledare enligt följande:”Leadership is a process whereby an 

individual influences a group of individuals to achieve a common goal” (Northouse, 2004:3). 

På svenska kan det tolkas som att begreppet ledare handlar om en process där en individ 

influerar en grupp av individer till att uppnå gemensamma mål.  

Arbetslivet har idag en avgörande roll för folkhälsan. Det finns ett ökat intresse för 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen, men det råder en stor osäkerhet om vad detta 

egentligen innebär i praktiken (Källestål et al, 2004:15). Därför anser forskaren att det är 

viktigt att undersöka hur det verkligen ser ut i arbetslivet. Hur uppfattar ledare det 

hälsofrämjande arbetet i organisationen? 

Ledaren har en så pass stor roll inom organisationen att denne kan påverka medarbetarnas 

hälsa och välbefinnande och på så sätt höja lönsamheten och effektiviteten i företaget. Därför 
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anser forskaren att det är viktigt att man som ledare arbetar med hälsofrämjande arbete och 

implementerar det som en del av verksamheten. Fastän det idag finns många diskussioner 

kring hälsa och ohälsa inom arbetslivet arbetar inte alla företag med detta, och de som arbetar 

med det kan ha olika syn på vad hälsofrämjande arbete egentligen är. Så hur ser det ut i 

samhället idag? Arbetar man med hälsofrämjande arbete idag eller inte? Hur arbetar man med 

det? Och kanske den viktigaste frågan, hur uppfattar dagens ledare hälsofrämjande arbete? 

Eftersom ledaren har makt att kunna påverka saker i organisationen är det både intressant och 

relevant att se hur ledarna själva uppfattar ämnet.  

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar 

hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation.  

3. Frågeställningar 

- Vad har ledare för uppfattningar om hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation? 

- Arbetar ledare idag med hälsofrämjande arbete? 

- Hur arbetar man med hälsofrämjande arbete i företaget/organisationen? 

- Anser ledarna att de har tillräckliga kunskaper om det hälsofrämjande arbetet, eller skulle de 

vilja lära sig mer? 

4. Metod 

4.1 Urval av informanter 

Ett strategiskt urval av informanter har gjorts, intervjupersoner och ställen valdes utifrån 

målsättningen att materialet skulle kunna belysa den problemställningen som har valts 

(Malterud, 2009:56). Fyra olika organisationer har valts ut med fokus på syftet med studien, 

en kommunal verksamhet och tre privata med olika inriktningar som industri, omsorg, flyg 

och administration (revision). Företagen har valts ut i både norra och södra Sverige. Med 

ledare menas en person inom organisationen med ledningsarbete. Tanken med att det finns 

flera olika sektorer med i studien är för att göra den så bred som möjligt. Under studiens gång 
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valde forskaren att ta med ytterligare en ledare från ett av företagen, på grund av ett allt för 

litet material från ett utav företagen. Intervjupersonerna bestod av fyra män och en kvinna, i 

åldrarna 42-55 år. Deras yrkestitlar är, VD/skatteexpert, kommunchef, flödeschef, 

sektionschef och VD. De har arbetat som ledare i allt från fem till tjugotre år.  

4.2 Genomförandet 

En kvalitativ ansats har valt för att syftet med studien är att undersöka hur ledare inom olika 

sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete.  

Forskaren vill ta reda på hur deltagarna i en viss miljö tolkar en verklighet (Bryman, 

2001:250).  I detta fall vill forskaren titta på ledare och deras uppfattningar kring 

hälsofrämjande arbete i deras organisation.  

Enskilda halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem ledare i fyra olika sektorer av 

arbetslivet (offentlig och privat verksamhet inom olika yrkeskategorier). Med 

halvstrukturerade intervjuer menar man att man använder sig utav en intervjuguide (Se bilaga 

1) med förslag till frågor och öppna teman (Brinkman & Kvale, 2009:146). Det fanns mer att 

hämta på ett av företagen så därför valde forskaren att gå tillbaka och hämta mer information 

från en annan ledare inom den organisationen. Slutligen genomfördes fem intervjuer totalt 

istället för fyra. Företagen har i för väg kontaktats via telefon och fått information om studien 

och etiska aspekter, deras frivilliga deltagande och de blev då tillfrågade om de hade intresse 

av att delta i studien. Malterud skriver att det kvalitativa materialet kan ifrågasättas om det är 

ett allt för stort material, vilket det lätt kan bli. Man ser då studiens samtal som ytliga och 

ohanterbara. Det är därför viktigt att begränsa sin studie och hellre gå djupare in i intervjuerna 

och materialet för att få ett mer trovärdigt resultat (Malterud, 2009:60). Ju mindre vi vet om 

vad vi vill studera innan vi påbörjar fältarbetet, desto större är sannolikheten för att vårt urval 

ger mindre och slumpmässiga data (Malterud, 2009:63).  

Endast fem intervjuer genomfördes för att kunna utföra studien på ett så bra sätt som möjligt 

på den tiden som var förutbestämd. Företagen valdes utifrån förutsättningen att de hörde till 

olika sektorer i arbetslivet för att få ett bredare resultat. Det är forskaren som utfört alla 

intervjuerna och man använde en intervjuguide (bilaga 1). Viktigt att tänka på inför 

intervjuerna är att intervjupersonen informerar deltagarna om deras rättigheter att till exempel 

delta eller att avbryta när helst de vill. Intervjuaren måste vara flexibel och inte ledande i sina 

frågor, och vara idel öra (Malterud, 2009:71). Intervjuerna bandades, så forskaren fullt ut 
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kunde vara närvarande under intervjun och skriva anteckningar om eventuellt kroppsspråk 

och så vidare, vilket Malterud (2009:71) skriver är viktigt för studiens resultat. Något 

forskaren bör ta med och fundera över är sin egen förförståelse inför studien. Fältarbetet har 

dokumenterats så finns möjligheten att gå tillbaka och se vad som kommer ifrån deltagarna 

själva och från forskarens tankar under fältarbetet (Malterud, 2009:72).  

Forskarens förförståelse som funnits redan innan arbetet med denna studie började är att det 

skulle vara väldigt individuellt vad ledarna själva anser om det hälsofrämjande arbetet, och att 

deras personliga intresse av ämnet är avgörande för hur man tacklar ämnet och om ledarna 

väljer att prioritera det eller inte. Forskaren hade även tankar om att det skulle finnas 

skillnader mellan olika sektorer av arbetslivet, eftersom de kan se så olika ut både 

organisatoriskt och rent praktiskt. Det fanns också tankar kring att ledarna inte själva skulle ha 

så stort intresse eller vara så insatt i det hälsofrämjande arbetet utan att de eventuellt skulle ha 

så lite tid att de helt och hållet la allt ansvar till personalavdelning eller liknande. 

Innan intervjuerna med deltagarna gjordes två provintervjuer med två olika utomstående 

parter, vilket var till god hjälp inför de riktiga intervjuerna. Provdeltagarna var en kvinna och 

en man, mannen arbetade som ledare, och kvinnan var inte chef över personal men har en del 

arbetsuppgifter som innebär arbetsledning. 

4.3 Datainsamling 

Totalt intervjuades fem ledare, fyra intervjuer genomfördes på deltagarnas respektive 

arbetsplats, och en intervju genomfördes i form av en telefonintervju. Det var enskilda 

intervjuer som spelades in som ljudmaterial för att sedan kunna analyseras. Intervjuerna var 

cirka 30 minuter långa. Anledningen till att en av intervjuerna genomfördes via telefonen var 

att det inte fanns tid till att träffa respondenten så en telefonintervju bedömdes bäst att göra.  

4.4 Dataanalys 

I den kvalitativa forskningen översätts samtalen till text för att materialet enklare ska kunna 

analyseras. Syftet med att skriva ner samtalet är att fånga upp det som informanten avsåg att 

meddela (Malterud, 2009:77-78).  

Analysen av data består utav en innehållsanalys, vilket är en teknik för systematisk kvantitativ 

beskrivning av det manifesta innehållet i kommunikationen. Kodningen av delar av textens 

meningar i kategorier gör det möjligt att kvantifiera hur ofta vissa teman tas upp, och detta 
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jämförs sedan och korreleras med andra mått. Man försöker alltså att förminska texten i 

koder, långa meningar görs om till en kategori för att man lättare ska kunna analysera och 

sammanställa materialet. Kategorierna kommer att växa fram under analysens gång 

(Brinkmann & Kvale, 2009:219).  

Forskaren började med att transkribera materialet från ljudinspelningen till text. Sedan har 

man börjat analysen med att skapa huvudrubriker från frågeställningarna och kategorierna i 

intervjuguiden (bilaga 1). En vertikal läsning har gjorts och sedan en horisontell och efter 

varje intervju redan då börjat lyssna igenom materialet flera gånger och samtidigt transkribera 

det. Sedan har man plockat ut meningsbärande enheter och byggt på kategorierna. Man har 

hela tiden haft fokus på vad som är centralt för frågeställningarna.  

Eftersom kvalitativa data ofta för med sig en stor del information väljer man redan från 

analysens början ut vilken del som är viktig och som man vill fokusera på. För att man som 

läsare ska kunna följa forskarens väg är det viktigt att ta med vilka frågor man ställer till 

materialet, det behöver inte vara samma frågor som man ställde i intervjuerna (Malterud, 

2009:94-95). 

Resultatdelen har bearbetats under en längre tid då man försökt att systematisera och konkret 

framhäva vad intervjuerna visade på ett enkelt och tydligt sätt. I den här studien har forskaren 

ställt liknande frågor som frågeställningarna till materialet under analysen. Meningsbärande 

enheter plockades ut och man skapade utefter det kategorier. För att underlätta analysen 

färgmarkerade forskaren texten under själva analysen så att det skulle vara enklare att hålla 

reda på vem som sagt vad. Detta kodades sedan om så att ingen annan som läser uppsatsen 

ska se vem som sa vad av deltagarna.  

4.5 Etiska aspekter 

Hänsyn till etiska aspekter som informationskravet, samtyckesprincipen och 

konfidentialitetskravet har tagits (Se exempelvis Bryman, 2001:440-441). Ljudmaterialet ska 

raderas efter det att studien är färdigskriven. Ett informationsbrev har getts ut till alla 

deltagare innan intervjuerna. Informationsbrevet innehöll information om de etiska 

principerna bland annat att man när som helst kan välja att avbryta studien, vad studien 

handlade om och hur den skulle gå till. Andra etiska dilemman som rör just denna studie kan 

vara att till exempel vissa av organisationerna kanske visar sig inte ha något hälsofrämjande 

arbete överhuvudtaget, detta kan ju komma att framgå som negativt i resultaten och därför är 
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det viktigt att man avkodar materialet så att ingen kan gissa sig till vilken organisation som 

står för det ena eller andra resultatet. Det är också viktigt att deltagarna är medvetna om att de 

väljer att delta och när som helst kan välja att avbryta, detta fanns med i informationsbrevet.  

5. Resultat 

5.1 Inledning 

Det fanns ett framträdande mönster som visade att ledarna tyckte att hälsofrämjande arbete 

var något väldigt viktigt för både personalen och organisationen. Det visade sig också att 

ledare arbetade med hälsofrämjande arbete idag, men ofta kände att de skulle vilja jobba ännu 

mer än vad de redan gör idag. Det skiljde sig från organisation till organisation hur mycket 

ledarna arbetade med hälsofrämjande arbete och också hur de arbetade med detta. Resultatet 

visade att ledarnas uppfattningar om det hälsofrämjande arbetet kan påverka deras arbete i 

organisationen. Den här studien visar att hälsofrämjande arbete är ett stort begrepp som 

uppfattas olika beroende på ledarens erfarenheter och situation. Trots det syns även här 

mönster som visade att ledarna arbetade med ungefär samma delar även om det ibland skiljde 

sig i tillvägagångssättet de använde sig utav. Det visade sig att företagen arbetade med 

personalens psykiska och fysiska hälsa och det de arbetade med mest var arbetsmiljöarbetet i 

hela organisationen. Ibland räknade företagen in den psykiska och fysiska biten i 

arbetsmiljöarbetet. Huvudrubrikerna i resultat delen beskriver vad intervjufrågan handlar om 

och under rubriken följer resultatet från intervjuerna, alltså svaret på frågan.  

Frågeställningarna angående det hälsofrämjande arbetet innefattade psykisk hälsa, fysisk 

hälsa och arbetsmiljö. Psykisk hälsa handlade om att man mår bra som person, att man som 

personal har tillgång till stresshantering och tillgång till psykolog eller kurator. Fysisk hälsa 

handlade om att man är i god fysisk form, att personalen har tillgång till en god kost på 

arbetsplatsen och tillgång till läkare och sjukgymnast. Arbetsmiljö handlade om att personalen 

trivs på sin arbetsplats, att företaget arbetar kontinuerligt med ergonomi och att företaget har 

skyddsronder på varje avdelning.  

5.2 Vad har du för uppfattningar om hälsofrämjande arbete? 

”Hälsa är att det är roligt att gå till jobbet och att man har positiva erfarenheter utav det, att 

man mår bra. Mår man bra och bryter en arm så klarar man av det, men mår man dåligt 

klarar man kanske inte ens av att få nageltrång.” 
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”Hälsa är att jobb ska vara som fritiden, är man på jobbet och behöver vila, träna eller äta 

mat så gör man det precis som man gör när man är hemma. Mår man bra så jobbar man bra, 

företaget har igen det hälsofrämjande arbetet snabbt” 

”Hälsa är ingen kostnad för företaget, det är en investering i företaget.”  

”Hälsofrämjande arbete tror jag kan vara ganska mycket, min tolkning av det är att 

människor ska må bra, på så sätt främjar man hälsa, dit kan man komma på olika sätt, det 

finns flera vägar för att nå ett mål. På vår arbetsplats handlar det om att personalen ska må 

bra och att man ser till individen, så att de i slutändan presterar bra.”  

Uppfattningarna kring det hälsofrämjande arbetet i organisationerna skiljde sig från varandra: 

I vissa fall såg ledarna det hälsofrämjande arbetet som enbart ergonomi eller fysisk aktivitet i 

andra fall uppfattades det som en helhetssyn där flera olika komponenter måste stämma. Ett 

gemensamt mönster för ledarna är målet med det hälsofrämjande arbetet uppfattade som att 

personalen skall må bra! 

Det visade sig att ledarna ser på det hälsofrämjande arbetet som en lönsamhet för företaget 

och inte bara en utgift. Det skiljde sig till vissa, delar vilket beror på att det är olika 

arbetssektorer som kräver olika arbetsuppgifter och därmed olika åtgärder. På mer 

stillasittande jobb förekom mer stress än förslitningsskador. Där ville ledarna fokusera mer på 

att förebygga stress och stressrelaterade problem. Vid andra arbeten som är fysiskt krävande 

lades en större prioritet att förebygga fysiska skador på kroppen som till exempel att lyfta rätt 

och byta arbetsställning ofta.  

Att personalen känner sig delaktig i arbetet och att de har en chans att utvecklas i sin egen takt 

sågs också som hälsofrämjande.  

Ledarna eller företagen/organisationerna kan inte tvinga personalen att utföra vissa saker för 

att de tror att personalen mår bra av det, utan ibland är hälsofrämjande arbete att 

förutsättningarna finns där hela tiden och att ledarna påminner om det. Därefter är det upp till 

personalen själv att välja att ta vara på dessa förutsättningar.  

Det hälsofrämjande arbetet handlade också om en bra arbetsmiljö på hela företaget och för 

alla de anställda. Det framkom även andra delar som hörde till hälsofrämjande arbete, det var 

allt från psykosocialt arbete, fysiskt arbete och till att personalen hade en god arbetsmiljö.  
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5.3 Hur viktigt tycker du att det är med hälsofrämjande arbete? 

”Väldigt viktigt, grundtanken på vårt företag är att mår inte personalen bra går heller inte 

företaget bra eller kanske inte alls, Det är avgörande för företaget med hälsofrämjande 

arbete!”  

”Det är enormt viktigt, framför allt i dessa tider då man varit tvungen att dra ner på 

personalen men samma arbetsuppgifter har funnits kvar, då måste man organisera om för 

personalens bästa för att man ska orka och hinna med samma arbete fast med mindre 

personal. Har man ingen god hälsa gör man heller inget bra jobb.” 

”Otroligt viktigt, om vi inte har personal som mår bra kan vi lika gärna slå igen! Om ett 

företag ska gå bra måste man satsa på personalen, Vår personal är det viktigaste vi har och 

vi är beroende av dem. Det är en relation mellan arbetstagare och arbetsgivare som vi måste 

ta hand om”.  

”Jag skulle säga att det är mycket viktigt, men tyvärr blir det en sekundär fråga i den här 

positionen man sitter i. Det hamnar tyvärr långt ner ibland på agendan och på 

ledningsmöten, men jag tycker egentligen att det är viktigt och man borde ta upp det här mer 

och på en högre nivå.” 

Det framkom tydligt att ledarna tyckte att hälsofrämjande arbetet var väldigt viktigt. Vissa av 

dem ansåg att det är en vinna -vinna situation där alla tjänar på att ha en välmående personal 

både för personalens egen del och på sikt för företagets del. Det framkom att det emellertid 

inte alltid är så prioriterat som det egentligen borde vara. Tidsbristen gör att ledarna ser sig 

tvungna att prioritera annat före det hälsofrämjande arbetet.  

5.4 Arbetar du med hälsofrämjande arbete? 

Resultatet visade att alla ledare arbetar med hälsofrämjande arbete i sin organisation. Men den 

gemensamma känslan var att det hälsofrämjande arbetet skulle få större utrymme. Ledarna 

och organisationerna arbetade olika mycket med detta och ibland på olika sätt, vilket 

framkommer under nästa punkt. Vissa ledare ansåg att det var självklart att ha ett 

hälsofrämjande arbete medan andra inte prioriterade arbetet så mycket som de skulle ha 

kunnat göra.  
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5.5 Hur arbetar ni med hälsofrämjande arbete i organisationen? 

”Förutsättningarna ska vara de bästa, sen har alla ett fritt val. Det finns alltid människor som 

är helt ointresserad av exempel vis träning och man kan ju inte tvinga folk. Men ger man alla 

goda förutsättningar och fortsätter att tala om varje dag så ofta det behövs vad som finns att 

erbjuda så kan man inte göra så mycket mer.”  

”Vi försöker hela tiden att arbeta med människan och se till helheten, det funkar inte bara att 

ge ut ett gymkort och tro att personalen ska må bra, man måste se till helheten och alla dessa 

bitar måste fungera! 

”Man försöker att vara vaksam på personer som är ambitiösa och har jobb där man har svårt 

att dra gränser som till exempel projektledare. Då ser man till att de har ett bollplank gärna 

en annan projektledare eller chef som är utanför projektet som de kan prata med saker om, 

för att undvika till exempel stress” 

”Att behöva uppfinna hjulet på nytt hela tiden, skapar onödig stress, men har man då bra 

värdegrunder och policys att använda sig utav kan man undvika exempelvis stress som skapar 

ohälsa. Det är viktigt att man har värdegrunder och policys som trygga dokument att falla 

tillbaka på när det uppstår situationer som man inte vet hur man ska hantera, då kan man 

alltid falla tillbaka på policys och värdegrunder för att på så sätt kunna hantera situationen.” 

”När man börjar bli lite äldre hamnar man i olika faser i livet, ofta hamnar man i två olika 

faser vid olika tillfällen där man kan må dåligt och behöva prata med någon specialist då 

hjälper vi till och betalar för en psykolog eller kurator som man kan få prata med för att 

kunna ta sig ur krisen.” 

Psykisk hälsa, fysisk hälsa och arbetsmiljö var gemensamt för alla organisationerna, alla 

ledare arbetar med detta men ibland på lite olika sätt, därför har forskaren gjort 

underkategorier därefter. 

-  Psykisk hälsa 

Ledarna var uppmärksamma på sin personal och erbjöd stöd hos en kurator eller hos en 

psykolog om personalen så önskade, eller om det gått så långt att arbetet påverkades då går 
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ledaren in och kräver att personalen går med på samtal hos kurator för att kunna lösa 

problemen på arbetsplatsen.  

Företagen hade stress utbildningar för all personal för att förebygga stress och stressrelaterade 

problem.  

Det fanns nära samarbeten med företagshälsovård som ledarna då hyrde in på företaget vid 

behov och ibland för vissa projekt. Som exempel tog en av ledarna in en sjukgymnast vid ett 

tillfälle som under en dag var med personalen på arbetet och sedan gav tips och hjälp för hur 

personalen kunde arbeta för att undvika och förebygga förslitningsskador som exempelvis 

onda axlar och ryggproblem. Personalen fick även träffa sjukgymnasten individuellt och fick 

ett personligt träningsprogram som de kunde använda sig utav flera gånger under dagen. Detta 

var väldigt uppskattat hos personalen och blev efterfrågat även på andra ställen i 

organisationen. 

Det förekom även att ledarna arbetade med att vara vaksam på personer som är ambitiösa och 

har jobb där de har svårt att dra gränser som till exempel projektledare. Då såg ledarna till att 

de har ett bollplank gärna en annan projektledare eller chef som är utanför projektet, som de 

kan prata med för att undvika till exempel stress.  

Policys och värdegrunder är djupt rotade i flera av organisationerna och ska verka för att 

skapa en trygghet hos personalen, om de stöter på problem som de inte vet hur de ska hantera 

kunde personalen ta stöd i policy dokument och värdegrunder.  

Kollektivavtal var något som fanns på företagen, där kan till exempel årliga 

läkarundersökningar ingå.  

Ofta hade ledarna själva inte så mycket tid att arbeta så nära dessa frågor, det var ofta 

personalchefer som arbetade och ansvarade för företagets hälsa.  

Rehabiliteringsarbete var också något som ingick i det hälsofrämjande arbetet även om det 

inte alla gånger var helt självklart, eftersom rehabilitering ofta kom in när en skada redan 

skett. Rehabiliteringen slutar inte när personen i fråga hade blivit frisk utan 

rehabiliteringsarbetet fortsätter för att undvika att samma eller liknande situationer skulle 

uppstå igen.  
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-  Fysisk hälsa  

Det fanns vissa gemensamma mönster där organisationerna bland annat erbjuder bidrag till 

personalen eller ibland helt kostnadsfri träning och fysisk aktivitet. Detta inbegriper allt från 

ett gym på arbetsplatsen som alla har tillgång till gratis, bidrag till att köpa gymkort eller 

träningsskor, träning på arbetstid och stegtävlingar. Alla som vill fick en stegräknare och den 

som gått flest steg vinner något eller så uppmuntrar personalen varandra att gå till och från 

arbetet varje dag och även då kunde personalen vinna ett pris. 

Det blev lite som en tävling där personalen blev sporrad och uppmuntrad av sina medarbetare.  

Droger, alkohol och rökning är något som ledarna arbetade mot inom sina organisationer och 

företagen erbjöd hjälp till de personer som är i behov av det, det kunde vara rökavvänjnings 

kurser, samtal med alkohol- och drogterapeuter. I vissa fall hade företagen även så kallat 

rökförbud där personalen inte fick röka på arbetstid utan bara på vissa områden och på sin 

rast.  

Något som också prioriterades var att se till att personalen hade tillgång till en bra kost. Det 

kunde vara allt från att dagligen bjuda sin personal på en rejäl frukost/fikabuffé, att ledarna 

såg till att det finns mat på arbetet så att personalen inte behövde ta med det själva till arbetet, 

ledarna såg ibland till att en dietist hade satt ihop en bra och näringsrik meny med flera rätter 

som personalen fick dagligen.  

Något som också kunde kopplas till fysisk hälsa är massage, det förekom allt från att 

företagen arbetade effektivt med detta och gav personalen gratis massage varje vecka, till 

bidrag i form av pengar för att besöka massör, kiropraktor eller liknande. Vissa arbetsplatser 

där personalen tillbringar mycket tid framför datorer gav bidrag till sin personal så att de kan 

få köpa terminalglasögon för att undvika problem med ögonen.  

-  Arbetsmiljö 

Flexibel arbetstid betyder att personalen i stort sett får arbeta vilka tider de vill på dygnet, det 

som passar person från person bäst helt enkelt. Det fanns även möjligheter att de kunde få 

arbeta hemifrån om de så önskade och om det fanns passande arbetsuppgifter för detta.  
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Skyddsombud finns på alla arbetsplatser och välarbetade handlingsplaner också. 

Kontinuerliga skyddsronder för att kolla hur arbetsmiljön ser ut och vad ledarna kunde göra 

för att förbättra den. Det kunde vara att företaget/organisationen ger personalen bra skor och 

kläder att arbeta i, höj och sänkbara bord, ser över ergonomi och eventuella risker.  

Ibland kunde personalen vara tvungen att arbeta på resande fot och då såg företagen till att det 

fanns en viss standard på boenden och hotell som personalen skulle övernatta på.  

Även när det gällde arbetsmiljön fanns det personalansvariga och även arbetsmiljöansvariga 

som hade ansvaret för att se till att personalen hade en så god arbetsmiljö som möjligt. Det 

fanns även hälsoinspiratörer som skulle inspirera personalen till att tänka och leva hälsosamt 

och ta ansvaret för att se till att personalen hade det bra i alla avseenden.  

5.6 Anser du att du har tillräckliga kunskaper om det hälsofrämjande 

arbetet eller är det något du skulle vilja lära dig mer om? 

”Det vill jag nog ändå påstå att jag har, jag har aldrig blivit utbildad i det men eftersom jag 

har idrottat själv så vet jag hur viktigt det är för kroppen att man tränar och så vidare. Men 

visst skulle man behöva lära sig mer.” 

”Det är aldrig fel att lära sig mer, man blir aldrig fullärd!” 

”Jag skulle säga att jag har det eftersom jag arbetat så länge som ledare, fast egentligen har 

jag ingen riktig utbildning inom det området. Det skulle vara bra om man fick lite mer 

kunskap om psykisk hälsa och hur man kan arbeta med det.” 

”Det vore förmätligt av mig att säga att jag skulle ha alla kunskaper inom det, man kan alltid 

lära sig mer!” 

Ledarna ansåg att de inom företagen hade tillräckliga kunskaper om det hälsofrämjande 

arbetet, de hade allt som allt flera olika anställda som tillsammans bidrog till goda resurser 

inom ämnet. Dock såg man ett samband som visade ett behov hos ledarna själva om att de 

gärna skulle vilja lära sig mer om psykosocialhälsa tillexempel depressioner och mental 

ohälsa. Framförallt i förebyggande syfte.   
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De flesta ledarna hade lång erfarenhet i egenskap av ledare och därav varit tvungna att på så 

sätt lära sig att hantera olika situationer. De ansåg därefter att de saknade utbildning i 

hälsofrämjande arbete eller hälsa överlag.  

Ledarna hade mer eller mindre erfarenheter om olika delar beroende på vad de har arbetet 

med och stött på under sina år som ledare, men man såg ett mönster som visade att ledarna 

alltid tyckte att det var lärorikt och kul att lära sig mer och att ledarna alltid kunde förbättra 

sitt arbete på olika sätt.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studien är tidsbegränsad därav har inte fler än fem personer intervjuats, vilket leder till att 

man fått ett tunnare material. I projektplanen som forskaren skrev innan arbetet med c-

uppsatsen började bestämde forskaren sig för att intervjua fyra olika ledare, men det blev 

totalt fem ledare innan man var färdig. Detta berodde på att forskaren ansåg att det fanns mer 

att hämta på ett av företagen, så för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valde 

forskaren att ta kontakt med en till ledare på ett av företagen. 

För att hålla en så hög reliabilitet som möjligt inom den kvalitativa forskningen bör man som 

forskare inte ställa ledande frågor under intervjun som kan påverka deltagarens svar på frågan 

(Brinkmann & Kvale, 2009:262-263). I den här studien har man inte ställt ledande frågor 

under intervjuerna. Men det är ändå svårt att i kvalitativa studier bedöma studiens reliabilitet, 

eftersom det är svårt att generalisera kvalitativa studier.  

Brinkmann & Kvale diskuterar huruvida man måste kunna generalisera studien eller inte. 

Vanlig kritik är att kvalitativa studier har för få deltagare för att kunna generaliseras, detta 

bygger på att vetenskaplig kunskap ska vara giltig för alla människor, tider och platser, från 

evighet till evighet, vilket inte alla håller med om (Brinkmann & Kvale, 2009:280).  

Det negativa med en kvalitativ forskningsintervju är att den inte är generaliserbar eftersom det 

ofta finns för få intervjupersoner med i studien (Brinkmann & Kvale, 2009:184). Brinkmann 

& Kvale skriver att i kvalitativa studier beror metoden på studiens syfte. Man ska intervjua så 

många personer som man behöver för att få fram den information man söker efter. Avgörande 
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kan ju också vara tiden som man har på sig att genomföra studien (Brinkmann & Kvale, 

2009:129-130).  

Eftersom det är forskaren som själv har transkriberat och analyserat materialet stärks studiens 

och analysmaterialets validitet. Som Malterud (2009:80-81) skriver så kan materialet ha 

färgats av forskaren under studiens gång, detta har forskaren haft i åtanke, men visst finns det 

en möjlighet att materialet ändå kan vara färgat, fastän man tagit hänsyn och uppmärksammat 

detta. På så sätt kan man spekulera om forskarens roll kan ha påverkat studiens resultat.  

Alla intervjuer gick inte till på exakt samma sätt utan en av intervjupersonerna intervjuades 

via telefon. Men detta påverkar troligen inte resultatet eftersom analysen av materialet kunde 

ske på samma sätt eftersom man även bandat denna intervju på samma sätt som de övriga 

intervjuerna.  

Innan intervjuerna med deltagarna skedde så gjordes två provintervjuer med två utomstående 

parter för att vara mer förberedd inför de riktiga intervjuerna. Exempelvis så formulerades 

några frågor om för att inte vara allför formella utan mer öppna för en diskussion.  

Foskaren anser att man har studerat det man hade för avsikt att studera i studien, vilket också 

höjer studiens validitet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Forskarens förförståelse stämde till en viss del, det som inte stämde var att så många arbetar 

med hälsofrämjande arbete och att ledarna själva verkligen tycker att detta är viktigt och vill 

att deras personal ska må så bra som möjligt. Och även att ledarna ser att detta har betydelse 

för organisationen i sig också. Vilket kändes som ett viktigt resultat.  

Förförståelsen som stämde var att det är väldigt individuellt hur ledarna prioriterar sitt 

hälsofrämjande arbete och hur pass stort ansvar ledarna själv anser att de har över sin personal 

och deras välbefinnande. Ibland anser ledarna att det är upp till personalen själva att ta sitt 

ansvar över sin hälsa, och ibland anser de att företaget/organisationen bär det största ansvaret.  

Hälsofrämjande arbete är ett diffust begrepp som kan betyda olika saker, vilket denna studie 

stärker. Det finns inte ett enhetligt och kort svar på hur man uppfattar hälsofrämjande arbete. 

Det kan vara det att begreppet är för stort för att inrymma en kort förklaring eller är det helt 

enkelt ett allt för nytt begrepp för att det ska ha kunnat integreras hos alla.  
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Resultatet visar att det hälsofrämjande arbetet ledarna bedriver i organisationerna/företagen 

styrs av deras egna uppfattningar kring ämnet.  

Resurser kan vara ett dilemma, ledarna sitter ofta i ledningsmöten och deras huvudsakliga 

uppgifter är att hålla organisationen flytande, det känns ganska självklart när man hör det att 

det hälsofrämjande arbetet inte är prioritet ett. Men ser man det ur ett långsiktigt perspektiv 

och tänker på personalens bästa och även organisationens borde ledarna prioritera upp det 

hälsofrämjande arbetet på en högre nivå i alla organisationerna.  

Studien visar att ledarna uppfyller flera av de faktorer som man i Luxemburgdeklarationen 

anser ska förbättra medarbetarnas hälsa. Till exempel att ledarna ser sina anställda som en 

nödvändig faktor för framgång istället för en kostnad för organisationen/företaget, att de låter 

sin personal delta i det hälsofrämjande arbetet och att de ger sin personal motivation och 

ansvar. Organisationsprinciper som ger personalen en balans mellan krav, kontroll och stöd 

finns också med i företagen/organisationerna. Det kan vara att man inte har för mycket krav 

från arbetet, att man har en känsla av kontroll över sitt arbete och att man kan påverka sin 

arbetssituation, och att man har ett socialt stöd. De faktorer som ibland saknas och som 

ledarna bör arbeta mer med är en personalpolicy som aktivt integrerar frågor som anknyter till 

hälsofrämjande åtgärder och en integrerad hälsoorganisation (Se Luxemburgdeklarationen, 

2007).  

Ett företag som arbetar med hälsofrämjande arbete och tar hand om sin personal skapar sig ett 

gott rykte, vissa företag bygger hela sin image på att vara ett gott föredöme och visa för alla 

hur mån de är om sin personal. På så sätt har företaget lättare att skaffa sig en kompetent och 

duktig personal.  

Studien visar att ledarna verkar uppfylla FHI:s folkhälsomål ”Hälsa i arbetslivet”, där alla ska 

ha förutsättningar att fungera och må bra på arbetsplatsen, ha en säker arbetsmiljö och att man 

behöver må bra både psykiskt och fysiskt. (FHI, 2010:14-15). Alla dessa delar arbetar ledarna 

med i sina företag och organisationer.  

Anderzén & Ametz (2005) skriver att för att kunna förbättra produktiviteten på ett företag 

utan att orsaka ohälsosam stress, utbrändhet och sjukfrånvaro behöver ledningen överväga 

psykosociala insatser tillsammans med traditionella interventioner. (Ingrid, Anderzén & Bengt 

Ametz, 2005:681). 
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Detta förekommer också bland ledarna i denna studie, för att undvika exempelvis stress tar 

företagen in psykosociala insatser som kan vara stöd i form av kurator eller psykolog 

samtidigt som de ser över arbetsmiljön och ergonomin på arbetsplatsen. Det man kan se i den 

här studien är att ledarna skulle kunna arbeta ännu mer främjande, till exempel sätta in 

resurser i företaget/organisationen innan det händer något, innan skadan redan är skedd. Ofta 

sätter företagen in insatserna för sent efter att någon har blivit sjuk eller redan har skadat sig.  

Nyberg (2009:81-85) skriver att ett hälsofrämjande ledarskap är att ge medarbetarna 

förutsättningar, uppmuntra medarbetarna till att delta i utvecklingen av arbetsplatsen, vara 

rättvis, inspirera och ge stöd till medarbetarna (Nyberg, 2009:81-85).  

I denna studie framkommer det att vissa av ledarna arbetar på det här sättet. Ledarna berättar 

att det är viktigt att ge medarbetarna bra förutsättningar och att uppmuntra medarbetarna. 

Ledarna beskriver också att det är betydelsefullt att medarbetarna känner att de får stöd i 

organisationen.  

6.3 Betydelse för folkhälsovetenskapen  

Min studie kan poängtera att även om man i stor omfattning arbetar med hälsofrämjande 

arbete idag så prioriteras det arbetet tyvärr bort. Ofta på grund av rent ekonomiska och 

affärsmässiga beslut, Detta visar på att frågor av denna karaktär bör få en större tyngd högre 

upp på ledningens agendor. Det är de högsta ledarna som måste visa vägen och tydliggöra att 

de prioriterar det hälsofrämjande arbetet. Det är trots allt de som har makten att förändra det 

hälsofrämjande arbetet på våra arbetsplatser.  

6.4 Obesvarade frågor & framtida forskning  

Det skulle vara intressant att göra om den här studien med ett större urval och med deltagare 

över hela Sverige, för att kunna generalisera och eventuellt se skillnader mellan mindre och 

större företag, städer, kanske även kön och ålder på ledarna visar sig ha betydelse. Och ta reda 

på om ledares uppfattningar om det hälsofrämjande arbetet stämmer överens med personalens 

upplevelser av det hälsofrämjande arbetet.  
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7. Slutsats 

- Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete inom deras företag/organisation handlar om 

att personalen ska må bra och trivas på sin arbetsplats. 

- Som ledare arbetar man idag med hälsofrämjande arbete i företaget/organisationen, men inte 

i den utsträckning man skulle vilja arbeta.   

- Man arbetar lite olika med hälsofrämjande arbete på de olika företagen/organisationerna, 

men gemensamt är att man arbetar med, fysisk hälsa, psykisk hälsa och arbetsmiljö.  

- Ledarna anser sig till viss del ha tillräcklig kunskap inom området hälsofrämjande arbete, 

men skulle gärna lära sig mer, framförallt om psykosociala problem. 

- Ledarnas uppfattningar om hälsofrämjande arbete styr hur organisationen/företaget arbetar 

med det hälsofrämjande arbetet.   

Det finns ingen klar definition av begreppet hälsofrämjande arbete, utan det tolkas olika från 

person till person. Hälsofrämjande arbete är inte enbart fysisk aktivitet och det är inte heller 

enbart ergonomi, det innehåller en rad olika faktorer som alla påverkar vår hälsa.  

Ledarna uppfattar begreppet hälsofrämjande arbete på olika sätt och har ingen utbildning 

inom området, denna studie visar att man borde implementera det i exempelvis 

ledarskapsutbildningar. Eftersom ledaren har en så stor roll i det hälsofrämjande arbetet på 

arbetsplatsen borde ledaren själva ha någon form av utbildning inom detta område.  

Man kan aldrig arbeta för mycket med hälsa fram för allt inte med det hälsofrämjande arbetet. 

I och med att man arbetar hälsofrämjande kan man bland annat undvika ohälsa som skapar 

stora kostnader för organisationerna. Det krävs ett fortsatt arbete, även om många företag har 

kommit långt kan man sänka kostnaderna och öka personalens välbefinnande ännu mer.  

8. Tack 

Till sist vill jag tacka alla mina deltagare som utan att tveka gav mig både av sin tid och sina 

tankar och åsikter kring deras hälsofrämjande arbete, och visade mig runt på sina företag och 

organisationer. Jag hoppas att denna läsning har inspirerat några av dagens ledare kring det 

hälsofrämjande arbetet.  



22 
 

9. Referenser 

Ahlborg, Gunnar., Hultberg, Annmarie., Johansson, Ekhult, Pia., Skagert, Katrin. (2010). 

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. ISM-rapport 9. Göteborg: 

Stressmedicin.  

Anderzén, Ingrid & Ametz, Bengt. (2005). The impact of a prospective survey-based 

workplace intervention program on employee health, biologic stress markers and 

organizational productivity. Issue 7, volume 47. Journal of occupational & environmental 

medicine. 

Angelöw, Bosse. (2002). Friskare arbetsplatser, att utveckla en attraktiv, hälsosam och 

välfungerande arbetsplats. Studentlitteratur: Lund.  

Brinkmann, Svend & Kvale , Steinar. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Studentlitteratur:Lund. (Andra upplagan).  

Bryman, Alan. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB:Malmö.  

Försäkringskassan. (2010). Socialförsäkringen i siffror. Försäkringskassan: Stockholm.  

Hanson, Anders. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Studentlitteratur: Malmö.  

Malterud, Kirsti. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Studentlitteratur:Lund.  

Northouse, Peter. (2004). Leadership Theory and Practice. Sage publicatons. (Fjärde 

upplagan).  

Nyberg, Anna. (2009). The impact of managerial leadership on stress and health among 

employees. Karolinska institutet, Stockholm.  

Källestål, Carina., Bjurvald, Mats., Menckel, Ewa., Schaerström, Anders., Schelp, Lothar & 

Unge, Cecilia. (2004). Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser, effekter av interventioner 

refererade i systematiska kunskapsöversikter och i svenska rapporter. Statens 

folkhälsoinstitut: Stockholm.  

Luxemburgdeklarationen. (2007). On workplace health promotion in the European union.  



23 
 

Regeringskansliet (2010). Arbetsmarknadsdepartementet. Senast uppdaterad 23/09/2010. 

Stockholm. 

Statens folkhälsoinstitut: Prevent. (2001). Hälsofrämjande som affärsstrategi, fakta och 

argument. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

Statens folkhälsoinstitut. (2004) Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

Statens folkhälsoinstitut. (2010). Hälsa i arbetslivet. Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk 

rapport 2010. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.  

World health organisation. (2009). Milestones in health promotion, statements from global 

conferences. Hämtat den 21 april 2011. 

http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf


24 
 

10. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledning: 

Block 1 Bakgrundsinformation: 

1. Kön 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för yrkestitel? 

4. Hur länge har du arbetat som ledare? 

5. Kan du berätta vad du har för arbetsuppgifter och ansvar? 

Block 2 Uppfattningar om hälsofrämjande arbete: 

6. Vad betyder hälsofrämjande arbete för dig? 

7. Hur viktigt tycker du att det är med hälsofrämjande arbete? Berätta mer? 

8. Anser du att du har tillräcklig kunskap om hälsofrämjande arbete eller skulle du vilja lära 

dig mer? 

Block 3 Hur arbetar man med hälsofrämjande arbete? 

9. Vill du berätta hur ni arbetar med hälsofrämjande arbete? Vad använder ni för metoder? 

10. Hur visar ledningen att man tycker att det här är viktigt? 

12. Vill du berätta hur det går till om ni märker att någon i personalen mår dåligt? 

13. Är det något du vill förändra med det hälsofrämjande arbetet ni har idag? 

14. Jag har nu inga fler frågor, är det något som du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 

Tips: 
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Hur tänker ni då? 

Vill du utveckla det? 

Berätta gärna mer? 

Kan du ge några exempel? 

 


