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Abstrakt 
 

Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka vad cheferna vid ett multinationellt 

företag med flera kontor i Sverige har för syn på hälsofrämjande ledarskap på 

arbetsplatsen.  

Metod: En kvalitativ enkätstudie genomfördes genom att en enkät skickades ut till 

totalt 32 chefer på ett stort företag. Enkäten bestod av fyra öppna frågor och de 

insamlade svaren analyserades sedan genom en innehållsanalys med utvalda kategorier.  

Resultat: Resultatet visade att ett flertal av cheferna delade samma synsätt om vad ett 

hälsofrämjande ledarskap är. De hade ett salutogent synsätt och var medvetna om att 

helheten påverkar hälsan och att de som förebilder kan påverka medarbetarnas hälsa. 

Konklusion: Här diskuterades resultatet mot tidigare forskning, vilket tydde på likheter 

mellan chefernas uppfattningar och den tidigare forskningen. Hälsofrämjande insatser 

på arbetsplatser har visat positiva resultat för medarbetarnas hälsa, vilket cheferna också 

bekräftade och menade att deras roll som chef kan vara avgörande för hälsan på 

arbetsplatsen.  

 

Nyckelord: hälsofrämjande ledarskap, hälsofrämjande arbetsplats, hälsa, ledarskap, 

chefskap, medarbetare 
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1 Bakgrund 
Enligt Aronsson et al. (2012) kan ledarens handlingar och beslut påverka de anställdas 

prestation, organisationens resultat, sjukfrånvaro, stressnivå och deras välbefinnande. 

Tidigare fokuserade forskningen främst på negativa effekter och dåligt ledarskap, men 

senare tids studier har kunnat visa positiva effekter av ledares agerande. Utifrån det här 

har det blivit mer relevant och av stor vikt att diskutera hur ledarskap kan bli mer 

hälsofrämjande (Aronsson et al., 2012). Vi anser att ledarskapet, eller chefskapet som 

vårt arbete valt att fokusera på, har en viktig roll för att främja hälsan på en arbetsplats. 

Den kan främjas genom att det bedrivs hälsofrämjande insatser och aktiviteter. 

Begreppen hälsa, ledarskap och chefskap är viktiga delar inom ett hälsofrämjande 

ledarskap och därför har vi valt att definiera dessa begrepp nedan.  

 

1.1 Hälsa 

Det finns flera definitioner av hälsa och här nedan följer några: 

Världshälsoorganisationen, WHO (World Health Organisation) definierar hälsa så här: 

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

blott frånvaro från sjukdom och handikapp” (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Dellve, 

Skagert, Eriksson och Eklöf (2008) är en vanlig definition av hälsa frånvaro av sjukdom 

och en känsla av välbefinnande. En annan definition av hälsa är att må bra, att ha 

tillräckligt med resurser för att klara av de krav som ställs i vardagen och att kunna 

förverkliga sina personliga mål (Dellve et al., 2008).  

 

De flesta ser nog hälsa som mer än bara frånvaro av sjukdom, menar Menckel och 

Österblom (2000). Författarna poängterar att flertalet ordböcker definierar hälsa som 

“friskhet, kondition, sundhet, vigör och välbefinnande”. Välbefinnande definieras i sin 

tur som “en känsla av att må bra”. Med hälsa åsyftas såväl mental, emotionell, social 

som spirituell hälsa. Det går även att prata om samhällets hälsa, alltså att ingen kan må 

bra och ha hälsa om inte samhället kan förse invånarna med resurser för de 

grundläggande behoven och skydda mot förtryck, krig etcetera. Enligt Menckel och 

Österblom (2000) finns det en del kritiska synpunkter på olika definitioner av hälsa. 

Den kritik som riktats mot WHO:s definition handlar främst om att den är för 

ouppnåelig, vilket leder till att det blir svårt att definiera och mäta hälsa. En anledning 

till att det kan vara svårt att definiera hälsa hänger samman med förhållandet mellan 
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hälsa och sjukdom. Hälsa är inte ett statiskt tillstånd, men det betraktas ofta som att 

individen antingen är frisk eller sjuk. Detta är ett begränsat sätt att se på hälsobegreppet 

eftersom hälsa rymmer flera dimensioner än just det kroppsliga. En annan dimension är 

den upplevda (själsliga) dimensionen, vilket illustreras här nedan av Tibblins 

hälsokoordinator (se figur 1).  

 

 

Figur 1. Denna modell visar att hälsa och sjukdom ses som två olika dimensioner, och 

den visar att exempelvis två individer med samma sjukdom kan uppleva olika grad av 

egenupplevd hälsa eller välbefinnande (Menckel & Österblom, 2000, s. 19).  

 

1.2 Ledarskap 

Enligt Eriksson (2012) forskas det mycket om ledarskap, men det finns ingen entydig 

definition av begreppet. Organisationen Ledarna definierar ledarskap likt följande: 

"Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm 

sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar 

andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare". Enligt 

Aronsson et al. (2012) är ledarskap inte beroende av position utan det grundar sig i 

förtroende och relationer. Ledarskapet handlar om att kunna påverka andra och att 

kunna möjliggöra för andra att bidra till arbetsenhetens och organisationens mål. 

Eriksson (2012) menar att i allt ledarskap är det bra att ha sin egen person som 

utgångspunkt. Ledaren styr och bidrar till engagemang och motivation hos sina 

medarbetare genom sitt eget beteende och sitt eget sätt att kommunicera. Forskning har 

påvisat att ledarens personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt 

ge feedback på arbetsprestationer spelar en viktig roll för ett framgångsrikt ledarskap 

(Eriksson, 2012). 

 

Utformningen av ledarskapet menar Angelöw (2002) spelar en viktig roll i skapandet av 

friskare arbetsplatser. Organisationen har ett ansvar vad gäller att skapa förutsättningar 
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för att ett konstruktivt ledarskap ska kunna äga rum. Vid ett konstruktivt ledarskap 

handlar det om att arbeta med och främja de anställdas hälsa och välbefinnande. Detta 

ledarskap bygger på några grundläggande komponenter som exempelvis delaktighet, att 

vara uppmuntrande och stödjande samt att inse vikten av att agera god förebild 

(Angelöw, 2002). 

 

1.3 Chefskap 

Eriksson (2012) menar att det kan råda en viss begreppsförvirring kring begreppen 

ledare och chef. Att vara chef innebär mer än en yrkesroll. Det är en formell position 

och cheferna har makten och ansvaret för att uppnå resultat tillsammans med sina 

medarbetare. Ledarskapet är en relation där syftet är att vinna sina medarbetares 

förtroende. Chefskap är en position och ledarskap en relation. Som chef är det bra att 

kunna vara både chef och ledare (Eriksson, 2012). Enligt Sandahl, Falkenström och von 

Knorring (2011) är kärnan i chefers ledarskap att handskas med de känslor som uppstår 

i arbetet och i insikten om den utsatthet, det beroende och det ansvar chefsrollen för 

med sig. Som chef utsätts man ständigt för känslomässigt utmanade situationer och ens 

omdöme, sociala förmåga och motivation sätts kontinuerligt på prov. Som chef, särskilt 

på högre nivå, finns möjlighet och makt att påverka organisationen och de anställda. 

Beslut som chefer fattar kan få konsekvenser för de anställda både på kort och lång sikt. 

Detta kan även gälla beslut som chefer inte tagit (Sandahl et al., 2011).  

 

1.4 Hälsofrämjande ledarskap 

Hälsofrämjande ledarskap definieras enligt Eriksson (2011) som “ett ledarskap som 

arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur”. Arbetsplatskulturen består av 

värderingar som inspirerar och motiverar de anställda att vara med i utvecklingen mot 

en hälsofrämjande arbetsplats. Ett hälsofrämjande ledarskap kan även ses som en 

betydelsefull del av den organisatoriska kapaciteten för att främja hälsa, alltså att 

ledarens kunskaper och förmågor bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats. Det är, 

utifrån det, viktigt med ledarskapsengagemang i den systematiska utvecklingen, både 

gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön (Eriksson, 2011). 
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Enligt Eriksson, Axelsson och Bihari-Axelsson (2010) är arbetsplatsen en av de 

viktigaste arenorna för att främja hälsa hos individer, och ledarskapet på arbetsplatsen 

har stor betydelse för om arbetsplatsen är hälsofrämjande eller inte. Milner et al. (2013) 

menar att ledarnas sätt att visa sitt stöd gentemot de anställda har stor betydelse för om 

arbetsplatsen är hälsofrämjande eller inte. Stödet har även en stor betydelse för de 

anställdas välbefinnande (Milner et al., 2013). Ledarna har en viktig uppgift inom en 

organisation, nämligen att skapa en balanserad stressnivå, som varken är för hög eller 

för låg. Det handlar om att få en bra nivå för att kunna uppnå en hälsosam och produktiv 

arbetsplats (Anderzén och Arnetz, 2005). 

 

2 Tidigare forskning 
Nedan finns tidigare forskning som behandlar hälsofrämjande ledarskap, olika 

ledarskapsstilar, hälsofrämjande arbetsplats, vilka sedan följs av medarbetarnas hälsa 

samt (o)hälsans möjliga inflytande. 

 

2.1 Hälsofrämjande ledarskap 

Hälsofrämjande ledarskap definieras som “ett ledarskap som arbetar för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplatskultur” (Eriksson, 2011). Enligt Ljungblad, Granström, 

Dellve och Åkerlind (2014) har arbetsgivare med ett bättre ledarskap oftare personal 

med bättre hälsa, vilket i sig också ger lägre registrerad sjukfrånvaro. Detta ledarskap 

bygger på faktorer som medbestämmande, feedback, kompetensutveckling och ett bättre 

socialt klimat i arbetsgruppen. Ett mer stöttande ledarskap har kunnat kopplas till en 

lägre nivå av rollkonflikter, vilket resulterat i ett bättre socialt klimat, bättre hälsa samt 

lägre sjukfrånvaro. Ett ledarskap som inte är stödjande har däremot kopplats till oklara 

arbetsroller, rollkonflikter samt dålig hälsa och försämrad sjukfrånvaro. Stödet från 

närmaste chef är viktigt för att bevara hälsan (Ljungblad et al., 2014).  

 

Dilschmann (2005) menar att både ledarskapet och medarbetare bidrar till och utgör en 

del av kulturen och strukturen i en organisation. Dock är det främst chefer som har 

störst möjlighet att påverka och skapa förändring. Dilschmann (2005) anger att det är 

den närmsta chefen som har inverkan på individen, det vill säga om individen känner 

omtanke och stöd från sin chef, vilket Ljungblad et al. (2014) också poängterade. 
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Idag står organisationer inför krav på förändringar och öppenhet samt anpassning av 

interna strukturer, vilket i sig kräver en viss typ av ledarskap. Det behov som finns av 

att mobilisera de mänskliga resurserna i organisationer kräver också en viss typ av 

ledarskap, vilken kan motivera människor, utveckla mänskliga resurser samt hantera de 

processer som rör kreativitet (Arvonen & Pettersson, 1999). Ljungblad et al. (2014) 

menar att utvecklingen av ledarskap är ett effektivt sätt att påverka de anställdas hälsa, 

vilket i sin tur kan påverka lönsamheten. 

 

Enligt Larsson, Vinberg och Wiklund (2007) har Sverige, det senaste decenniet, haft en 

ökning av sjukfrånvaro och stressrelaterade hälsoproblem. Även de psykosociala 

arbetsförhållandena har blivit sämre. Flera forskare har betonat att ledarskap med fokus 

på utveckling av mänskliga resurser är en nödvändig komponent för organisatorisk 

framgång. Ledarskapsvärderingar är en av de viktigaste och mest förklarande faktorerna 

när det gäller hälsa, välmående och kvalitet på en arbetsplats. Med detta i åtanke, borde 

vidare studier göras inom området (Larsson et al., 2007). Precis som ovanstående 

författare poängterat är ledarskapsvärderingar av stor vikt (Larsson, Landstad & 

Vinberg, 2009).  

 

2.2 Olika ledarskapsstilar 

Arvonen och Pettersson (1999) menar att ledarskapsbeteendet är en avgörande faktor till 

förändringar i organisationen. Genom olika typer av beteenden kan organisatoriska 

resultat påverkas på olika sätt. Författarna menar att det finns ett grundläggande 

antagande att en ledare som är inriktad på både relationer och uppgifter är effektiva. En 

typ av ledarskapsstil där intresset är högt för både produktionen och människorna sägs 

vara ett effektivt beteende gällande hantering av alla typer av situationer. Denna typ av 

ledarskap kallas “team management” (Arvonen & Pettersson, 1999). 

 

Nyberg, Westerlund, Magnusson-Hansson och Theorell (2008) gjorde en enkätstudie i 

syfte att undersöka sambandet mellan ledarskapet och medarbetares sjukfrånvaro och -

närvaro. Det visade sig att ledaregenskaper som inspiration, tillförlitlighet, 

kommunikation och auktoritet inverkar på medarbetarnas sjukfrånvaro. En ledare som 

är inspirerande har medarbetare med färre korttidssjukfrånvarodagar, vilket kan bero på 
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att medarbetarna känner sig behövda och att arbetet har en större mening. Medarbetare 

som hade en ledare som frekvent visade integritet i form av ärlighet, tillit och rättvisa 

hade färre frånvarotillfällen än andra medarbetare. Det resultat denna studie visar är 

främst att ledarskapets styrning påverkar medarbetarnas sjukfrånvaro och -närvaro 

(Nyberg et al., 2008).  

 

Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg och Jensen (2009) menar att ledarskapet är en 

viktig faktor som har inverkan på medarbetares hälsa samt att det finns en tydlig 

koppling mellan medarbetares hälsa och ledarskapsstilar. Dellve, Skagert och 

Vilhelmsson (2007) poängterar att olika ledarskapsstilar har visat sig haft en positiv 

inverkan på medarbetarnas välmående. Ledarna kan agera både på ett direkt sätt (i form 

av att ta snabba beslut för att minska exempelvis arbetsbelastningen) eller på ett indirekt 

sätt (i form av att hantera villkoren under en längre period för att förbättra exempelvis 

arbetsbelastningen) för att påverka arbetsförhållandena på arbetsplatsen (Dellve et al., 

2007). 

 

Angelöw (2002) hävdar att en stark förebild har stor inverkan på personers handlande. 

En förebild som agerar genom auktoritet kan ha en stark påverkan på personers 

handlingsförmåga. Genom att exempelvis påstå att något är omöjligt kan ledaren ha en 

förlamande effekt på personer. Däremot sporrar och inspirerar en positiv förebild, vilket 

skapar möjligheter istället för omöjligheter. Det är viktigt att någon tar täten och visar 

att det är möjligt (Angelöw, 2002). 

 

2.3 Hälsofrämjande arbetsplats 

Folkhälsomyndigheten (2014) menar att utgångspunkten för en hälsosam arbetsplats är 

att kraven i arbetslivet ska balanseras mot människors möjligheter att kunna fungera och 

må bra under hela sitt arbetsliv. Människors verksamhet i arbetslivet ska kunna 

kombineras med familjeliv och fritid på ett hälsofrämjande sätt. Enligt Arbetsmiljölagen 

(SFS 1977: 1160) har arbetsgivaren ett stort ansvar i det avseendet. Arbetsgivaren ska 

eftersträva ett arbete som kännetecknar en säker och trygg miljö, fysiskt såväl som 

psykiskt och socialt. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är grundvillkoren att ha 

kontroll, möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt eget arbete och hur det ska 

utföras samt att kunna påverka arbetstakt och arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga. 
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Att bli sedd, att vara någon som räknas med samt ha chans till utvecklingsmöjligheter i 

arbete är andra faktorer som är av stor vikt. Det räcker inte att bara förebygga ohälsa 

utan det behövs också insatser för att främja hälsa i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Begreppet hälsofrämjande arbetsplatser står för arbetsplatser som dels inte 

producerar ohälsa och dels är arena för hälsofrämjande synsätt och aktiviteter i vid 

mening. I ett folkhälsoperspektiv borde det inte endast strävas efter hälsofrämjande 

arbetsplatser utan även efter ett hälsofrämjande arbetsliv (Folkhälsomyndigheten, 2013).  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets (AFS 2015:4) föreskrift som trädde i kraft 31 mars 2016 ska 

arbetsgivaren främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska se till att de 

arbetsuppgifter och befogenheter som arbetstagarna blir tilldelade inte orsakar 

ohälsosam arbetsbelastning, vilket innebär att resurserna ska anpassas till kraven i 

arbetet. Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskap om hur de kan 

förebygga och hantera arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. Ett sätt för 

arbetsgivaren att tillföra dessa kunskaper till chefer och ledare är genom utbildning 

(AFS 2015:4). 

 

Enligt Wilson, Dejoy, Vandenberg, Richardson och McGrath (2004) kännetecknas en 

frisk organisation av avsiktliga, systematiska och samarbetsvilliga försök att nå 

välbefinnande och produktivitet hos de anställda. För att bygga en frisk organisation 

menar Wilson et al. (2004) att organisationen bör tillhandahålla väl utformade och 

meningsfulla arbeten, en stöttande social arbetsmiljö samt att möjliggöra ett förbättrat 

arbetsliv. Menckel och Österblom (2000) menar att det finns tre nyckelord som är 

viktiga för att skapa hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. De tre nyckelorden är 

ledarskap, resurser och egen kraft. Det är viktigt att det finns ett ledarskap som inte bara 

välvilligt pratar om vikten av en god hälsa utan också ett ledarskap som arbetar för att 

målet ska vara en god hälsa. För att nå dit krävs det resurser. Det viktigaste är att 

människor sätter in sin egen kraft, mobiliserar sina egna resurser, vågar och erbjuds vara 

delaktiga och engagerade, samt att de vågar satsa och starta processer (Menckel & 

Österblom, 2000).  

 

Genom att kunna påvisa att det finns en koppling mellan friska organisationer och 

ekonomisk framgång skulle fler kunna argumentera för att investera i friskare 
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arbetsplatser (Wilson et al., 2004). De åtgärder en organisation vidtar sägs vara av stor 

vikt vid skapandet och bibehållandet av en hälsosam organisation. För att skapa 

förändring i en organisation måste flera faktorer påverkas, vilket betyder att det inte 

räcker med att förändra arbetsmiljön eller öka medarbetarnas löner utan det krävs ett 

helhetstänk (Wilson et al., 2004). 

 

2.4 Medarbetarnas hälsa 

Det finns ett flertal faktorer som kan kopplas till medarbetares hälsa. Organisationens 

engagemang sägs vara en av de faktorer som påverkar positivt genom att bidra till 

mentalt och fysiskt välmående (Lohela et al., 2009). Medarbetares hälsa kan påverkas 

av dels individuellt beteende men också av arbetsmiljön. För att främja hälsan hos 

medarbetarna kan chefer erbjuda olika hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder men 

också skapa en välfungerande organisation som prioriterar produktivitet, välbefinnande 

och hälsa (Ljungbland et al., 2014). 

 

Enligt Hansen, Byrne och Kiersch (2014) finns det en koppling mellan en medarbetares 

engagemang och en medarbetares välmående på arbetet. De menar att en medarbetare 

som är engagerad är både psykiskt och fysiskt hälsosammare än en medarbetare som 

inte är det. Medarbetare som visar på högre nivå av engagemang visar sig vara mer nöjd 

med sitt arbete och väljer därför att stanna kvar i det. Författarna menar att en viss typ 

av ledarskap kan uppmuntra till detta engagemang, vilket i denna studie handlar om ett 

mellanmänskligt ledarskap. Detta ledarskap handlar om en tillämpning av ett 

föränderligt, stödjande och bemyndigande ledarskap som tillsammans med ett 

relationsbaserat ledarskap bildar detta mellanmänskliga ledarskap. Engagerade 

medarbetare tycker om sitt arbete och känner sig som en viktig del i organisationen 

(Hansen et al., 2014). 

 

Dellve et al. (2008) menar att ledarskapet har stor inverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön och även på medarbetarnas hälsa, engagemang och arbetstillfredsställelse. 

Ledarna och medarbetarna är beroende av varandra eftersom de tillsammans skapar ett 

hälsofrämjande klimat på arbetsplatsen. Det går inte att utveckla ”det goda ledarskapet” 

utan att också utveckla ”det goda medarbetarskapet” och vice versa. De insatser som 

görs för att utveckla ledare och medarbetare måste genomföras gemensamt. På de 
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arbetsplatser där ledare såg medarbetare som en resurs för utvecklingsarbetet blev 

medarbetarskapet, i form av engagemang och arbetstillfredsställelse, starkare. Om en 

ledare har god framförhållning och tydliga handlingsstrategier som kan få medarbetare 

att utföra sitt arbete bättre ökar även medarbetarnas arbetstillfredsställelse (Dellve et al., 

2008).  

 

Genom högre prestationsnivåer kan företagen nå högre produktivitet och högre vinster, 

poängterar Boles, Pelletier och Lynch (2004), men det krävs att medarbetarnas hälsa är 

god. Vid en positiv trend av hälsan kan vinster göras i form av förbättrad kvalitet på 

varor och tjänster, större kreativitet och innovation, förbättrad motståndskraft samt ökad 

intellektuell kapacitet (Boles et al., 2004).   

 

Enligt Dilschmann (2005) upplever medarbetare mindre stress i arbetet om de har högre 

grad av delaktighet och kontroll. Medarbetare som har kontroll över sin arbetssituation 

har visat på lägre stressnivå. Författaren drar slutsatsen att det är främst cheferna som 

har ansvar och kan skapa möjligheter för medarbetare att få kontroll över sin 

arbetssituation. 

 

2.4.1 Krav-kontrollmodellen 

Vad som påverkar känslan av stress brukar förklaras med Karaseks och Theorells krav-

kontrollmodell (Prevent, 2016). Aronsson et al. (2012) menar att modellen används för 

att mäta den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen och de två faktorer som 

mäts är krav och kontroll. Med krav åsyftas arbetsbelastning och tidspress. Kontroll 

handlar om beslutsutrymme som möjligheter att utnyttja sin förmåga och kunskap i 

arbetet. Det viktigaste är att det finns en balans mellan krav och kontroll, eftersom för 

höga krav och för lite kontroll kan leda till ökad stress och därmed ohälsa (Aronsson et 

al. 2012). Enligt Stressforskningsinstitutet (2013) finns det fyra olika modellsituationer 

som utgör olika kombinationer av mycket, respektive litet beslutsutrymme (kontroll) 

och höga respektive låga krav. Effekten av psykiska krav påverkas av hur mycket 

beslutsutrymme och hur mycket stöd organisationen ger till de anställda. Den sämsta 

situationen ur hälsans synvinkel är då den “iso-spända” situationen, nämligen ett spänt 

arbete med avsaknad av stöd (se figur 2).   
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Figur 2. Krav- och kontrollmodellen  

(Stressforskningsinstitutets temablad - arbetsorganisation & hälsa. Två modeller för 

psykosocial abetsmiljöforskning. 2013, s. 3) 

      

Prevent (2016) menar att enligt krav-kontrollmodellen går det att klara av högt ställda 

krav om upplevelsen av stöd i beslutsfattande finns. På motsatt sätt kan enkla krav 

skapa stress om situationen inte går att styra och om hjälpen inte finns tillgänglig. En 

bra arbetsplats har skapat en balans där individen har en kravnivå som går att hantera, 

goda möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och en upplevelse av stöd från 

organisationen. 

 

2.4.2 KASAM - känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky var professor och forskare inom medicinsk sociologi men han var 

mest känd för sin teori om känsla av sammanhang, KASAM, som består av tre 

delområden: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (se figur 3) (Hansson, 

2010). Begriplighet syftar på den grad till vilken en individ upplever sig själv och 

omvärlden som begripliga och någorlunda förutsägbara, alternativt oförklarliga och 

slumpmässiga. När svårigheter uppstår kan de upplevas som förvirrande, eller så kan 

det hemska göras förståeligt. Hanterbarhet beskrivs som huruvida en individ upplever 

sig ha tillräckligt med resurser till förfogande för att lösa de problem hen ställs inför. 

Dessa resurser kan vara både sociala, materiella och känslomässiga. Resurserna kan 

komma inifrån men de kan också utgöras av utomstående krafter som vänner, partner, 

släkt eller Gud. Meningsfullhet är känslans motivationskomponent och berör i vilken 

utsträckning världen har mening och betydelse för individen. Kan individen se 

utmaningen och meningen i livets svårigheter, är problemen värda det engagemang som 
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krävs för att lösa dem. Denna komponent är såväl känslomässig som kognitiv 

(Antonovsky, 1991; Nilsson, 2002).  

 

 

Figur 3. KASAM - känsla av sammanhang består av tre delområden, hanterbarhet, 

meningsfullhet och begriplighet (Hansson, 2010, s. 65) 

 

Antonovsky definierade KASAM enligt 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 skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investeringar och engagemang.” (Antonovsky, 1991, s. 41)  

 

Enligt Hansson (2010) undrade Antonovsky inte varför människor blev sjuka och 

mådde dåligt, eftersom han redan visste att det är naturligt att bli sjuk med tanke på de 

påfrestningar människan utsätts för. Han tyckte istället att det var mer intressant att se 

vilka faktorer som påverkade rörelsen i riktning mot bättre hälsa. Han sökte svar på sina 

frågor genom att undersöka människor som haft ett extra tufft liv men ändå behållit 

hälsan och klarat av livet relativt bra. Det Antonovsky kom fram till var att det fanns tre 

kategorier eller områden av förklaringar som dessa människor berättade om, och det 

gemensamma i deras berättelser var i stora drag begripligt, hanterbart och meningsfullt. 

Hansson (2010) menar att teorin om KASAM är viktig och användbar när man funderar 

över vad som är bra för välbefinnandet och för hälsan. Eftersom ledarskapet på 

arbetsplatsen ska bidra till att människor mår bra och fungerar i sitt arbete kan denna 

tankemodell vara vägledande i ledarskapet. Uppgiften för ledaren blir då att fundera 

över vad som gör varje medarbetares situation begriplig, hanterbar och meningsfull.  

 



 

 

12 

 

2.6 (O)hälsans möjliga inflytande 

Enligt Larsson et al. (2009) kan organisationer göra stora vinster genom att synliggöra 

hälsa. Genom hushållning i organisationen kan personalresurserna förbättras vilket kan 

öka chansen till att nå mål inom organisationen. Även hårdare krav på arbetsgivare 

skulle kunna vara ett alternativ för att skapa en bättre hälsa bland medarbetare, vilket i 

sig skulle kunna leda till mindre sjukfrånvaro och utslagning av människor. Larsson et 

al. (2009) poängterar också att organisationer som väljer att inkludera de anställdas 

hälsa och arbetsmiljö i sina kontrollsystem troligen kommer anses som mer attraktiva i 

framtiden både bland kunder och anställda. 

 

Lohela et al. (2009) menar att psykosociala faktorer på arbetet har en koppling till 

organisationens utfall, men har också en viktig effekt på samhället i stort. Personer som 

påverkas negativt av psykosociala faktorer i arbetet kan komma att drabbas av ökad 

sjukfrånvaro, nedåtgående hälsotrend samt färre antal arbetade timmar, faktorer som 

alla är avgörande för den nationella ekonomin (Lohela et al., 2009). 

 

Arbetsrelaterad ohälsa och skador är vanliga inom både Europa och USA poängterar 

Lohela et al. (2009) och dessa problem är kostsamma dels för samhället och dels för 

företagen. I början av 2000-talet tog den europeiska unionen tag i frågan och skapade en 

strategi som berörde hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Anledningen var att kunna 

förebygga och främja hälsa på arbetsplatser. Målet med strategin var att betona vikten 

av hälsosamma organisationer, alltså organisationer som kan bidra med både hälsosam 

arbetskraft och ekonomisk framgång. Arbetsmiljön kan påverka företagens anställda 

samt ekonomin. Med andra ord kan effekterna av dålig arbetsmiljö leda till begränsad 

arbetsförmåga som i sin tur inverkar på produktiviteten inom organisationerna (Lohela 

et al., 2009). 

 

Folkhälsomyndigheten (2013) påstår att ett bra arbetsliv består av väl fungerande villkor 

i arbetet som i sin tur bidrar till minskad arbetsrelaterad ohälsa samt minskade sociala 

skillnader i ohälsa, vilka i sin tur bidrar till en förbättrad folkhälsa. Detta är en viktig 

utgångspunkt för en hållbar tillväxt (Folkhälsomyndigheten, 2013). 
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3 Problemformulering 
 

Enligt Nahnfeldt (2010) har arbetslivet förändrats de senaste decennierna. 

Nedskärningar och effektivisering har lett till att färre anställda på kortare tid ska klara 

allt mer. Hur kan samspelet mellan den anställda och organisationen på en arbetsplats se 

ut för att på bästa sätt främja ett hälsosamt arbetsliv? Vilka faktorer främjar en hälsosam 

arbetsplats? Nahnfeldt (2010) menar att arbetsorganisationen har en viktig roll att hjälpa 

den anställde med att kombinera arbetsliv med familjeliv. Arbetsgivaren har mycket att 

vinna genom att hantera problem och hitta lösningar som är anpassade utifrån den 

anställde. För att skapa hälsofrämjande arbetsplatser menar Hultberg, Skagert, Ekholm, 

Johansson och Ahlborg (2010) att vårt moderna samhälle behöver ta hänsyn till 

balansen mellan arbetsgivare, arbetstagare och samhälle för att öka hälsan och 

välbefinnandet hos människor. Enligt Eek och Axmon (2011) har studier visat att 

förståelse från chefer och resterande kollegor är viktig. Enligt Beauregard och Henry 

(2009) finns det mycket att vinna för en organisation om arbetsmiljöarbete präglas av att 

ha balans mellan arbetsliv och privatliv. Forskning visar även att chefens allmänna 

uppfattning av sin möjlighet att utgöra ett stöd i medarbetares hälsa påverkar hur väl ett 

hälsofrämjande arbete lyckas (Dellve, Skagert, & Vilhelmsson, 2007). Denna studie 

riktas därför mot att försöka beskriva vad cheferna har för syn på sin egen möjlighet att 

kunna påverka det hälsofrämjande ledarskapet på arbetsplatsen.  

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vad cheferna på ett multinationellt företag har 

för syn på hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatsen. 

 

3.2 Frågeställningar 

 Hur definierar cheferna ett hälsofrämjande ledarskap? 

 Vilka faktorer anser cheferna påverkar för att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplats? 

 Hur ser cheferna på sig själva som förebilder när det gäller att påverka 

medarbetarnas hälsa? 

 Hur ser cheferna på betydelsen av ett hälsofrämjande ledarskap i ett 

framtidsperspektiv? 
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3.3 Avgränsningar  

Med hänsyn till uppsatsens begränsande omfattning har den avgränsats till att fokusera 

på chefernas syn på ett hälsofrämjande ledarskap. Att även belysa medarbetarnas syn på 

ett hälsofrämjande ledarskap hade varit intressant men utifrån bedömning hade det blivit 

ett alltför omfattande arbete för att rymmas inom ramen för en C-uppsats.  

 

4 Metod 
Nedan beskrivs val av metod, population samt genomförande av undersökningen, vilket 

följs av en diskussion kring metoden samt en del om de etiska grundprinciperna.  

 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ enkätstudie genomfördes genom att en enkät med fyra öppna frågor  

skickades ut till respondenterna. Svaren har sedan tolkats i en innehållsanalys med 

utvalda kategorier. Att vi valde denna metod var för att vi ville inhämta en bredare bild 

och större mängd data än vad exempelvis intervjuer med ett mindre antal chefer skulle 

kunnat ge. Enligt Bryman (2011) finns det fördelar med att ha öppna frågor i en enkät. 

Fördelarna är att respondenterna kan svara med sina egna ord, och inte forskarens. En 

annan fördel är att det finns utrymme för ovanliga eller oväntade svar eller reaktioner, 

sådana svar som forskaren inte hade räknat med vid frågekonstruktionen. Öppna frågor 

kan inte heller leda respondenternas tankar i någon viss riktning, och på så sätt kan man 

få reda på respondenternas kunskapsnivå och hur de tolkat en fråga. Öppna frågor är bra 

om forskaren inte är så insatt i ett ämne och vill utforska området. Det är även en fördel 

med öppna frågor om studien ska komma fram till ett antal fasta svarsalternativ.  

 

4.2 Population och urval 

Vi valde att göra ett målinriktat urval eftersom vi var måna om att få våra kvalitativa 

enkäter besvarade av chefernas på en specifik arbetsplats. Bryman (2011) poängterar att 

denna urvalsmetod syftar till att plocka ut rätt personer för den relevanta 

problemformuleringen. 32 enkäter skickades ut till chefer på berörd organisation, varav 
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elva svarade. Bortfallet var alltså 66 procent. Enligt vår kontaktperson på företaget 

skickades våra enkäter ut till alla chefer på företaget, oavsett chefsnivå. 

 

4.3 Enkätutformning  

Vid ut utformningen av enkäten tog vi hjälp av boken Enkäten i praktiken skriven av 

Ejlertsson (2014). Enkäten bestod av fyra öppna frågor (se bilaga 2) där vi bland annat 

bad cheferna definiera vad ett hälsofrämjande ledarskap är för dem. De tillfrågade 

cheferna själva fick fylla i sina svar och frågorna var konstruerade så att cheferna fick 

uppge sina svar utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper inom frågeområdet. Innan 

enkäterna skickades iväg till cheferna genomfördes en pilotstudie där två personer, som 

har chefsroller, fick svara på frågorna för att se om frågorna uppfattades korrekt. Det 

framkom inga oklarheter gällande enkätfrågorna i pilotstudien. Vi valde att inte ställa 

några frågor om chefernas bakgrund, kön eller hur länge de hade varit chef, eftersom 

vårt enda kriterium var att de skulle besitta en chefsposition och studiens syfte därför 

inte var att undersöka skillnader mellan olika grupper på arbetsplatsen.  

 

4.4 Datainsamling 

Vid genomförandet av denna studie hade vi en kontaktperson inom berörd organisation. 

Vi fick kontakt med vår kontaktperson genom att en av författarna till denna studie är 

bekant med denne sedan innan. Vår kontaktperson hjälpte oss med att vidarebefordra 

missivbrev, enkäter och påminnelser till cheferna. De 32 enkäterna skickades ut med e-

postmeddelande. Vi valde att skicka enkäterna via webben istället för att skicka 

pappersenkäter via posten, eftersom det anses vara mer lätthanterligt, miljövänligt och 

det mest kostnadseffektiva sättet att samla in data. Via vår kontaktperson skickade vi ut 

tre påminnelser till respondenterna. Före första påminnelsen hade vi fått in tre svar, efter 

andra påminnelsen hade vi fått in sju svar och efter den sista påminnelsen fick vi in de 

resterande fyra svaren. 

4.4.1 Artikelsökning 

Undersökningen byggde också på tidigare forskning som är baserad på vetenskapliga 

artiklar. För att få fram de vetenskapliga artiklarna utarbetade vi relevanta sökord. 

Exempel på sökord; health, health promotion, health promotion leadership, health 
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promotion workplace, leadership, healthy employees, healthy workplace. Sökningarna 

genomfördes i databaserna PubMed, SwePub, ProQuest Social Sciences och Google 

Scholar. 

4.4.1 Missivbrev 

Det utformades ett missivbrev (se bilaga 1), vilket skickades ut till respondenterna före 

enkäten. Missivbrevet innehöll bland annat studiens syfte, varför vi valde att kontakta 

just dessa respondenter, en beskrivning av hur undersökningen skulle gå till, 

undersökningens tidsram, att vi tog hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna, och 

kontaktuppgifter till oss som genomförde undersökningen samt till vår handledare.  

 

4.5 Dokumentation och analys 

En innehållsanalys med deduktiv ansats valdes i denna studie eftersom det fanns 

förutbestämda kategorier i arbetet med analysen (se bilaga 3). Kategorierna arbetades 

fram genom inspiration från tidigare arbeten som gjorts inom området samt tidigare 

forskning. Analysmodellen som valdes i denna studie byggde på Elo och Kyngäs (2008) 

modell av den deduktiva innehållsanalysen. Efter att vi hade valt modell gjorde vi en 

översikt över den insamlade datan och detta gjordes genom att skriva ut svaren för varje 

fråga från respondenterna i ett Word-dokument, vilket skapade en bra överblick över 

vilka typer av ”teman” som återkom. Utifrån detta kunde vi sedan tillsammans med 

tidigare forskning och tidigare studier skapa en analysmall med förbestämda kategorier, 

där vi sedan kunde koda in all data i innehållsanalysmallen. Elo och Kyngäs (2008) 

bekräftar att en deduktiv innehållsanalys i allmänhet är baserad på tidigare arbeten, 

teorier etcetera, vilket vi tyckte passade in i vår process. När vi sedan skulle rapportera 

vårt resultat valde vi att använda dessa förbestämda kategorier som underrubriker i 

resultatet, vilket gjorde det enkelt att föra in resultatet på ett strukturerat och tydligt sätt. 

En tydligare bild över analysprocessen finns (se bilaga 4). 

 

4.5.1 Tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen handlar det om att uppnå en så god tillförlitlighet som 

möjligt, vilken i sig består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Dessa kriterier, som 
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används när det gäller aktuell innehållsanalys, motsvarar den kvantitativa forskningens 

validitet och reliabilitet. Anledningen till att kvalitativ forskning har dessa delkriterier 

istället för reliabilitet och validitet är för att det sägs vara omöjligt att hitta en absolut 

sanning utan att det kan finnas mer än en och kanske till och med fler skildringar av 

denna verklighet. Författaren jämför trovärdighet med intern validitet, överförbarhet 

med extern validitet, pålitlighet med reliabilitet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera med objektivitet (Bryman, 2011). 

 

Vid bearbetning av texten i innehållsanalysen användes Elo och Kyngäs (2008) som 

hjälp för att åstadkomma trovärdighet i resultatet. För att öka pålitligheten i studien 

valdes att lyfta samband mellan resultat och insamlad data. Det är också därför det är 

viktigt att beskriva analysprocessen så detaljerat som möjligt. I denna studie användes 

bilagor och tabeller för att kunna påvisa sambandet. Genom att tydligt beskriva 

sammanhang, urval, datainsamling och analysprocess ökas överförbarheten av studien, 

vilket behövs för att någon annan ska kunna följa processen samt tillvägagångssätt för 

undersökningen. Vidare användes också äkta citat från det insamlade materialet, för att 

öka tillförlitligheten (Elo & Kyngäs, 2008) och samtidigt få texten mer levande. 

 

4.5.2 Etik 

I denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska grundprinciperna som är 

framtagna inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa etiska grundprinciper består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

alltid ska informera respondenterna om syftet med forskningen. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna i undersökningen själva har rätt att besluta om sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om deltagarna ska förvaras så att ingen 

obehörig kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om 

deltagarna endast ska användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

 

Utifrån dessa etiska principer utformades missivbrevet (se bilaga 2) till respondenterna 

där det framkom vilka som utför undersökningen, syftet med studien, hur 

undersökningen skulle genomföras, vad som krävdes av respondenterna, att medverkan 
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var frivillig, att svaren skulle behandlas konfidentiellt och att deras identiteter var 

skyddade. 

 

5 Resultat 
Nedan följer resultatet från enkätfrågorna som är indelade i kategorier. Dessa 

kategorier är: Balans mellan arbete och privatliv, Arbetsplatsens kultur och klimat, 

Delaktighet och ansvar hos cheferna, Uppmuntra medarbetarna till 

förändring/förbättring, Chefens tillgänglighet gentemot medarbetarna, Kunskapens och 

utvecklingens roll på arbetsplatsen, Hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen och 

Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Kategorierna framkommer dels i löpande text och 

dels i innehållsanalysen (se bilaga 3). För ett förtydligande över hur resultatet 

framkommit genom innehållsanalysen har vi arbetat fram ett flödesschema (se bilaga 

4). 

5.1 Chefernas definition av hälsofrämjande ledarskap 

5.1.1 Balans mellan arbete och privatliv 

Enligt cheferna är det viktigt med balans i livet och att ett hälsofrämjande ledarskap ska 

kunna främja detta. De menar att arbete och privatliv ska ta lagom plats i livet och att 

det är viktigt att som chef vara vaksam på om en medarbetare hamnar i obalans. Det 

framgår av undersökningen att individens behov måste balanseras med verksamheten, 

det vill säga att det finns utrymme för både driv och återhämtning. Detta kan uppfyllas 

genom att ha varierad aktivitetsnivå och realistiska krav. 

 

“Ett sunt ledarskap som balanserar individens behov med verksamheten” 

 

5.1.2 Arbetsplatsens kultur och klimat 

Cheferna anger att ett hälsofrämjande ledarskap bland annat handlar om att skapa 

möjligheter för medarbetare till att kunna påverka både beslut och sin vardag. Det är ett 

ledarskap som fokuserar på ett öppet klimat med högt i tak mellan både chefer och 

medarbetare men också chefer emellan. De fortsätter att beskriva arbetsplatsens kultur 

och klimat och poängterar att det är viktigt med ett vänligt och ärligt klimat samt ett 

klimat där förväntningarna på medarbetarna är tydliga. 
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5.1.3 Delaktighet och ansvar hos cheferna 

Medarbetarnas behov och möjligheter ska forma arbetet, menar cheferna, och därför är 

det viktigt att de är uppmärksamma. Enligt cheferna ska ett hälsofrämjande ledarskap 

också alltid fokusera på att det ska vara lika för alla och att ens roll som chef ska 

inriktas på att vara ett gott föredöme. 

 

5.1.4 Uppmuntra medarbetarna till förändring/förbättring 

Ett hälsofrämjande ledarskap definieras bland annat av uppmuntran gentemot 

medarbetare, fortsätter cheferna. Medarbetare ska uppmuntras till att alltid våga prova 

att göra fel, utan rädsla för ledaren. Cheferna menar att medarbetare ska uppmuntras till 

hälsofrämjande aktiviteter och medvetenhet genom att det skapas utrymme för detta på 

arbetsplatsen. En annan viktig aspekt menar cheferna är att kontinuerligt uppmuntra 

medarbetarna till att påverka sin hälsa och livsstil.  

 

5.1.5 Chefens tillgänglighet gentemot medarbetarna 

Enligt cheferna bygger ett hälsofrämjande ledarskap på tillgängligheten hos cheferna. 

Här menar de att de som chef ska leda på golvet, det vill säga nära medarbetarna samt 

att de ska vara lyhörda gentemot medarbetarna. Ett närvarande ledarskap och att som 

chef finnas till hands för sina medarbetare är också viktigt när det gäller ett 

hälsofrämjande ledarskap.  

 

”Att finnas till hands och försöka tillgodose medarbetarens önskemål samt att höra sig 

för hur det är privat och försöka främja och motivera till att röra sig hemmavid” 

 

5.1.6 Kunskapens och utvecklingens roll på arbetsplatsen 

Att utveckla gruppens förmåga att samtala kring och lösa problem tillsammans anser 

cheferna är en betydelsefull del i att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap. 
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5.1.7 Hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen 

Cheferna anger att det finns olika hälsofrämjande strategier att arbeta med inom ett 

hälsofrämjande ledarskap. Att främja arbetsmiljön där den centrala rollen är att alla ska 

må bra och känna sig friska är viktigt. Vikt ska läggas vid att ingen ska må dåligt på 

grund av arbetet. Det kan också handla om att ha rätt redskap för att kunna göra ett bra 

jobb samt att företaget är rätt bemannat. 

 

5.1.8 Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 

Det är viktigt att det finns ett arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, fortsätter cheferna och 

anger att systematiskt ergonomi- och säkerhetsarbete är en del av detta. 

 

5.2 Faktorer som enligt cheferna bidrar till att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats  

5.2.1 Balans mellan arbete och privatliv 

Lagom arbetsbörda och realistiska krav är några faktorer som cheferna anser bidrar till 

att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. De menar också att en god planering krävs och 

är avgörande för att undvika stress i arbetet.  

 

5.2.2 Arbetsplatsens kultur och klimat 

När det gäller arbetsplatsens kultur och klimat anser cheferna, att det finns flera  

faktorer som bidrar till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. En faktor är att 

medarbetarna själva har möjlighet att påverka både sin egen och även andra 

medarbetares arbetssituation, med andra ord att det ska finnas ett bra handlingsutrymme 

och god personalpolitik. En annan faktor är att arbetsplatsen kännas trygg och stabil och 

så fri från stress som möjligt. Denna trygghet och stabilitet kan uppnås genom att 

cheferna har fria ramar och tydliga förväntningar på medarbetarna samt en tydlig 

målbild. Fortsättningsvis menar cheferna att det är viktigt att bygga en kultur där det är 

“rätt” att be om hjälp, till exempel med tunga lyft eller hård arbetsbelastning, samt att 

det är ett öppet och lugnt klimat med högt i tak. 
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5.2.3 Delaktighet och ansvar hos cheferna 

När det gäller delaktigheten och ansvaret hos cheferna anger de att det är de själva som 

ska ses som en viktig faktor för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. De anser att det 

är hur de kommunicerar, agerar och hur de väljer att se sina medarbetare som avgör om 

arbetsplatsen arbetar på ett hälsofrämjande sätt eller om de inte gör det. 

 

“Jag som chef är en jättestor faktor för hur mina medarbetare mår, genom hur jag 

kommunicerar, agerar och ser dem, eller bristen på tidigare nämnda” 

 

5.2.4 Uppmuntra medarbetarna till förändring/förbättring 

Enligt cheferna är det viktigt att uppmuntra till att skapa tid för reflektion och att detta 

är en bidragande faktor till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. 

 

5.2.5 Chefens tillgänglighet gentemot medarbetarna 

Tillgängligheten hos cheferna är en annan bidragande faktor till skapandet av en 

hälsofrämjande arbetsplats, dels genom att som chef satsa på medarbetarnas bästa och 

dels genom att stötta dem både privat och på jobbet. Det sociala stödet som cheferna 

kan ge sina medarbetare är en annan viktig faktor som framkommer i undersökningen. 

 

5.2.6 Kunskapens och utvecklingens roll på arbetsplatsen 

Cheferna anger att genom en större insikt och kunskap i hur vi människor fungerar och 

är uppbyggda kan chefer anpassa verksamheten och driva den framåt utifrån det. 

Fortsättningsvis menar cheferna att utbildning, kompetens, erfarenhet och motivation att 

utvecklas i arbetet är flera bidragande faktorer till att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplats. 

 

5.2.7 Hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen 

Enligt cheferna finns det en del hälsofrämjande strategier att använda för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats. Genom att motverka friktioner i verksamheten, att minimera 

eller helst utesluta alla hälsoskadliga arbetsuppgifter och att tillhandahålla rätt verktyg 

och arbetsredskap kan målet mot en hälsofrämjande arbetsplats uppfyllas. 
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”Viktigt att bygga kultur där det är ”rätt” att be om hjälp, t.ex. med tunga lyft eller 

hård arbetsbelastning” 

 

5.2.8 Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 

Cheferna anser att de som chefer kan skapa möjligheter till ekonomiska bidrag för 

aktiviteter och på detta vis påverka det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen, som i 

sin tur är en bidragande faktor till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. 

 

5.3 Chefernas syn på sin egen roll som förebild när det gäller att 

påverka medarbetares hälsa 

5.3.1 Balans mellan arbete och privatliv 

Enligt cheferna har de en viktig roll att leda sina medarbetare genom att vara 

transparenta när det gäller hur de själva hanterar balansen mellan privat- och arbetsliv. 

Det är viktigt att arbetsbördan inte blir för stor så att den i slutändan blir svårhanterlig. 

De ska föregå med gott exempel.  

 

5.3.2 Arbetsplatsens kultur och klimat 

Cheferna menar att det är viktigt att vara ett gott föredöme och en god förebild för sina 

anställda. Det kan de vara genom att till exempel leva ett hälsosamt liv och tänka på hur 

de själva arbetar, om de tar raster, står upp och arbetar, inte arbetar över varje kväll 

etcetera. Cheferna vill leda sin arbetsgrupp med ett gott exempel, och om det inte går 

vill de ändå att det ska vara tydligt med hur man vill och har tänkt att det ska vara. De 

vill kunna föra en öppen och transparent dialog med sina medarbetare. För att 

arbetsplatsen ska fungera bra anser cheferna att det ska vara ett öppet och kreativt 

arbetsklimat och det ska finnas ett gemensamt ansvar för arbete och arbetskamrater. 

Enligt cheferna har medarbetarna en stor påverkansmöjlighet på arbetsplatsen och 

cheferna anses vara en av de viktigaste resurserna för en välmående arbetsplats.  

 

”Jag strävar efter att delegera med tydliga förväntningar och att medarbetarna har stor 

påverkansgrad” 
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5.3.3 Delaktighet och ansvar hos cheferna 

Något som cheferna uppger är angeläget är att de som chef och ledare måste delegera 

arbetsuppgifter och arbetsansvar med tydliga riktlinjer så att det motsvarar 

medarbetarnas förväntningar. Det ska finnas ett samspel mellan chefer och 

medarbetarna så alla parter känner sig delaktiga. Det är också av stor vikt att varje chef 

tänker på hur de själva arbetar. Om till exempel cheferna gör allt tungt själv, aldrig ber 

om hjälp, arbetar trots att de är sjuka, inte uppmuntrar till träning och hälsosamma 

aktiviteter så leder det inte till att de inspirerar medarbetarna att tänka hälsofrämjande. 

 

5.3.4 Uppmuntra medarbetarna till förändring/förbättring 

Cheferna menar att det är betydelsefullt att ge sina medarbetare inspiration på vägen och 

motivera dem till att dagligen ta mer hälsosamma beslut. Enligt cheferna försöker de 

motivera och uppmuntra medarbetarna till att röra sig mer på arbetet, till exempel 

genom att ta en promenad på lunchen, men också till att röra på sig privat.  

 

5.3.5 Chefens tillgänglighet gentemot medarbetarna 

Som chef på en arbetsplats anser de att det är av stor vikt att vara lyhörd för vad 

medarbetarna sänder ut för signaler. Vissa signaler kan vara ett tidigt tecken på ohälsa 

som ska tas på allvar. Cheferna menar att de dagligen scannar av tillvaron på arbetet för 

att inte missa detta.  

 

5.3.6 Kunskapens och utvecklingens roll på arbetsplatsen 

Enligt cheferna kan de påverka medarbetarnas hälsa genom att förbättra resurser i form 

av att fokusera på både verksamheten och medarbetarna. De anser också att det är 

viktigt att vidga resurserna genom att tänka strategiskt och att arbeta 

gränsöverskridande. Det är också angeläget med tydliga målbilder, både för cheferna, 

medarbetarna och för arbetsplatsen i sig. Enligt cheferna ska de arbeta kontinuerligt 

med att följa upp och ge sina medarbetare feedback, ta fram förbättringsförslag samt 

fullfölja dessa.  
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5.3.7 Hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen 

Cheferna anser att de som chef har ett ansvar att skapa rätt förutsättningar och anpassa 

arbetsuppgifter om det behövs åt sina anställda. Det kan till exempel gälla om någon 

medarbetare har en funktionsnedsättning. En hälsofrämjande strategi som cheferna 

anser har stor betydelse för medarbetarnas hälsa är att motivera de anställda till att röra 

på sig privat, eftersom regelbunden motion har många positiva effekter, vilket också 

kommer att resultera i en piggare personal. Enligt cheferna är ett hälsofrämjande 

ledarskap, med tydliga mål och värderingar, viktigt för att arbetsplatsen och 

medarbetarna ska må bra långsiktigt.  

 

5.3.8 Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 

För att arbetsplatsen ska fungera ska arbetsmiljön vara anpassad efter individ och 

verksamhet menar cheferna. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetarna ska ges möjlighet att 

medverka i utformningen av sin egen arbetssituation och i förändrings- och 

utvecklingsarbete som handlar om deras eget arbete. Om det finns en osäkerhet hos den 

anställde i form av oklara roller, risk för olycksfall, ensamarbete, konflikter etcetera, har 

cheferna det yttersta ansvaret för att detta ska elimineras. Arbete ska planläggas och 

anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.  

 

5.4 Chefernas syn på betydelsen av ett hälsofrämjande ledarskap i ett 

framtidsperspektiv 

5.4.1 Balans mellan arbete och privatliv 

Cheferna tror att de medarbetare som mår bra gör ett bra jobb, både idag och imorgon. 

Genom att motivera individer till att röra på sig främjas förhoppningsvis måendet både 

hemma och på jobbet menar cheferna. Fysisk form och mental balans hänger ihop. När 

du känner dig i fysisk form orkar du automatiskt mer och när du orkar mer blir du mer 

tålig för mentala utmaningar. Fortsättningsvis anser cheferna att medarbetarna mår bra 

av att ha balans i både arbets- och privatliv, för om mår vi bra, är vi också starka.  

 

“Medarbetare som mår bra gör ett bra jobb, både idag och imorgon” 
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5.4.2 Arbetsplatsens kultur och klimat 

Enligt cheferna är ett hälsofrämjande ledarskap, som fokuserar både på fysiskt och 

psykiskt välmående, mycket viktigt för framtiden, både på kort och på lång sikt. Det är 

arbetsgivaren som har behovet av arbetskraft, vilket resulterar i att medarbetarna har 

större utrymme att styra över sin situation. Den anställde “sitter i förarsätet” och det 

kommer bli tydligare i framtiden menar cheferna. Arbetsklimatet är också viktigt för ett 

framtidsperspektiv, eftersom arbetet är en del av medarbetarnas vardag där de ska kunna 

vara sig själva, vara glada och känna sig trygga.  

 

5.4.3 Delaktighet och ansvar hos cheferna 

Medarbetarna blir mer medvetna om vikten av ett hälsofrämjande ledarskap, vilket gör 

att de ställer högre krav på chefer och arbetsgivare att de ska bedriva ett hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen.  

 

5.4.4 Uppmuntra medarbetarna till förändring/förbättring 

Cheferna anger att det är viktigt att fokusera på att skapa goda och långsiktiga relationer 

mellan chefer och medarbetare. Det kan resultera i lägre sjukfrånvaro och att de 

anställda stannar längre och är friskare, som i sin tur kan leda till bättre effektivitet. 

Genom ett uppmuntrande ledarskap, som fokuserar på medarbetarna, blir arbetsplatsen 

frisk och det bidrar till färre sjukskrivna och till ett ökat välbefinnande hos de anställda.  

 

5.4.5 Chefens tillgänglighet gentemot medarbetarna 

För att ett hälsofrämjande ledarskap ska lyckas här och nu, och även i framtiden menar 

cheferna att de måste vara lyhörda gentemot de anställda. Tidiga signaler på ohälsa kan 

förhindra ohälsa i framtiden. Cheferna anger att de vill ha medarbetare som håller i 

längden och då måste cheferna vara tillgängliga för de anställda för att de ska våga tala 

om ifall något är fel.  

 

5.4.6 Kunskapens och utvecklingens roll på arbetsplatsen 

Chefer och ledare kommer att behöva lära sig mer om kognitioner och psykologins 

grunder, hur människan fungerar och processar information, människans behov av 
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känsla av kontroll för att hålla långsiktigt i vårt moderna samhälle. Fortsättningsvis tror 

cheferna att både chefer och ledare kommer att behöva utbilda sig mer i "hur människan 

fungerar" än hur "en anställd ska ledas". Enligt cheferna är det viktigt att skaffa sig 

kunskap om hur sjukskrivningar kan minska då de kostar arbetsplatsen, samhället och 

skattebetalarna stora summor pengar. Utvecklingens roll på arbetsplatsen har stor 

betydelse för att uppnå taktiska och strategiska mål i verksamheten.  

 

“Chefer och ledare kommer behöva utbilda sig mer i “hur människan fungerar” än hur 

“en anställd ska ledas” 

 

5.4.7 Hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen 

Att ha hälsofrämjande strategier är en del av det hälsofrämjande arbetet och viktigt för 

att förebygga framtida problem och sjukdomar. Fortsättningsvis anser cheferna att vi rör  

på oss mindre privat och vissa arbeten blir mer digitaliserade, vilket gör att vi även rör 

oss mindre på arbetet. Detta kan leda till exempelvis fetma, diabetes och  

muskelproblem. De menar att om det finns hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen 

förebygger det framtida problem och sjukdomar.  

 

5.4.8 Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 

Enligt cheferna kommer den digitala arbetsmiljön att spela stor roll i framtiden. Idag är 

det fler som utför sina dagliga arbetsuppgifter med hjälp av digitala verktyg och det är 

därför viktigt att förstå och förebygga ohälsa som kan kopplas till den digitala 

arbetsmiljön. För att förbättra den digitala arbetsmiljön behövs kunskap och rutiner 

menar cheferna.  

 

6 Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka chefers uppfattning av det hälsofrämjande 

ledarskapet. I detta avsnitt diskuteras undersökningen utifrån resultat och tidigare 

forskning, vilket här benämns som resultatdiskussion. Här förtydligas vad som 

framkommit i resultatet samt att en diskussion förs kring olika faktorer som kan ha  

påverkat undersökningen i en så kallad metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras en 
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slutsats. När vi i diskussionen skriver cheferna menar vi de chefer som ingått i vår 

undersökning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Vi anser att vårt syfte är uppnått i och med att cheferna på det multinationella företaget 

fått lägga fram sina uppfattningar om det hälsofrämjande ledarskapet. Cheferna har 

definierat vad ett hälsofrämjande ledarskap är, vilka faktorer som påverkar en 

hälsofrämjande arbetsplats, hur de ser på sin egen roll som förebild, samt vilken 

betydelse ett hälsofrämjande ledarskap kommer ha i ett framtidsperspektiv. Cheferna 

svarade utifrån sina egna förförståelser inom området, vilket trots allt visade på likheter 

bland svaren. Resultatet visade att ett flertal av cheferna delade synsätt om vad ett 

hälsofrämjande ledarskap är. De hade ett salutogent synsätt och var medvetna om att 

helheten påverkar hälsan och att de som förebilder kan påverka medarbetarnas hälsa. De 

ansåg att det fanns flera faktorer som bidrog till en hälsofrämjande arbetsplats. Cheferna 

angav att ett hälsofrämjande ledarskap i ett framtidsperspektiv kommer vara en viktig 

faktor för trivseln och arbetsmiljön samt att medarbetare kommer bli medvetna om sina 

”rättigheter” på arbetsplatsen. 

6.1.1 Chefernas definition av hälsofrämjande ledarskap 

Hälsofrämjande ledarskap definieras enligt Eriksson (2011) som “ett ledarskap som 

arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur”. Det kan enligt cheferna 

handla om att skapa möjligheter för medarbetare till att kunna påverka sin 

arbetssituation både vad det gäller deras egna behov av anpassning och beslut som rör 

dem, vilket Folkhälsomyndigheten (2014) menar är grundvillkor i arbetslivet. Chefen 

ska se till att uppmärksamma individens behov och kunna balansera detta med 

verksamheten. Här handlar det om att det ska finnas utrymme för både högt tempo och 

återhämtning, genom att ha varierad aktivitetsnivå och realistiska krav med tydliga 

förväntningar. Enligt Dellve et al. (2008) kan en ledare som har en god framförhållning 

och tydliga handlingsstrategier som förbättrar medarbetares arbete få en ökad 

arbetstillfredsställelse hos sina anställda. 

 

Cheferna poängterar även att ett hälsofrämjande ledarskap är inriktat på ett öppet klimat 

med högt i tak där det är viktigt att vara vänlig och ärlig. Här är det viktigt att 
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uppmuntra medarbetare till att alltid våga prova och göra fel, där rädslan för att göra fel 

inför ledaren inte ska behöva finnas. Enligt Ljungblad et al. (2014) har ett stöttande 

ledarskap visat på kopplingar till lägre nivå av rollkonflikter som i sin tur resulterat i ett 

bättre socialt klimat, förbättrad sjukfrånvaro och bättre hälsa. Cheferna bekräftar detta 

genom att lyfta vikten av att finnas till hands, att vara lyhörda och att ha ett närvarande 

ledarskap, där ledarrollen ska ske på golvet och nära medarbetarna. De poängterar också 

betydelsen av att det ska vara lika för alla och att rollen som chef ska sträva efter att 

vara en god förebild. En viss typ av ledarskap kan motivera människor och utveckla 

mänskliga resurser (Arvonen & Pettersson, 1999), vilket cheferna menar är en 

betydelsefull uppgift i agerande av ett hälsofrämjande ledarskap. De talar om vikten av 

att utveckla förmågor på gruppnivå, vilket kan handla om att samtala kring och lösa 

problem tillsammans i grupp.  

 

Det hälsofrämjande ledarskapet ska gynna balansen i livet, menar cheferna i vår 

undersökning, och det handlar om att chefen ska uppmärksamma och stötta de anställda 

för att uppnå en jämn balans mellan arbete och privatliv samt vara vaksam på om en 

medarbetare hamnar i obalans. Fortsättningsvis anger cheferna att de har en uppgift att 

uppmuntra till aktiviteter som anses hälsofrämjande och bygga upp en medvetenhet 

kring området samt att uppmuntra medarbetarna till att påverka sin hälsa och livsstil 

kontinuerligt. Ljungblad et al. (2014) menar att det är viktigt för att skapa en 

välfungerande organisation där prioriteringarna bygger på produktivitet, välbefinnande 

och hälsa. Ett effektivt sätt att påverka de anställdas hälsa vara att utveckla ledarskapet, 

som i sin tur skulle kunna påverka lönsamheten i organisationen. 

 

Det finns flertalet hälsofrämjande strategier att arbeta med inom ett hälsofrämjande 

ledarskap menar cheferna. Bland annat genom att främja arbetsmiljön, där fokus ska 

ligga på att alla ska må bra och känna sig friska samt att ingen ska må dåligt på grund av 

arbetet. Cheferna anger att det bör finnas ett arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen där en 

del av detta handlar om det systematiska ergonomi- och säkerhetsarbetet. 

Fortsättningsvis menar de att det är nödvändigt med rätt redskap och rätt bemanning för 

att kunna göra ett bra arbete, vilket Folkhälsomyndigheten (2014) bekräftar och anger 

att det är kraven i arbetslivet som måste balanseras gentemot människors möjligheter att 

fungera och må bra genom hela sitt arbetsliv. Därför är det viktigt att arbetsgivaren 
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strävar efter en arbetsplats som är säker och trygg, både fysiskt, psykiskt och socialt 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

6.1.2 Faktorer som enligt cheferna bidrar till att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplats 

Ledarskapet i sig självt är en viktig faktor som inverkar på hälsan på arbetsplatsen enligt 

Lohela et al. (2009), vilket Dellve et al. (2007) menar handlar om ledarskapsstilar och 

om hur ledarna agerar. Cheferna anger att en viktig faktor för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats handlar om dem själva. De menar att de som chef har en 

viktig roll bland annat genom hur de kommunicerar och agerar men också hur de väljer 

att se sina medarbetare samt hur de skapar tid för reflektion. Enligt Ljungblad et al. 

(2014) är ledarskapet av stor vikt vad gäller personalens hälsa samt organisationens 

sjukfrånvarostatus. Ett ledarskap som fokuserar på och tillämpar faktorer som 

medbestämmande, feedback, bättre socialt klimat samt kompetensutveckling har som 

sagt en bättre hälsa bland personalen (Ljungblad et al., 2014), vilket Larsson et al. 

(2007) också bekräftar och menar att det är främst ledarskapsvärderingarna som är 

avgörande. Precis som Ljungblad et al. (2014) nämnt här ovan beskriver cheferna också 

vikten av en större kunskap hos medarbetarna där utbildning, kompetens, erfarenhet och 

motivation att vilja utvecklas i arbetet som bidragande faktorer till en hälsofrämjande 

arbetsplats. 

 

Arvonen och Pettersson (1999) talar om olika ledarskapsbeteenden som finns i 

organisationer, varpå dessa olika beteenden kan utlösa olika organisatoriska resultat. 

Dock anser författarna att det finns ett centralt antagande beträffande en ledare som 

inriktar sig på både relationer och uppgifter, vilket är att denna typ av ledarskapsstil är 

effektiv (Arvonen & Pettersson, 1999). Cheferna anger att en satsning på medarbetarnas 

bästa, både privat och på arbetet, är vad som krävs av de som chef för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats. Det handlar alltså om det sociala stödet som cheferna kan ge 

sina medarbetare. 

 

Arbetsbördan bör vara lagom stor och kraven ska vara realistiska och detta anser 

cheferna bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats. Fortsättningsvis poängterar de att en 

god planering är avgörande för att motverka stress i arbetet. Detta bekräftar 
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Folkhälsomyndigheten (2014) och menar att arbetslivet i kombination med familjeliv 

och fritid ska utgå från ett hälsofrämjande perspektiv och här har arbetsgivaren ett stort 

ansvar enligt Arbetsmiljölagen. Precis som tidigare nämnts handlar det om att kraven i 

arbetslivet ska balanseras med människors möjligheter att kunna må bra och fungera 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Kraven och den så kallade arbetsbördan som cheferna 

här tar upp visualiserar Prevent (2016) genom krav-kontrollmodellen som förklarar vad 

som påverkar känslan av stress. Enligt Aronsson et al. (2012) syftar modellen till att 

balansera krav och kontroll. Stressforskningsinstitutet (2013) anger att medarbetarna 

påverkas av hur mycket beslutsutrymme och hur mycket stöd organisationen ger dem. 

Ur hälsans synpunkt är den sämsta situationen ett ansträngande arbete som saknar stöd 

(Stressforskningsinstitutet, 2013).  

 

Cheferna nämnde också kulturen och klimatet som faktorer som har en inverkan på att 

skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Möjligheten att medarbetarna själva får påverka 

både sin egen och andras situation ansågs som en viktig del i detta samt att det ska 

kännas tryggt och stabilt. Tryggheten och stabiliteten menar cheferna kan uppnås genom 

fria ramar och förtydligande av förväntningar på medarbetare. Här anger 

Folkhälsomyndigheten (2014) att dessa är grundvillkor och handlar om att ha kontroll, 

möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt eget arbete. Fortsättningsvis beskriver 

cheferna vikten av en kultur där det är “rätt” att be om hjälp och där klimatet är öppet 

och med högt i tak. Enligt Wilson et al. (2004) bygger en frisk organisation på väl 

utformade och meningsfulla arbeten, en stöttande social arbetsmiljö och ett förbättrat 

arbetsliv. Menckel och Österblom (2000) anser att det är viktigt att människor sätter in 

sin egen kraft, mobiliserar sina egna resurser samt vågar och erbjuds vara delaktiga och 

engagerade för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. 

 

En central punkt som cheferna menar bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats är att 

skapa möjligheter till ekonomiska bidrag för aktiviteter. Lohela et al. (2009) anger 

organisationens engagemang som en av de faktorer som har ett positivt inflytande på det 

mentala och fysiska välmåendet på arbetsplatsen. Enligt Menckel och Österblom (2000) 

är vikten av ledarskapet centralt i och med att den ska arbeta för att nå en god hälsa på 

arbetsplatsen. Detta kräver givetvis resurser (Menckel & Österblm, 2000). Cheferna 

poängterar att det finns olika strategier att använda för att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplats. Dels handlar det om att motverka friktioner i verksamheten, dels att 
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minimera eller utesluta alla hälsoskadliga uppgifter i arbetet, och dels att kunna 

tillhandahålla rätt verktyg och arbetsredskap. Detta kan enligt Wilson et al. (2004) 

kännetecknas som en frisk organisation i och med avsiktliga, systematiska och 

samarbetsvilliga försök att nå hälsosamma och produktiva medarbetare. Arbetsrelaterad 

ohälsa och skador är vanliga, anger Lohela et al. (2009), och kan påverka samhällets 

och företagens ekonomi. Genom strategin som den europeiska unionen arbetade fram i 

början av 2000-talet ska ohälsan förebyggas och hälsan främjas på arbetsplatser. Målet 

med strategin är att poängtera vikten av en hälsosam organisation, det vill säga att 

arbetsmiljön kan komma att påverka företagens anställda samt ekonomin (Lohela et al., 

2009). Utifrån detta är det möjligt att anta att cheferna är mer medvetna idag om den 

ekonomiska vinst de kan uppnå genom att lägga fokus på hälsofrämjande insatser. 

 

6.1.3 Chefernas syn på sin egen roll som förebild när det gäller att påverka 

medarbetares hälsa 

Dilschmann (2005) menar att både medarbetare och chefer har inflytande på och utgör 

en del av kulturen och strukturen på en arbetsplats men det är främst cheferna som har 

störst möjlighet att påverka och skapa en förändring på arbetsplatsen. Då är det, enligt 

cheferna, viktigt att vara en god förebild för medarbetarna. De kan vara förebilder och 

föregå med gott exempel genom att själva försöka leva ett hälsosamt liv, att inte vara de 

som kommer först och går sist, att ta rast med mera. Enligt Dilschmann (2005) är det 

den närmaste chefen som har störst inflytande på de anställda. Då menar cheferna att det 

är viktigt att ge sina medarbetare inspiration och motivation till att ta mer dagliga 

hälsosamma beslut, exempelvis att ta en promenad på lunchen. Dellve et al. (2008) 

anger att ledarskapet har en stor betydelse för medarbetarnas hälsa, engagemang och 

arbetstillfredsställelse. Både cheferna och medarbetarna är i behov av varandra eftersom 

de tillsammans skapar ett hälsofrämjande klimat på arbetsplatsen. Cheferna poängterar 

att det måste finnas ett öppet klimat för att arbetsplatsen ska vara hälsofrämjande. De 

menar också att det ska gå att föra en öppen dialog med medarbetarna och att det är 

cheferna och medarbetarna tillsammans som bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats. 

Dellve et al. (2008) anser att det inte går att utveckla “det goda ledarskapet” om man 

inte också utvecklar “det goda medarbetarskapet” och tvärtom. De insatser som görs för 

att utveckla chefer och medarbetare bör genomföras gemensamt (Dellve et al., 2008).  
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Enligt Angelöw (2002) kan en stark förebild påverka personers handlande. En förebild 

som handlar genom att vara auktoritär kan inverka på personers handlingsförmåga. 

Cheferna menar att de har en viktig roll att leda sina medarbetare genom att exempelvis 

vara transparenta när de själva hanterar balansen mellan privat- och arbetsliv. Det är 

viktigt att arbetsbördan inte blir för stor så att den i slutändan blir svårhanterlig. De ska 

föregå med gott exempel. De anger fortstättningsvis att det också är angeläget att de 

tänker på hur de ser på arbetet, om till exempel de gör allt tungt själv, aldrig ber om 

hjälp, arbetar trots att de är sjuka, inte uppmuntrar till träning och hälsosamma 

aktiviteter så leder det inte till mycket positivt. Angelöw (2002) bekräftar att det är 

viktigt att en chef tar täten och visar vägen att det är möjligt.  

 

Cheferna uppger att de har en viktig roll att leda sina medarbetare genom att vara 

tydliga med arbetsuppgifter som har tydliga riktlinjer, vilka motsvarar medarbetarnas 

förväntningar. Cheferna ska få medarbetarna att känna sig delaktiga. Antonovsky (1991) 

beskriver KASAM som en livshållning som kan hjälpa människor att förstå sin situation 

och hantera de problem som dyker upp i livet. Cheferna menar att de måste vara lyhörda 

för vad deras medarbetare sänder ut för signaler. Tidiga tecken på ohälsa måste fångas 

upp och tas på allvar. Enligt cheferna har de som daglig rutin att se till hur deras 

närmaste medarbetare mår. Enligt Hansson (2010) är KASAM-modellen viktig och 

användbar när välbefinnandet och hälsan ska ses över på arbetsplatsen. Dilschmann 

(2005) menar att medarbetare upplever mindre stress i arbetet om de har högre grad av 

delaktighet och kontroll på arbetsplatsen. Medarbetare som har kontroll över sin 

arbetssituation har en lägre stressnivå och att det är främst cheferna som har ansvar för 

att skapa möjligheter för medarbetarna att få kontroll över sin arbetssituation.  

 

Enligt cheferna kan de påverka medarbetarnas hälsa genom att förbättra deras resurser i 

form av att fokusera på både medarbetarna och verksamheten. Det kan de göra genom 

att arbeta gränsöverskridande, ha tydliga målbilder, kontinuerligt följa upp 

medarbetarnas arbete och ge feedback samt ta fram eventuella förbättringsförslag och 

följa upp dessa, vilket cheferna hoppas på ska öka medarbetarnas hälsa och 

engagemang. Hansen et al. (2014) anger att det finns ett samband mellan medarbetares 

engagemang och välmående på arbetet. En medarbetare som är engagerad i arbetet mår 

psykiskt och fysiskt bättre än de medarbetare som inte är engagerade. Hansen et al. 

(2014) menar att de medarbetare som visar mer engagemang är mer nöjda med sitt 
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arbete och väljer oftast att stanna kvar längre på arbetsplatsen. Engagemanget hos 

medarbetarna har kopplats till en viss typ av ledarskap. Enligt Hansen et al. (2014) 

tycker engagerade medarbetare om sitt arbete eftersom de känner sig som en viktig del i 

organisationen.  

 

6.1.4 Chefernas syn på betydelsen av ett hälsofrämjande ledarskap i ett 

framtidsperspektiv 

Enligt Ljungblad et al. (2014) är utvecklingen av ledarskapet ett effektivt sätt att 

påverka medarbetarnas hälsa, som i sin tur kan påverka lönsamheten för organisationen. 

Cheferna menar att ett hälsofrämjande ledarskap, som fokuserar på både fysiskt och 

psykiskt välmående, är av stor vikt för framtiden - både på kort och på lång sikt. 

Cheferna menar att det är arbetsgivaren som har behov av arbetskraft, vilket medför att 

medarbetarna kan ställa högre krav på sin arbetssituation. Cheferna uttrycker sig som så 

att det är de anställda som “sitter i förarsätet” och att det kommer blir mer tydligt i 

framtiden. Medarbetarna blir mer medvetna om vikten av ett hälsofrämjande ledarskap, 

vilket gör att de ställer högre krav på chefer och arbetsgivare att det ska bedrivas ett 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen anger cheferna. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2014) är utgångspunkten för en hälsosam arbetsplats att kraven i arbetslivet ska kunna 

balanseras mot människors möjlighet att kunna fungera ett helt yrkesverksamt arbetsliv. 

Detta poängterar cheferna genom att ange att det är av största vikt att medarbetarna mår 

bra och att de gör det genom att ha balans i livet, både vad gäller privat- och arbetsliv. 

Folkhälsomyndigheten (2014) anger att människors verksamhet i arbetslivet ska kunna 

kombineras med familjeliv och fritid på ett hälsofrämjande sätt. Cheferna tror att 

medarbetare som mår bra gör ett bra arbete, både idag och imorgon. Det är angeläget att 

motivera medarbetarna till att röra på sig för då mår de förhoppningsvis bättre både på 

arbetsplatsen och på fritiden. Cheferna anser att fysisk form och mental balans hänger 

ihop. När du känner dig fysiskt stark orkar du också ta dig an mentala utmaningar i 

större utsträckning, vilket är viktigt i ett framtidsperspektiv. Enligt cheferna är  

arbetsklimatet också viktigt för ett framtidsperspektiv, eftersom det är medarbetarnas 

vardag och där de ska kunna trivas och känna sig trygga. Folkhälsomyndigheten (2014) 

menar att arbetsgivaren ska eftersträva en arbetsplats och ett arbete som innefattar en 

säker och trygg miljö, både fysiskt, psykiskt och socialt.  
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Larsson et al. (2007) anger att Sverige har det senaste decenniet haft en ökning av 

sjukfrånvaro och av stressrelaterade sjukdomar samt de psykosociala 

arbetsförhållandena har blivit sämre. Detta är något som cheferna vill motverka genom 

att skapa goda och långsiktiga relationer till sina medarbetare och genom ett 

uppmuntrande ledarskap som fokuserar på medarbetarnas välmående. Cheferna menar 

att det kan resultera i minskade sjukskrivningstal eftersom det förhoppningsvis ökar 

välbefinnandet hos medarbetarna. Nyberg et al. (2008) har i en studie kommit fram till 

att ledaregenskaper som inspiration, tillförlitlighet, kommunikation och auktoritet har en 

inverkan på de anställdas sjukfrånvaro. För att ett hälsofrämjande ledarskap ska lyckas 

både här och nu men även i framtiden anser cheferna att de måste vara lyhörda, visa 

tillit och vara tillgängliga gentemot sina medarbetare. Det är viktigt att skaffa sig 

kunskap om hur sjukskrivningar kan minska eftersom det kostar arbetsplatsen, 

samhället och skattebetalarna stora summor pengar. God hälsa hos de anställda bidrar 

till en mer framgångsrik arbetsplats anser cheferna. Flera forskare har betonat att 

ledarskap med fokus på utveckling av mänskliga resurser är en nödvändig komponent 

för organisatorisk framgång menar Larsson et al. (2007). Resultatet av en dålig 

arbetsmiljö kan leda till nedsatt arbetsförmåga hos de anställda, vilket i sin tur kan 

påverka produktiviteten negativt inom organisationen (Lohela et al., 2009). Genom att 

kunna visa att det finns ett samband mellan friska organisationer och ekonomiskt 

framgång skulle fler arbetsplatser kunna argumentera för att investera i friskare företag 

anger Wilson et al., (2004). Att ha hälsofrämjande strategier är en del av det 

hälsofrämjande arbetet och viktigt för att förebygga framtida problem och sjukdomar 

enligt cheferna. Wilson et al., (2004) menar att om det ska ske en förändring i 

organisationen måste flera faktorer påverkas, inte bara arbetsmiljön eller att höja de 

anställdas löner. Larsson et al. (2009) anger att hårdare krav på arbetsgivaren skulle 

kunna bidra till en bättre hälsa hos medarbetarna, vilket skulle kunna leda till sänkt 

sjukfrånvaro. Larsson et al. (2009) anger också att organisationer som väljer att 

inkludera de anställdas hälsa och arbetsmiljö i sina kontrollsystem kommer anses som 

attraktiva i framtiden både bland kunder och på arbetsmarknaden. Enligt cheferna 

kommer chefer och ledare att behöva lära sig mer om kognitioner och psykologins 

grunder, hur människan fungerar och processar information och människans behov av 

känsla av kontroll för att hålla långsiktigt i vårt moderna samhälle. Chefer och ledare 

kommer att behöva utbilda sig mer i "hur människan fungerar" än hur "en anställd ska 

ledas", anger cheferna. Den digitala arbetsmiljön kommer också att spela stor roll i 
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framtiden fortsätter de och menar att det är fler och fler som idag tar hjälp av digitala 

verktyg för att utföra sina dagliga arbetsuppgifter och det är därför viktigt att förebygga 

ohälsa kopplat till den digitala arbetsmiljön. Folkhälsomyndigheten (2013) anger att en 

hälsofrämjande arbetsplats är en arena som ska ha ett hälsofrämjande synsätt och 

aktiviteter i vid mening. Ur ett folkhälsoperspektiv bör vi inte bara sträva mot 

hälsofrämjande arbetsplatser, utan också efter ett hälsofrämjande arbetsliv.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Här nedan följer en diskussion kring innehållsanalysen som metod. 

6.2.1 Innehållsanalys som metod 

Valet av att analysera öppna enkätfrågor med innehållsanalys med deduktiv ansats, kan 

rekommenderas inför framtida undersökningar. I och med att de nedskrivna svaren kom 

direkt från respondenterna kunde de lätt delas in i de förbestämda kategorierna, vilket vi 

anser var till fördel. Däremot kan den valda metoden medföra att det blir ett stort 

bortfall, eftersom det är en enkätundersökning (Strandell & Westin, 2015). Majoriteten 

av svaren tydde på en positiv inställning till hälsofrämjande ledarskap, och med tanke 

på det stora bortfallet, på 66 procent, finns det alltid en risk att resultatet blir 

missvisande (Strandell & Westin, 2015). En enkät med förbestämda påståenden, i form 

av kryssfrågor, hade kanske gett ett mer varierat resultat, då de respondenter som 

eventuellt är mindre positivt inställda till hälsofrämjande ledarskap hade svarat. Öppna 

frågor kräver mer av respondenterna, de måste skriva mer och det kan avskräcka 

respondenterna från att medverka (Bryman, 2011). Det kan tänkas att detta har påverkat 

bortfallet i och med att det är ansträngande och tidskrävande för respondenterna att 

svara med egna ord. En enkätundersökning med förbestämda påståenden, i form av 

kryssfrågor, hade som sagt kunnat ge ett mindre bortfall. Eftersom syftet med 

undersökningen var att få fram chefernas uppfattning om vad ett hälsofrämjande 

ledarskap är kan det tänkas att det var viktigt att de fick möjligheten att definiera detta 

med egna ord. Hade förbestämda påståenden funnits i enkäten är det möjligt att 

resultatet hade påverkats och att det därmed inte hade blivit trovärdigt, vilket Bryman 

(2011) bekräftar genom att ange att öppna frågor inte leder respondenternas tankar i 

någon riktning. 
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6.2.2 Avgränsning 

Som vi skrev i vår avgränsning fokuserar undersökningen på vad cheferna på företaget 

har för syn på hälsofrämjande ledarskap. Om det hade funnits utrymme hade det även 

varit intressant att undersöka hur medarbetarna ser på huruvida ett hälsofrämjande 

ledarskap råder inom företaget. Eftersom vi har efterfrågat vad cheferna tänker och 

tycker om synen på det hälsofrämjande ledarskapet behöver det inte stämma överens 

med vilket slags ledarskap som bedrivs på företaget. Men vi vill också understryka att 

det är positivt att företaget har chefer som har en sådan positiv syn och inställning till 

vad ett hälsofrämjande ledarskap är, hur det ska bedrivas och vad det kan leda till.  

6.3 Slutsats 

Syftet med studien har varit att undersöka vad chefer på ett multinationellt företag har 

för syn på hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis kan vi 

utifrån chefernas beskrivningar dra slutsatsen att de har en positiv syn och inställning 

till vad ett hälsofrämjande ledarskap är, hur det ska bedrivas och vad det kan leda till. 

De framhäver att deras roll som chef och ledare kan vara en bidragande faktor för 

medarbetarnas hälsa, detta exempelvis genom att stötta, visa delaktighet i arbetet, föregå 

med gott exempel och ge feedback till sina medarbetare. Cheferna menar också att de 

har ansvar för att ett arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen, vilket i sin tur ska bidra 

till en bättre arbetsplats både fysiskt och psykiskt. Synen på vad som kännetecknar ett 

hälsofrämjande ledarskap skiljer sig åt något, cheferna emellan, men 

sammanfattningsvis är det ett ledarskap som bygger på ett öppet förhållningssätt mellan 

chefen och medarbetaren. Cheferna ska vara tillgängliga och lyhörda för sin anställdas 

behov och de anställda ska våga säga till om någonting är fel, det är viktigt att chefen 

visar att han eller hon finns där för sina medarbetare. Cheferna tror att de anställda blir 

mer medvetna om hur viktigt det är med ett hälsofrämjande ledarskap, vilket ställer 

högre krav på arbetsgivaren och cheferna att ett hälsofrämjande arbete ska bedrivas på 

arbetsplatsen. Sammanfattningsvis, hade cheferna i studien ett tänk om hur de kan 

främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa på arbetsplatsen, som vi tänker kan 

kopplas till den nya föreskriften som Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) har kommit ut 

med, som handlar om att arbetsplatsen ska främja en god arbetsmiljö och förebygga 

ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden.  
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Bilaga 1. Missivbrev 

Som chef på XXX bjuds du härmed in till att medverka i en 

undersökning om din syn på hälsofrämjande ledarskap 

Denna studie kommer beröra området hälsofrämjande ledarskap inom arbetslivet, med 

fokus på chefernas uppfattning. Vi har valt att undersöka det hälsofrämjande ledarskapet 

på arbetsplatsen då vi anser att det är ett intressant område att studera. Vi tror att en 

hälsosam arbetsplats är en framgångsrik arbetsplats och för att få en hälsosam 

arbetsplats behövs ett chefskap som främjar hälsan. Chefskapet har en viktig roll för 

hälsofrämjande insatser och aktiviteter på en arbetsplats. 

 

I undersökningen kommer vi att skicka ut enkäter med fyra öppna frågor till dig som 

chef på XXX. Enkäterna kommer att skickas ut elektroniskt via mail, vilket innebär att 

du som väljer att medverka kan svara när det passar dig. Undersökningen kommer ske 

under perioden april-maj 2016. 

 

I undersökningen kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer som är 

framtagna. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

din medverkan utan närmare motivering. Den information som du lämnar kommer att 

behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. 

Svaren från enkäterna kommer att analyseras och redovisningen av resultatet kommer 

att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av 

en muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid 

Mittuniversitetet. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en 

kopia av arbetet. 

 

Svara med ett mail till Caroline Dahlberg på cada1302@student.miun.se så snart som 

möjligt om du väljer att medverka i undersökningen. 

 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får du gärna kontakta oss. 

 

Caroline Dahlberg & Kristin Holmberg 
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Kontaktuppgifter studenter:            Kontaktuppgifter handledare: 

Caroline Dahlberg                            Monica Ulin 

cada1302@student.miun.se             monica.ulin@miun.se 

xxx-xxx xx xx                      xxx-xxx xx xx 

 

Kristin Holmberg 

krho1101@student.miun.se 

xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Synen på ett hälsofrämjande ledarskap 

Här kommer fyra öppna frågor som vi gärna ser att du fyller i så utförligt du kan. Vi ser 

gärna att ditt svar inkommit senast 22 april!  

 

Vid eventuella frågor kontakta oss: Caroline Dahlberg xxx-xxx xx xx & Kristin 

Holmberg xxx-xxx xx xx. 

 

Hur definierar du ett hälsofrämjande ledarskap? 

 

Vilka faktorer anser du påverkar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats? 

 

Hur ser du på din egen roll som förebild när det gäller att påverka medarbetares hälsa? 

 

Hur ser du på betydelsen av ett hälsofrämjande ledarskap i ett framtidsperspektiv? 

 



 

 

45 

 

Bilaga 3. Innehållsanalysen (4 sidor) 

Tabell 1.1. Chefernas definition av hälsofrämjande ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsenhet Kategori Tema 

Balans i livet  
 

Balans mellan arbete 
och privatliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälsofrämjande 
ledarskap 

Vaksam på när det uppstår obalans i 
medarbetarnas liv 

Balanserar individens behov med verksamheten 

Skapa utrymme för driv och återhämtning, dvs. 
varierad aktivitetsnivå 

Realistiska kravställanden 

Skapa möjligheter för medarbetare att påverka  
Arbetsplatsens kultur 

och klimat 
Öppet klimat 

Högt i tak 

Vänligt och ärligt klimat 

Förväntningarna på medarbetarna är tydliga 

Forma arbetet utifrån medarbetarnas behov 
och möjligheter 

 
Delaktighet och 

ansvar hos cheferna Fokusera på att det ska vara lika för alla 

Leda genom att vara ett gott föredöme 

Medarbetarna ska våga prova och göra fel, utan 
felrädsla för ledaren 

 
Uppmuntra 

medarbetare till 
förändring/förbättring 

Utrymme för hälsofrämjande aktiviteter och 
medvetenhet 

Löpande uppmuntra medarbetaren till att 
påverka sin hälsa och livsstil 

Man ska leda på golvet, alltså nära 
medarbetarna 

 
Chefens tillgänglighet 

gentemot 
medarbetarna 

Finnas till hands 

Lyhörd 

Närvarande ledarskap 

Utveckla gruppens förmåga att samtala kring 
och lösa problem tillsammans 

Kunskapens och 
utvecklingens roll på 

arbetsplatsen 

Promota arbetsmiljö där vi mår bra och känner 
oss friska 

 
Hälsofrämjande 

strategier på 
arbetsplatsen 

Vikten av att ingen ska må dåligt pga arbetet 

Man ska ha redskap för att kunna göra ett bra 
jobb 

Rätt bemannad 

Systematiskt ergonomi- och säkerhetsarbete Arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsen 
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Tabell 1.2. Faktorer som enligt cheferna bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kategori Tema 

Lagom arbetsbörda Balans mellan arbete 
och privatliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälsofrämjande 
ledarskap 

Realistiska kravställanden 

God planering för att undvika stress 

Möjligheten att påverka sin egen och andras 
situation 

 
 

 
 
 
 

Arbetsplatsens kultur 
och klimat 

Handlingsutrymme 

Att det känns tryggt och stabilt på arbetsplatsen 

Motverka stress och otrygghet 

Viktigt att bygga en kultur där det är ”rätt” att be 
om hjälp, t.ex. med tunga lyft eller hård 
arbetsbelastning 

God personalpolitik 

Öppet klimat 

Högt i tak 

Lugnt klimat på kontoret 

Fria ramar under tydliga förväntningar 

Tydlig målbild 

”Jag som chef” är en viktig faktor, hur jag 
kommunicerar, agerar och ser mina 
medarbetare 

Delaktighet och 
ansvar hos cheferna 

Tid för reflektion Uppmuntra 
medarbetare till 

förändring/förbättring 

Satsa på medarbetarens bästa, stötta både privat 
och på jobbet 

Chefens tillgänglighet 
gentemot 

medarbetarna Socialt stöd 

Insikt och kunskap om hur vi människor fungerar 
och är uppbyggd 

 
Kunskapens och 

utvecklingens roll på 
arbetsplatsen 

Utbildning, kompetens 

Motivation att utvecklas i arbetet 

Erfarenheter 

Motverka friktioner i verksamheten Hälsofrämjande 
strategier på 
arbetsplatsen 

Inga arbetsuppgifter får vara skadliga för hälsan 

Rätt verktyg och arbetsredskap 

Möjlighet till bidrag för aktivitet Arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsen 
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Tabell 1.3. Chefernas syn på deras egen roll som förebild när det gäller att påverka  

medarbetares hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kategori Tema 

Vara transparant vid hanteringen av min egen 
arbetsbörda så det skapar balans 

Balans mellan arbete 
och privatliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälsofrämjande 

ledarskap 

Medarbetarna har stor påverkansgrad   
 

 
 
Arbetsplatsens kultur 

och klimat 

Vara ett gott föredöme  

Vara en god förebild och leva ett hälsosamt liv 

Leda med gott exempel, om det inte går ska man 
ändå vara tydlig med hur man vill att det ska vara 

Öppet och kreativt arbetsklimat 

Gemensamt ansvar för arbete och 
arbetskamrater 

Föra en öppen och transparant dialog med mina 
medarbetare 

Vara en god förebild 

Delegera med tydliga förväntningar Delaktighet och 
ansvar hos cheferna Tänka på hur man själv arbetar 

Ge inspiration på vägen och motivera 
medarbetarna på dagligt sätt. 

Uppmuntra 
medarbetare till 

förändring/förbättring 

Lyhörd för vad mina medarbetare sänder ut för 
signaler  

Chefens tillgänglighet 
gentemot 

medarbetarna 

Förbättra resurser – fokusera på både 
verksamheten och medarbetarna  

 
Kunskapens och 

utvecklingens roll på 
arbetsplatsen 

Vidgar resurserna genom att tänka strategiskt 
och arbeta gränsöverskridande 

Tydliga målbilder 

Följa upp och ge feedback till de anställda 

Ge förutsättningar att anpassa arbetsuppgifter 
om det behövs  

 
Hälsofrämjande 

strategier på 
arbetsplatsen 

 

Motivera medarbetarna att röra på sig privat 

Hälsofrämjande ledarskap med gemensamma 
tydliga mål och värderingar 

Se till att arbetsmiljön är anpassad efter individ 
och verksamhet 

 
Arbetsmiljöarbete på 

arbetsplatsen Förminska osäkerheten i anställning i form av 
oklara roller, risk för olycksfall, ensamarbete och 
lösa konflikter i arbetet. 
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Tabell 1.4. Chefernas syn på betydelsen av ett hälsofrämjande ledarskap i ett 

framtidsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kategori Tema 

En medarbetare som mår bra gör ett bra jobb, 
både idag och imorgon 

 
 

 
Balans mellan arbete 

och privatliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hälsofrämjande 
ledarskap 

Genom att motivera individer att röra på sig 
mår dom förhoppningsvis bättre både hemma 
och på jobbet 

Personal mår bra av att ha balans i sitt privatliv 
och i jobbet 

Om vi mår bra så är vi starka 

Mycket viktig för framtiden, både på kort och 
lång sikt 

 
 
 
 
 
Arbetsplatsens  kultur 

och klimat 

Arbetsgivaren är i behov av arbetskraft, vilket 
resulterar i att medarbetarna kan styra över sin 
situation 

Har stor betydelse både för fysisk och psykisk 
hälsa 

Långsiktighet i arbetsrelationer  

Personalen känner sig trygga och glada på 
jobbet 

Ett hälsofrämjande ledarskap ser jag som ett 
måste 

Medarbetarna blir mer medvetna, vilket ställer 
högre krav på chefer/arbetsgivare 

Delaktighet och 
ansvar hos cheferna 

Fokus på arbetsrelationer kan resultera i 
minskade sjukskrivningstal 

Uppmuntra 
medarbetare till 

förändring/förbättring 

Vara lyhörd för att förhindra ohälsa i framtiden Chefens tillgänglighet 
gentemot 

medarbetarna 
Vi vill ha människor som håller i längden därför 
är det viktigt att vi är lyhörda för hur våra 
medarbetare mår 

Chefer och ledare behöver lära sig mer om hur 
människan fungerar och processar information 

 
 
 
 

Kunskapens och 
utvecklingens roll på 

arbetsplatsen 

Chefer och ledare behöver lära sig mer om 
människans behov av känsla av kontroll 

Chefer kommer utbilda sig mer i ”hur 
människan fungerar” än hur ”en anställd ska 
ledas” 

Sjukdomar kostar samhället och 
skattebetalarna stora summor 

För att uppnå taktiska och strategiska mål i 
verksamheten 

Vi rör oss mindre på grund av att arbetet blir 
digitaliserat, vilket kan leda till ex. fetma, 
diabetes, muskelproblem etc. 

 
 

Hälsofrämjande 
strategier på 
arbetsplatsen 

Genom att främja och motivera att röra på sig 
kan antalet sjukskrivningar minska 

Är viktigt för att förebygga framtida problem 
och sjukdomar 

Den digitala arbetsmiljön kommer spela större 
roll i framtiden 

Arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsen 
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Bilaga 4. Flödesschema över vår innehållsanalys 

 

 
 

 

 

Förberedelsefasen 

Val av deduktiv analysmodell 

Organiseringsfasen 

En översikt över den insamlade 

datan 

Utformning av analysmall, 

med förbestämda kategorier 

Koda datan utifrån kategorierna 

Rapporteringsfasen 

Kategorierna blir underrubriker  

till frågeställningarna i resultatet 

Fyll i resultatet utifrån 

meningsenheterna och 

kategorierna i analysen 


