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Genom en kvalitativ forskningsansats har det genomförts intervjuer med ledare på 

sju olika arbetsplatser i Sverige, avgränsade till olika kommuner i Stockholms län. 

Studien belyser hur ledare ser på en hälsobefrämjande arbetsplats med fokus på 

psykosociala frågor. Som teoretisk utgångspunkt har Aaron Antonovskys teori om 

känsla av sammanhang (KASAM) valts. Den innefattar människor känsla av 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Resultatet bekräftade att människor 

med en stark KASAM lättare tål påfrestningar i arbetslivet och att ett 

hälsobefrämjande ledarskap alltid är att föredra. Med gott ledarskap kan en god 

psykosocial arbetsmiljö skapas. Slutsatsen visade att ledaren har en oerhört viktig 

roll och inverkan på medarbetares välmående. Även respondenterna i studien ser 

fördelar med att arbeta hälsobefrämjande. Alla individer har ansvar över sin egen 

hälsa men om ledaren ger dem verktyg i form av delaktighet, en känsla av 

kontroll, meningsfullhet, samt skapar en teamkänsla så kommer det att främja 

såväl organisationen som individerna inom den.  

 



 



 

 

 

Förord 
Idéen åt denna studie föddes tack vare mitt, sedan barndomen, stora intresse för 

utformandet av en god livskvalitét. Därav önskar jag dedikera studien åt mina 

föräldrar och därmed rikta dem ett stort tack. Till min far då han har agerat 

inspirationskälla gällande hälsans olika områden. Han har fått mig att tänka 

hälsobefrämjande och givit mig insikt gällande hur man kan hålla sig välmående 

och ung, genom att värna om sin hälsa. Till min mor som har belyst vikten av 

goda relationer och omtanken emot människor. Hon är min inspirationskälla 

gällande att det aldrig är försent att förändras. Utöver nämnda personer önskar jag 

utbringa ett tack till Mats Glemne som med värdefulla synpunkter har bidragit till 

studiens kvalitét. Slutligen önskar jag rikta ett tack åt alla ledare som låtit sig 

intervjuas och därmed verkat för bredden av respondenter och därav agerat ett 

viktigt bidrag i denna studie.  
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1. INTRODUKTION  

Cronsell, Engvall, Karlsson (2003) förklarar att medellivslängden i Sverige är bland de 

högsta i världen, vilket är ett objektivt sätt att se på hälsan. Däremot har vi en kraftig 

ökning av psykosociala sjukdomar som stress, oro och ångest, vilket är upplevelsen av 

vår hälsa. Hälsans dimensioner växelverkar med varandra, alltså de fysiska, psykiska 

och de sociala. För att en god hälsa ska kunna behållas måste dessa vara balanserade. 

Då de fysiska faktorerna berör områden som kost, motion och ergonomi kommer dessa 

inte läggas fokus på i denna studie. Den psykiska hälsan påverkas bland annat av 

förståelse, glädje, trivsel och motivation medan den sociala hälsan påverkas av en 

känsla av samhörighet då man både kan få och ge stöd åt andra. Detta i såväl privatlivet 

som i arbetslivet, förklarar Cronsell m.fl.  

Vid en litteraturgenomgång till denna studie uppmärksammades att det finns omfattande 

litteratur som har avhandlat området gällande hur ledaren bör arbeta med 

stresshantering eller olika rehabiliteringsmetoder. Enligt min bedömning finns det en 

lucka gällande det promotiva hälsoarbetet på dagens arbetsplatser och hur ledaren kan 

bygga upp en fungerande personalgrupp för att minimera risken för ohälsa. Då många 

forskningsstudier lägger fokus vid ohälsa är perspektivet i denna studie god hälsa och 

friska enheter, utanför omvårdnadssektorn. Tyngdpunkten i studien läggs vid ledarens 

inverkan i det hälsobefrämjande arbetet, särskilt kring de psykosociala faktorerna. 

Förhoppningen är att studien ska ge ett bidrag till att öka kunskapen gällande betydelsen 

av ett hälsobefrämjande ledarskap i dagens arbetsliv. Det primära målet är att sprida 

kunskap och belysa hur ledare kan skapa goda förutsättningar för hur medarbetarnas 

hälsa och produktivitet bäst optimeras. Detta för att därigenom förhindra att ohälsa på 

olika vis uppstår och sträva efter att få långtidsfriska medarbetare. Hypotesen är att 

ledarens inverkan är stor men denna studie får ligga till grund för bevisbördan. 

Kvalitativa intervjuer kommer att hållas på sju olika arbetsplatser. Dessa representerar 

såväl den privata sektorn som det offentliga näringslivet, för att få en bredd på studien. 

Intervjuerna syftar till att behandla hur ledaren ser på sin möjlighet att kunna främja en 

god personalhälsa samt en god psykosocial arbetsmiljö. 

God hälsa är en av våra största tillgångar, nationalekonomiskt, företagsekonomiskt och 

mänskligt (Johnsson, Lugn, Rexed, 2003, s. 27). 

Eftersom jag har haft cirka tjugo anställningar inom Stockholms län så vet jag att det 

skiljer sig oerhört mycket från arbetsgivare till arbetsgivare gällande hur stor vikt man 

lägger vid hälsofrågan. Då jag har arbetat inom såväl icke fungerande organisationer 

som föredömliga, så skapade detta ett djupare intresse för hur ledare ser på sin inverkan. 

Som akademiker anser jag att dagens ledare även har ett samhälleligt ansvar att lägga 

fokus vid hälsoaspekten och förebygga ohälsa, då det är en fråga om folkhälsa. Det bör 

ske en beteende- och attitydsförändring på dagens arbetsplatser där man värnar om 

individerna mer. Hur man får arbetet att kännas mer meningsfullt, där individer kan 

finna arbetsglädje, samt såväl personlig som yrkesmässig utveckling, anser jag är att 

lyssna på dem. Förhoppningen är att studien skall belysa klarhet i frågan, hur ledaren 

kan främja långtidsfriskheten.  
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2. BAKGRUND 
Svedberg (2005) menar att ett hälsobefrämjande ledarskap är högaktuellt då det har 

skett en drastisk ökning av ohälsa i arbetslivet. Ledarna är dem som skapar 

förutsättningarna varpå de även är ansvariga för att skapa god hälsa. Vidare förklarar 

Svedberg att många författare har skrivit om ledarskap i relation till hälsa men ingen av 

de hon kommit i kontakt med har skrivit om just ett hälsobefrämjande ledarskap. 

Hennes studier visar att ett salutogent och holistiskt förhållningssätt är mest 

framgångsrikt för ledaren, där denne tar hänsyn till såväl sociala aspekter som psykiska 

och fysiska. Då ledaren även främjar gruppdynamik, ger god information med feedback 

samt motiverar dem genom ett relationsorienterat ledarskap, främjas arbetsmiljön bäst, 

anser Svedberg. Då jag har observerat detsamma genom mina litteraturstudier på 

området, så valdes det hälsobefrämjande ledarskapet som bas för denna 

forskningsstudie. Det intresseområde som studien berör är hur organisationer ska kunna 

minska dagens ohälsa genom ett gott ledarskap och genom ett promotivt arbete, samt att 

utröna vilka element som främjar en känsla av sammanhang.  

Johnsson m.fl. (2003) förklarar att svenskar sägs vara världens friskaste folk med lång 

livslängd, lägst barndödlighet samt störst andel kvinnor i förvärvsarbete. Trots detta är 

vi bäst i världen på att sjukskriva oss. Då andra studier har ägnat sig åt att svara på vad 

den dramatiska ökningen av ohälsan beror på kommer denna studie ägna fokus åt vilken 

ledarens roll är för den psykosociala miljön och vad hen kan göra för att främja 

långtidsfriskheten och den goda hälsan. Ekman och Arnetz (2011) beskriver att det 

inom dagens organisationer sker en ständig ström av förändringar. Utmaningen för 

ledaren är att skapa en företagskultur som underlättar och bidrar till den goda 

arbetsplatsen, även kallad den kreativa arbetsplatsen. Om människor upplever stress och 

ohälsa resulterar det i en låg verkningsgrad och ineffektiv användning av mänskliga 

resurser, enligt Ekman och Arnetz. Organisationer har mycket att vinna då satsningar på 

medarbetarnas hälsa görs (Folkhälsoguiden, 2012). Då organisationen är medveten om 

de faktorer som påverkar arbetshälsan kan det vara avgörande hur väl organisationen 

lyckas, enligt Magnus Svartengren, professor vid Karolinska Institutet. För att utveckla 

ett hälsosamt arbetsliv är det viktigt att ha ett gott samspel mellan arbetsplatsen och 

individen (Socialdepartementet, 2002). Då satsningar görs gällande individers 

möjligheter, med ett gemensamt utformat arbete, finns stora möjligheter att nå ett 

arbetsliv där medarbetaren orkar arbetsåren ut. Detta medför en ökad hälsa i arbetslivet.    

2.1 Hälsa ur ett historiskt perspektiv 

Karlsson (2004) menar att hur människor upplever och uppfattar sjukdom samt hur vi 

förhåller oss till den varierar mellan olika tidsepoker och olika kulturer. Hultgren (2002) 

samt Ewels och Simnett (2005) upplyser om att 1700-talet var hälsoupplysningens 

glansperiod där hälsofrågorna ansågs så viktiga att prästerna predikade om det. Under 

1800-talet präglades folkhälsoarbetet av nyvunna medicinska kunskaper då 

hälsobegreppet främst kopplades till fysisk hälsa, för att senare övergå till ett 

fysiologiskt perspektiv med fokus på kroppen. Dock har det ännu längre tillbaka 

förekommit olika teorier om hälsa i olika civilisationer. I början av 1900-talet lyftes det 

hygieniska perspektivet i folkhälsoarbetet, förklarar Hultgren, Ewels och Simnett.  

Theorell (2006) menar att Sverige under 1970-1980 talen hade en bra utveckling i 
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arbetslivet. Då steg utbildningsnivån, stimulansen och möjligheterna gällande inflytande 

för enskilda arbetstagare förbättrades, samt de fysiska förändringarna i arbetet 

minskade. Samhällsförändringarna under 1990-talet påverkade folkhälsan. Det statliga 

stödet till företagshälsovården försvann och de sociala skyddsnäten försämrades. Under 

samma tid fick den svenska staten betydande ekonomiska problem och arbetslösheten 

ökade chockartat. Kraven på förmåga och effektivitet ökade, samt ett 

lönsamhetstänkande påverkade den statliga verksamheten. De ökade effektivitetskraven 

gör att antalet arbetstillfällen för personer med kortare utbildning minskade. De 

personer som har ofullständig utbildning, bräcklig hälsa och bristande erfarenheter får 

mindre plats i arbetslivet, samt att anställningstryggheten har minskat. Många 

arbetstagare kan känna sig otrygga på grund av förändrade arbetsuppgifter och känslan 

av att inte inneha rätta kompetensen. Theorell (ibid) förklarar det som att Sverige gick 

från ett skyddat och tryggt tillstånd till ökad arbetslöshet och krav på effektivitet. 

Olofsson (2010) förklarar att Sveriges arbetsplatser har en lång tradition av omsorg 

gällande hälsoperspektivet och utvecklingen av en samverkan mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Vidare berättar Olofsson att the European Network for Workplace Health 

Promotion startade år 1996, med visst stöd från EU, alltså det europeiska nätverket för 

hälsofrämjande arbetsplatser.   

2.2 Hälsa på 2000-talet  

Angelöw (2002) och Theorell (2006) informerar om att den samhällsekonomiska 

kostnaden för ohälsan i Sverige är stor. Ökningstakten för rehabiliteringsersättning och 

indirekta kostnader i form av produktionsbortfall, förtidspension och sjukpenning under 

perioden 2000-2001 var 25 miljoner om dagen i Sverige. Den ökade 

långtidssjukfrånvaron var år 2006 den ekonomiskt största samhällsfrågan i Sverige. 

Frånvaro i arbetslivet på grund av ohälsa uppskattades då till 14 procent av 

befolkningen i arbetsför ålder, vilket blir 800 000 årsarbeten. Förtidspension innebär för 

staten ett, på lång sikt, mycket dyrt åtagande. Det var 400 personer dagligen, år 2006, 

som förtidspensionerades. Det är ett allvarligt problem att antalet förtidspensionärer 

ökar okontrollerat. Det gäller att ha resurser för rehabilitering samt en företagshälsovård 

med en psykosocial arbetsmiljökompetens. Försäkringssystemet tar inte hand om 

individer på ett optimalt sätt och en försämring har skett i omhändertagandet av 

långtidsfallen. De onödiga förtidspensioneringarna kan leda till nationalekonomiska 

problem i form av att Sveriges organisationer förlorar värdefull arbetskraft samt att det 

för samhället blir dyrt att betala pensionerna. Dessutom kan förtidspensionären inte 

längre känna att den deltar i samhället och får då allt svårare att utöva sitt inflytande. I 

viktiga avseenden har den psykiska hälsan samt arbetsmiljön försämrats. Bland 

långtidssjukskrivna är det vanligt förekommande med oro och trötthet. Korta 

sjukfrånvaroperioder kan göra att individerna slipper långvariga sjukdomar. De som inte 

har någon korttidssjukfrånvaro är oftare närvarande trots sjukdom, vilket kan medföra 

en risk för allvarligare sjukdomar. De som upplever bra kontrollmöjligheter samt gott 

stöd från sina kollegor löper mindre risk för långtidssjukfrånvaro. Då staten släppte sitt 

delansvar för företagshälsovården försvann en hel del av den preventiva verksamheten, 

vilket ledde till bortprioriterade prevention och rehabilitering i tidiga stadier. 

Perspektivet har förskjutits från att förr söka efter svårigheter, problem och sjukdom 

(patogenes) till att allt fler forskare intresserar sig för att öka kunskapen om vad som 

främjar hälsa (friskhet), motståndskraft och självkänsla. Det har skett en förskjutning 
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mot ökad kompetens samt utveckling av resurser, menar Angelöw och Theorell. 

Johnsson m.fl. (2003) förklarar att kostnaderna för ohälsan är så höga att dessa hotar 

välfärden samt möjligheterna för kommande reformer. Arbetsklimatet har inom många 

branscher i Sverige har hårdnat de senaste decennierna. Det ställs allt större krav på 

medarbetarna att vara tillgängliga dygnet runt. Mellan åren 2003-2005 skattade mellan 

35 och 40 procent av förvärvsarbetande kvinnor och män sin arbetssituation som såväl 

jäktig som psykiskt ansträngande. Stress och dess följdsjukdomar ökar i liknande takt 

som den upplevda och egenskattade stressen i arbetet, vilket kan betyda att arbetsmiljön 

har betytt mycket för den utvecklingen (Socialstyrelsen, 2009). Faskunger (2004) 

påpekar att fysisk aktivitet genom årtusenden har varit en självklar del i vår vardag. 

Övervikt har nått epidemiska nivåer i vissa västländer, t.o.m. snabbare än vad pesten 

gjorde på sin tid. Arbetslivet nu för tiden innebär mycket stillasittande för många 

människor precis som den moderna människans hela livsstil avspeglar. Funktionell och 

mental hälsa samt bra fysik brukar kallas livskvalitet, enligt Faskunger.  

Karlsson (2004) menar att de nutida besvären hänger intimt samman med psykosociala 

faktorer och människans levnadsvillkor. Enligt Menckel (2004) innebär 

hälsobefrämjande arbetsplatser att enskilda individer får ta eget ansvar samt att 

förändringar i miljön görs. Resurser, egen kraft och ledarskap är nyckelorden. 

Insatserna för det hälsobefrämjande arbetet måste vidmakthållas, menar Menckel. 

Höckertin (2011) och (Socialstyrelsen, 2009) förklarar att det svenska folkhälsoarbetet 

grundas i 11 nationella folkhälsomål, där främjandet en god hälsa i arbetslivet ses som 

ett så pass viktigt område att det utgör ett av dessa målområden för svensk 

folkhälsopolitik. Det styrker vikten av ett bra arbetsliv som skall minska ohälsan och 

förbättra folkhälsan. Arbetsgivaren/ledaren skall främja individers möjlighet att förena 

fritid/familjeliv och yrkesliv, där en trygg arbetsmiljö eftersträvas. Till detta hör att ha 

kontroll och inflytande över sitt arbete, vilket man kan arbeta för inom ett 

hälsofrämjande arbetsliv, enligt Höckertin och Socialstyrelsen.  

2.3 Arbetsliv och ledarskap ur ett hälsoperspektiv  

Oxenstierna, Widmark, Finnholm och Elofsson (2008) anser att det är viktigt att 

kartlägga vad det är i arbetslivet som har betydelse för medarbetarnas hälsa. Man bör 

studera hur arbetsplatsen fungerar i ett vidare perspektiv för att se individen i ett större 

sammanhang. Detta för att finna en balans i de relevanta arbetsmiljöfaktorerna, menar 

Oxenstierna m.fl. Enligt Arbetsmiljöverket (2012) behöver ledare ha god kännedom om 

de arbetsförhållanden som kan medföra psykiska påfrestningar. Detta för att kunna 

arbeta förebyggande med arbetsmiljöåtgärder och bedöma om de kan innebära risk för 

ohälsa. Hultberg, Skagert, Ekbom Johansson, Ahlborg (2010), Unge, Schelp och 

Källestål (2004), Theorell (2006) och Stier (2004) menar att ett kännetecken för en 

framgångsrik och hälsobefrämjande organisation med god arbetskultur där 

medarbetarna domineras av positivt tänkande och ledaren arbetar promotivt. 

Organisationen kategorieras av ömsesidighet och ansvarstagande samt goda visioner 

och möjligheter till den goda hälsan, vilka formulerar färdriktningen. Kulturen och 

språket är en resonansbotten mot känslor, tankar och beteenden. Arbetsplatsen har en 

stor betydelse för att skapa en god hälsa hos individer, eftersom ledaren kan påverka 

människors livssituation.  Då hälsa kan ses som en resurs, vilken hjälper medarbetare att 

klara av sin arbetsdag, bör detta perspektiv värnas om inom arbetslivet. Bäst förbättras 
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hälsan då man arbetar på samtliga nivåer samtidigt, alltså med individen, gruppen samt 

organisationen, förklarar dem. Johannesson (2000) tillägger att ledare behöver ha goda 

kommunikationsförmågor för att kunna förmedla och skapa goda arbetsförhållanden. 

Det talade ordet är det äldsta av alla kommunikationsmedel, varpå det även kan vara det 

mest effektiva. God kommunikation beskrivs som mänsklighet, moral, miljö och 

medkänsla, menar Johannesson. Hultgren (2002) och Johnsson, m.fl. (2003) upplyser 

om att folkhälsoarbetet bör utgå ifrån ett helhetsperspektiv och ett lagarbete i nära 

samverkan. När människan har förmåga att utveckla en social, andlig, psykologisk och 

fysisk hälsa samt växer i personlig styrka har man vardagsmakt och då fungerar 

samtliga dimensioner. Då ges tilltro till sin förmåga att klara av uppgifter. När en 

människa mår bra så arbetar den bra och då mår organisationen bra, vilket i sin tur 

skapar förutsättningar för såväl effektivitet som lönsamhet. Då hela tillvaron fungerar, 

såväl privatliv som arbetsliv, kan man uppleva det goda livet. När hälsomålet uppnås är 

det färre sjukdoms- och rehabiliteringsfall, samt en högre kvalitet och produktivitet. Det 

är en god affärsstrategi att ha hälsobefrämjande insatser och det är ledaren som kan 

påverka såväl den psykiska som den fysiska arbetsmiljön. På så vis förbättras 

organisationens hälsokapital, vilket ger en mer effektiv samvaro och balans i 

människornas basbehov samt organisationens ekonomi. En framgångsrik organisation 

skapas då KASAM används som utgångspunkt samt då arbetsplatsen kännetecknas av 

fungerande team, glädje och trivsel. Detta nås genom att ha ett gott ledarskap, en aktiv 

företagshälsovård, kompetens inom hälso- och organisationsvetenskap, tydliga mål för 

värderingar och arbetsmiljön samt att ha ett främjande perspektiv i allt man gör, menar 

Hultgren och Johnsson, m.fl.  

2.4 Sveriges lag kopplat till ledarens åligganden  

År 1912 tillkom den första arbetarskyddslagen. Perspektiven vidgades i och med 

utarbetandet av arbetsmiljölagen (AML), som trädde i kraft år 1978. Man gjorde ett byte 

från begreppet arbetarskydd till arbetsmiljö. Förhoppningen var att den nya lagen skulle 

flytta fram arbetstagarsidans positioner, med hjälp av medbestämmandelagen (MBL). 

Dessa två lagar inkluderade de psykosociala frågorna gällande inflytande i sitt arbete 

och utvecklingsmöjligheter, redogör Olofsson, (2010). De svenska arbetsrättsliga 

lagarna är i regel tvingande till arbetstagarens fördel. Inom den kollektiva arbetsrätten är 

lagen (1976:580) gällande medbestämmande i arbetslivet, även kallad MBL eller 

medbestämmandelagen, den centrala lagen. Genom den regleras bland annat 

arbetstagarorganisationernas rätt till förhandling vid vissa arbetsgivarbeslut 

(regeringen.se/sb/d/13361). Arbetsmiljön omfattar samtliga faktorer och förhållanden i 

arbetet. Både fysiska faktorer, teknik, arbetsorganisatoriska och sociala förhållanden 

samt faktorer som rör arbetets innehåll. I AML (1977:1160) finns regler om vilka 

skyldigheter arbetsgivare har och att dessa bör förebygga ohälsa i arbetet samt uppnå en 

god arbetsmiljö (regeringen.se/sb/d/9408). Närmare föreskrifter om arbetsmiljön 

meddelas av Arbetsmiljöverket som också utövar tillsyn över arbetsmiljölagens och 

föreskrifternas efterlevnad (arbetsmiljoverket.se). Då man har ett förebyggande och 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) så leder det till en bra arbetsmiljö vilket gynnar 

alla. Arbetsgivaren skall se till att arbetsmiljöarbetet ingår i verksamheten. Det innebär 

att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till samtliga förhållanden i 

arbetsmiljön som kan påverka medarbetarnas säkerhet och hälsa, samt vikten av att 

arbeta för ett hållbart arbetsliv (arbetsmiljoupplysningen.se). Befolkningen lever längre 

http://www.regeringen.se/sb/d/13361
http://www.regeringen.se/sb/d/9408
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varpå fler personer behöver jobba längre upp i åldrarna för att kunna försörja det ökande 

antalet pensionärer. Det kan hända att pensionsåldern så småningom måste höjas. Det är 

då nödvändigt att arbetslivet är utformat så att människor orkar jobba längre än till den 

pensionsålder som idag gäller. För att nå ett bra arbetsmiljöarbete krävs det att alla på 

arbetsplatsen är engagerade. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret men medarbetarnas 

ansvar handlar om att påpeka fel och brister som uppstår samt att de skall vara goda 

arbetskamrater (unionen.se). Kollektivavtalet är ett komplett regelverk som ger en 

grundtrygghet åt samtliga. Det finns olika kollektivavtal som ledaren bör rätta sig efter. 

Till exempel har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och centrala fackliga 

organisationer inom den kommunala sektorn gått samman med det centrala FAS-avtalet 

(FAS 05), vilket står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan (skl.se). Såväl fackliga 

organisationer, arbetsgivare, som medarbetare kan, utifrån FAS, tillsammans arbeta för 

en väl fungerande verksamhet och en bra arbetsmiljö. Syftet är att göra en god 

arbetsmiljö och hälsa till en naturlig del i det dagliga arbetet och av 

verksamhetsutvecklingen, med jämställdhet och mångfald som en självklarhet. 

Intentionen är att bättre tillvarata medarbetarnas kompetenser, vilket leder till större 

engagemang och delaktighet. Det finns ett dialogverktyg riktat till arbetsplatserna, 

vilket skall vara till stöd för lokalt arbete i kommuner, landsting och regioner (ifas.se).  

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom undersökningens syfte är att studera ledarens inverkan för en 

hälsobefrämjande arbetsplats kommer en kvalitativ intervjumetod användas. Intervjuer 

kommer att föras med sju respondenter som innehar en ledarposition. Detta för att 

studera vilka element som ledarna finner relevanta kopplat till en god arbetshälsa samt 

att finna gemensamma nämnare för hur de ser på hälsobegreppet. Även för att finna 

vilka element ledarna anser viktigast, som kan bidra till ett hälsobefrämjande arbete. 

Theorell (2006) skriver att de teoretiska modellerna som används mest för att 

vetenskapligt sammanfatta och begripliggöra sambanden mellan ohälsa och psykosocial 

arbetsmiljö är KKS, krav-kontroll-stöd-modellen och AB, ansträngningsmodellen. 

Theorell (ibid) beskriver även en teoretisk modell som inte är lika använd, men likväl 

med stor relevans, vilket är Aaron Antonovskys modell (KASAM), varpå den kommer 

att vara teoretisk utgångspunkt i studien. Angelöw (2002) beskriver att Antonovsky har 

utvecklat det salutogenetiska synsättet (fokus på hälsans ursprung) som erbjuder den 

teoretiska förståelsen för friskfaktorerna vilka främjar utveckling och hälsa, vilket beror 

på människors känsla av sammanhang i tillvaron (KASAM). Med det menas i vilken 

utsträckning man upplever sin tillvaro som begriplig, hanterbar samt meningsfull. 

Studien av ledarskapets inverkan kommer därför att präglas av KASAM som verktyg 

och det är med denna kunskapssyn som hälsobefrämjande arbetsplatser kommer att 

undersökas. Ett återkommande begrepp som har uppmärksammats i 

litteraturgenomgången är meningsfullhet, varpå detta stärker motiveringen att KASAM 

passar som teoretisk utgångspunkt för studien. Det perspektivet skall vara till hjälp för 

att sammafoga kopplingen mellan hälsan på arbetsplatsen, vilka element som bidrar till 

människors välmående samt hur ledare kan främja dessa perspektiv i sin organisation. 

Eftersom Antonovsky (2007) anser att KASAM kan ses som ett förhållningssätt skall 

studien redogöra för hur detta förhållningssätt kan bidra som verktyg för ledarens 

hälsobefrämjande arbete, med tyngdpunkten vid ledarens möjligheter att bidra till gott 

välmående och långtidsfriska medarbetare.  
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3. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  

Syftet med denna studie är att undersöka hur ledare ser på sin inverkan för att bidra till 

den hälsobefrämjande arbetsplatsen, framförallt kring den psykosociala arbetsmiljön. 

Det övergripande intresset är hälsoaspekten samt hur ledarna arbetar med att skapa en 

god arbetsplats. Den empiriska delen kommer att genomföras på sju olika arbetsplatser 

genom kvalitativa intervjuer.  

 Vilken är ledares syn gällande sin möjlighet att kunna skapa en 

hälsobefrämjande arbetsplats samt en god psykosocial arbetsmiljö? 
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4. METOD 

4.1 Metodologiska utgångspunkter  

För att kunna genomföra denna studie valdes en kvalitativ forskningsmetod. Då man 

genomför kvalitativa intervjuer bör frågorna vara så tillåtna och öppna som möjligt, 

även om intervjuaren styr intervjun. Vårt hälsotillstånd samt vår sinnesstämning är en 

del av situationen, vilket kan påverka de personer man samtalar med (Trost, 2010). Sju 

olika ledare intervjuades, vilka fick representera dagens ledares syn på psykosocial 

arbetsmiljö och ett hälsobefrämjande ledarskap. Det primära är huruvida ledaren 

påverkar hälsan/ohälsan, förankrat i medarbetarens välbefinnande och känsla av 

meningsfullhet. Eftersom Theorell (2003) ansåg att man genom en intervju får mycket 

större möjlighet att följa upp hur frågorna uppfattas, än genom en kvantitativ metod, 

valdes en kvalitativ forskningsmetodik. Genom intervjuerna kunde kroppsspråket 

iakttas, respondenterna uppmuntrades att utveckla sina synpunkter samt eventuella 

missförstånd kunde klaras upp. En intervjuguide skapades som därefter användes vid 

samtliga intervjutillfällen. Då huvudfrågorna i intervjuguiden är desamma tillåter dessa 

att resultaten jämförs. Detta med hopp om att finna gemensamma nämnare gällande 

synen på ett hälsobefrämjande ledarskap. För att svaren inte skulle bli alltför lika och att 

ledarna inte skulle kunna påverka varandra så var det ett medvetet val att ingen av dem 

skulle arbeta inom samma organisation, eller inom samma yrkesområden (Ryen, 2004). 

Semistrukturerade intervjuer ansågs bäst lämpade då det gavs utrymme för följdfrågor, 

även fast intervjuguiden med dess huvudfrågor användes som utgångspunkt.  

4.2 Planering och genomförande 

När de kvalitativa intervjuerna hölls ställdes raka och enkla frågor (Trost, 2010). Detta 

för att få innehållsrika svar samt ett rikt material. Intervjuerna genomfördes likadant 

med alla respondenter, genom standardisering. Graden till vilken situationen och 

frågorna var desamma för alla som blev intervjuade. Då intervjuerna hölls strävades 

efter förståelse för respondentens bevekelsegrunder, alltså deras sätt att handla och bete 

sig. För att lyfta fram ny kunskap om hur ledarna ser på sin inverkan ur ett 

hälsobefrämjande perspektiv fick respondenterna stå i centrum. Beteenden studerades 

för att förstå den intervjuades känslor. Detta med nyfikenhet på hur respondenterna ser 

på sin verklighet. Nyfikenheten kommer att styras av studiens syften, samt av det 

gällande teoretiska perspektivet. Jag framförde inte några åsikter under intervjuerna, 

utan endast information som namn och anknytning. Vidare hölls stort tålamod där jag 

varken avbröt eller kommenterade något som kunde störa processen. Jag bad om att få 

ställa några frågor samt angav hur lång tid intervjun uppskattades till, vilket Trost 

rekommenderar. För att minimera min maktposition skapade jag en subjektsituation, 

genom en förtroendefull och positiv relation mellan mig och respondenterna. Jag 

försökte ställa sig på samma nivå som respondenterna, så vi kunde anses jämställda. 

Intervjuandet skedde i en vänlig atmosfär genom solidariska intervjuer. Detta eftersom 

jag tolererade vad respondenten gav uttryck för. Jag empatiserade med respondenterna 

och såg dem som experter på sina beteenden och sina åsikter. Vidare hölls en medveten 

om betydelsen av icke-verbala uttryckssätt och därmed undveks ögonrörelser och 

kroppsställningar som respondenterna kunde uppfatta som arroganta eller 
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avståndstagande. Även svåra termer undveks, eftersom det är av stor vikt att tala 

begripligt så att respondenterna förstod. Utifrån deras svar blev jag tvungen att ställa 

följdfrågor, varpå det eventuellt kunde påverka deras svar och reaktioner (Trost, 2010).  

4.3 Urval 

För att få inblick i ledarskapets problematik och möjligheter för det hälsobefrämjande 

arbetet valdes sju stycken ledare från varierande branscher inom Stockholms län. Alltså 

lades ingen fokus vid specifika yrkesgrupper, utan den gemensamma nämnaren var att 

respondenterna innehar någon form av ledarposition, på hög eller lägre nivå. Vilka 

specifika branscher dessa ledare är verksamma inom är inte relevanta för studien, mer 

än att de är utanför sjukvården, och att de alla representerar olika yrkesområden. Detta 

för att påvisa att branschen inte ligger i fokus, utan ledarskapets inverkan på hälsan. För 

att få en första kontakt med ledarna kontaktade jag passande ledare som jag på något 

sätt är bekant med eller någon gång har mött. Då hälften av intervjuerna var bokade 

söktes resterande respondenter upp via att jag kontaktade mina bekanta för att se om de 

kände till några passande kandidater. Därefter sökte jag efter intressanta företag via 

Internet. Samtliga respondenter tillfrågades om medverkan genom att de blev uppringda 

av mig. Gemensamt för respondenterna är att alla i nuläget är aktiva ledare men de har 

varit det olika lång tid. För att få en så pass bred spridning på ledarna som möjligt så 

intervjuades tre kvinnor och fyra män. Dessa är verksamma inom olika kommuner i 

Stockholms län.  

Eftersom ledarens normer och värderingar utifrån var denne geografiskt befinner sig 

inte skall påverka undersökningen så gjordes ett medvetet val att intervjua ledare i såväl 

arbetarkommuner som i välbärgade överklasskommuner. Ett brett urval vidgar 

förhoppningsvis kunskapssynen gällande studiens syfte, varpå det var ett medvetet val 

att söka upp ledare som skulle representera båda könen, varierade åldrar och etniciteter, 

olika många års branschvana som ledare, egna företagare och anställda ledare. Två män 

och en kvinna är relativt nya som ledare medan de övriga fyra har många års erfarenhet 

av ledarskap. Den yngste ledaren är född år 1986 och den äldsta ledaren är född år 

1954. För att påvisa variationen av representerade branscher nämns de härmed: 

friskvårdsbranschen, fordonsindustrin, barnomsorgen, databranschen, hotellbranschen, 

upplevelsebranschen samt städ- och fastighetsbranschen. En av ledarna har 1-5 

arbetstagare under sig, en har mellan 5-10 arbetstagare, en har 10-15 arbetstagare under 

sig och tre ledare har 15-40 arbetstagare under sig och en har över 40 arbetstagare under 

sig. Tre av ledarna är egna företagare och fyra är anställda. Urvalet innehar en medveten 

bred spridning för att ledarna skall kunna representera så många områden och kategorier 

som möjligt. Intervjuerna hölls på respektives arbetsplats, i ett avskilt rum. Av etiska 

skäl och sekretess kommer arbetsplatserna samt ledarna bevaras anonyma. Detta 

eftersom fokus ligger vid deras syn på hälsobefrämjande arbetsplatser och inte den 

privata rollen eller individen som sådan. Trost (2010) förklarar vikten av att 

respondenten upplyses vid den första kontakten gällande att det man talar om betraktas 

som konfidentiellt. Informationen återupprepades även vid intervjuns start. 

Respondenterna har rätt till sin egen värdighet och integritet varpå dessa från början 

hade klart för sig att de inte behövde svara på samtliga frågor och att hen när som helst 

kunde välja att avbryta intervjun. Respondenterna fick skriftligen fylla i ett dokument 

som visade att de är korrekt informerade samt att de ställde upp och medverkade till 
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intervjun och studien frivilligt. Dessutom får hen läsa sammanställningen som gjorts av 

intervjun, innan uppsatsen överlämnas för betygsättning. Platsen och miljön för 

intervjun var ostörd, så att respondenterna skulle känna sig trygga. Flertalet av de 

forskningsrapporter som jag har kommit i kontakt med har behandlat 

omvårdnadssektorn och sjukhus som arbetsplats, vilket gjorde att denna studie istället 

riktar sig till samtliga branscher utanför vårdsektorn. Litteratur som valts bort till denna 

studie är den vilken specifikt berör och riktar sig till ledare inom vården, vilka möter 

patienter och därav har andra förhållningssätt de måste agera utefter. Även litteratur 

som främst berör olika ledarskapsstilar har valts bort då ett hälsobefrämjande arbete är 

vad som står i fokus. Studien lägger fokus vid skapandet av långtidsfriska medarbetare 

och genom ledarens inverkan i ett hälsobefrämjande arbete. Respondenterna valdes ut 

genom att de skulle uppfylla kriteriet att arbeta utanför vård och omsorgssektorn. 

Samtliga respondenter var trevliga och framåt, varpå intervjuerna gick som önskat. De 

besökta organisationerna såg oerhört olika ut eftersom branscherna skilde sig radikalt 

från varandra. Avgränsningen av att enbart söka ledare inom Stockholmsområdet var 

för att ett bekvämlighetsurval gjordes, då det var mest tidseffektivt och rimligt till en 

studie på denna nivå. Ytterligare en avgränsning var att samtliga ledare skulle ha varit 

det i minst ett år. Då målet är att respondenterna skulle känna sig trygga vid 

intervjutillfället så var det mest logiskt att intervjuerna skedde på deras arbetsplatser. 

Det är dessutom mer tidseffektivt för deras skull, varpå chanserna att de skulle tacka ja 

till deltagandet ökade. Etiska värdegrunder som togs i beaktning framkommer via bilaga 

två, vilken bifogas till studien.  

4.4 Instrument  

Med min gedigna litteraturgenomgång som utgångspunkt skapades lämpliga frågor till 

en intervjuguide, vilken skulle leda fram till en övergripande syn gällande ledarnas syn 

på en hälsobefrämjande arbetsplats, med fokus på såväl möjligheter som hinder. 

Betoningen var inledningsvis deras upplevelse av sin inverkan på medarbetarnas 

mående på arbetsplatsen, för att vidare kunna studera några återkommande begrepp 

inom hälsoområdet. Intervjuguidens frågor kom att ligga till grund för dialogen vid 

intervjuerna men även andra frågor förekom, beroende på ledarnas olika svar. Vid 

utformning av intervjuguiden låg studiens problemområde som grund till 

intervjufrågorna. Det skapades passande frågeställningar som skulle täcka studiens 

område. Dessa förväntades väcka svar hos ledarna så att deras hälsobefrämjande arbete 

ska bli någorlunda mätbart och att studiens syfte skulle kunna uppnås. De utvalda 

ledarna får symbolisera hur vissa ledare i Sverige resonerar, då en generalisering inte är 

möjlig att göra. Resultatet som framkommer i denna studie är vad dessa ledare svarar. 

Med tanke på omfattningen av studien är det inte möjligt att fastställa att samtliga ledare 

i Sverige anser på samma vis. Trovärdigheten av det ledarna sa är inte hundraprocentig 

eftersom hur de hanterar sin arbetsroll kan vara känsligt och risken för hur de uppfattar 

sig själva inte stämmer överens med hur medarbetarna uppfattar dem. Eftersom 

trovärdigheten inte går att försäkra sig om lades även vikt vid respondenternas 

kroppsspråk vid deras intervjutillfällen. Detta för att syna om någon försöker framställa 

sitt ledarskap i positivare mening än vad de är i realiteten. De respondenter som valdes 

ut, vilka jag tidigare kommit i kontakt med, kan jag gå i god för att dessa är äkta i sina 

intervjusvar. Intervjuguiden innehåller arton huvudfrågor som omfattar ledarnas syn på 

hälsobegreppet och arbetsmiljö, hur de ser på sin inverkan samt hinder och möjligheter 
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till ett hälsobefrämjande arbete, medarbetarnas behov och önskemål, god hälsa i 

arbetslivet och dess kriterier samt synen på hälsa i samhället idag och vad ohälsan kan 

bero på. Då samtliga respondenter gav ett proffsigt och tryggt intryck ökar detta tron om 

att deras information kan ses som trovärdig.  

4.5 Insamling och analys 

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon, för vidare bearbetning.              

Därefter analyserades data genom att utskrifterna lästes igenom och jag funderade över 

vad jag hörde och såg under intervjuns gång. Därpå tolkades framkommen data genom 

att jämföra vad litteraturen anser om ledares inverkan för en god arbetsplats i jämförelse 

med respondenternas utsagor. Både bearbetningen, tolkningen samt analysen är 

avhängig på enskildas personliga tycke och smak. Målet är att såväl materialet som 

analysen skall bli levande för läsaren, precis som Trost (2010) anser. Studiens 

datamaterial är utsagorna från de sju intervjuerna, vilka strukturerades genom 

intervjuguiden. Resultaten sammanställdes och en analys gjordes gällande hur 

respondenterna ser på hälsosamma arbetsplatser och den psykosociala arbetsmiljön samt 

ledarens inverkan för dessa. Analysen tog sin utgångspunkt i i den tidigare forskning 

som bedrivits, vilken blev funnen genom litteraturgenomgången, samt i det teoretiska 

valet av KASAM.  
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5. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

För att förstå vilken inverkan ledaren har för en hälsobefrämjande arbetsplats är det 

lämpligt att först reda ut vad som menas med begreppet hälsa, samt hur hälsa kopplas 

till arbetsplatser. Dessutom undersöks hur ledare genom en promotiv synvinkel skall 

agera för att en god psykosocial arbetsmiljö bäst ska implementeras och bibehållas.

  

5.1 Hur hälsobegreppet definieras  

Ewels och Simnett (2005) beskriver att ett resultat av en kombination av faktorer som 

vid en viss tidpunkt har effekt på individen är vad man anser då man definierar 

begreppen ohälsa och hälsa. Först då man har identifierat de påverkande faktorerna kan 

man arbeta för att främja hälsa. Med fysisk hälsa anses kroppens mekaniska funktioner. 

Med psykisk hälsa anses förmågan till sammanhängande tänkande men även social samt 

emotionell hälsa. Samhällsbetingad hälsa fokuserar på individens hälsa, förknippad med 

allt som omger personen. Alltså ett samhälle som tillgodoser såväl psykiska, fysiska 

som sociala behov. Alla hälsoaspekter hänger samman och är ömsesidigt beroende av 

varandra, vilket kallas det holistiska synsättet. Frågan vad hälsa är går inte att ge ett 

kortfattat svar på eftersom det är föränderligt och betyder olika saker för olika personer, 

beroende på vad som identifieras väsentligt just då. Inom sjukvården definieras 

begreppet hälsa som en frihet från ett funktionshinder eller ett medicinskt definierat 

sjukdomstillstånd. Hälsa är ofta något som tas förgivet, anser Ewels och Simnett. 

Trollestad (2003) menar att man kan må dåligt men ändå vara kliniskt frisk, likväl som 

man kan må bra men vara kliniskt sjuk. En lyckligt lottad person som saknar 

funktionshinder kan må mycket psykiskt sämre än en funktionshindrad person som lärt 

sig hantera sitt handikapp. Johansson (2009) menar att man genom mental träning kan 

ändra sina tankar om sina förmågor och på så vis ta vara på sina medfödda möjligheter. 

Man kan då även bygga upp sina inre resurser, förmågor och talanger samt bli medveten 

om hur dessa utvecklas. Detta både ökar kreativiteten och stärker självkänslan, vilket 

även påverkar inre samt yttre stress samt förbättrar minnet, menar Johansson (ibid).  

Hellspong (2004), Liedén (1989) och Cronsell, m.fl. (2003) anser att helhetsprincipen är 

ett holistiskt betraktningssätt som står för helhetssynen av världen och människan och 

därigenom kan man förstå vilka villkor som skapar en god hälsa. Den betonar samspel 

och sammanhang. Förr ansågs det biologiska arvet vara av störst betydelse. Idag 

betonas miljöfaktorer, samhället samt människors livsstil. Med livsstil menas vanor som 

fysisk aktivitet, kostvanor med mera. Även samhället påverkar människor gällande val 

av sysselsättning och trygghet. Med miljön menas boendet, familjen samt arbetsplatsen. 

Människans psykiska liv kan inte frigöras från de fysiska förutsättningarna. Människan 

är en helhet av vilja, känsla och förstånd som är i ständig påverkan. 

Handlingsimpulserna, värderingarna samt tänkandet är beroende av varandra. Språket 

reflekterar jagets helhet, röjer tankar och uttrycker viljan. Den sociala principen betonar 

den betydelse samhället har för människors liv, att tillhöra en större gemenskap. 

Handlingar och tankar bör därför ses som ett led i samvaron med andra. Detta kan ses 

som en tillämpning av helhetsprincipen där människan är en gruppvarelse. Människan 

som social varelse utvecklas inom ramen för en viss gemenskap och individualiteten 

skapas av samhället människan tillhör. Eftersom en stor del av vår vakna tid spenderas 
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på arbetsplatsen finns det stora möjligheter för ledare att påverka medarbetarnas hälsa 

och deras känsla av meningsfullhet, menar Hellspong, Liedén och Cronsell, m.fl.  

Bilden nedan visar helhetssynen av de olika element som påverkar människors hälsa. 

Eftersom såväl samhällsstrukturen, som våra livsformer och levnadsvanor bidrar till vår 

upplevelse och möjlighet till en god hälsa kan bilden tydligt demonstrera hur de olika 

delarna är beroende av varandra. På så vis förtydligas samspelet mellan olika 

dimensioner och visar på att hälsa inte kan ses fristående utan att den påverkas av olika 

delar ur människans livssituation.  

 

 Figur: Glemne (2008) 

 

5.2 En hälsofrämjande arbetsplats 

Johnsson m.fl. (2003) redovisar att de viktigaste friskfaktorerna är medvetna 

organisationer med tydliga mål, kreativa miljöer, ett konsultativt ledarskap samt ett 

öppet arbetsklimat. Det finns en högre frekvens av långtidsfriska, såväl medarbetare 

som ledare, om dessa parametrar föreligger. Med långtidsfriskhet menas sammantaget 

av ledarskapet, medarbetarskapet, företagskulturen, ledningen, samt de nätverk som 

förekommer såväl i som utanför arbetet. Statiska mått som mäter helheten är viktiga att 

studera för att ta reda på hur medarbetare upplever sin arbetsförmåga och sin 

arbetsglädje. Långtidsfriska människor trivs bra på sin arbetsplats. De upplever få 

kroppsliga besvär, är sällan nedstämda, oroar sig ytterst lite för sin hälsa, ser arbetslivet 

som en utmaning samt är framtidsoptimister. De beskriver en ideal arbetsplats som en 

plats med tydliga mål och där man har gemensamma värderingar. KASAM känslan är 

stark hos dessa individer och de känner delaktighet, trygghet, arbetsglädje och 

bekräftelse. Relationen mellan ledaren och medarbetaren är då god och genom gruppen 

skapas mervärde. För att en organisation skall nå höga långtidsfrisktal krävs en 

långsiktighet som bygger på den främjande principen.   
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Cronsell, m.fl. (2003) menar att man bör se medarbetarna som organisationens motor. 

Man kan få stora sociala och ekonomiska vinster med en strategisk hälsoutveckling. 

Hälsa är en positiv resurs och vikten ligger i att lägga fokus vid frisknärvaro istället för 

sjukfrånvaro. Ju attraktivare en arbetsplats framstår desto resurskraftigare medarbetare 

söker sig till organisationen, vilket leder till en framgångsrik organisation. Det gäller att 

lägga vikten vid mänskliga resurser och etablera hälsoarbetet i företagskulturen. 

Ledaren bör undvika sjukdomsperspektivet och istället se till hälsoperspektivet vilket 

inkluderar synen gällande hur medarbetarna kan behålla och förbättra sin hälsa, alltså ett 

salutogent perspektiv. Då kan ledaren identifiera ökad frisknärvaro. Man kan bedriva 

hälsoarbete genom sjukvård/rehabilitering, eller ännu bättre förebyggande/preventivt, 

men främst bör man arbeta främjande/promotivt. Vad som främjar meningsfullheten i 

medarbetarnas KASAM är då de får bestämma över sin egen tid samt då deras känsla av 

inflytande ökar, anser Cronsell, m.fl. Christenson och Sundling (2003) förklarar att man 

med friskvård menar sambandet mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa, vilket kan 

sammanfattas som en hälsosam livsstil, vilken förebygger ohälsa och sjukdomar. En 

hälsofientlig livsstil med stress, sömnbrist, nikotinberoende, dåliga kostvanor samt 

dåliga alkoholvanor kan ge följder som en lägre funktionsnivå, sämre inlärningsförmåga 

och koncentrationsförmåga, samt välfärdssjukdomar. Detta påverkar såväl individen 

som organisationen och blir kostsamt för samhället, vilket i förlängningen kan bidra till 

en invalidiserad tillvaro som kan leda till förtidspensionering. Hur man tar hand om sig 

idag påverkar till stor del hur man kommer att må i framtiden.  

Ewels och Simnett (2005) beskriver att hälsofrämjande arbete både är en individuell 

samt en samhällelig angelägenhet och är förknippad med att förbättra individers 

livskvalitet. Människor har olika potential samt olika hälsobehov. Arbetslivet måste 

balanseras mot individers möjligheter att må bra ett helt arbetsliv. Då man har ett bra 

arbetsliv där arbetsvillkoren fungerar, minskar den arbetsrelaterade ohälsan, vilket i sin 

tur bidrar till en förbättrad folkhälsa. Att arbeta hälsobefrämjande innebär att förbättra 

hälsotillståndet för såväl individer som för grupper. Ledarna inom organisationen bör 

såväl uppmuntra som stötta, samt att prioritera hälsa på både det individuella samt det 

kollektiva planet. Målsättningen för ledare bör vara att stärka individernas förmåga att 

ta kontroll över de aspekter och påverkansfaktorer som påverkar deras hälsa.  Det är 

många arbetsgivare som aktivt ägnar sig åt utveckling av hälsobefrämjande program 

samt miljöförbättringar. Såväl företagshälsovården som personalavdelningar är av stor 

vikt för att lyckas öka medarbetarnas välbefinnande. Litteratur i ämnet har kunnat 

påvisa att det resulterar i minskad sjukfrånvaro, stärkt arbetsmoral och ökad 

produktivitet, vilket är ett bra sätt att beteckna såväl processen som möjligheterna för 

människor att tillskansa sig inflytande över sin livssituation. Med vardagsmakt kan man 

ta kontrollen över sitt liv och sin situation, beskriver Ewels och Simnett (ibid).  

Lundstorp (2007) förklarar att hjärnan och kroppen påverkar varandra. Vi får nya 

hjärnceller men för att hjärnan ska fungera optimalt är det viktigt med fysisk aktivitet. 

Ett stort problem med dagens arbetare är att vi är för stillasittande. Alltför många 

personer har ett stillasittande kontorsarbete där de tar bilen hem för att väl hemma sitta i 

soffan. En sådan livsstil bidrar till att ämnesomsättningen under dagen är lika låg som 

på natten, samt kan ge diabetes, benskörhet, cancer, skadlig övervikt, med mera. Om 

man tränar några gånger i veckan ökar man inte bara konditionen utan sin kapacitet att 

klara av arbetslivets marginaler, vilket behövs då arbetssituationen upplevs stressig. 
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Trots att man i 200 år har vetat att rörelse och hälsa hör ihop så är det bara cirka 25 

procent av Sveriges befolkning som rör på sig så pass mycket så att det ger goda 

hälsoeffekter. Många företag möter medarbetare som har blivit överansträngda. Stress 

belastar såväl hormonsystemet, som hjärnan och immunförsvaret. För att balansera 

stressens effekter på immunförsvaret är det viktigt med ett socialt stöd samt ett gott 

humör. För att undgå att negativ stress uppkommer är det viktigt att gå hem då man ska, 

alltid ta lunch, regelbundna pauser, fikapaus med kollegorna som ger trygghet och 

kollegialt stöd, flextid, prioritera rätt, få tillräcklig information, möjlighet att arbeta 

hemifrån, tydliga arbetsbeskrivningar, friskvård, prata om stressreducering på möten 

samt att få misslyckas, förklarar Lundstorp (ibid).  

Trollestad (2003) har mött många medarbetare och organisationer som har fungerat bra 

och som har haft goda resultat. De gemensamma drag han har funnit är kontinuitet, 

långsiktighet och uthållighet i strategierna, där ledaren är ödmjuk såväl inför uppgiften 

som inför medarbetarna. Arbetsklimatet präglas av gemenskap, tillit och öppenhet och 

känslan är att man arbetar med något meningsfullt. Medarbetarnas framträdande 

egenskaper är ansvarstagande samt delaktighet. Det vanligaste är dock medarbetare som 

mår dåligt och organisationer som utmärks av dåliga resultat och instabilitet. Inom 

sådana organisationer arbetar ledarna oftast kortsiktigt samt använder sig av uppifrån 

och ned perspektivet, där ovilja och otrygghet är ett mönster hos medarbetarna. Det 

sociala fenomen som en organisation är går att förstås först då man förstår människorna 

i organisationen och hur de utifrån sin förståelse av verkligheten agerar som aktörer. En 

människas handlande grundar sig i hens tolkning och förståelse av den situation hen 

befinner sig i. Då ledaren bidrar till att såväl enskilda uppgifter som organisationens 

syfte görs begripliga, kan det utgöra en god hälsa inom organisationen. Därför krävs en 

pågående reflektion kring strategiska frågor samt en långsiktighet och moralisk 

medvetenhet i ledningsarbetet. Det skapar trovärdighet, vilket förutsätter förändring och 

lärande, där medarbetarnas kreativitet samt personliga engagemang ökar.  

Angelöw (2002) menar att det är viktigt att i hög grad uppskatta såväl sig själv som 

andra, i en strävan att utveckla hälsosammare mönster. Vänskapen med andra individer 

börjar med vänskapen till sig själv. Det finns ett stort intresse för att arbeta 

hälsobefrämjande men trots detta är det många som känner sig osäkra på vad det arbetet 

innebär. Att definiera en hälsobefrämjande arbetsplats kan förklaras genom att man 

inkluderar alla ansträngningar som sker i alla sammanhang då individerna arbetar och 

som syftar till att öka hälsan och välbefinnandet. Dessa arbetsplatser befattar sig med 

orsakerna till ohälsa men fokuserar på möjligheterna till god hälsa. Det syftar även till 

att, för individerna, göra det möjligt att utveckla goda hälsorelaterade beteenden och 

genom det utveckla en god hälsa. I Arbetsmiljölagen betonas det att arbetsgivaren skall 

ha en helhetssyn på arbetet och människan och att arbetet ska anpassas efter 

människorna. Enligt Angelöw finns det nio olika framgångsfaktorer för att skapa en 

friskare arbetsplats. Dessa är:  

 Aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning i arbetsmiljökunskap, aktiv 

medverkan och dialog, låta arbetsmiljöarbetet bli en integrerad del av den 

dagliga verksamheten inom organisationen.  

 Skapa lagom arbetsbelastning genom att ha en ökad grundläggande bemanning, 

tillsätta en resurspool, avlastning av arbetsuppgifter, arbetsrotation, 

övertidsbegränsning, återhämtningsmöjligheter samt en balans mellan fritiden 
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och arbetet.  

 Ge medarbetarna ökad delaktighet. Detta genom demokratiska beslutsprocesser, 

personalinflytande över hela organisationen, målstyrning, självstyrande grupper 

samt inflytande över sin arbetstid genom olika arbetstidsmodeller. 

 Inneha ett konstruktivt ledarskap vilket inkluderar ledare som är delaktiga, 

tillgängliga, stödjande, lyhörda, uppmuntrande, ger uppskattning och beröm som 

en medveten strategi, som agerar god förebild samt har en insikt om hur 

människor reagerar och fungerar.  

 Arbeta för ett positivt arbetsklimat genom att skapa arbetsglädje, välfungerande 

samarbete samt satsa på att utveckla arbetsgrupper. 

 Satsa på kompetensutveckling genom olika former av utbildningsinsatser, införa 

människokunskap för ledarna, ha en mer utvecklingsinriktad syn på lärande, öka 

kunskapen om grupprocesser, skapa nätverk för idéutbyte, samt lyfta fram den 

tysta kunskapen.  

 Göra olika friskvårdssatsningar genom att införa friskvård på arbetstid, upprätta 

friskvårdskontrakt, införa obligatorisk friskvård, propagera för fysisk aktivitet, 

rökavvänjning, viktminskning samt minskning av alkoholmissbruk för de som 

behöver, erbjuda avslappning och massage samt införa hälsodiplomering.  

 Göra personalekonomiska bokslut samt hälsobokslut. Detta för att stimulera ett 

personalekonomiskt synsätt där personalgruppen ses som en tillgång som bör 

värnas om. Hälsoboksluten bör införas så att personalsituationen kan analyseras 

likt ett vanligt bokslut. I och med detta kan man inse att det är lönsamt att skapa 

friskare arbetsplatser och då även givas förståelse för att tidigare förebyggande 

insatser är avsevärt mer lönsamma i jämförelse med rehabiliteringsinsatser.  

 Samarbete med företagshälsovård och andra resurser.  

 

5.3 Psykosocial arbetsmiljö  

De Klerk (1991) och Hultgren (2002) menar att den sociala arbetsmiljön samt god 

arbetstrivsel har stor betydelse för medarbetarnas situation och påverkar deras 

inspiration och engagemang. När en människa blir bekräftad stärks självsäkerheten och 

lusten att engagera sig. Då medarbetare ges en grupptillhörighet stimulerar det till 

positiva upplevelser och inspirationen ökar. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren 

sedan år 1991 skyldig att bedriva en kontinuerlig arbetsanpassning. Det är ett kraftigt 

verktyg för att arbeta med hälsa då syftet är att förebygga ohälsa. I ett modernt 

ledarskap bör man visa förståelse för hur ohälsa utvecklas samt ha en god insikt i hur 

människor reagerar i olika situationer, där ohälsa i arbetet systematiskt bedöms. Ledare 

måste se medarbetarna som en resurs. Det hälsobefrämjande arbetet utvecklades inom 

sjukvården och har därför en tydlig preventiv (förebyggande) karaktär. Riskfaktorer 

ledaren bör vara vaksam på är både inom de socioekonomiska faktorerna, metabola och 

fysiska faktorerna samt inom de sociala nätverken, anser De Klerk och Hultgren.   

Karlsson (2004) menar att ökad kunskap om psykosociala faktorer är av stor betydelse 

för såväl folkhälso- som samhällsperspektivet för att kunna befrämja god hälsa. Inom 

arbetslivssammanhang menas orsaksförhållanden i arbetsmiljön, vilka är socialt eller 

psykologiskt betingade. Begreppet psykosocial beskriver människors sociala relationer 

vilket har stor betydelse för hur individer upplever påfrestningar. Malmsten Olsson och 
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Stavborg (2003) har skrivit om psykosocial handledning och beskrivit att arbetet enligt 

arbetsmiljölagen skall eftersträva möjligheter till variation och samarbete där 

arbetsförhållandena skall ge möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling och 

självbestämmande. Ingen kan kontrollera eller förutsäga en människas handlingar, 

tankar eller känslor varpå ledaren måste skapa utrymme för dialog även gällande svåra 

frågor och arbetsuppgifter så att personalgruppen kan utvecklas och givas känslan av 

sammanhang. Enligt lagen kan ett hälsobokslut passera som en bisats i årsredovisningen 

som en uppräkning av kostnader (Cronsell, m.fl. 2003). De väljer att använda 

hälsobokslut som ett utmärkt instrument gällande redovisning och uppföljning av vilket 

resultat hälsoutvecklingsarbetet kan visa. Levi (2003) förklarar att utgivna översikter på 

internationell och europeisk nivå styrker att stressrelaterad ohälsa, främst i arbetslivet, 

utgör ett växande problem för såväl medarbetarna, organisationer och hela samhället. 

Då EU-organet European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions gjorde en enkätundersökning visade den att intensiteten i arbetet har ökat, 

ofrivilligt deltidsarbete har ökat och tillfälliga anställningsformer är vanligare. Dessa 

medarbetare rapporterar sämre arbetsförhållanden. 33 procent rapporterade ryggsmärtor, 

28 procent lider av stress i arbetslivet samt 23 procent lider av svår trötthet och uppger 

smärta i axlar och nacke. Dåliga arbetsförhållanden leder till ohälsa och utlöser dess 

symtom. Arbetsrelaterad stress ger sämre beteenden vilket även kan ge fysiologisk 

påverkan. Stressreaktionerna kan även påverka oss att feltolka våra arbetsförhållanden 

och se dem som hotfulla, vilket leder till sämre produktivitet och lägre välbefinnande. 

Ett gott arbetsliv kan istället ge socialt stöd, självrespekt, stärkt identitet och materiell 

belöning. Då medarbetarna känner vardagsmakt och då organisationens anda upplevs 

uppmuntrande och stödjande finns stora chanser att uppnå detta. Arbetet kan därför vara 

en av de viktigaste (salutogena) hälsobefrämjande faktorerna i människors liv, menar 

Levi (ibid).  

Enligt Theorell (2006) har den psykosociala miljön förändrats kraftigt. Relationen 

mellan de möjligheter som omgivningen ger individerna att påverka situationer och 

arbetets psykiska krav är av stor betydelse. Detta kan påverka huruvida långvariga 

stressreaktioner dyker upp eller inte. Att kunna kontrollera sin arbetssituation, alltså de 

upplevda kontrollmöjligheterna, har stor betydelse för hur individers hälsa ser ut. Dold 

coping i arbetet, alltså då man undviker att hantera problem direkt, har att göra med 

individen själv och dennes tidigare erfarenheter, men även med öppenheten på 

arbetsplatserna. Då någon hamnar i en konflikt och blir orättvist behandlad, men låter 

det passera och istället är vresig i hemmet, får en hög poäng för dold eller så kallad 

undvikande coping. Dold coping är vanligast hos kvinnor. Hos män finns däremot ett 

samband mellan dold coping och ett högt blodtryck. De som har högre sjukfrånvaro är 

de som inte visar vad de tänker för sina kollegor, då de utsätts för problem eller 

konflikter. Om arbetsplatser istället arbetar med att skapa ett öppet klimat så skulle ett 

sådant beteende minska. Det kan finnas ett samband mellan dold coping och bristande 

kontrollmöjligheter. För kvinnor kan även påfrestande dubbelarbete utanför arbetet 

påverka. Arbetsmiljön kan påverka långtidssjukfrånvaro genom en hälsobefrämjande 

effekt med gott arbetsmiljöskydd vilket bidrar till att medarbetarna förblir friska, eller 

med en skadlig effekt genom ökade risker att medarbetarna insjuknar. Då medarbetaren 

inte kan utöva kontroll kan det vara svårt att återvända till en dålig arbetsmiljö efter en 

sjukskrivning. För hanteringen av fysiska arbetsmiljöproblem är även den psykosociala 

arbetsmiljön viktig. Om en arbetsplats är flexibel är de också bra på att anpassa sina 
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arbetsförhållanden till individens sjukdom/ohälsa, förklarar Theorell (ibid). Theorell 

(2003) förklarar att man under 1970-1980 talet i Sverige hade ett arbetsliv där 

utvecklingen mot en bra psykosocial arbetsmiljö var god. Detta går att avläsa i 

undersökningen om levnadsförhållanden (ULF). Såväl möjligheterna för medinflytande 

samt god stimulans förbättrades. På 1990-talet förändrades detta med högre 

arbetslöshet, samt att de upplevda psykiska kraven ökade. Medarbetarna kunde påverka 

sina arbetsförhållanden och sin situation allt mindre. Då man talar om begreppet 

psykosocial anses interaktionen/samspelet mellan sociala och psykiska faktorer. Det 

finns tre nivåer i en människas arbete där den första är omgivningsnivån, den andra är 

individnivån och den tredje är reaktionerna. De reaktioner en individ visar på sin 

omgivning, uppstår genom interaktionen med individens program. Detta är i sin tur 

betingat av individens genetiska faktorer samt hens alla tidigare erfarenheter. En 

persons erfarenheter förändras varje gång man går igenom en period av psykosocial 

påfrestning, vilka skapar förutsättningar för de sociala faktorerna och på så vis påverkar 

de individens program. Med individnivån anses sättet att ta påfrestningar. Med coping 

anses hur man utövar kontroll över en situation. Vissa aspekter av coping är av extra 

stor betydelse för hur man bemästrar ett problem. Med kontroll-lokus menas var 

personen lägger möjligheten att hantera ett problem. Då personen anser att hen själv kan 

bemästra problemet talar man om intern kontroll-lokus. Det är fundamentalt för 

människor att utöva kontroll över sin egen situation, vilket har med vardagsmakt att 

göra. Theorell (ibid) menar att det ständigt sker ett samspel mellan omgivningen, 

individen och hens sätt att vara. Vi formas av miljön omkring oss. I en miljö där 

medarbetarna ges större frispråkighet och där de upplever att de kan påverka sitt arbete 

utövas känslan av kontroll mer, varpå sambandet mellan copingmönster och 

arbetsmiljön blir tydlig. Om ledaren ger sina medarbetare ett gott stöd minskar risken 

för sjukdom. Förhållningssättet till en stressad situation påverkas av den psykosociala 

miljö som skapats. Det går lättare att bemästra perioder av spänt arbete om man innan 

har utvecklat konsten att utöva kontroll. Annars kan en ackumulerad spänning resultera 

i sjukdomar och fysiologiska reaktioner.   

Enligt Theorell (ibid) styrs handlandet av belöningar, varpå det leder till ett 

hälsoproblem om ledaren inte belönar sina medarbetare. Med belöning anses 

löneutveckling, befordringsmöjligheter och feedback, vilka påverkas av yttre 

omständigheter i miljön. Då en människa under många år har ansträngt sig men inte 

upplever tillräcklig belöning kan detta yttra sig i hjärt-kärlsjukdomar. Därför är det 

viktigt att känna beslutsutrymme, påverkansmöjligheter och inflytande över 

långtidsplaneringen i arbetet, alltså kontroll. Eftersom det är svårt att mäta en renodlad 

miljöaspekt, som de psykosociala miljöfaktorerna, kan man fokusera på att göra 

mätningar av beslutsutrymme i praktiken samt stimulans. Det finns god anledning att 

vidtaga preventiva åtgärder om organisationen planerar att omstrukturera arbetet. Detta 

eftersom förändrade arbetsuppgifter innebär mindre kontroll, vilket i sin tur ökar risken 

för att sjukdomsfall ska uppstå. Ledaren bör hitta meningsfulla och värdiga 

arbetsformer för sina medarbetare. Theorell tror att orsaken till varför det inte har 

publicerats så många undersökningar gällande hälsoeffekterna av en förbättrad 

psykosocial arbetsmiljö är för att det är svårt att utvärdera då det moderna arbetslivet är 

så föränderligt.  
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5.4 Ledarens inverkan för en god hälsa 

Chefer finns i alla branscher, sektorer och på alla nivåer. Chefer 

företräder arbetsgivaren och leder verksamheter och människor, 

företag och förvaltningar. Chefer har personal-, budget- eller 

verksamhetsansvar. De leder egen personal oavsett titel och nivå, 

det vill säga från första ledningslinjen till och med de högsta 

cheferna inom näringsliv och offentlig sektor. Vi uppskattar 

antalet chefer i Sverige till en halv miljon. Det innebär att nästan 

var åttonde anställd i Sverige är en person med ett chefsuppdrag 

(Ledarna)                                                                                                  Figur: Berg (2011) 

Cronsell, m.fl. (2003) och Johnsson m.fl. (2003) förklarar att ett gott ledarskap i en 

främjande anda och en god relationsbyggande kommunikation ger både bättre trivsel, 

stresstålighet samt god effektivitet och produktivitet, vilket även leder till att 

medarbetarna känner motivation, samhörighet och delaktighet. Personalgruppens vi-

känsla är viktig både för gruppens kort- och långsiktiga prestationsförmåga. Då ledaren 

skapar ökad förståelse för olikheter och framhäver hur dessa berikar gruppen, skapas 

även en starkare vi-känsla. Viktiga element för att skapa ett konstruktivt gruppklimat är 

medvetenhet, vilja för utveckling, verklighetsförankring, öppenhet, återkoppling, 

välbefinnande, tydlig kommunikation mellan samtliga parter, tillräckligt god hälsa, tillit, 

tydlighet gällande arbetets innehåll och mål samt en stabil arbetsförmåga. 

Medarbetarnas samlade energi skapar organisatoriska framgångar, vilka skapas av 

ledaren. Då hen innehar en balans mellan känsla och tanke samt kan hen professionellt 

driva en god företagskultur, vilket även minskar nivån av ohälsa och stress. Holm 

Ivarsson (2010) menar att ett mål måste upplevas som attraktivare än alternativet för att 

man ska vilja uppnå det. På minussidan ska det man förlorar samt besväret man får 

lägga ner finnas, medan man på plussidan ser vinsterna med valet. En sådan 

beslutsbalans ska framställa vinsterna som stora och det man förlorar som mindre värt.  

Johannesson (2000), De Klerk (1991) och Elmelund Kjeldsen (2008) förklarar att alla 

detaljer är viktiga för att skapa en god pedagogisk kvalitet. Språket och ledarskapet bör 

vara anpassat efter medarbetarna så att stilen passar in i den allmänna accepterade 

värdegemenskapen. Med hjälp av intresseväckande framställningar och goda 

formuleringar, samt ett stort engagemang kan ledaren skapa engagemang och behålla 

intresset för det hen försöker förmedla. Hen bör motivera, inspirera och skapa 

gynnsamma förutsättningar så att medarbetarna vill engagera sig i sina arbetsuppgifter. 

Hen bör även skapa en dynamisk arbetsmiljö för att medarbetarna skall få intresse för 

nytänkande, då det stimulerar människorna till ett aktivt engagemang. Samtliga bör 

förstå att organisationen värdesätter nya idéer och de bör även belönas. Ileris (2007) 

beskriver att det för enskilda individer finns vissa specifika förhållanden som befrämjar 

lärande, eftersom människor lär sig saker på olika sätt. Ledaren måste ha förståelse för 

hur man främjar lärande och ny kunskap, så att medarbetarna får en ökad vilja till god 

arbetsprestation, som på lång sikt kan främja hälsan. Lärandet har tre dimensioner. 

Innehållsdimensionen gäller färdigheter och kunskap. Drivkraftsdimensionen är 

kopplad till viljan, känslorna och motivationen. Samspelsdimensionen handlar om 

kommunikation och samarbete.  
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Angelöw (2002) beskriver att det är av stor vikt att reflektera över ledarskapets 

utformning, då det har en avgörande roll för att skapa friskare arbetsplatser. Man bör 

skapa organisatoriska förutsättningar för ett konstruktivt ledarskap. Därigenom kan 

såväl chefer som ledningsgruppen ges möjligheter att främja anställdas välbefinnande 

och hälsa. Som ledare bör man arbeta konstruktivt. Då ingår grundläggande 

komponenter som insikten om vikten av att vara en god förebild och att vara 

uppmuntrande. Ledaren bör släppa sitt kontrollbehov och låta andra prestera. Då ledaren 

bekräftar medarbetarna stärks deras självförtroende och ökar deras välbefinnande vilket 

i sin tur genererar en hoppfull stämning. Genom att tillvarata medarbetarnas styrkor och 

tillgångar bör ledaren såväl identifiera som analysera och ge positiv återkoppling 

gällande det som fungerar bra och därefter utveckla rimliga samt tydliga mål. Dessutom 

bör ledaren uppmuntra till önskade beteenden. En ledare är såväl normbildande som 

tongivande på arbetsplatsen. Denne kan uppfattas såväl positiv som negativ av sina 

medarbetare. Handlingar är mer kraftfulla än ord, varpå samstämmigheten mellan ord 

och handling bör finnas så att trovärdigheten inte försvinner. Genom lyhördhet skapas 

förutsättningar för dialog, vilket hjälper ledaren att vara uppmärksam på olika stressorer 

hos sina medarbetare. Om ledaren även är tillgänglig då de är i behov av råd blir 

resultatet lyckat. Då ledaren förstår hur sina medarbetare fungerar är det lättare att få 

individerna att må bra så att problem kan förebyggas. Det är en oerhört viktig 

framgångsfaktor att öka ledarnas medvetenhet kring hur människor reagerar i olika 

stressade situationer. Då kan ledaren vara mer lyhörd för olika signaler och redan i ett 

tidigt skede motverka stressens skadeverkningar, vilket stärker den hälsobefrämjande 

processen. Viktigast är att ledaren förmedlar sina kunskaper kring salutogena 

förhållanden och friskfaktorer för att kunna främja arbetshälsan, menar Angelöw (ibid).  

Renaud m.fl. (2008) gjorde en studie på 656 deltagare från ett företag i Canada som 

visade att medarbetarna hade minskad stress och sjukfrånvaro samt hade högre rankning 

i hälsomätningar efter genomfört hälsoprogram. Företaget införde ett hälsoprogram 

under en treårsperiod i form av en hälsoprofil, vilket påvisade dessa förbättringar hos 

medarbetarna. Perry (2011) gjorde en ledarskapsstudie där hon förklarade att ledarskap 

är konsten att upptäcka och uttrycka personers inneboende natur. Definitionen av 

ledarskap innebär naturen av influeringsprocessen och dess resultat, vilket uppstår 

mellan ledaren och följarna. Samtliga perspektiv är en fråga om en persons erfarenheter, 

samt tid och rum. Man bör bredda sitt perspektiv och skeptiska tänkande och skapa ett 

harmoniskt flow, vilket uppstår av att vara närvarande och medveten om sig själv och 

sin omgivning. Ledarskapet härrör influenser att vi alla förändras och påverkas av 

samhället. Grunden till problematiken på arbetsplatser är att ledaren ibland försöker 

överföra sina perspektiv på medarbetarna. En ledare håller en maktposition och 

influerar till förändring baserad på personers värderingar, ideal och karaktärsdrag. 

Vilken respons ledaren får är baserat på en utökad nivå av medvetenhet av spegling, att 

andra kan se sin potential genom sin ledare. Ledare bör finna inre harmoni och sedan 

hjälpa andra att finna den, för att nå en framgångsrik arbetsplats med välmående 

medarbetare, menar Perry.  

DeRue och Wellman (2009) gjorde en studie som behandlade praktisk psykologi med 

inriktning på att utveckla utmaningar, lärande samt tillgång till feedback. De utvecklade 

en serie av hypoteser som är kopplade till ledarskapsförmågor med kännetecken av 

erfarenheter. Deras empiriska undersökning är baserad på 225 erfarenheter från 
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människors arbetsliv, kopplat till 60 chefer. Organisationers syn på ledarskapskapacitet 

ses som en källa för konkurrenskraft. Feedback stödjer personens osäkerhet kring 

utmaningar på arbetsplatsen och möjliggör ett individuellt fokus på lärande. För stor 

fokus på att utveckla utmaningar på arbetsplatsen kan vara en hög riskfaktor. De kan 

hämma inlärningsprocessen då det kräver en åtskillig simultanförmåga eftersom en 

osäkerhet och prestationsångest skapas. Kopplingen mellan utmaningar och 

ledarskapsförmågor är generellt positiva. Det är nödvändigt att ha vissa 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen för att aktivera individerna till vidare 

kunskapsutveckling. Håkansson (2006) studerade huruvida ledarskapsupplevelser och 

hälsa på arbetsplatsen upplevs. Begrepp som god kommunikation, feedback, stöd, 

delaktighet och goda arbetskamrater lyfts ofta fram. Med arbetsklimat syftade hon till 

relationerna på arbetsplatserna. Bristande kommunikation mellan ledare och 

medarbetare kan leda till stress. Därav påverkar ledaren huruvida medarbetarna mår bra 

eller inte. Ledaren måste vara medveten om att hens beteende avspeglar sig i rådande 

arbetsklimat. Med uppskattning, stöd, delaktighet och anpassad arbetsbelastning kan 

medarbetarnas hälsa främjas eftersom samtliga är faktorer som påverkar hälsan. En bra 

ledare är lyhörd och ger sina medarbetare feedback. Bäst mår medarbetarna då de ges 

eget ansvar och förtroende, menar Håkansson. Cronsell m.fl. (2003) förklarar de fyra 

olika ledarkaraktärerna: låt-gå ledarskapet, det auktoritära ledarskapet, det sociala 

ledarskapet samt teamledarskapet. Det sistnämnda är att föredra då det bygger på ett 

intresse för såväl arbetsuppgifterna som för medarbetarna. Då skapas delaktighet 

eftersom medarbetarna involveras i såväl besluts- som arbetsprocesser. Man tillvaratar 

då medarbetarnas kompetenser vilket gör att de får en känsla av sammanhang och blir 

motiverade, vilket skapar en stark KASAM i form av meningsfullhet.  

Enligt Ten Berg (2009)  har både den svenska och den europeiska strategin för hållbar 

utveckling som gemensam syn att en god folkhälsa är huvudmålet. Man har genom 

forskningsstudier lyckats bevisa att en god hälsa är behövligt för en ekonomisk 

utveckling. Studier av hälsoeffekter har visat att ledaren måste ta hänsyn till att effekten 

på den ekonomiska utvecklingen av hälsoinsatserna och dess lönsamhet först visar sig 

på sikt. Kreativitet, trygghet och hälsa har direkt effekt på den ekonomiska 

utvecklingen. Människor i arbetsför ålder är den viktigaste målgruppen att prioritera 

eftersom dessa individer utvecklar arbetsmarknaden samt den ekonomiska tillväxten. 

Då ledaren arbetar med hälsobefrämjande insatser bidrar dessa till ökat socialt kapital 

för medarbetarna och det skapas då ett bättre förtroende i arbetsgruppen samt att de 

känner större tillit till varandra, menar Ten Berg (ibid).  

Olofsson (2010) tydliggör att ledaren behöver komma fram till vilka förändringar som 

skapar flest möjligheter för organisationsförbättringar samt förstå vilka förändringar 

som skapar störst möjligheter för ökad lönsamhet. Det som skapar såväl motivation som 

mening är då man kommunicerar det önskade resultatet och beskriver vad man vill 

uppnå med utvecklingsarbetet. Ledningsgruppen måste vara överens om de resultat de 

önskar uppnå samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Genom utvecklingsarbete 

skapas den gemensamma synen på ledarskapet och genom god samordning i 

linjeorganisationen, alltså cheferna på alla beslutsnivåer, arbetas en gemensam syn på 

utvecklingsmöjligheterna, resultaten och ledarkompeten fram. När hela 

linjeorganisationen samarbetar kan man förstärka beteenden som har med 

utvecklingsarbetet att göra. Chansen att rätt beteende förstärks, höjs då de högre 
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cheferna ger positiv feedback. För att effektivisera ledningsgruppens arbete krävs 

inplanerade möten för syftesdiskussioner, kommunikation, normer och arbetsformer. Då 

resultat och mätmetoder har förankrats hos ledarna behövs förståelse för hur de 

specifika resultaten är knutna till effektmålen. Om arbetet har organiserats så att riktiga 

tillfällen till positiv förstärkning ges kommer medarbetarna vilja göra extra insatser och 

få en högre motivation. Man bör situationsanpassa ledarskapet efter medarbetarnas 

förutsättningar samt uppmuntra frivilliga initiativ. Ledaren bör lägga fokus vid bra 

utförande av uppgifter och förbättringar. Då blir arbetssituationen mer tillfredsställande 

och mindre stressande, genom att chefens sociala positiva feedback fungerar som 

förstärkare. Endast i nödfall bör korrigerande feedback ges. Man presterar ofta på en 

högre nivå samt får ökad arbetstillfredsställelse då man får positiv feedback. Brehm 

(2006) beskriver att om ledaren önskar främja hälsan på arbetsplatsen bör hen främst 

vara införstådd i organisationens mål, värdegrund samt verksamhetsidé. Detta för att 

vägleda hur man kan planera och mest framgångsrikt kunna vidtaga eventuella 

förändringar. Ledaren bör även se över de ekonomiska förutsättningarna, behovet och 

personernas utveckling inom företaget. Om medarbetarna skiljer sig i form av olika 

ålder, socioekonomisk status, kön eller etnicitet är det extra viktigt att hålla en effektiv 

kommunikation för att knyta an till gruppen. Då ledaren tar sig tid att lyssna blir råden 

mer praktiska, meningsfulla och relevanta. Ledaren kan då tolka medarbetarnas 

reaktioner på nya förslag och genom återkoppling kan ledaren då utveckla sitt sätt att 

kommunicera. Om det som sägs är för svårt att förstå eller uppfattas tråkigt är det 

vanligt att människor stänger av, vilket även kan bero på att något personligt problem 

stör deras koncentrationsförmåga. Ledaren måste därför använda lyssningstekniken 

empatiskt lyssnande, där man lyssnar med stor koncentration och öppenhet och försöker 

sätta sig in i den andres situation. Som verksam ledare gäller det att veta hur man ska 

bemöta människor. Kommunikationsförmågan är viktig såväl med arbetstagarna som 

med ledarkollegorna, men även humor och visdom är viktiga ledaregenskaper.  

Vidare förklarar Brehm (ibid) att ledarrollen samt att arbeta för att skapa goda relationer 

kräver energi, varpå det är viktigt att strukturera upp sitt arbete så att det även ger 

energi. Om man lyckas skapa en livsstil som utvecklar kreativiteten och som är stressfri, 

undviker man risken att få utmattningssymtom. Varje dag bör innehålla stressreduktion 

och möjligheter till självförverkligande. Man bör utveckla sig själv enligt sina viktigaste 

mål och värderingar för att då finna större mening i det man gör och även få ut mer av 

sina insatser. Ledaren bör ta vara på tillfällen för kompetensutveckling där man får 

träffa andra ledare, ty genom att utbyta erfarenheter kan både nya idéer och 

infallsvinklar ges samt att hen kan bli stöttad i svårigheter kopplade till sitt arbete. Det 

är viktigt att göra ett vettigt schema som tillgodoser människors behov. Ledaren 

behöver även sätta gränser och inte ständigt vara anträffbar, utan läsa mail vid speciella 

tidpunkter, för att inte störas av ideliga avbrott. Även vila, regelbunden fysisk aktivitet, 

god kost samt socialt umgänge med vänner och familj är viktigt, menar Brehm.  

Enligt Theorell (2006) har faktorerna i livsmiljön, som är av social natur, betydelse för 

psykiska processer, vilka kallas psykosocial miljö. Man lägger fokus vid det man tror 

sig kunna förbättra då man forskar kring psykosociala faktorer. Det går alltid att 

förbättra arbetsorganisationen. Den förbättrar individernas hälsa och med utbildning kan 

man även förbättra förutsättningarna för den psykosociala miljön. När en medarbetare 

inte får adekvat belöning och inte passar för det jobb denne har lever hen i en ständig 
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konflikt mellan sitt arbete och sin familj. Då hen saknar kontroll över sin situation hotas 

känslan av sammanhang i hens tillvaro. En spänd arbetssituation är då man får minskad 

tid för planering i kombination med ökad belastning. Då flera omorganiseringar sker 

kan personalen tappa motivationen vilket kan leda till att den kollektiva psykosociala 

individuella marginalen blir så naggad i kanten att sjukdomar uppkommer, som är 

relaterade till skadlig stress. På flera ställen har man gått för långt i kraven på 

effektivitet och lönsamhet, menar Theorell (ibid).  

 

5.5 KASAM som teoretisk modell 

Generella motståndsresurser (GMR) är socialt stöd, jag-styrka, kulturell stabilitet, 

pengar med mera. Dessa ger människor kraft att bekämpa olika stressorer (Antonovsky, 

2007). För att kunna besvara hur olika GMR utvecklas (vilka gör de olika GMR 

begripliga) skapade Antonovsky begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Det 

finns olika kulturella vägar för att utforma en känsla av hanterbarhet, eftersom våra 

möjligheter att möta livets problem ser olika ut. Eftersom det finns många kulturella 

vägar till en stark känsla av sammanhang kände Antonovsky behovet av att kunna mäta 

den känslan, oavsett människors klass eller etniska subkulturer. Därav skapade han ett 

standardiserat frågeformulär för att möjlighet ska ges att mäta känslan av sammanhang. 

Detta för att påvisa kopplingen mellan KASAM och människors hälsotillstånd. Då 

frågeformuläret skapades gjordes avsiktliga frågor som utformades så att de nämnde 

mängden stimuli i vissa situationer. Vid skapandet av KASAM-skalan ville Antonovsky 

undvika nyckelord som kan påverka den allmänna innebörden i en fråga, så att svaret 

inte påverkas. Vid slutet av processen hade Antonovsky tjugonio frågor där elva av dem 

handlade om begriplighet, tio av dem handlade om hanterbarhet och åtta av dem 

handlade om meningsfullhet. Efter att ha prövat denna skala vid olika tillfällen 

validerades frågorna och omkonstruerades med hjälp av pilotstudier och andra forskares 

skalor, vilka då kombinerades med KASAM-skalan, förklarar Antonovsky (ibid).  

Enligt Antonovsky (ibid) finns det tillräckligt med stöd för att påvisa KASAM-skalans 

framgång, att den utgör en adekvat återspegling av KASAM-begreppet. Antonovsky 

menar att GMR skapar livserfarenheter som präglas av delaktighet. På så vis skapas 

eller förstärks en stark KASAM. Han talade om överordnade psykosociala generella 

motståndsresurser och motståndsbrister som GMR-MB. En stressor definierade han som 

en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- eller överbelastning och 

utan möjligheter till medbestämmande. Genom att inordna stressorer under det 

övergripande begreppet GMR-MB gav det en teoretisk grund för ett mätinstrument som 

via KASAM skapar förbindelsen mellan resurser och stressorer, alltså hälsoeffekterna. 

Den som under sitt tidiga vuxenliv har utkristalliserat en stark KASAM har förmågan 

att aktivera generella motståndsresurser då ens KASAM attackeras. Dock blir det en 

ond cirkel för den som i ett tidigt vuxenliv lider av svag KASAM, förklarar 

Antonovsky. Angelöw (2002) påpekar att det Antonovsky har undersökt är orsaken till 

varför vissa individer klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll. Begriplighet 

innefattar i den utsträckning hur olika livshändelser går att förklara, hur 

sammanhängande de är. Hanterbarhet handlar om att man i hög utsträckning kan 

påverka olika omständigheter. Man behöver alltså inte vara ett offer för dem. Dessutom 

innefattar det färdigheter och kunskaper för att klara av givna situationer. Med 

meningsfullhet anses i vilken utsträckning man upplever att livet känns meningsfullt. 
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Då ses krav som utmaningar och med motivation och engagemang försöker man göra 

något åt sin situation, förklarar Angelöw (ibid).  

När det är som bäst, känner vi alla att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. 
(Johnsson, Lugn, Rexed, 2003, S. 13) 

 

5.6 KASAM på arbetsplatsen 
Antonovskys (2007) filosofiska antagande är att man kan representera livets ström med 

en flod, vilken förgrenar sig till såväl lugnare vatten som förgiftat vatten och 

strömvirvlar. Olika människor klarar sig olika bra, även om floden är densamma. 

Genom KASAM bestämde han vilka generella motståndsresurser som står människor 

till buds. Detta förutom de individuella variationerna som gener, tur, subkulturer eller 

konstitutionella dispositioner. Sociala grupperingar har ett avgörande inflytande på de 

livserfarenheter vilka skapar en svagare eller ett starkare KASAM. Vi reduceras till 

objekt då andra människor formulerar regler och uppgifter samt bestämmer över oss. Då 

en människas värld uppfattas likgiltig, saknar denne kontroll och medbestämmande. Om 

ledaren lyckas få medarbetarna att omtolka negativa erfarenheter och istället söka 

KASAM-förhöjande erfarenheter främjar detta en konsekvent och varaktig förändring 

av deras reella livserfarenheter. Då återkommande arbetserfarenheter anpassas efter 

medarbetarnas förmåga genom organisatoriska och sociala resurser, adekvat material, 

endast tillfällig överbelastning samt möjligheter att lagra energi, kommer detta stärka 

deras känsla av hanterbarhet. Däremot skall arbetserfarenheterna inte bli monotona så 

att medarbetarnas kapacitet och förmåga inte utnyttjas, ty då känner dem ingen tilltro till 

att världen är hanterbar, eftersom arbetslivet uppfattas endimensionell.  
 

Antonovsky (ibid) menar att arbetstrygghet bör betraktas ur fyra olika nivåer.           

Dessa ger en känsla av gruppidentifikation samt normativa förväntningar. Stämningen 

inom gruppen präglas då av förutsägbarhet där man med jämna mellanrum får adekvat 

feedback. Det viktiga med GMR är att dessa ger människor livserfarenheter som 

befrämjar såväl utvecklandet som upprätthållandet av en stark KASAM. Varför 

KASAM främjar hälsa är för att det då skapats en god balans mellan resurser och 

brister, vilket gör att hen har lättare att konfronteras med stressorer. Människor som 

innehar en stark KASAM definierar stimuli som icke-stressorer och adapterar 

omedelbart till kravet. Detta för att de har en tillförsikt i saker och ting och antar att det 

kommer ordna sig, att det är oproblematiskt och går att lösas. Människor med en stark 

KASAM har ett försprång eftersom hens resurser att möta stressorn har mobiliserats 

redan innan hen handlar. Den avgörande faktorn bakom mobiliseringen av resurser är 

som sagt den starka känslan av meningsfullhet, eftersom detta ger en känsla av 

engagemang då man ställs inför en stressor. En sådan person ser gränserna för vad som 

är meningsfullt som flexibla, enligt Antonovsky (ibid).  

 

Vidare förklarar Antonovsky (ibid) att en person med en hög grad av (stark) KASAM 

kan omvandla kaos till ordning. Dessa personer ofta är mer medvetna om sina känslor, 

låter de komma upp till ytan och är därav mindre hotade av dem. De lägger även 

skulden där den hör hemma. Vidare har de ett bättre hälsotillstånd i och med att dem har 

en förmåga att hantera spänning. De uppvisar oftare adaptiva hälsobeteenden och de 

mobiliserar de känslomässiga och kognitiva intra- och interpersonella samt de 
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materiella resurserna för att handskas med uppkomna problem. De personer söker upp 

och framhåller de aspekterna som är begripliga. Dessa personer är öppna för det unika i 

varje situation och kan därigenom agera flexibelt. Det har därför bevisats att det finns en 

tydlig förbindelse mellan KASAM och beteendens kvalitet. En stark KASAM kan bidra 

till ett gott resultat vad gäller arbetsuppgifter, ty då antar personen att uppgifterna är 

betydelsefulla och hen kommer känna större motivation inför dem. Den centrala tesen i 

den salutogenetiska modellen är att en stark KASAM är avgörande för en framgångsrik 

hantering av livets stressorer och därav även för hälsans bevarande. Personer med en låg 

grad av (svag) KASAM anser att kaos är oundvikligt och gör enbart halvhjärtade försök 

till problemhantering. Dessa personer bedömer stressorer som konfliktfyllda och farliga, 

eftersom tilliten och begripligheten är svag. De kan känna skam, ångest, förtvivlan, 

raseri och rädsla och de använder ofta den ineffektiva försvarsmekanismen projektion 

och anklagar andra för saker. Dessa personer har ofta en djupgående tvivel på sin egen 

kompetens. Därför är det inte hälsobefrämjande att kontrollera sina känslor, utan det 

gäller att inte hålla oro inom sig för länge då den kan utestänga andra känslor och tillslut 

dominerar ens liv, vilket i slutändan leder till sjukdom. Styrkan i KASAM har alltså 

fysiologiska effekter, vilka påverkar hälsotillståndet, samt är avgörande för människans 

möjligheter att förebygga störningar. Stressorer skapar ett dubbelsidigt instrument, alltså 

känslomässiga problem. Både överensstämmelsen och upplevelsens nivå mellan 

gruppmedlemmar är av betydelse att studera. Då man talar om en grupp-KASAM 

behandlas KASAM hos gruppens olika individer utifrån de med höga poäng/starkt 

KASAM och man kan då även använda fördelningen av individer med höga poäng och 

undersöka hur gruppen ser på världen. Då man studerar variansen mellan de 

individuella poängen kan man föra in till vilken grad konsensus föreligger i 

upplevelserna. Man bör betrakta KASAM som en generell, stabil och varaktig hållning 

till världen, vilken utmärker personer genom hela livet, menar Antonovsky (ibid).  
 

Trollestad (2003) förklarar att Antonovsky efter empiriska studier kom fram till att 

känslan av sammanhang är en viktig faktor för att kunna upprätthålla sin position 

mellan ohälsa och hälsa och att röra sig mot den friska polen. För att veta om man har 

en god begriplighet eller inte så beror det på om man kan uppfatta inre och yttre stimuli 

som gripbara och förnuftiga eller som slumpmässiga, kaotiska och oförklarliga. Då man 

inte känner sig som ett offer trots att omständigheterna är tuffa och olyckliga saker 

inträffar så har man en stark hanterbarhet. Dock är en hög hanterbarhet starkt beroende 

av hög begriplighet. När man inte drar sig för att konfrontera utmaningar utan istället 

söker mening i uppenbarelser innehar man en stark meningsfullhet. Eftersom 

meningsfullhet är den motivationsskapande komponenten är den viktigast, då 

hanterbarheten och begripligheten annars blir kortvariga. Är man engagerad och 

ansvarsfull har man alltid möjlighet att vinna förståelse. Därefter är begriplighet näst 

viktigast eftersom hanterbarhet förutsätter en förståelse. Om en hög KASAM nås kan 

såväl organisationen som individen bli framgångsrika. Då man inom en organisation 

långsiktigt önskar arbeta med sina värderingar är det användbart att använda KASAM. 
 

Hultgren (2002) framhåller att KASAM beror på livssituationen och är mycket viktig 

inom hälsoområdet. KASAM hör ihop med människors möjligheter, förutsättningar, 

upplevelser och erfarenheter, där KASAM betraktas som helhetsupplevelsen. God hälsa 

uppstår genom goda relationer och utgår ifrån individens tolkning av hälsa, beroende 

var hen befinner sig på linjen sjukdom - hälsa, förklarar Hultgren. Glemne (2008) tar 

utgångspunkt i Anders Hansons litteratur och förklarar att om man har KASAM, alltså 
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en känsla av sammanhang, så klarar man tillvarons påfrestningar bättre och förblir frisk. 

Om man har en stor begriplighet förväntar man sig att kommande stimuli går att 

förklara och ordna. När man anser sig ha en god begriplighet (beteendekomponenten) 

har man resurser i form av kunskaper, egenskaper eller omgivningen. Då sin 

meningsfullhet upplevs stark (motivationskomponenten) upplever man att sitt liv har en 

känslomässig mening så att de utmaningar man ställs inför istället välkomnas och ses 

värda att investera i. Dessa bidrar tillsammans till en bättre hälsa genom att de ger 

människor en känsla av sammanhang. Allt fler organisationer börjar tillämpa teorin 

eftersom medarbetarna då blir mer ansvarstagande och delaktiga samt att 

organisationskulturen förbättras, genom en mer meningsfull verksamhet. 
 

Nedan följer en bild som påvisar de tre olika komponenterna inom KASAM, vilka 

påverkar hur människor på arbetsplatsen mår och kan hantera olika situationer som 

uppkommer, samt vilka element som påverkar gruppens starka eller svaga KASAM.  

 

 

 
Figur: KASAM översatt till en vardaglig nivå på arbetsplatsen (Hanson, 2004, s 126) hämtad från 

Glemne, 2008  

 

Begreppet KASAM är ursprungligen individuellt men det kan även 

under vissa förutsättningar lyftas in och mätas/bearbetas på 

organisationsnivå. För att kunna tala om ett "organisations-KASAM" 

måste människorna i organisationen förenas av en gruppkänsla. 

(Cronsell, Engvall, Karlsson, 2003, s. 22) 
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6. RESULTAT 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som framkom av de sju intervjuerna med olika 

ledare samt dess koppling med KASAM teorin. Resultaten av vad som framkom genom 

intervjuerna kommer att visas genom en jämförelserapport, vilken visar respondenternas 

syn på sin ledarroll ur en hälsobefrämjande synvinkel. Resultatpresentationen kommer 

att demonstreras genom att en sammanställning av intervjuguidens frågor och svar har 

gjorts, vilken kommer varva de vanligaste förekommande svaren, med citat från de 

olika respondenterna. Då denna påvisar vad respondenterna sa kommer det även 

förtydliga de analytiska fynd som funnits, gällande gemensamma nämnare i hälsoarbetet 

ur ledarnas synvinkel. De områden som finnes mest intressanta gällande datamaterialet 

kommer delas in under respektive rubriker. Även de gemensamma nämnarna på 

respondenternas svar gällande synen på ett hälsobefrämjande ledarskap i dagens 

arbetsliv kommer att förtydligas.  

6.1 Sammanfattning av resultat 

Sju olika ledare. Sju olika branschinriktningar. Sju olika kommuner.                            

En jämförelserapport gällande deras syn på sin ledarroll ur hälsofrämjande synvinkel.   

Fråga Svar Citat av de sju 

ledarna 

Hur ser man på 

begreppet hälsa? 

Vad innebär god 

hälsa på 

arbetsplatsen för 

dessa ledare? 

Hälsa är svårt att beskriva kortfattat 

eftersom alla kan uppleva hälsa olika. 

Det sammanfattar hur vi mår fysiskt och 

psykiskt och påverkas till stor del av vår 

arbetsroll/arbetsplats. Om man har 

roligt på jobbet och ges möjlighet att 

påverka sin arbetsdag så trivs man 

generellt väldigt bra, vilket genererar 

god hälsa och att medarbetarna stannar 

längre inom företaget. 

”God hälsa är då 

man har energi att se 

hinder som 

möjligheter och då 

man slipper fysisk 

smärta.”  

Vad kännetecknar 

en 

hälsobefrämjande 

arbetsplats för 

dessa ledare?  

 

En hälsobefrämjande arbetsplats är ett 

forum där man har högt till tak och alla 

individer blir sedda. Då man ser att 

medarbetarna gör frivilligprestationer 

vet man att de gillar sitt arbete. Att även 

påverka dem att ta personligt ansvar för 

sin hälsa i form av att erbjuda 

friskvårdsbidrag osv. är vad som 

förbättrar medarbetarnas hälsa och gör 

att de orkar arbeta hårdare och inte 

upplever stress på samma vis. Dessutom 

kan man hålla korta coachsamtal då och 

då för att stämma av hur medarbetarna 

”Ett tecken på att 

min arbetsplats 

gynnar en god hälsa 

hos medarbetarna är 

att dem alltid är 

glada. Vi är som en 

stor familj. Om 

någon i gruppen 

avancerar är man 

glad för den 

personen, istället för 

avundsjuk.”  
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mår, såväl privat som på sitt arbete. 

Detta eftersom goda arbetsrelationer 

gynnar goda arbetsprestationer. 

Vad är det på dessa 

arbetsplatser som 

bidrar till att man 

mår bra och trivs 

på jobbet?  

 

Genom att individuellt matcha vad 

individerna behöver bidrar till att de 

bättre. Vissa önskar träna på arbetstid 

medan andra vill prata av sig om sitt 

privatliv. Medarbetarna upplever 

arbetsplatsen som sitt andra hem där de 

ges möjlighet att förverkliga vissa idéer, 

ha känslan av att alla är ödmjuka och 

respekterar varandra samt att alla delar 

med sig av sin kunskap.  Ingen är bättre 

än den andre, utan man arbetar som ett 

team.   

”Vi har köpt in 

soffgrupper till vårt 

mötesrum för att 

medarbetarna ska 

sitta bekvämt och att 

miljön skall kännas 

mysig och 

hemtrevlig.” 

Vilka medvetna 

satsningar görs för 

att medarbetarna 

ska må bra?  

Årliga medarbetarsamtal. Korta 

coachsamtal då det passar. Man 

erbjuder friskvårdsbidrag och kaffe/te 

på arbetsplatsen. Ledaren lyssnar på 

medarbetarna för att forma en 

arbetsplats som teamet har skapat. En 

tydlig kommunikation bidrar också till 

att medarbetarna mår bättre.  

”Jag implementerade 

anonyma enkäter för 

att studera 

hälsoaspekten och 

kunna göra de rätta 

förändringarna.”  

Vad i det dagliga 

arbetet bidrar till 

medarbetarnas 

välmående? 

De får alltid ett leende då de kommer 

till jobbet och ledaren favoriserar inte 

öppet utan behandlar alla lika. 

Medarbetarna får aldrig nya 

arbetsuppgifter och krav utan att en 

dialog har förts så att de får känna sig 

delaktiga i fördelningen av 

arbetsuppgifter. Om organisationen har 

en tuff period med mycket stress och 

övertid, talas detta öppet om och 

ledaren arbetar extra hårt med att 

motivera sina medarbetare och förklarar 

att situationen är tillfällig. Daglig 

uppmuntran ger god hälsa och en god 

självkänsla. När medarbetarna mår bra i 

sig själva gör det även ett bättre arbete. 

Om de lider av ett trauma eller motgång 

i det privata livet som påverkar deras 

arbetsprestation så anpassas arbetet 

därefter under behövd period.                            

”Mina anställda får 

en arbetstelefon som 

de även får använda 

privat. Dem bjuds 

alltid på kaffe/te på 

kontoret och dem får 

köra de finaste 

lastbilarna, medan 

jag själv kör den 

äldsta. Dem har även 

betald övertid och 

om omständigheterna 

tillåter får de även 

påverka sina 

arbetstider och sina 

körningar.”  

Hur ser dessa ledare 

på sin inverkan 

Som ledare kan man sätta normen på 

arbetsplatsen varpå man aldrig ska visa 

     ”Eftersom jag har 

varit ledare i över 
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kopplat till en 

hälsosam 

arbetsplats? 

att man har en dålig dag och vara 

grinig, ty då smittar det av sig på teamet 

och de gör sämre resultat. Genom 

ledarrollen ingår befogenheter att se och 

hjälpa sina medarbetare, varpå rollen är 

av stor vikt för medarbetarnas 

välmående eller ohälsa. Däremot har 

även ledarrollen sin baksida att man 

även måste se till företagets bästa ur fler 

synvinklar än just hälsoaspekten, varpå 

det är lätt att slitas mellan budgetmål 

och medarbetarnas alla önskemål. Det 

viktigaste är att man som ledare lyssnar 

på sina medarbetare och tydligt 

förklarar varför vissa saker går att 

genomföra och andra inte.  

tjugo års tid har jag 

lärt mig av mina 

misstag och den 

största lärdomen är 

att lyssna på 

medarbetarna och 

arbeta fram 

gemensamma mål 

men samtidigt vara 

auktoritär, tydlig och 

bestämma då det 

behövs. Alla 

personers önskemål 

går inte att tillgodose 

tyvärr.” 

Vilka är ledarnas 

erfarenheter av 

hälsa/ohälsa på 

arbetsplatsen? 

Det är ingen som har blivit 

långtidssjukskriven varken av psykiska 

eller fysiska åkommor under perioden 

som dessa har varit ledare. Däremot är 

det relativt vanligt att någon är i behov 

av kortare sjukskrivningsperioder och 

rehabiliteringsåtgärder i form av 

samtalsstöd, ergonomiska hjälpmedel, 

rökavvänjning, sjukgymnastik, 

anpassade arbetstider eller annat. Detta 

får ses som ohälsa vilket man önskar 

förhindra men det är svårt att anamma 

nolltolerans, då olika variablar påverkar 

hur människor mår. Ledaren kan göra 

sitt yttersta för att implementera ett 

hälsobefrämjande synsätt men det är 

ändå upp till var och än att anamma de. 

Ouppklarade konflikter har tidigare lett 

till kortare sjukskrivningsperioder.  

”Trots att vi erbjuder 

friskvård på arbetstid 

och har ett positivt 

arbetsklimat så är 

det många 

medarbetare som 

slutar inom första 

halvåret. Detta är 

eventuellet ett tecken 

på ohälsa men jag 

vet inte varför dem 

inte trivs. Det kan 

även bero på att vi är 

ett relativt nystartat 

företag, där 

fungerande 

arbetsrutiner håller 

på att utformas.”  

Vilka möjligheter 

finns för att 

utveckla en ännu 

mer 

hälsobefrämjande 

arbetsplats? 

Möjligheterna är begränsade ty hälsa 

kan bli en kostnadsfråga men svaret är 

att se på hälsa långsiktigt och inte stirra 

sig blind på små utgifter, utan istället se 

till vad de bidrar till. Att rekrytera rätt 

personal som stannar längre inom 

företaget och som bidrar till inspiration 

och glädje är även det en viktig del. En 

annan är att reflektera över sitt eget 

ledarskap och vara villig till förändring 

om det behövs. Att med ett öppet sinne 

”I vår planering 

ligger det att oftare 

samla 

personalgruppen och 

hitta på något roligt 

som att t.ex. bjuda 

dem på bowling och 

middag. Då tror jag 

att bättre relationer 

skapas och en större 

förståelse för 
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prova nya arbetsmetoder och låta 

medarbetarna utvecklas i sin takt, 

istället för att pusha dem för hårt. Andra 

möjligheter är att oftare ha korta samtal 

med dem för att stämma av hur dem 

trivs och vad de önskar förändra.  

varandras eventuella 

brister skapas. Då 

man arbetar fram en 

vi-känsla blir teamet 

starkare.” 

Vilka är hindren för 

att arbetsplatsen 

skulle kunna bli 

mer 

hälsobefrämjande? 

Hindren är att individer är olika och 

därför har olika önskemål. Som ledare 

kan man aldrig göra alla fullt nöjda. 

Även om man har stora visioner så är 

många av dem kostsamma. Om man 

själv ser fördelar med förändringarna är 

det som ledare svårt att alltid få igenom 

sina önskemål då man måste samarbeta 

med andra ledare och även övertyga 

dem om samma sak. Det är lättare att 

säga att man ska ha ett gott samarbete 

men det kan vara svårare att få det att 

fungera i verkligheten.  

”Ett stort hinder som 

egen företagare är 

den hårda 

konkurrensen av 

utländska bolag som 

slopar priserna. Det 

är svårt att prioritera 

medarbetarnas bästa 

då företagets 

huvudmål är att 

överleva och gå 

runt.” 

Hur kan 

ledarskapet 

förbättras så det 

bidrar till 

förbättrad hälsa på 

arbetsplatsen? 

Genom retoriska kunskaper, alltså att 

föra fram budskap tydligt och 

målgruppsanpassat, är starka 

framgångsnycklar. Att inkludera 

medarbetarna i de processer som sker 

på arbetsplatsen gör att dem känner sig 

viktigare, vilket främjar såväl deras 

välmående som deras vilja att prestera 

bättre. Om man dessutom är lyhörd och 

strävar efter en mer platt organisation 

där hierarkin är osynlig kan även det 

främja en förbättrad hälsa. 

”Eftersom jag äger 

ett företag som 

arbetar inom 

hälsosfären anser jag 

att jag vet vilka 

element som bidrar 

till god hälsa men en 

tanke kan vara att 

visa mer förståelse 

för medarbetarnas 

åsikter och förslag.” 

Hur arbetas det 

med den 

psykosociala 

arbetsmiljön?  

Vid medarbetarsamtalen brukar det 

komma fram hur medarbetarna mår. Då 

arbetar vi gemensamt fram en plan så 

att varje individ ska trivas bättre, 

utvecklas och prestera högre. Man 

försöker i möjligaste mån att tillgodose 

deras önskemål och behov och 

tillsammans strukturera upp individens 

ansvarsuppgifter så att de ska matcha 

personen förmåga och drivkraft.  

”Medarbetarna är 

alltid välkomna att 

prata med mig, 

oavsett vad det gäller 

och när i månaden 

det är. Det tror jag 

bidrar till en god 

psykosocial 

arbetsmiljö.”  

Hur upplevs 

begripligheten, 

hanterbarheten och 

meningsfullheten i 

Eftersom samtliga anställda har 

tillräcklig kompetens för sitt arbete så 

bör begripligheten vara god. Att hantera 

en ny arbetsroll eller nya 

”Vårt företag 

expanderar hela 

tiden. Under mina 12 

år inom företaget har 
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arbetet hos 

medarbetarna? 

arbetsuppgifter kan för vissa personer 

upplevas stressigt och förvirrande men 

det är främst till en början. Då är det 

viktigt med gott stöd och god förståelse 

från ledaren och sina kollegor. 

Medarbetarnas arbete bör upplevas 

meningsfullt då de flesta arbetar inom 

organisationen under flera års tid och 

väljer att avancera inom företaget 

istället för att byta arbetsplats.  

aldrig någon sagt 

upp sig. Däremot har 

jag varit tvungen att 

avskeda ett par 

stycken. Det tar jag 

som ett kvitto på att 

jag har ett bra 

ledarskap. KASAM 

är jag dock inte 

insatt i”  

Hur belönas bra 

medarbetare?  

En medarbetare som gör ett extra bra 

arbete ges möjlighet att avancera inom 

företaget om personen i fråga så önskar. 

Man bjuder även på middagar och fika 

för att belöna medarbetarna vid 

högtidsdagar eller då dem har gjort en 

extra bra arbetsprestation. Det kan även 

synas i lönekuvertet då man har gjort 

något utöver det vanliga. Ledarens roll 

är även att muntligen belöna sina 

medarbetare och förklara hur 

betydelsefulla och uppskattade dem är 

inom organisationen.  

”För mig är det en 

självklarhet att bjuda 

på något att äta och 

dricka vid varje 

möte, så att 

energinivån hålls 

uppe. Då är vi som 

mest effektiva. 

Förutom det ges en 

bonus för egna 

initiativ och goda 

frivilligprestationer.” 

Vilka begrepp 

beskriver bäst hur 

man får nöjda 

medarbetare? 

Vardagsmakt, glädje, motivation, 

inflytande, lärande, utveckling, fysisk 

aktivitet, fika, lyhördhet, kontroll, 

inspiration, ödmjukhet, acceptans.  

 

Hur ökar man bäst 

medarbetarnas och 

organisationens 

produktivitet?  

Ju mer inspirerade medarbetarna känner 

sig för att utföra arbetsuppgifterna väl, 

desto bättre och snabbare kommer det 

gå. Om man dessutom uppmuntrar dem 

och sätter delmål, är det lättare att de 

når huvudmålet. För att organisationen 

ska kunna växa och utvecklas måste 

även medarbetarna utvecklas inom 

organisationen, varpå det är upp till 

ledaren att främja medarbetarnas 

talanger så att de kan bli en ännu större 

tillgång. På så vis gynnas alla 

inblandade av det.  

”Förra året 

implementerade vi 

hälsobokslut. Vi har 

inte hunnit revidera 

resultaten än men 

personligen ser jag 

framgångar med 

detta, i form av 

mindre gnäll, färre 

sjukskrivningar och 

fler personer som 

äter lunch ihop i vår 

matsal.”  
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Vad kan 

bakomliggande 

orsaker till ohälsa i 

dagens samhälle 

vara?  

En allt hårdare konkurrens på 

arbetsmarknaden gör nog ledare kluvna 

över vad som är viktigast, kortsiktiga 

budgetmål och kräva högre prestationer 

av medarbetarna eller se det ur ett 

långsiktigt hälsoperspektiv och främst 

värna om individerna. 

”Vissa vågar inte 

erkänna att de mår 

dåligt och söker inte 

hjälp i tid. Om 

ledaren är lyhörd 

kan detta 

uppmärksammas.” 

Hur kan ledare ta 

reda på hur 

medarbetarna mår? 

En ledare får inte vara konflikträdd utan 

bör i ett tidigt stadium prata med 

individen som antingen underpresterar 

eller verkar nedstämd. Detta för att ha 

möjlighet att förändra arbetssituationen 

innan individens problematik har gått 

för långt, vad det än gäller. Genom 

medarbetarsamtal kommer det fram en 

hel del men problemet med sådana är 

att alla medarbetare inte vågar vara 

ärliga och framföra kritik. Om man 

märker att någon eller några börjar 

slarva med tider eller uppgifter måste 

även detta påpekas omedelbart. Om en 

medarbetare mår dåligt och inte får stöd 

i tid kommer det gå ut över 

organisationen och kan försämra både 

arbetsmiljön och möjlighet att nå 

uppsatta budgetmål.  

”Genom mina korta 

coach-samtal som 

jag försöker ha med 

jämna mellanrum 

kommer det alltid 

fram såväl positiva 

som negativa saker, 

som hjälper mig i det 

hälsobefrämjande 

arbetet. Ju fler 

sådana samtal jag 

har desto mer öppnar 

sig medarbetarna för 

mig och jag då ges 

mer insikt i deras 

hälsosituation.”  

Hur påverkade 

intervjun ledarnas 

tankar kring deras 

roll för en god hälsa 

på arbetsplatsen?  

Hälsotänket är en naturlig del av 

ledarskapet men först då man pratar 

öppet om det inser man dels allt man 

gör men även vad man kan göra mer 

och bättre. Ju mer man både läser och 

talar om hälsa och ohälsa, desto mer 

uppmärksam blir man på dess signaler. 

Vissa anser att det nästan är tabu att tala 

om ohälsa och ledarskap eftersom 

ledare då kan ta det som kritik men det 

viktiga är att ändra synen från kritik till 

respons och utvecklingsmöjligheter och 

från utgifter till vinster, både budget- 

och hälsomässiga. Intresset för 

hälsofrågor har genom intervjun ökat.  

”Då jag först fick 

frågan tänkte jag, 

vadå 

hälsobefrämjande 

ledarskap, jag kan 

väl inget om hälsa. 

Nu inser jag att jag 

arbetar så men utan 

att jag tidigare tänkt 

på det på så vis. Att 

värna om mina 

medarbetare har 

bara varit en 

självklarhet för mig.”  

Vad önskade 

ledarna tillägga 

gällande 

hälsa/ohälsa på 

Ju mer hälsobefrämjande arbetsplatsen 

är desto lättare är det för medarbetarna 

att applicera en hälsosam livsstil även 

utanför sin arbetsplats. Om ledaren t.ex. 

”Vi utbildade en 

person till 

hälsoinspiratör och 

märkte då en positiv 
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arbetsplatsen?  äter nyttigt, tränar och undviker nikotin 

kan dessa positiva vanor och beteenden 

sprida sig till medarbetarna och 

inspirera dem att förändra sina 

svagheter. Om arbetsklimatet är öppet, 

accepterande men även informerande så 

når man förmodligen ut till fler. Hälsa 

bör betraktas som en resurs och en 

rättighet, för att kunna nå ekonomisk, 

social samt en personlig utveckling.  

förändring hos flera 

medarbetare. Idag 

har vi inga rökare 

och alltfler personer 

som går promenader 

på rasterna.” 

6.2 Hur respondenterna uppfattar hälsa i arbetslivet   

Respondenterna framhöll också att dagens arbetsliv är föränderligt och att deras roll 

innebär att främja en god hälsa och minska medarbetarnas upplevelse av stress och för 

hård arbetsbelastning. Av de sju intervjuer som gjordes så var samtliga överens om att 

en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk, är avgörande för att ha långtidsfriska 

medarbetare. De var även insatta i att deras roll som ledare påverkade hur samtliga på 

arbetsplatsen mådde. En majoritet av ledarna uppger att det finns ett ökat behov att att 

lägga fokus vid hälsans påverkan på dagens arbetsplatser. Därtill anser ledarna att ökade 

resurser krävs för att kunna arbeta hälsobefrämjande fullt ut. Merparten av ledarna 

prioriterar hälsoarbetet men önskar att göra större insatser för medarbetarnas 

välmående, ur promotivt perspektiv. Det visade sig finnas en viss klyfta mellan vad 

manliga och kvinnliga ledare finner viktigt i ett hälsoarbete. De nyblivna ledarna höll 

till en viss del en annan syn i jämförelse med de ledare som innehar en lång 

chefsbakgrund. Differenser fanns även mellan egna företagare och anställda ledare. 

Även om fokus i studien inte ligger vid skillnader i de olika ledarnas egenskaper i form 

av ålder, kön eller branschvana så kommer nedan redogöras för de mest uppenbara 

skillnaderna gällande respondenternas uppfattningar kring hälsa i dagens arbetsliv.  

De yngre ledare anser att organisationen når störst framgång då ledaren samlar teamet 

och hittar på roliga saker ihop efter arbetstid, så att relationerna stärks. De anser att 

orsaken till att medarbetare i dagens samhälle mår dåligt är för att de pressas för hårt 

och används som maskiner. Man glömmer att se själen bakom. En stor orsak till dagens 

ohälsa och stress är att individerna har mycket större prestationskrav både på sig själva 

och från arbetsgivaren, än man hade förr i tiden. Detta leder till att människor har svårt 

att varva ner och går med för hög grundspänning, menar dem. De äldre ledarna anser att 

organisationen når störst framgång då man ser till helheten och värnar om såväl 

ekonomiska mål, medarbetarnas välmående, arbetsmiljön samt med att inneha en god 

produktkunskap. De menar även att många idag glömmer att ta pauser och har för lite 

återhämtning på sin fritid, vilket påverkar orsaken till att människor mår sämre idag. 

Många organisationer omorganiserar sig för mycket och tar bort tjänster som behövs. 

Det är största orsaken till varför allt fler personer upplever ohälsa och stress och att 

utmaningar istället kan ses som ytterligare en belastning, vilket kan förstärka deras 

känsla av oduglighet. Männen i studien sammankopplar god hälsa med fysisk aktivitet. 

De anser att en känsla av kontroll och påverkansmöjligheter är viktigt, för upplevelsen 

av att kunna påverka. Kollegorna påverkar trivseln på arbetet. Kvinnorna i studien 

sammankopplar hälsa med bra kost. De anser att upplevelsen av att kunna påverka är 
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nära sammankopplad med att känna sig sedd och lyssnad på. Det som främst gör 

arbetsplatsen trivsam är möjligheten att kunna anpassa sitt privata liv med sitt yrkesliv. 

De ledarna som är anställda anser att en hälsobefrämjande arbetsplats är något självklart 

att värna om. Det är viktigt att vara en närvarande ledare som medarbetarna känner 

förtroende för. De önskar sig kunna arbeta ännu mer för att skapa en hälsobefrämjande 

arbetsmiljö men det största hindret är att deras högre chefer/kollegor inte alltid håller 

med. De ledarna som är egna företagarna anser att det är svårt att fokusera på hälsa då 

den ekonomiska aspekten är överhängande. Främst motiverar de sina medarbetare 

genom att dela ut en bonus till de personer som har arbetat extra bra. Tidsbristen är ett 

stort hinder till att de inte kan arbeta med god hälsa på arbetsplatsen fullt ut. De 

nyblivna ledarna uppger att de brinner för att ha ett hälsobefrämjande ledarskap och 

innehar en stor tro att de kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön. De framhåller 

vardagsmakt och friskvårdsbidrag som de främsta elementen för en god hälsa på 

arbetsplatsen. Man måste belöna medarbetarna så att deras känsla av meningsfullhet 

skall öka, vilket även främjar teamkänslan. De erfarna ledarna anser att ledaren genom 

sin yrkesroll påverkar vissa individer men att man ofta önskar att man kunde påverka 

medarbetarna i mer positiv riktning än möjligt. De framhåller utvecklingsmöjligheter 

och glädje på arbetsplatsen som de viktigaste elementen. Man kan försämra 

teamkänslan om man arbetar med olika belöningssystem, då det kan upplevas orättvisa 

och då kan skapa avundsjuka samt missnöje bildas.  

6.3 Teoretisk problematisering 

Då studien inleddes med en litteraturgenomgång gällande vad som menas med 

hälsobegreppet, hur organisationer kan och bör arbeta för att främja en god hälsa samt 

vilken inverkan ledaren har på medarbetarnas välmående, gav detta en tydlig grund för 

förståelsen av ett hälsobefrämjande ledarskap. Efter en genomgående litteraturstudie 

gjorts gavs jag insikten om att meningsfullhet och KASAM verkar ha en stark koppling 

till människors produktivitet och välmående varpå jag valde att studera ledarens 

inverkan på personalgruppen med KASAM i beräkningen. Även då den psykosociala 

miljön undersöktes så framkom meningsfullhet som ett viktigt element att främja. 

Intervjuguiden skapades för att studera ledarens syn på hälsa och deras inverkan men 

vid analys av respondenternas svar användes KASAM som teoretisk verktyg. Genom 

respondenternas uttalanden påvisades ett samband mellan delaktighet på arbetsplatsen, 

känslan av meningsfullhet, ett gott samarbete samt ett ledarskap med tydlig 

kommunikation. Detta skall främja en god hälsa på arbetsplatsen enligt många av de 

refererade studierna ur funnen litteratur. Då man kopplar KASAM till medarbetarnas 

välmående visas en koppling mellan deras känsla av meningsfulla arbetsuppgifter, en 

hanterbar livssituation och en förståelse för organisationens mål, vilka tillsammans 

verkar utgöra en stark KASAM. Denna studie har ökat förståelsen för vikten av ledares 

inverkan påverkan på gruppen och individernas KASAM. Genom 

litteraturgenomgången visas att medarbetarnas KASAM i stor utsträckning påverkar hur 

produktiva de kan vara på sin arbetstid samt hur väl de kan hantera stressorer och andra 

problem som uppkommer. Resultatet visar att de intervjuade ledarna i mångt och 

mycket håller med om Antonovskys teori gällande vilka element som är viktiga för ett 

väl fungerande arbetsliv och hur en organisation kan främja en bättre hälsa hos 

individerna. Även om de flesta av ledarna inte kände till KASAM som teori så arbetar 

de till en viss del efter gemensamma mål och med likvärdig inställning till sin yrkesroll. 
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7. ANALYS 
Antonovsky (2007) la fokus vid att studera varför vissa individer förblir friska och läran 

om att kunna hantera sitt liv i såväl med- som motgång. En övervägande del av studiens 

litteraturomfång berör hur ledaren och organisationen kan främja långtidsfriskheten, 

men utan att lägga för stor vikt vid varför individer kan hantera livskriser olika väl. 

Antonovsky (ibid) anser att KASAM kan ses som ett förhållningssätt vilken påverkats 

av erfarenheter, kulturen, sociala strukturen samt den historiska tid man lever i. Dessa 

skeenden i en människas liv pressar mot någon av polerna förutsägbarhet, 

belastningsbalans eller socialt värdesatt medbestämmande, menar han.  Även Ewels och 

Simnett (2005) anser att det är en kombination av faktorer som vid en viss tidpunkt har 

effekt på individen och Cronsell, m.fl. (2003) menar att de faktorer som bestämmer vår 

hälsa är biologiska faktorer, livsstilen, samhället samt miljön. Även Liedén (1989) 

framhöll att man genom en helhetssyn kan förstå vilka villkor som skapar en god hälsa. 

Många forskare stödjer tesen om att KASAM påverkar medarbetarnas välbefinnande 

samt att en god relation med sina kollegor har en stor betydelse för positiva upplevelser.  
 

Johnsson m.fl. (2003) redovisar att de fyra viktigaste friskfaktorerna är en medveten 

organisation med tydliga mål, en kreativ miljö, ett konsultativt ledarskap samt ett öppet 

arbetsklimat. Trollestad (2003) anser att människor och organisationer fungerar bra och 

får goda resultat då det finns kontinuitet, långsiktighet och uthållighet i strategierna 

inom organisationen. Enligt Hultgren (2002) är en hög grad av egenkontroll det 

viktigaste. Detta påvisar att många forskare och författare samtycker med Antonovskys 

KASAM teori gällande vad som skapar ett gott arbetsliv. Däremot var det många 

författare som lade till andra egenskaper eller förhållningssätt som de anser viktiga för 

ett fungerande hälsobefrämjande ledarskap i dagens samhälle. Johnsson m.fl. (2003), 

Håkansson (2006), Hultgren (2002) och Angelöw (2002) framhöll vikten av att 

medarbetarna ges möjlighet till inflytande över arbetsuppgifterna och anser att 

delaktighet gör att medarbetare upplever sin arbetsförmåga och sin arbetsglädje större.  

 

Många författare har framhållit styrkan i KASAM. Dessa verkar enade i att en stark 

känsla av sammanhang bidrar till bättre prestationer och livsglädje. Det finns belägg för 

att ledare inte arbetar så hälsobefrämjande som de önskar, då detta har framkommit 

genom intervjuerna med respondenterna. Det teoretiska stöd som finnes genom vald 

litteratur till studien har verifierat att ledaren har stor inverkan och betydelse för 

arbetsplatsen hälsoarbete samt för medarbetarnas möjlighet till långtidsfriskhet. Genom 

denna studie gavs dock inget stöd för att gruppens KASAM skall vara viktigare än 

individens KASAM, vilket Antonovsky ansåg. Studien har istället bekräftat vikten av 

att såväl ledaren som medarbetarna bör arbeta med sin egna personliga utveckling och 

att man genom spegling kan påverka gruppen. Dock är det upp till varje individ att 

arbeta för en stark KASAM och ett gott välmående. Med välbefinnande menas dels de 

globala upplevelserna som livstillfredsställelse och lycka men även de inneboende 

möjligheterna i objektiva situationer som mer direkt är relaterade till KASAM. Ewels 

och Simnett (2005) beskriver att hälsofrämjande arbete förknippas med att förbättra 

medarbetares livskvalitet. Arbetslivet måste därför balanseras mot medarbetarnas 

möjligheter att må bra. Då man har ett bra arbetsliv där arbetsvillkoren fungerar, 

minskar den arbetsrelaterade ohälsan, vilket i sin tur bidrar till en förbättrad folkhälsa, 

menar dem. Om ledaren lyckas anpassa individernas möjligheter mot organisationens 

förutsättningar bör medarbetarnas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet stärkas.  
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Begriplighet  

Cronsell, m.fl, (2003) lade störst vikt vid det goda ledarskap, att det både ger bättre 

trivsel, stresstålighet, produktivitet, motivation, samhörighet samt delaktighet. Hultgren 

(2002) menar att ledarens viktigaste uppgift är att visa uppmuntran medan Angelöw 

(2002) även lägger till vikten av att ledaren är stödjande samt agerar god förebild. Även 

Håkansson (2006) och Trollestad (2003) framhöll vikten av att ledaren bör vara ödmjuk 

och att hen måste visa gott stöd och uppskattning eftersom denne skapar möjligheter för 

anpassad arbetsbelastning. Olofsson (2010) redogör för vikten av att situationsanpassa 

ledarskapet efter medarbetarnas förutsättningar samt uppmuntra till frivilliga initiativ. 

Med given information förstås vikten av ett gott ledarskap eftersom ledaren gör 

arbetsuppgifterna mer begripliga genom tydlighet och god kommunikation. Vid 

granskning av tidigare forskning har det framkommit nya insikter gällande ledarens 

inverkan, som t.ex. att ju tryggare och mer harmonisk ledaren är desto lättare kan denne 

arbeta i en promotiv anda med lyckade resultat. Såväl Johansson (2009), Angelöw 

(2002), Malmsten, m.fl. (2003), Perry (2011) samt Brehm (2006) bekräftar samma tes 

och stödjer denna tanke. Därav bevisas att många författare är av meningen att en god 

begriplighet på arbetsplatsen samt rätt sorts ledarskap är av stor vikt för möjligheten att 

skapa långtidsfriska medarbetare. Detta påvisar styrkan av KASAM och kopplingen 

mellan KASAM och en hälsobefrämjande arbetsplats.  

Hanterbarhet 

Karlsson (2004) menar att hur människor upplever och uppfattar sjukdom samt hur vi 

förhåller oss till den varierar mellan olika tidsepoker och olika kulturer. Antonovsky 

(2007) utgick från det sociologiska perspektivet och miljöns betydelse för människan 

där han förklarade att man med KASAM anser hur man ser världen, alltså 

livserfarenheternas inslag av delaktighet och belastningsbalans. Dessa avgör om man 

ser världen som kaotisk eller ordnad. Antonovsky (ibid) menar att alla förr eller senare 

utsätts för påfrestningar, vilket kan göra oss sjuka. Människor har olika motståndskraft 

mot detta, vilket är orsaken till att vissa förblir friska. Många människor klarar sig bra 

trots en hög stressbelastning men det som avgör om resultatet blir sjukdom eller hälsa 

avgörs av hur framgångsrikt personen kan hantera spänningstillståndet. Han 

sammanfattar den salutogenetiska infallsvinkeln till att man avvisar den 

dikotomiserande klassifikationen av människan som frisk eller sjuk och istället ser var 

hen befinner sig på ett multidimensionellt kontinuum från ohälsa till hälsa. 

Överbelastning är en fråga om upplevda resurser, menar Antonovsky (ibid). Enligt 

Theorell (2006) menar att relationen mellan de möjligheter som arbetsplatsen ger 

medarbetarna att påverka situationer och arbetets psykiska krav är av stor betydelse. 

Detta kan påverka huruvida långvariga stressreaktioner dyker upp eller inte. Att kunna 

kontrollera sin arbetssituation, alltså de upplevda kontrollmöjligheterna, har stor 

betydelse för hur individers hälsa ser ut, menar Theorell (ibid).  

Meningsfullhet   

Antonovsky (2007) menar att då en människa ges inflytande över vad hen gör, 

möjlighet att påverka sin arbetstakt, uppgifterna samt arbetsordningen upplever hen 

dessa som meningsfulla och investerar extra energi i dem. Vad som har en central 

betydelse för KASAM är att medverka i sammanhang som skapar stolthet och glädje 
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över sitt arbete men även friheten att bestämma över sin situation. Genom social 

uppskattning inom organisationen bör utrymme för belöning ges. Vad som underlättar 

feedback och god kommunikation är en förutsägbarhet gällande sin arbetssituation, 

vilket i sin tur skapar tilltro till arbetstrygghet. Både DeRue och Wellman (2009), 

Håkansson (2006) och Olofsson (2010) framhöll också vikten av feedback.  Johnsson 

m.fl. (2003) menade att en god relationsbyggande kommunikation och information ger 

ökat välbefinnande, medan Håkansson (2006) och Olofsson (2010) förklarade att god 

kommunikation leder till medarbetarnas engagemang och ökade motivation. 

Johannesson (2000) tillade vikten av att ledarrollen anpassas efter medarbetarna, medan 

Hellspong (2004) lade fokus vid helhetsprincipen. Antonovsky (ibid) menar att en 

arbetsgrupp med ett starkt grupp KASAM uppfattar världen som både begriplig, 

hanterbar samt meningsfull. Det finns korrelationer mellan KASAM och välbefinnande 

men KASAM skapar inte ensam en god hälsa utan den är relaterad till välbefinnandet 

som befrämjar en stark KASAM. Antonovsky (ibid) anser att då man finner att sitt 

arbete har sitt ursprung i en varaktig upplevelse av medverkan i socialt värdesatta 

beslutsfattanden kan man uppleva en känsla av meningsfullhet i arbetet. Enligt Olofsson 

(2010) är en trygg arbetsmiljö det viktigaste varav De Klerk (1991) anser detsamma och 

tillägger att det även är viktigt att inspirera, visa engagemang och skapa gynnsamma 

förutsättningar. Malmsten, m.fl. (2003) anser istället att det viktigaste är att skapa 

möjligheter till variation, medan Hultgren (2002) framhåller kompetensutveckling och 

ett socialt stöd som de viktigaste elementen. Johnsson m.fl. (2003) menar att få 

återkoppling, känna tillit och känna sig sedd är vad som ger ökat välbefinnande.  

 

Den genomförda studien visar tyngden av att använda KASAM som ledarskapsverktyg i 

dagens arbetsliv. Detta eftersom medarbetarnas känsla av att ingå i ett meningsfullt 

sammanhang ökar, deras självförtroende stärks vilket leder till ökad arbetsprestation, 

vilket kan bedömas som ett exempel på ett kausalt samband mellan användandet av 

KASAM och en fungerande medarbetare, vilket framkom genom 

litteraturgenomgången. Studien har visat att bilden av hälsa är mångfacetterad och att 

olika faktorer påverkar människors hälsoutfall. Gemensamma nämnare är att ledare 

önskar arbeta för en fungerande och framgångsrik arbetsplats medan denna studie har 

lyckats påvisa att användandet av KASAM som teoretisk modell är ett av de mest 

framgångsrika sätten för att promotivt arbeta med att främja långtidsfriskheten. De 

rekommendationer som de flesta av nämnda författare har framhållit är god 

kommunikation och gemenskap. Det primära är att känna meningsfullhet med sina 

arbetsuppgifter, vilket med andra ord kan omtolkas till vikten av en stark KASAM. Det 

sekundära är utvecklingsmöjligheter vilket kan uppnås genom långsiktig planering och 

ett medlyssnande förhållningssätt. Malmsten, m.fl. (2003) framhöll vikten av ett gott 

samarbete och Trollestad (2003) samt Håkansson (2006) menar att en fungerande 

organisation behöver ett arbetsklimat som präglas av gemenskap, goda arbetskamrater, 

tillit och öppenhet där medarbetarna har känslan av att de arbetar med något 

meningsfullt. Därav kan slutsats dras att desto mer ledaren kan främja meningsfullheten 

på arbetsplatsen, desto mer framgångrik kommer organisationen att bli eftersom 

medarbetarna då upplever ett positivare hälsotillstånd. Detta bör då även utmynna i en 

större begriplighet över sin arbetssituation samt en starkare hanterbarhet av även de 

svårare arbetsuppgifterna. Cronsell m.fl. (2003) förklarar teamledarskap är att föredra 

eftersom det skapar delaktighet. Då tillvaras medarbetarnas kompetenser och de får en 

känsla av sammanhang, vilket skapar en stark KASAM i form av meningsfullhet. 
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8. DISKUSSION 
Då problemformuleringen löd: vilken är ledares syn gällande sin möjlighet att kunna 

skapa en hälsobefrämjande arbetsplats samt en god psykosocial arbetsmiljö, så kan 

härmed besvaras att de kvalitéer som verkar viktiga ur en hälsobefrämjande 

ledarskapssynpunkt är känslan att kunna påverka sitt arbetsliv och att arbetsplatsen 

erbjuder rätt resurser. Genom resultatbearbetningen kan härmed redovisas att vissa 

ledare är medvetna om vikten av att vara en god ledare och arbeta promotivt. Då 

medarbetarna innehar en stark KASAM påverkar även detta upplevelsen av sin 

arbetssituation i positiv bemärkelse. Det övergripande syftet med studien har varit att 

fastställa hur ledare ser på sin roll ur en hälsobefrämjande synvinkel med fokus på en 

god psykosocial arbetsmiljö. Samma frågor ställdes till samtliga sju respondenter, vilket 

möjliggör en god bedömning av studiens problemområde. Intervjuerna indikerade att 

ledarna önskar arbeta hälsobefrämjande men att de upplever vissa hinder vilket 

försvagar möjligheten till det. Den bakomliggande problematiken knyts i flertalet av 

fallen till tids- och resursbrist. Eftersom det inte är mätbart att fastställa människors 

känslor har jag använt KASAM likt ett mätinstrument för att kartlägga och fastställa 

kopplingen mellan begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet och ledares 

möjligheter att verka för en hälsobefrämjande arbetsplats. Förhoppningen är att denna 

studie kan ligga till grund för vidare forskning inom ämnet och att detta bidrag kan 

förhöja medvetenheten kring ledarnas påverkan gällande medarbetarnas välmående och 

arbetskapacitet. Studien har givit mig en medvetenhet gällande vikten av att samtliga i 

personalgruppen behöver känna sig sedda och ges möjligheter att kunna påverka sina 

arbetsliv. Kan det vara så att den ekonomiska aspekten bidrar till att ledare bortser från 

ett hälsobefrämjande arbete, i tron om att medarbetarnas ohälsa inte kommer att påverka 

och försämra organisationens möjligheter till vinst och framgång?  

Jag tror att man som ledare gör bäst arbete om man ser hälsoaspekten ur olika 

dimensioner och genom en helhetssyn anpassar arbetsplatsförhållanden utefter 

individerna och deras behov samt deras möjligheter. Då ledaren innehar det holistiska 

synsättet och tillgodoser individernas behov på arbetsplatsen, samt ger dem medel att 

uppnå uppsatta mål så är det med min fulla övertygelse att man får både personlig 

utveckling samt organisatoriska vinster. Jag tror även att ett sådant ledarskap skulle leda 

till mindre stress samt för medarbetarna en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur 

skulle förbättra deras hälsotillstånd och arbetsprestation. Med andra ord skulle ett 

hälsobefrämjande ledarskap kunna leda till ett förstärkt KASAM hos medarbetarna. Det 

skulle i sin tur även kunna stärka gruppens KASAM. Däremot finner jag det viktigt att 

framhålla att alla individer själva bär ansvar över sin hälsa. En ledare kan agera 

inspiratör men genom en yrkesroll kan man aldrig tvinga någon medarbetare att 

förändra sin livsstil. Dock tror jag man kommer en bra bit på väg om man som ledare 

kan agera en god förebild inom organisationen och förhoppningsvis kan den 

hälsosamma andan sprida sig och nå ut till flertalet av medarbetarna.  

Ett citat som på ett enkelt vis sammanfattar hur man både som ledare och privatperson 

bör tänka, följer nedan:  

Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för 

sjukdom. Edward Stanley  (Cronsell, Engvall, Karlsson, 2003, S. 17) 
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8.1 Metoddiskussion 

Med kvantitativa svar kan frågorna kontrolleras på ett annat vis än denna kvalitativa 

metod varpå tillförlitlighet och trovärdighet i studien kan ifrågasättas. Dock ansågs inte 

en kvantitativ studie vara lämpad i denna studie eftersom ledarna relativt fritt skulle få 

ge sin bild av hälsa, psykosocial miljö samt ett gott ledarskap. Respondenternas svar på 

intervjufrågorna har däremot kunnat användas i jämförelse och utkristallisering av 

hälsobilden, vilket påvisar hur dem ser på hälsoaspekten i arbetslivet. Då jag vid en kort 

period har varit anställd hos en av dessa ledare kan eventuellt tillförlitligheten i den 

intervjun ifrågasättas något. Dock strävade jag efter att inte ställa ledande frågor eller 

lägga in egna värderingar som skulle påverka intervjusvaren. Eventuellt borde en annan 

ledare sökts istället för att intervjua en tidigare chef. Dock var det svårt att få tag i en 

annan ledare som arbetar med hälsa eller träning, som hade tid och möjlighet att deltaga 

i studien. Då denna ledare ansågs verka för ett gott tillskott i studien valdes att medtaga 

denna person, trots omständigheterna. I samtliga av intervjuerna studerades även 

kroppsspråket för att upptäcka om vissa svar förfinas mot hur ledaren verkligen arbetar. 

Min tro av att studera kroppsspråket är att samtliga har den goda viljan att vara ledare 

som värnar om sina medarbetares hälsa och som samtidigt värnar om organisationens 

bästa. Däremot tror jag att människor ofta förklarar hur dem önskar arbeta och tror sig 

uppfattas, men att detta sällan helt stämmer överens med verkligheten fullt ut, då det är 

lätt att inte se sina egna brister. Jag kunde dock inte tyda några väsentliga förfiningar av 

deras förklaringar, varpå jag ser på framkommen data som trovärdig. Att inleda studien 

med en litteraturstudie gav en god grund och förståelse för ämnet, varpå detta bidrog till 

ett ökat intresse av frågeställningen samt bidrog till insikten av vad det fordras mer 

forskning om. De frågor som ställdes genom intervjuerna gav de svar som behövdes för 

att göra det möjligt att få en bild av just dessa ledares syn på sin yrkesrolls möjligheter 

att verka hälsobefrämjande. Intervjuguiden samt användandet av en diktafon var väl 

fungerande instrument för att därefter kunna analysera forskningsfynden.  

Vad som framkom var att det inte spelade någon roll vilket kön ledaren hade eller i 

vilken kommun de var verksamma eftersom samtliga ledare höll en snarlik bild av 

problemområdet hälsa/ohälsa. Vid genomförandet av en av intervjuerna förekom vissa 

störningsmoment då hen intervjuades i ett rum med glasfönster, på en 

träningsanläggning. Följderna blev att några av medlemmarna och medarbetarna ville 

komma in och fråga saker, vilket kan ha stört intervjuprocessen och ledarens 

koncentration vid intervjun. Vad som även kan ha påverkat respondenten något är att 

jag har varit anställd av den ledaren, men dock endast en kort period. Risken finns att 

hen då uppgav hur hen önskar sig uppfattas mer än hur hen faktiskt uppfattas av 

medarbetarna. Då jag vid den arbetsplatsen redan hade en viss bild av hur 

hälsoperspektivet och ledarskapet fungerar kan det ha bidragit till att jag formulerade 

mig ledande i vissa frågeställningar. Miljön i de övriga fallen var dock fri från 

störningar, harmonisk och väl fungerande. En möjlig svaghet med studien är att jag 

ensamt har genomfört och analyserat intervjuerna, varpå min förförståelse för området 

kan ha påverkat hur jag har uppfattat respondenternas svar, samt hur jag framförde 

intervjufrågorna. Min förhoppning är att utformningen av intervjuguiden skall ha 

minskat dessa hinder. Eftersom jag inte kan kontrollera uppriktigheten hos ledarna så 

får jag förlita mig på att de arbetar så hälsobefrämjande som de utgav sig för och därav 

får dessa ledare agera förebilder för befintliga och kommande ledare. Studien hade 
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eventuellt sett annorlunda ut om man hade varit två forskare som genomfört studien, 

varpå det är svårt att helt förbise sin egen tolkningsram. Eventuellt hade även andra svar 

framkommit om några av respondenterna bodde och arbetade i en mindre ort där man 

generellt lever i ett lugnare tempo.  

8.2 Resultatdiskussion 

Centrala delar av resultaten har visat att ledare vill arbeta hälsobefrämjande men att det 

av olika orsaker inte alltid anses möjligt. Många organisationer arbetar med uppkomna 

problem istället för att arbeta promotivt och förebygga att de sker. Detta trots att ledare 

enligt Sveriges lag ska värna om medarbetarnas välbefinnande på olika vis. Arbetslivet 

kan idag upplevas pressat, för såväl ledare som medarbetare, varpå ledarna vill motivera 

och belöna medarbetarna mer än de ges utrymme för. KASAM-analysen ger tyngd åt 

kopplingen mellan KASAM och hälsofrämjande arbetsplatser på så vis att människor 

med starkt KASAM har lättare att se en hög arbetsbelastning som en utmaning medan 

människor med ett lägre KASAM istället upplever sin arbetsbörda för tung och får 

svårighet att klara av dagens yrkesliv. Den huvudsakliga ingrediensen till en 

hälsobefrämjande arbetsplats verkar, av denna studie att döma, vara glädje och 

delaktighet. Underordnade men ack såväl viktiga ingredienser tycks vara 

utvecklingsmöjligheter, friskvårdstimme samt kamratligt arbetsklimat. Ledaren har en 

viktig inverkan eftersom en ledare vilken innehar en maktroll och kan implementera 

fungerande normer och värdegrunder som då gynnar såväl medarbetarna som 

organisationen. Då arbetsplatsen respekterar och tillgodoser medarbetarnas önskemål 

samt ger förutsättningar för dessa så är jag av tron att arbetsplatsen kan titulera sig 

hälsobefrämjande. Min bild av en hälsobefrämjande organisation är då alla medarbetare 

blir sedda och gör frivilligprestationer, vilket i sin tur bidrar till att organisationen når 

uppsatta mål och har möjlighet att bli desto framgångsrikare. Enligt mig är det ett 

framgångsrecept att ha ett långsiktigt tänkande för att lyckas och att även se varje 

medarbetare som en viktig del i helheten. En god arbetsmiljö skapas av deltagarna i den 

och den kan förmedlas genom ledaren, varpå denne utgör en ovärderlig bit i kugghjulet. 

Med god retorik och en tydlig kommunikation tror jag man kan gå från en fungerande 

verksamhet till en föredömlig organisation. Detta eftersom man får mer motiverade 

medarbetare om det ges förståelse för varför de bör arbeta på ett visst sätt och 

konsekvenserna med om de inte gör det.   

Jag anser det meningsbärande att värna om individerna inom en organisation och se de 

som subjekt och inte som utbytbara objekt. Istället för att som ledare lägga fokus vid 

sjukbilden då någon medarbetare blir sjukskriven tror jag att det är än viktigare att 

fokusera på långfriskheten, så att man som ledare/arbetsgivare inte behöver förlora 

kompetent personal. Genom att ligga steget före och arbeta förebyggande tror jag inte 

bara ger medarbetarna en förbättrad livskvalitet utan jag tror även det ger en tryggare 

och mer arbetsvillig personalgrupp. Detta är något som behövs i dagens arbetsliv varpå 

man enligt min mening inte längre kan förbise denna viktiga parallell. Med denna studie 

önskar jag påvisa varför det är så viktigt att dagens ledare tar sin roll på allvar och förstå 

hur de kan forma arbetsplatsen till en hälsobefrämjande fristad, där individerna 

utvecklas tillsammans med organisationen. Min förhoppning och intention är att denna 

studie kan ge ett bidrag i den hälsodiskussion som förs i samhället och att den öppnar 

ledarnas långsiktiga seende gällande personal och arbetskultur. Detta kan då vara ett led 

i färre konflikter, färre antal individer som drabbas av utmattningssymtom samt ett 
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lyckligare folk. Det skulle för mig vara en ynnest om ledare använde denna studie som 

en praktisk vägledning i ett mindre perspektiv gällande hur det goda ledarskapet kan 

främja deras organisation, men i ett större perspektiv främja folkhälsan. Även om 

strävan var att kunna besvara problemområdet fullt ut så kan inte ett fullkomligt svar 

gällande ledarens roll vederläggas. Studien har påvisat att ledaren kan påverka och 

vikten av att ledaren håller ett hälsobefrämjande perspektiv. Däremot skiljer sig 

individerna på samtliga arbetsplatser varpå det är svårt att besvara exakt hur ledaren 

bäst bör agera, som fungerar i alla lägen. Denna studie har kunnat symbolisera vilka 

fördelar det finns med ett hälsobefrämjande ledarskap och även lyft fram lagens 

riktlinjer gällande hälsa i arbetslivet, samt folkhälsomålens tyngdpunkt. Med denna 

bakgrund är ledarens roll att ge medarbetarna möjlighet till medbestämmande och en 

känsla av kontroll. Att främja en stark KASAM hos medarbetarna främjar dessutom en 

stark organisation.  

8.3 Förslag till vidare forskning 

Efter genomförandet av denna studie ser jag fortfarande en väsentlig betydelse i att 

forska vidare kring vikten av KASAM på dagens arbetsplatser och dess fördelar för 

såväl medarbetarna som organisationer. Jag är nöjd över metodvalen och anser att 

forskningsfrågan kunde besvaras. För att få en djupare grund i studien är min önskan att 

ämnet lyfts till en ännu högre akademisk nivå där större utrymme ges i tid och 

möjligheter till ett bredare intervjuspann och där flera forskare kan samverka. Att det 

finns en risk att en intervju blir styrande är svårt att frångå men med bakgrund till de 

litteraturfynd som gjorts, kopplat till respondenternas åsikter, ser jag att bredden gavs 

utifrån studiens möjligheter kopplat till dess omfång. Om jag skulle arbeta vidare med 

ämnet på en magister- eller mastersnivå skulle jag göra effektutvärderingar i form av 

före- och eftermätningar och då studera ett hälsoprojekt på en arbetsplats som påbörjar 

ett hälsofrämjande arbete. Detta för att avläsa om sjukskrivningsantalen går ner, se om 

medarbetarnas trivsel och påverkansmöjligheter ökar, studera deras generella mående, 

undersöka hur ofta de utför fysisk aktivitet samt deras kostvanor, men även att koppla 

detta till ledarens roll och hur denne kan hjälpa processen framåt. Jag har genom denna 

studie blivit införstådd i att hur man lever påverkar hur väl man kan fungera på sin 

arbetsplats, varpå en lyhörd ledare kan vara en stor tillgång i ett hälsoprojekt.  

Det skulle även vara intressant om man i en större studie kunde göra en tabell på hur 

mycket ekonomisk vinst organisationen gjort tack vare ett hälsoprojekt. Genom en 

sådan studie tror jag att man kan få en stark indikation på hur hälsobefrämjande insatser 

ger vinster som man endast kunnat drömma om. Det vore intressant att se om bilden av 

hälsa på arbetsplatsen skiljer sig beroende på var i landet ledarna är verksamma. Frågan 

gällande om man är bättre eller sämre rustad för stresspåslag då man bor i en storstad 

med högt tempo eller inte vore oerhört intressant att reda ut. Om det hade varit möjligt 

hade önskan varit att intervjua ledare från olika branscher som är insatta i KASAM 

teorin men då det låg en problematik i att finna dessa utanför vårdsektorn så kunde inte 

detta anges som en viktig variabel, i denna studie. Det skulle även vara av intresse att 

göra uppföljningsintervjuer med dessa ledare för att se om de har förändrat sin 

ledarsskapsstil och sitt tankesätt gällande ett hälsobefrämjande ledarskap och koppla det 

till organisatoriska och ekonomiska framgångar. Vad som ytterligare skulle kunna 

fördjupa kunskapen inom området skulle vara att låta medarbetarna fylla i 
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självskattningsformulär gällande hur de upplever sin hälsa och deras ledare på 

arbetsplatsen. Då skulle man på ett djupare plan kunna identifiera medarbetarnas 

psykosocialt betingade ohälsa utifrån deras egen bedömning. För att bredda studien 

skulle man även kunnat dela ut en enkät till övriga ledare på arbetsplatsen, för att 

studera hur de uppfattar ledarskapets möjligheter för en tillfredställande psykosocial 

arbetsmiljö. En intressant fortsättning på denna studie vore även att göra fysiska 

mätningar på medarbetarnas hälsa för att efter ett års tid jämföra om de har förbättrade 

värden kopplat till att arbetsplatsen gör fler åtgärder för att främja en god psykosocial 

miljö. Jag har tidigare läst studier som har kommit fram till att naturen har en lugnande 

effekt, varpå det leder mig till frågan, mår människor sämre av att verka i storstäder i 

jämförelse med småstäder? Även detta vore av intresse att studera vidare.  

8.4 Slutsatser/implikationer   

Då denna studie är skriven med ledarrollen i fokus så gjordes ett medvetet val gällande 

att hur hög ledarens chefsposition var, inte skall ha någon inverkan. Detta eftersom man 

enligt mitt tycke alltid påverkar sina medarbetare, oavsett om man är gruppledare, 

mellanchef eller högt uppsatt inom organisationen. Jag ser det lika viktigt att oavsett 

rang alltid ha ett hälsobefrämjande synsätt inom organisationen. Behovet av vidare 

forskning på området anser jag stort, ty dagens arbetsmarknad är hård, konkurrensen är 

stor och alltfler upplever fysisk och psykisk ohälsa. Enligt mig kan man inte längre 

blunda för det faktum att ledare även har ett större syfte, att förena Sveriges 

folkhälsomål med organisationens förväntningar. Att se dessa som ett samspel är för 

mig en självklarhet varpå jag hoppas att denna studie har väckt dessa tankar hos fler 

aktiva ledare. Då denna studie inte är heltäckande vore det intressant att forska vidare 

kring ohälsan kopplat till skillnader mellan ålder, utbildningsgrad samt om den skiljer 

sig beroende på var i landet man bor. Det sägs att hälsa är ojämnt fördelad mellan 

civilstånd, kön, socioekonomisk status, utbildningsnivå osv. men jag frågar mig om den 

även är ojämnt fördelad beroende på var i landet man bor och om man bor i en storstad i 

jämförelse på landsbygden.  

Precis som Johnsson m.fl. (2003) menar att utgångspunkten är arbetslivet, så är ändå det 

viktiga helhetsperspektivet livet. Detta eftersom ett gott liv kräver ett gott arbetsliv. 

Vidare förklarade de att den psykosociala arbetsmiljön har blivit sämre och att gruppen 

högre tjänstemän även har fått ökad sjukfrånvaro, vilket förr var en relativt förskonad 

grupp i sammanhanget. Detta gör att jag även ser ett behov att forska vidare kring hur 

dagens ledare idag mår. Eftersom det ställs ökade krav på ledaren, allt eftersom 

nedskärningar görs och medarbetare mår sämre. Även den ekonomiska krisen som nu är 

aktuell i världen kan förmodligen påverka människors känsla av en alltmer pressad 

livssituation, vilket kan skapa oro. Frågan är hur dagens ledare ska orka motivera en hel 

personalgrupp och samtidigt hinna värna om sin egen hälsa. Jag finner att denna studie 

till en stor del har lyckats fånga hur ledaren bäst främjar en god psykosocial miljö, 

vilket skall förbättra medarbetarnas hälsa men frågan kvarstår fortfarande vilka element 

som ger ledaren ork och motivation att arbeta för hela arbetsgruppens KASAM. Studien 

visar att ledaren bär en stor börda och ansvar att förbättra såväl organisationens som 

medarbetarnas resultat och arbetsglädje, samt att arbetet bör anpassas utefter 

individernas möjligheter. Frågan jag ställer mig är; om ledaren ständigt måste motivera 

sina medarbetare, hur ska då denne hantera sin meningsfullhet i yrkeslivet då denne har 
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en dålig dag/livsperiod? Då det största ansvaret läggs på ledarna i dagens arbetsliv, kan 

man vidare ställa sig frågan om detta är rimligt. Enligt min mening behöver man 

komma fram till en strategi som kan ge ledare energi och styrka i sitt yrkesliv så att inte 

dessa blir nästa grupp som nås av utmattningssymtom och långtidssjukskrivningar. Då 

man som ledare läser denna studie är min förhoppning att man hädanefter fokuserar på 

friskfaktorer istället för riskfaktorer och börjar tänka förebyggande istället för att göra 

insatser då någon medarbetare redan har möts av stress eller andra sjukdomsfall, till 

följd av arbetsplatsens avsaknad av promotivt och preventivt hälsoarbete. Alltså ju 

friskare personal desto färre sjukskrivningar och därav en större ekonomisk vinst för 

organisationen då man kan behålla kompetensen. Om man skulle kunna bevisa att 

ohälsa medför större utgifter och att hälsosamma arbetsplatser är mer lönsamma, så är 

jag övertygad om att fler organisationer skulle investera mer i medarbetarnas hälsa och 

välbefinnande. Av denna studie drar jag slutsatsen att en stark KASAM även 

kännetecknar en stark medarbetare. Då känner medarbetarna att de innehar tillräckligt 

med resurser för att klara av vardagens krav och även att kunna förverkliga sina 

personliga mål, vilket även gynnar organisationen. Den slutsats som görs av resultatet 

från intervjuerna är att alla ledare har för avsikt att göra ett bra arbete men bilden av vad 

hälsa innebär skiljer sig åt till en viss del.  

8.5 Praktisk tillämpning av KASAM på arbetsplatsen  

Då fler studier än denna har studerat hälsa kopplat till ledarskap och arbetsplatser, så 

ämnar denna studie att förhöja kunskapen gällande en god psykosocial miljö samt 

människors starka eller svaga KASAM och hur den kan påverka arbetslivet. Svaret på 

huruvida KASAM teorin kan vara en användbar del i arbetet för en god personalhälsa 

samt en god psykosocial arbetsmiljö är klargjord. KASAM är en oerhört värdefull 

arbetsmodell för dagens ledare och ett nödvändigt redskap. Däremot anser jag att 

KASAM står för mycket vad man även kan kalla sunt förnuft gällande ledarskapsarbete, 

som t.ex. vikten av att värna om en god psykosocial arbetsmiljö. Skillnaden mot många 

andra ledarskapsteorier är att KASAM lyfter fram det långsiktiga tänket och vad 

organisationer har att vinna på genom att värna om en god hälsa, även ur en ekonomisk 

synvinkel. Det viktiga anser jag ändå är att ledare inser möjligheterna med att arbeta 

hälsobefrämjande. Om de finner hjälp i detta arbete, genom KASAM som modell, så är 

det fantastiskt. Om en ledare finner KASAM som modell svår att förstå och applicera i 

arbetslivet tror jag att man kommer långt bara om man lyckas vidga förståelsen för vad 

ett hälsobefrämjande arbete innebär och hur man bäst når dit. Ty då bör hälften vara 

vunnet redan där.   

Precis som Antonovsky framhöll, att medarbetare måste känna att sitt arbete är 

meningsfullt och att de har inflytande på sin arbetsplats, så var detta även vad 

respondenterna framhöll som viktigt. Genom arbetsglädje och bra feedback tror 

respondenterna att sina medarbetare arbetar bäst. Även en anställningstrygghet och att 

medarbetarna är nöjda med sin livssituation i stort var även något som många 

respondenter framhöll, vilket kan påverka deras upplevelse av arbetstrivsel. Som 

Trollestad (2003) berättade gällande att man kan må dåligt men ändå vara kliniskt frisk, 

så drar jag därav paralleller till människors KASAM. Om du har ett starkt KASAM kan 

du vara klinisk sjuk men välmående, medan en människa med lågt KASAM kan vara 

kliniskt frisk men utan att uppleva välmående. Om man ser på fenomenet KASAM i 

relation till ett gott ledarskap så är min övertygelse att det går hand i hand. Ju mer 
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ledaren kan arbeta för att medarbetarnas KASAM förstärks, desto mer kommer de 

känna att deras arbetssituation är hanterbar och tillfredsställande, vilket då påverkar 

deras välbefinnande. När medarbetaren begriper sina arbetsuppgifter och vad som 

förväntas av hen fylls denne av en hanterbarhet över arbetssituationen vilket leder till en 

meningsfullhet med sitt arbetsliv. Alltså är delarna av KASAM vad som bygger en 

framgångsrik organisation. Studien bekräftade till stor del vad jag tidigare har läst 

gällande ledarskapsteorier och hälsa, men KASAM perspektivet framstod för mig 

viktigare än övriga, men det övergripande är ändå att ledaren överhuvudtaget arbetar 

hälsobefrämjande och värdesätter god hälsa i arbetslivet och ser det som en tillgång.  

Jag frågar mig om orsaken till varför många ledare agerar först då ohälsa på 

arbetsplatsen redan har uppstått, istället för att arbeta promotivt, är för att många tar 

hälsa för givet, precis som författarna Ewels och Simnett menade. De framhöll även 

vikten av att ha vardagsmakt och känna inflytande över sin livssituation. Att känna att 

man har vardagsmakt och kontroll över sin livssituation kopplar jag till det goda 

ledarskapet, en hälsofrämjande arbetsplats men även samhörigheten till KASAM. Ju 

starkare gruppens KASAM är desto bättre kommer den fungera. Detta indikerar att 

Antonovskys salutogena utgångspunkt mot ett hälsoalstrande synsätt, istället för det 

patogena mot ett sjukdomsalstrande synsätt, är bäst lämpat i dagens arbetsliv. Vad som 

har uppnåtts med studien är att kartlägga behovet av att människor vill känna 

sammanhang i livet och uppleva sitt yrkesliv som meningsfullt. Genom att ledare ges 

fördjupade kunskaper i KASAMs element bör de även kunna stärka medarbetarnas och 

gruppens KASAM, vilket kommer främja människors hela livsupplevelse. Den 

teoretiska tillämpningen, alltså känslan av sammanhang, var ett passande val eftersom 

den har en koppling till det som undersöks vilket styrks av såväl funnen litteratur som 

respondenternas svar. De fynd som har gjorts är att ledaren har möjlighet att förstärka 

medarbetarnas KASAM genom att ge dessa medbestämmande, ty detta väcker ny insikt 

om att KASAM är ett mycket viktigare arbetsverktyg än jag tidigare insåg. Precis som 

Trollestad (2003) förklarade att meningsfullhet är den motivationsskapande 

komponenten och den viktigast, då hanterbarheten och begripligheten annars blir 

kortvariga, så anser jag att detta är samma resultat som jag har kommit fram till. Många 

författare som har nämnts i studien har lyft vikten av just meningsfullhet i arbetslivet 

och sina uppgifter.  

8.6 Praktisk tillämpning av ett gott ledarskap och en 
god psykosocial miljö 

Många studier som jag har funnit har refererat till egenskaper hos chefen och hur en bra 

chef skall vara. Jag önskar se förbi individens personliga egenskaper och anamma en 

arbetsroll vilken människor oavsett kön, ålder, bransch eller säregenskaper kan bli 

behjälpta av. Denna arbetsroll skall i sin tur främja den psykosociala miljön så att ohälsa 

i möjligaste mån kan undvikas. Vikten är alltså inte ledarskapsstilen utan att ledaren 

arbetar hälsobefrämjande. Min tro är att kärnan till framgång ligger i just det arbetet. Av 

litteraturen att döma framkommer det att det är viktigt för medarbetarna att känna 

gemenskap med kollegorna och uppmuntran av sin ledare. Då det är många variabler 

som påverkar individers hälsoupplevelse valdes i denna studie att smalna av området till 

arbetslivet. Dock har det gjorts många studier om vilka riskgrupper som finns i vårt 

samhälle och hur man arbetar aktivt mot diskriminering, våld och övrigt utanförskap. 
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Även om dessa frågor är viktiga anser jag att det redan finns bra kunskap och forskning 

inom dessa områden varpå kopplingen till KASAM för denna studie kan ses som ett 

tillskott, vilket vidgar synen på att en god hälsa bör ses som en mänsklig rättighet i 

dagens samhälle. Även om vi har olika förutsättningar bör promotiva strategier 

implementeras i arbetslivet. Det man med säkerhet kan säga utefter de intervjuer som 

gjorts och litteratur som lästs är att en ledare påverkar arbetsplatsen och dess miljö, 

oavsett om hen är när- eller frånvarande i sitt ledarskap. Att föredra är en delaktig ledare 

som har en god relation med sin personalgrupp, där ömsesidig respekt och förståelse 

visas. Det har inte gått att framta ett framgångsrecept som fungerar på alla individer, 

gruppkonstellationer och ledarstilar men förhoppningen är att många kan finna studien 

användbar till en viss del. Eftersom de flesta människor drabbas av fysiska smärtor 

borde hälsa på arbetsplatsen vara en självklar del i ledarens arbete men bara för att de 

fysiska krämporna kanske är mest påtagliga eller att dessa är vad medarbetarna vågar 

erkänna och be om hjälp om, så är det minst lika viktigt om inte ännu viktigare att 

främja de sociala och psykiska faktorerna för välbefinnande.  

En annan viktig ledaregenskap anser jag vara att man bör vara möjlighetsbaserad istället 

för problembaserad, ty det är enligt mig förutsättningen för att kunna ha ett helhetstänk 

och på så vis finna medarbetarnas styrkor, analysera framgångar och förstärka 

kompetensen i arbetslaget. Om man pratade om långtidsfriskhet och fokuserade på att 

öka frisknärvaron på arbetsplatserna så skulle det påvisa en ökad friskhetsutveckling 

och i och med det en effektivisering av resurser. Hur vi mår avspeglar sig såväl i 

arbetslivet som vår fritid. Om jag som ledare kan påverka att mina medarbetare blir 

lyckligare individer tack vare min hälsobefrämjande ledarskapsstil så frågar jag mig, 

hur kommer det sig att inte alla ledare i dagens samhälle ser detta som en självklarhet? 

Min del i att främja Sveriges folkhälsoarbete är att själv vara en god ledare som styr min 

arbetsgrupp ur ett hälsoperspektiv, varpå min förhoppning är att jag för några andra 

ledare kan agera förebild. Min bedömning är att fler ledare bör se personalhälsa ur ett 

långsiktigt perspektiv och förstå att det finns mycket för organisationen att vinna även 

ur ekonomisk synvinkel, med att arbeta promotivt i frågan.  

Min samlade uppfattning är att man inte behöver sätta en etikett på ledarens egenskaper 

utan istället samla kunskapen kring vikten av att alla människor behöver bli sedda samt 

ges möjlighet att påverka sin vardag. Min upplevelse är att många människor mår bra av 

känna sig delaktiga i ett sammanhang, där de ges förståelse för sitt liv och dess mening. 

Att påtvinga någon individ specifika arbetsuppgifter blir i längden en förlust för 

företaget medan en dialog där ledaren lyssnar på sina medarbetares behov är vad som 

gynnar organisationen ur ett långsiktigt perspektiv. Det som gynnar organisationen 

gynnar även medarbetaren. Framgångsreceptet för en optimal psykosocial arbetsmiljö är 

alltså delaktighet och ett öppet arbetsklimat med acceptens för varandras olikheter, där 

man istället ser dessa som resurser. Med arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter har 

organisationer idag en bättre chans att slå sig fram i den hårda konkurrens som råder. 

Då ledaren gör hälsobokslut är min fulla övertygelse att även övriga bokslut kommer 

främjas, så ett hälsofrämjande ledarskap är en investeringsfrämjande ingrediens. Jag vill 

uppmana organisationer att arbeta med att stärka hälsokompetensen hos ledare och att 

dem genom denna kartläggning kan analysera fördelarna med en hälsosatsning. Genom 

att identifiera kunskaper om hur man arbetar med ett främjande ledarskap kan man även 

utforma samt implementera åtgärder för att stärka hälsan och välbefinnandet inom 
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organisationen. Genom att därefter utvärdera de hälsofrämjande åtgärderna, både ur ett 

process- och ett effektperspektiv, kan man betona en helhetssyn på hälsan inom just den 

organisationen. Då jag finner såväl syftet som problemformuleringen tydligt 

formulerade så förmodar jag att dessa utgjorde den bidagande faktorn till att syftet blev 

genomförbart. Därav ser jag studien som systematiskt och metodiskt riktig, men att jag 

inte hundraprocentigt har lyckats fastställa ett exakt resultat av hur man främjar en god 

psykosocial arbetsmiljö. Jag strävade efter att fastslå vad ledarens inverkan är för att 

främja en god psykosocial arbetsmiljö och jag finner att studien har fastställt vilka 

element som påverkar arbetsmiljön, där känsla av sammanhang var det viktigaste, samt 

vilka redskap som en ledare bör ta användning av. Även om frågan är avsmalnad så är 

det ett stort ämne varpå det är långt ifrån färdig forskat på området. Denna studie kan 

därför ses som ett tillskott i den befintliga forskningen och med förhoppning att bidra 

till nytänkande och ökat intresse av området. Då ledaren tar sin roll och ansvar på allvar, 

är jag av den övertygelsen att arbetsmiljön kommer gynnas av helhetsperspektivet.  

Då det övergripande syftet har varit att studera ledarens inverkan kopplat till 

hälsa/ohälsa i arbetslivet anser jag att denna studie har givit mer kunskap avseende 

ohälsans förekomst och orsaker. Man har kunnat visa att en psykosocialt betingad 

ohälsa kan härledas till arbetsplatsens sfär med för lite känsla av meningsfullhet, 

beslutsutrymme och kontroll över sin situation. Majoriteten av respondenterna anger att 

hälsobegreppet är komplext och att människors levnadsförhållanden varierar. De 

betonar att ledaren kan göra arbetstiden så meningsfull som möjligt för medarbetarna 

men den kan aldrig påverka deras hela livssituation. Jag tror inte att människor är lika 

benägna att sjukskriva sig från en arbetsplats där de trivs, har roligt och känner sig 

betydelsefulla på. Sveriges medarbetare bör vara skyddade av Arbetsmiljölagen men 

eftersom så många människor upplever ohälsa så är min misstanke att problematiken 

många gånger ligger hos ledaren, att denne inte prioriterar hälsoarbetet och glömmer att 

vara medlyssnande på sin personalgrupps önskemål och behov.  

Johansson (2009) beskrev att man genom mental träning kan ändra sina tankar om sina 

förmågor och på så vis ta vara på sina medfödda möjligheter för att bygga upp sina 

förmågor. Detta påstås öka såväl kreativiteten som självkänslan, vilket bevisar att det 

går att påverka sin hälsa med tankens kraft, varpå man i och med det även påverkar sina 

prestationer. Man kan både fungera och må bättre genom en systematisk och långsiktig 

mental träning. Resultatet ger både positivare känslor och beteenden. Med Johanssons 

(2009) argument så tror jag att kurser i mental träning kan vara givande för 

medarbetarna eftersom detta skall öka deras kreativitet och prestationer, vilket även 

gynnar dem i sitt arbetsliv. Även Angelöw (2002) ansåg att det är viktigt att ledaren 

uppskattar sig själv för att kunna gynna hälsan inom organisationen, så det kan vara 

passande med kurser i mental träning även för ledarna. Malmsten, m.fl. (2003) menar 

också att personlig utvecklig är viktig för känslan av sammanhang, varpå även dem 

styrker min tanke att mental träning vore ett effektivt verktyg i dagens arbetsliv. Då 

Angelöw (2002) skrev att ledarens bekräftelse ger medarbetarna såväl ökat 

självförtroende som välbefinnande, vilket främjar hälsan, så ser jag detta som en bra 

sammanfattning av ledarens viktiga arbete. Då hen genom feedback och bekräftelse 

motiverar medarbetarna stärker det deras självförtroende, självkänsla och arbetsglädje, 

vilket i sin tur genererar goda prestationer och långtidsfriska medarbetare, tror jag. 

Även Perry (2011) talade om vikten av en inre harmoni och att ledaren lättare kunde 
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skapa en god arbetsmiljö då denne innehar harmoni och genom spegling kan påverka att 

medarbetarna också kan uppleva det. Brehm (2006) beskrev även hon vikten av att 

utveckla sig själv och att ha en god harmoni på arbetsplatsen, varpå många författare 

bekräftar min tes att ledarens roll väger tungt gällande hälsan på arbetsplatsen. En ny 

insikt jag genom denna studie har nått är hur viktigt det är att ledaren som person är 

harmonisk för att kunna skapa en harmonisk arbetsmiljö. Tidigare har jag läst mycket 

om spegling och vikten att motivera sina medarbetare men många författare förklarar 

motivationsarbetet av att själv må bra. Menckel (2004) menar att hälsan aldrig kan ses 

frikopplad från människors totala livssituation. Precis som Johansson (2009) anser 

gällande att man genom mental träning kan bygga upp talanger vilket påverkar sina 

prestationer, så finns stora hälsovinster om ledaren låter samtliga arbetstagare lära sig 

om mental träning för att främja långtidsfriskheten på arbetsplatsen. Ju bättre en 

människa kan fungera desto bättre beteenden resulterar det i, vilket jag på sikt ser en 

ekonomisk vinst i för organisationerna.  

Denna studie har bevisat att det finns ett stort behov av att skapa produktiva och friska 

enheter, då allt fler människor upplever ohälsa på olika vis. Eftersom ohälsa i 

förlängningen bidrar till ett stort produktionsbortfall är det av högsta vikt att ta denna 

problematik i beaktning. De större slutsatserna som kan dras av den utförda studien är 

att ett hälsobefrämjande ledarskap lämpar sig på samtliga arbetsplatser oavsett 

organisation och bransch. Med ett gott ledarskap kan vi främja såväl den psykosociala 

arbetsmiljön, minska uppkomsten av fysiska åkommor samt skapa långtidsfriska 

medarbetare med ett starkt KASAM. Genom att ledaren lägger fokus vid det man kan 

förbättra med de psykosociala faktorerna så bidrar den psykosociala arbetsmiljön till 

bättre hälsa för individerna och förbättrade förutsättningarna för samtliga element. 

Ledares inverkan har stor relevans för ett framgångsrikt hälsoarbete på dagens 

arbetsplatser.  

Precis som Angelöw (2002) menade, att man som ledare måste tillvarata medarbetarnas 

styrkor och därefter utveckla rimliga mål, så anser jag att det förtydligar vikten av 

ledarens kommunikationsförmåga. Att ge positiv återkoppling ökar medarbetarnas 

positiva beteende, vilket alltså gynnar såväl individerna som organisationen. De större 

slutsatser man kan dra utav dessa resultat är att dagens ledare förmodligen skulle vara i 

behov av utbildningar inom hälsokunskap. Min tro är att detta skulle främja möjligheten 

till ett gott ledarskap och en bättre folkhälsa. Av studien att döma så önskar många 

ledare att arbeta hälsobefrämjande men det är många gånger ekonomiska- tids- eller 

kunskapsmässiga hinder som ligger till grund för att hälsoperspektivet bortprioriteras. 

Den praktiska tillämpningen resultaten kan ha för ett gott ledarskap i dagens arbetsliv, 

är att stora vinster kan göras såväl företagsekonomiskt som mänskligt. Genom 

intervjuerna försökte jag upprätthålla en professionell distans så att den interaktiv 

forskningen som bedrevs skulle flyta på utan hinder. Ledarens roll är att följa Sveriges 

lagar, att värna om den psykosociala arbetsmiljön, värna om långtidsfriska medarbetare 

samt att arbeta hälsobefrämjande. Detta uppnås bäst genom att inneha ett långsiktigt 

tänk och att genom god kommunikation gemensamt arbeta fram fungerande normer och 

värderingar, vilka gynnar ett tillåtande klimat och en positiv atmosfär. Slutligen önskar 

jag avsluta med ett citat av studiens största inspiratör:  

Om vi inte blundar för verkligheten, så ligger vägen till en ökad förståelse av 

problemhantering öppen för oss. Antonovsky (2007) 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Först sker en presentation av intervjuaren, intervjuns syfte och annan viktig information 

kring anonymitet och dylikt.  

 Hur ser du på begreppet hälsa? Vad innebär hälsa för dig? 

 Om man kopplar hälsofrågan till arbetsplatsen – vad är en hälsofrämjande 

arbetsplats anser du? Vad är det som kännetecknar en hälsofrämjande 

arbetsplats? 

 Om du ser frågan kring en hälsofrämjande arbetsplats utifrån er egen situation – 

vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna mår 

bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

 Görs det några medvetna satsningar för att medarbetarna ska må bra, om ja, i så 

fall vilka? 

 Vad anser du påverkar det vardagliga arbetet hos medarbetarna och som bidrar 

till att man mår bra samt att man trivs bra på er arbetsplats? 

 Vilken inverkan tycker du att ditt ledarskap har för en hälsobefrämjande 

arbetsplats? 

 Vilka erfarenheter har du från er nuvarande arbetsplats? Hur ser medarbetarnas 

sjukdomsstatistik ut? Är det många eller få personer som är sjukskriva och vad 

är i så fall orsaken till det?  Är det i så fall främst korta eller långa 

frånvaroperioder? 

 Hur anser du att man skulle kunna utveckla en arbetsplats så att den blir ännu 

mer hälsobefrämjande? Vilka möjligheter samt hinder möter du/har du mött? 

 Hur anser du att ledarskapsrollen kan utvecklas/förändras för att bidra till en 

ännu mer hälsobefrämjande arbetsplats?   

 Arbetar man aktivt på din arbetsplats för att skapa en god psykosocial 

arbetsmiljö och i så fall på vilket sätt görs det? 

 Känner ni till begreppet KASAM? Med känsla av sammanhang innebär hur 

meningsfull, begriplig och hanterbar en individs situation upplevs. Hur tror du 

att dina medarbetare upplever KASAM på arbetsplatsen?  

 Arbetar ni med några former av belöningssystem och i så fall vilka?  

 Vilka begrepp anser du beskriver bäst hur man som ledare kan skapa nöjda 

medarbetare?  
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 Hur kan en organisation göra större ekonomisk vinst och samtidigt öka 

produktiviteten hos medarbetarna, men utan att deras hälsa försämras?  

 Vad anser du är den bakomliggande orsaken till att allt fler människor idag 

upplever ohälsa och vad bör dagens ledare tänka på för att förhindra ohälsan hos 

sina medarbetare? 

 Utför du som ledare några slags kontroller gällande hur dina medarbetar mår och 

i så fall på vilket sätt utförs kontrollerna?  

 Har denna intervju påverkat dig att tänka annorlunda gällande ledarens roll för 

en hälsobefrämjande arbetsplats och i så fall på vilket sätt, positivt/negativt?  

 Vilket år är du född? Hur många anställda ansvarar du över? I hur många års tid 

har du innehaft en ledarroll?  

 Vad önskar du tillägga gällande hälsa/ohälsa på dagens arbetsplatser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Dokument åt respondenten 

Jag som kommer att genomföra såväl intervjun som studien heter Ingela Pettersson och 

jag studerar ämnet: Arbetslivspedagogik med inriktning på lärande, utveckling och 

ledarskap i organisationer, på kandidatnivå vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Härmed bekräftas att du som ledare frivilligt väljer att ställa upp att medverka i en 

studie som berör ledarskapets inverkan på en hälsobefrämjande arbetsplats, en god 

psykosocial arbetsmiljö samt skapandet av långtidsfriska medarbetare. Din medverkan 

kommer bidra till det underlag som behövs för att genomföra tilltänkt studie. En 

kvalitativ intervjuforskning kommer att göras där du kommer vara en av sju 

respondenter i studien. Av etiska skäl och sekretess kommer din titel och ditt namn 

bevaras anonyma. Det som kommer nämnas är vilka branscher de sju ledarna är 

verksamma inom, att ni arbetar inom olika kommuner inom Stockholms län, hur många 

anställda ni har under er, hur många som är kvinnor och män, om ni har kort eller lång 

branschvana samt vilken ålder den yngsta och den äldsta ledaren har. Intervjun beräknas 

ta maximalt en timme och vårt samtal kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. 

Information som framkommer genom intervjun kommer att betraktas som konfidentiellt 

material. Samtliga respondenter kommer att ges möjlighet att besvara frågor som läses 

ur en intervjuguide men du har rätten att när som helst ställa frågor, välja att inte 

besvara någon känslig fråga eller att avbryta intervjun. Vår intervju kommer att hållas i 

ett avskilt rum på din arbetsplats, så att du skall givas trygghet. Då intervjun är 

transkriberad kommer du ges möjlighet att läsa igenom denna för att godkänna att jag 

har uppfattat dig rätt, samt att du då kan be mig ta bort vissa delar som du inte önskar 

skall finnas i kommande uppsats. Den kommer att skickas till dig via e-post varpå jag 

då dessvärre inte har möjlighet att garantera fullt integritetsskydd eftersom ett e-post 

konto kan bli tillgängligt för en ”data-hacker”. Jag kommer förvara diktafonen samt 

transkriberingarna otillgängliga för utomstående så att ingen annan än jag kan komma åt 

materialet. Då intervjuerna är färdigtranskriberade kommer ljudfilerna att raderas från 

diktafonen. Du kommer även ges möjlighet att läsa hela studien innan den publiceras 

och läggs upp på Internet, för ytterligare samtyckande av informationen samt för att 

kontrollera att svaren anses korrekta och representativa utifrån dina intervjusvar. 

Samtliga intervjuer kommer att genomföras under hösten år 2012 och studien beräknas 

vara färdig i januari år 2013.  

Respondentens namn: Respondentens förnamn & efternamn 

Respondentens e-mail: Respondent@email.se   

Författarens namn: Ingela Pettersson 
 

Stort tack för din medverkan i studien! 
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