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Genom en kvalitativ metod har ledares syn och ledarskapets betydelse på
promotivt hälsoarbete studerats. Intervjuer har genomförts med ledare på tre olika 
arbetsplatser. Den teoretiska bakgrunden är Antonovskys teori om känsla av 
sammanhang. I analysarbetet användes komponenterna begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet.1 Resultatet visade att ledaren har betydelse i det promotiva 
hälsoarbetet och att människor med ett starkt KASAM bättre tål påfrestningar i 
arbetslivet än de med ett svagare KASAM. Ett gott ledarskap ger förutsättningar 
till en hälsosam arbetsplats med hög arbetstrivsel. Det promotiva hälsoarbetet är 
ett gemensamt ansvar som alla i organisationen har ansvar för. Respondenterna 
vittnar även de om att hälsoarbete är till fördel för alla i organisationen. Sjuktal 
minskar och produktiviteten ökar. Förutsägbarhet och meningsfullhet ökar 
arbetstillfredsställelsen.

                                               
1 En noggrann genomgång av begreppet KASAM görs i avsnitt 7.
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Förord

Idén till detta arbete finns att hämta i min egen uppväxt, yrkeserfarenhet och i 
mina genom åren genomförda studier. Jag anser att det är ett viktigt tema som 
berör oss alla i yrkesför ålder. Att få må bra och känna arbetstillfredsställelse på 
arbetsplatsen är något alla borde få uppleva, men tyvärr vet vi att så alltid inte är 
fallet. Min förhoppning är att arbetet kan bli ett litet bidrag till att öka kunskapen 
kring hälsopromotion och ledarskapets betydelse. Jag vill tacka min väninna som 
tålmodigt givit mig feedback på arbetet. Hennes synpunkter har varit värdefulla. 
Jag vill också tacka min handledare som varit till stor hjälp i processen att skapa 
detta arbete. Slutligen vill jag tacka respondenterna vars deltagande var avgörande 
för att arbetet skulle kunna genomföras.
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1. Inledning
Jag har haft ett antal olika anställningar genom åren, både inom det privata och 
offentliga näringslivet. Arbetsgivarnas syn på hälsa har varierat. Jag upplevt 
arbetsgivare som varit dåliga på att ta sitt arbetsmiljöansvar men även haft arbetsgivare 
som arbetat aktivt med arbetsmiljön på olika sätt. Jag tillhör den generation som 
upplevde 1990-talets ekonomiska kris med massuppsägningar, avregleringar etc. och 
vilka konsekvenser det fick för mig och för tusentals andra. Denna erfarenhet har väckt 
mitt intresse för att fördjupa min kunskap i det främjande (promotiva) hälsoarbetet och 
vilken roll ledaren har. Oxenstierna mfl2 skriver i sin rapport att de omstruktureringar, 
avregleringar och besparingar under 1990-talets kris bidrog till att den stressrelaterade 
ohälsan ökade. Samtidigt så pågick diskussioner om hur ohälsa skulle kunna förebyggas 
i arbetslivet. De menar att det är viktigt att med identifieringen av både arbetsfaktorer 
som arbetsplatsfaktorer som inverkar på hälsan på arbetsplatserna. Gäcke-Herbst3, i 
Westerholm P. red. 2004:7, skriver även i sitt arbete att ohälsan bland befolkningen i 
Sverige håller på att bli ett hot mot välståndet, att kostnader för samhället är enorma. 

Men en god arbetsmiljö låter sig inte skapas av sig själv. För att kunna skapa en 
hälsosam arbetsmiljö behövs kunskap om hur man på bästa sätt implementera ett gott 
arbetsklimat. Tangen och Conrad4 menar att det behövs en djupare förståelse för hur 
samspelet mellan vår hjärna, våra beteenden och den fysiska och psykosociala miljön 
fungerar. Tedenljungs resonemang om lärande organisationer går också i linje med 
Tangen och Conrads idé om att individens lärande sker i ett socialt sammanhang. Där 
varje handling har betydelse för organisationen i stort. Tedenljung höjer dock ett 
varningens finger att det verkar skett en glidning av fokus från individen till 
organisationens lärande i en allt hårdare konkurrens. Denna glidning menar han kan få 
konsekvensen att individen får en skenbar frihet utifrån att det tenderar uppstå krav till 
ett ständigt lärande och ständigt arbetande.5 Utifrån vad jag fann i litteraturen så vill jag 
belysa hälsoarbetet på arbetsplatsen och då främst ledares syn och ledarskapets 
betydelse på detta. Detta arbete vill rikta fokus på det främjande (promotiva) 
hälsoarbetet, som har en relativt kort historia. Tidigare när jag kommit i kontakt med 
studier kring hälsoarbetet på arbetsplatser har det handlat om professioner inom industri 
eller vårdområdet. Därför kommer jag i denna uppsats att vända mig till arbetsplatser 
utanför detta område. Förhoppningen är att mitt arbete kan vara ett litet bidrag till att 
uppmärksamma och öka kunskapen om ledarskapets roll för den hälsofrämjande 
arbetsplatsen.

                                               
2 Oxenstierna, Widmark, Finnholm, Elofsson (2008) Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur 
man mäter och beskriver dem. Stressforskningsrapport nr: 320. Stockholms Universitet S.
3Westerholm P. red. (2004) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning 2002/03–nio utvalda 
examensrapporter. Arbetslivsrapport nr 2004:7, Arbetslivsinstitutet S. 105
4Tangen H. & Conrad C. (2009) Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen. Studentlitteratur S. 79
5Tedenljung D. (2009) Arbetsliv och pedagogik. Studentlitteratur S. 36-39
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2. Bakgrund
Sveriges arbetsplatser har lång tradition gällande arbetsmiljö och hälsa. Förlagan till vår 
moderna arbetsmiljölag antogs i riksdagen 1889, den s.k. yrkesfarelagen 1889:19.6 Det 
var Sveriges första arbetsmiljölag. Lagen syftade till att rättsliga regler fanns till skydd 
mot olycksfall och ohälsa på arbetsplatserna. År 1912 tillkom den första 
arbetarskyddslagen. 19787 antogs den nya arbetsmiljölagen. Perspektiven vidgades i och 
med den nya lagen och man gjorde ett byte från begreppet arbetarskydd till arbetsmiljö. 
Förhoppningen var att den nya arbetsmiljölagen (AML) skulle flytta fram 
arbetstagarsidans positioner med hjälp av medbestämmandelagen (MBL). Dessa två 
lagar inkluderade de psykosociala frågorna gällande arbetstagarnas inflytande i arbetet. 

Utvecklingen av hälsa i det svenska arbetslivet är en samverkan mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Mellan åren 1970 och 2001 hände det mycket på det arbetsmiljörättsliga 
området. Bland de viktigaste inslagen kan vi se Sveriges inträde i EU som föranledde en 
anpassning till EU:s ramdirektiv där skyddsombuden fick ökad laglig rätt. Föreskrifter 
om den psykosociala arbetsmiljön upprättades. 2001 infördes föreskrifter om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), AFS 2001:1.8 Enligt AML så är arbetsgivarens 
ansvar ganska långtgående gällande hälsa på arbetsplatsen. I hälsoarbetet på 
arbetsplatserna har arbetsgivarna arbetsmiljölagarna att rätta sig efter. De är styrande 
och är grunden i allt hälsoarbete. Arbetsmiljölagarna är utformade att vara 
förebyggande, alltså preventiva. Mycket av ansvaret läggs då på närmsta chef att 
praktiskt arbeta med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. I 3 kapitlet § 2a AML står 
följande;

”Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska 
utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder 
som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. 
Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och 
arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas. Arbetsgivaren ska vidare se till 
att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 
30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom (Paragrafen ändrad genom SFS 
2010:1225).”9

Carina Källestål mfl10 skriver att det funnits olika arbetsmiljöproblem genom tiderna. 
Var tidsperiod med sin specifika problematik. Dessa olika arbetsmiljöproblem har också 
inverkat på lagstiftningen. Problemen de senaste 50 åren kan beskriva på ett kortfattat 
sätt enligt följande;

                                               
6Augustsson P & Skoglund M (2006) Arbetsmiljöarbete och ansvarsförhållanden enligt arbetsmiljölagen. 
S. 18 Karlstads universitet
7 Arbetsmiljöverket (2011) Arbetsmiljölagen. Danagårds Grafiska, Ödesög. S. 3
8 Augustsson P & Skoglund M (2006) S. 21-23
9 www.arbetsmiljoverket.se Arbetsmiljölagen 3 kap. § 2a
10 Källestål C. red. (2004) Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Effekter av interventioner refererade 
i systematiska kunskapsöversikter och i svenska rapporter. Statens Folkhälsoinstitut S. 12
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”50- och 60-talen; tekniska arbetarskydd, förebyggande av maskin- och fallolyckor.

70-talet; den kemiska yrans decennium, det ena larmet avlöste det andra; asbest, 
vinylklorid, lösningsmedel, reabränsle, bekämpningsmedel etcetera.

80-talet; belastningsskadorna började uppmärksammas som den absolut vanligaste 
besvärstypen, visst genomslag för psykosociala problemställningar.

90-talet; EU-anpassning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), mot slutet av 
decenniet, explosionen av långtidssjukskrivningarna.

2000-talet; långtidssjukskrivningarna, psykosociala aspekter som stress, utbränning, 
utmattningsdepressioner, hälsofrämjande, eventuell friskvård.”11

Om vi ser på det ovan skrivna fokuserades det mest på den fysiska arbetsmiljön fram till 
2000-talet. I samband med att orsakerna till långtidssjukskrivningarna på 2000-talet ofta 
var utbrändhet, stress etc. flyttades fokus från den fysiska till den psykosociala 
arbetsmiljön. Samtidigt såg man att sjukskrivningarna inte enbart var yrkesrelaterade, 
utan hur den enskilde individen hade det privat inverkade också på hälsan.12 Theorell, i 
Carina Källestål, m.fl. 2004, låter oss förstå att ledningens oförmåga att ge 
medarbetarna möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka sin arbetsvardag har stor 
inverkan på den fysiska hälsan. En alltför toppstyrd organisation där medarbetare ses 
som en del i ”maskineriet” har i förlängningen betydelse för hjärt-kärlsjukdomar och 
indirekt för muskoloskeletala sjukdomar och även för mag-tarmbesvär.13 Anders 
Schærström, i Carina Källestål m.fl. 2004, menar att faktorer som inverkar på det 
promotiva hälsoarbetet är en medveten organisation, d.v.s. att det finns tydliga mål, god 
kommunikation och feedback. Det behövs även ett kreativt klimat med trygghet, frihet 
under ansvar, fritt från repressalier och prestigelöshet och att det finns ett konsultativt 
ledarskap med informationsansvar. Och slutligen ett öppet arbetsklimat, vilket innebär 
en hög grad av medbestämmande, respekt för varandras kompetens samt tillit till 
varandra. Ett annat återkommande tema som är viktiga inslag i det främjande 
hälsoarbetet som Anders Schærström beskriver är arbetsgivarens engagemang och 
arbetstagarnas delaktighet, stöd och utveckling i arbetsvardagen.14

2.1 Företagshälsovården 
Företagshälsovården var och är en viktig resurs för värnandet av hälsa i arbetslivet. Den 
började byggas upp inom ett antal medvetna bruksföretag redan under 1940-talet och 
hade sin glansperiod under 1970- och 80-talen. Då staten i början av 1990-talet släppte 
sitt delansvar för företagshälsovården försvann även en hel del av den preventiva 
verksamheten, genom att många arbetsställen då prioriterade bort detta. Den ökade 
långtidssjukfrånvaron som skedde i början av 2000-talet, som var en stor ekonomisk

                                               
11 Källestål C. red. S. 12-13
12 Ibid. S. 51
13 Ibid. S. 51
14 Ibid. S. 51-52
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fråga, har bland annat bidragit till att utöka det förebyggande och främjande arbetet 
inom företagshälsovårdens ram.15  

2.2 Preventivt eller promotivt
I de flesta organisationer så läggs ansvaret om arbetsmiljöarbetet på närmsta chef. Till 
hjälp finns det utformade styrdokument som beskriver hur detta arbete kan genomföras 
på arbetsplatsen. Fortfarande så fokuseras mycket på det preventiva arbetsmiljöarbetet 
på våra arbetsplatser om man ser till vad som står i § 2a AML här ovan. Det promotiva 
arbetssättet kommer i skymundan.16 I mycket av den forskning som finns om hur man 
ska få en god hälsa på arbetsplatserna använder man sig utav begreppet hälsopreventiva 
insatser (förebyggande insatser). Det forskas lite om de hälsopromotiva insatser 
(främjande insatser) som kan göras för att för att stärka de faktorer som bidrar till hälsa. 
Den här uppsatsen kommer att fokusera på det promotiva arbetet på arbetsplatsen och 
ledarskapets roll i det hela. I kommande avsnitt kommer jag att beskriva skillnaderna 
mellan begreppen preventiv och promotiv.  

                                               

15 Ibid. S. 12 
16 www.arbetsmiljoverket.se Arbetsmiljölagen
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3. Olika begrepp
Detta avsnitt syftar till att med litteraturens hjälp tydliggöra begreppen som kommer att 
finnas med i arbetet. Begreppen hälsa, ledare och ledarskap kommer att användas. 
Dessutom kommer skillnader beskrivas mellan promotiv och preventiv. I litteraturen 
som användes gjordes ingen eller liten åtskillnad på dessa båda begrepp. Någon 
fördjupning av begreppen kommer inte att göras eftersom fokus ligger ledares syn på
hälsa och på hälsoarbete på arbetsplatsen.

3.1 Begreppet ledarskap
I litteraturen resonerar författarna om begreppet ledarskap. En del menar att ledarskap 
en viss typ av person som blir ledare andra menar att ledarskap inte är en position utan 
en relation man erövrar.17 Hersey och Blanchard, i Svedberg 2009, menar i sin teori om 
ledarskap att det inte är i egenskaperna som det goda ledarskapet framträder, utan i 
förmågan att vara lyhörd och kunna lyssna in och på andra samt förmåga till att anpassa 
sitt ledarskap utefter vad situationen kräver. Ichak Adizes i, Svedberg 2009, anser även 
han att ledarskap är situationsbetingat, men ha gör kopplingen till olika faser i 
organisationens livscykel. Den psykodynamiska teorin hävdar att ledarskap är 
dynamiken i en grupp, där det finns en person är ledaren. Psykodynamikerna menar att 
tidiga erfarenheter av mänskliga relationer som styr ledaren i dennes 
ledarskapsutövning. Idag är det viktigt för organisationerna att verksamheterna styrs 
effektivt och rationellt för att kunna vara konkurrenskraftiga och produktiva. Man vill 
gå ifrån dåtidens tungrodda och ineffektiva ledarskap för att ersätta det med ett effektiv 
och målstyrt ledarskap. Ledarens dilemma är att vara lojal mot organisationen. Men 
beakta att det är hårfin skillnad mellan att vara lojal och okritiskt lydig. När lojaliteten 
går över till lydnad är det på bekostnad av något annat, till exempel hälsan på 
arbetsplatsen.18 Ledarens förmåga att i dilemmafältet mellan lojalitet och okritisk 
lydnad vara lyhörd, motivera, hävda mål, sätta gränser och vidmakthålla en levande 
professionell dialog är avgörande. Det är i hjärtpunkten mellan dessa etiska 
samvetsfrågor som den meningsskapande ledaren formar sitt ledarskap.19

3.2 Begreppet hälsa
Vi utsätts dagligen för påfrestningar av olika slag, såväl fysiska som psykiska. 
Historiskt sett har hälsobegreppet sina rötter i religiösa, filosofiska och etiska tankesätt. 
Hälsa har av tradition stark anknytning till den medicinska vetenskapen och därmed 
blev synen på hälsa mer medikaliserad. Det fanns tider då den medikaliserade synen på 
hälsa var en nödvändighet utifrån att Sverige var ett land med stor fattigdom och 

                                               
17 Svedberg L. (2009) Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur. S. 
300
18 Ibid. S. 366-367
19 Ibid. S. 368-370
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därmed bristfälliga kostvanor och dåliga bostäder. Befolkningen hade dålig kunskap om 
kost och hygien. Då var det viktigare att bekämpa sjukdomar som florerade.20

Vid genomgång av litteraturen varierar definitionerna av begreppet hälsa utifrån vilken 
utgångspunkt man diskuterar hälsa. Vilken definition vi väljer kan det få konsekvenser 
för vilka insatser som bör göras. Winroth och Rydqvist skriver så här; i den medicinska 
traditionen framträder den kroppsliga hälsan som viktigast. Sjukvården och idrotten har 
det gemensamma att fokusera på kroppsliga funktioner och prestationer. Det andliga 
perspektivet har haft en lägre prioritet. Det som bidrar till ohälsa idag är oftast 
arbetslivets villkor med högt tempo, få möjligheter för återhämtning och reflektion, 
slimmade organisationer och obalans mellan krav och resurser. Ohälsa är fortfarande 
utgångspunkter i diskussioner om hälsa. Men det man kan se är att frågor om 
livsåskådning, relationer etc. har börjat få en mer framträdande plats i diskussionerna. 
Man är mer medveten om de psykosociala och existentiella dimensionerna i vår hälsa.21

I den medicinska utgångspunkten är mätande centralt, vilket fungerar bra så länge vi 
befinner oss i det biologiska synsättet. Här är normalvärden ett tecken på att man är 
frisk. Men de stora sjuktalen i början på 2000-talet visade en annan sorts sjuklighet som 
var svår att mäta. Mot den här bakgrunden så kan man börja diskutera begreppen 
grundläggande hälsa som handlar om våra förutsättningar som t.ex. genetiska faktorer, 
personlighet och självbild. Och den manifesta hälsan – där det aktuella hälsoläget kan 
påverkas av t.ex. förkylning eller en sömnlös natt. Har man en god grundläggande hälsa 
så klarar man av en sömnlös natt eller lite huvudvärk.22 Författarnas distinktion av 
begreppet hälsa visar att det inte finns ett entydigt svar på vad hälsa är. Winroth och 
Rydqvist har gjort en arbetsmodell för hälsa. Där de beskriver de huvudfaktorer som 
kan påverka vår hälsa;

Bild.223

Bilden ovan beskriver hur enskild individs hälsa påverkas av yttre och inre faktorer. De 
olika systemnivåerna påverkar individen och vise versa. Bilden visar det ständiga 
samspelet mellan individ och dennes omgivning och de faktorer som påverkar hälsan. 

Lugn och Rexed24 har ett liknande resonemang kring begreppet hälsa. De menar att 
hälsa är ett subjektivt begrepp. För att bättre illustrera vad de menar så beskriver de 
hälsa utifrån ett hälsokors (se nedan).

                                               
20 Moberg H. red.(2005:8) Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut S.36-42
21Winroth J & Rydqvist L-G (2008) Hälsa och hälsopromotion. SISU Idrottsböcker S.9 
22 Ibid. S.14-15
23 Ibid. S. 23
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Bild 325

Författarna menar att det inte räcker med att definiera hälsa med avsaknad av sjukdom. 
En människa kan må dåligt fast man i medicinsk mening är frisk. Likväl som man kan i 
medicinsk mening vara sjuk men ändå upplever sig ha ett bra liv. I fältet ”sjuk och må 
dåligt” finns människor med akuta sjukdomar eller svåra kroniska sjukdomar som 
inverkar på individens vardag. I fältet ”sjuk och må bra” finns människor med 
sjukdomar som t.ex. diabetes, högt blodtryck. Dessa personer kan leva ett bra liv med 
hjälp av mediciner och ett hälsosamt leverne. Och i fältet ”frisk och må dåligt” kan 
många befinna sig kortare eller i längre perioder. Människor passerar ofta denna ruta 
vid livet olika skiften. Det bästa fältet att befinna sig i är ”må bra och vara frisk”. Men 
människan kan uppleva en god hälsa i fältet ”sjuk och må bra”.26 Detta resonemang om 
hälsobegreppet kan kopplas till Antonovskys resursbegrepp. Där vi kan se att vissa 
resurser är relaterade till individen medan andra grundar sig på faktorer i 
omgivningen.27

Till sist vill jag avsluta detta avsnitt med ett citat från Lugn och Rexeds bok ”Lönsam, 
hälsosam, lyckosam. Främjande ledarskap och medarbetarskap”, för att bättre illustrera 
att hälsa är subjektivt och i högsta grad individuellt;

”Hälsa är subjektiv

Hälsa är en upplevelse

Hälsa är att trivas med tillvaron och med sig själv

Hälsa är lycka”28

Av det ovan skrivna ser man att det inte finns någon bestämd definition på begreppet 
hälsa. Definitionen beror på vilket perspektiv man vill utgå ifrån. I det här arbetet 

                                                                                                                                         
24 Lugn A. & Rexed B. (2006) Lönsam, hälsosam, lyckosam. Främjande ledarskap och medarbetarskap. 
Ekerlids S. 53
25 Ibid. (2006) S. 55
26 Ibid. S. 54-55
27 Winroth J & Rydqvist L-G, S. 18
28 Lugn A. & Rexed B. S.57
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kommer definitionen av hälsa att grunda sig på det holistiska synsättet. Utifrån Lugn 
och Rexeds illustration att hälsa är något subjektiv och individuellt. 

3.3 Prevention och promotion
Över tid så har det florerat olika begrepp gällande hälsa och ohälsa hos befolkningen. 
Sedan slutet av 1880-talet så arbetades det enligt ett ”Public Health-perspektiv”. Då låg 
fokus på att förbättra levnadsvillkoren för människorna genom olika insatser som sanitet 
och utbildning.29 Allt eftersom levnadsvillkoren förbättrades och man började se att den 
enskilda individen kunde påverka sin hälsa började begreppet ”Health Education” växa 
fram. Health Education hade fokus på det medicinska perspektivet men gick över till att 
fokusera på upplysning och utbildning i goda levnadsvanor och hälsosam livsstil. I 
mitten av 1970-talet kom en rapport som framhöll att hälsa påverkas såväl av biologiska 
faktorer, livsstil, miljö, hälso- och sjukvård. Den lade grunden för begreppet ”New 
Public Health”. Dessa båda begrepp finns nu kvar för liknande arbete.30  

I WHO:s arbete från 1986 förtydligas begreppet hälsopromotion. Deklarationen inleder
med orden; “Health promotion is the process of enabling people to increase control 
over, and to improve, their health …” (s, 5). WHO menar att nyckelordet är ”enabling”, 
alltså möjliggörande. Det är individerna själva som ska öka sitt inflytande i frågor som 
rör hälsa, både på det individuella och strukturella planet. Definitionen av 
hälsopromotionen innebär att det behövs en förändring i maktrelationen mellan hälso-
och sjukvårdsexperterna och befolkningen.31

De grundläggande rekvisiten för att nå hälsa enligt WHO är följande;

Fred 

Skydd

Utbildning

Tillgång mat

Inkomst

God miljö

Hållbara resurser

Social rättvisa och jämställdhet

Hälsa kan därför ses som en resurs för det dagliga livet. Hälsa är ett positivt begrepp 
och betonar sociala och personliga resurser och den fysiska kapaciteten. Därför är

                                               
29 Folkhälsokommittén (2010) Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och 
vägledande modeller. Västra Götalandregionen. S.1
30 Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (2010) S. 2
31 www.who.int/healthpromotion/conferences
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hälsofrämjande inte bara ett ansvar för hälsosektorn utan ett ansvar som vi alla i 
samhället har gemensamt. Det sätter hälsan på dagordningen för beslutsfattare och 
enskilda inom alla sektorer och på alla nivåer i samhället, att medvetandegöra alla 
individer om vilka konsekvenser av livsstilsvalen man gör kan påverka hälsan på ett 
eller annat sätt.32 Inom ramen för detta finns då även arbetsplatsen.

Bilden nedan visar skillnaderna i det preventiva och det promotiva synsättet enligt 
Menckel och Österblom (i Glemne red.)33 I ett preventivt synsätt fokuserar man på att 
avvärja och skydda. Det promotiva lägger istället fokus på att erbjuda och möjliggöra.

”Hälsofrämjande arbete Förebyggande arbete

Utveckla ett engagemang i 
arbetet 

Stärka den upplevda kvaliteten i 
arbetet 

Möjliggöra ett emotionellt 
välbefinnande

Erbjuda ett stödjande socialt 
klimat

Avvärja fysiska och mentala hälsoproblem

Minska riskfaktorer för ohälsa

Skydda från hälsofaror

Bygga upp hälsa/rehabilitering” 34 (Bild 4)

Mot det ovan beskrivna kommer begreppen preventiva (förebyggande) och promotiva 
(främjande) att skiljas åt. Det finns olika uppfattningar om vilket begrepp som definierar 
främjande hälsoarbete. Om man tittat på bild 1 ovan så kan man se att finns skillnad på 
de båda begreppen. Enligt Folkhälsokommitén är de båda begreppen ungefär samma 
sak för samma arbete, medan Glemne m.fl. visar att de finns skillnader. WHO å sin sida 
är närmare Glemnes definition av begreppet promotiv jämfört med Folkhälsokommitén. 
Jag kommer att använda mig utav begreppet promotion i arbetet igenom. Anledningen 
är att få en konsekvens i begreppsanvändandet samt att det ändock finns skillnader i 
definitionerna av begreppen. 

                                               
32 www.who.int/healthpromotion/conferences
33 Glemne M red. (2008,) Hälsa och hälsoarbete på arbetsplatsen. Bredden ger spets – om halv-projektet.
Växjö.  S. 14
34Ibid. S. 14
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4. Syfte
Syftet med uppsatsen är att studera ledares syn på en hälsofrämjande arbetsplats och 
ledarens betydelse. Mina frågeställningar är:

Vad är ledares syn på vad hälsa handlar om?

Hur ser ledare på hälsofrämjande arbete/insatser på arbetsplatsen?

Hur ser ledare på ledarskapets betydelse för en hälsofrämjande arbetsplats?
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5. Metod 

5.1 Kvalitativ intervjumetod
Kvale & Brinkmann inleder sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” med frågan; 
”om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 
dem?”35 Samtal är den grundläggande formen av mänsklig interaktion. De ställer och 
besvarar frågor. Genom samtalen lär vi känna varandra, vi får kunskap om erfarenheter, 
känslor, attityder och den värld de lever i. I en intervju ställer forskaren frågor om och 
lyssnar till det som människor berättar om sin levda värld. 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från respondenternas 
perspektiv. Det finns olika samtal – i vardagslivet, i litteraturen och i professionella 
sammanhang. Det vardagliga samtalet kan vara allt från samspråk och kallprat, formella 
förhandlingar till djupare samtal. I litteraturens samtal spänner samtalet från dramatik 
till romaner och noveller, där längre eller kortare konversationer förekommer. Till de 
professionella samtalen hör journalistiska intervjun, den rättsliga utfrågningen, den 
akademiska muntliga tentamen, det terapeutiska samtalet och – det som kommer att 
diskuteras i denna uppsats – den kvalitativa intervjun.36

Begreppet intervju kommer av inter-views – det som sker mellan två seenden. I intervju 
så konstrueras kunskap genom det samspel som existerar i samtalet mellan intervjuaren 
och den som intervjuas. Intervjun är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Genom 
noggrant utformade frågor och lyhört lyssnande kan intervjuaren skaffa sig grundligt 
prövade kunskaper. Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter. Det 
är forskaren som befinner sig i maktposition och som bestämmer ämnet. Intervjuaren 
ställer frågor och intervjupersonen svarar. Det finns alltså en maktasymmetri i de 
kvalitativa intervjuerna.37 Med andra ord att intervjun inte är ett öppet vardagligt samtal 
mellan jämbördiga parter. Den är enkelriktad – intervjuaren ställer frågor och 
intervjupersonen svara på dem, intervjuaren har tolkningsföreträde – denne tolkar och 
rapporterar vad den intervjuade egentligen menade etc. Denna makt behöver inte vara 
avsiktlig. Det som är viktigt är att intervjuaren bör reflektera över vilken roll makten 
spelar i produktionen av intervjukunskap.38

5.2 Val av intervjumetod
Vid intervjutillfällena användes semistrukturerade intervjuer. Lantz39 skriver om de 
semistrukturerade intervjuerna att frågorna är formulerade på så vis att de fångar 
respondentens uppfattning eller upplevelse av ett i förväg bestämt ämne. Den

                                               
35 Kvale S. & Brinkman S. (2010) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 15
36 Ibid. S. 17-18
37 Ibid. S. 18-20, 48
38 Ibid. S. 48-50
39 Lantz A. (2007) Intervjumetodik. S. 29-31
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semistrukturerade intervjuformen sätts i förväg med bestämda frågor i en viss ordning. 
Det är intervjuaren som bestämmer kontexten i en semistrukturerad intervju, till skillnad 
mot den öppna formen där det är den som svarar som avgränsar och bestämmer 
kontexten. Lantz menar att såväl intervjuer som enkäter kan innehålla frågor som 
möjliggör kvalitativ eller kvantitativ analys eller en kombination av båda. Med andra 
ord så avgör inte frågornas innebörd automatiskt valet av intervjuform, men det gör 
svarsalternativens utformning. Frågor och svar måste hänga ihop. Det är alltså 
svarsalternativen som bestämmer formen av databearbetning och vilka analyser som är 
möjliga. Alla intervjuer ger inte underlag för kvalitativa analyser.40

5.3 Genomförande
När jag väl bestämt vilket vetenskaplig metod tog arbetet vid att hitta organisationer 
som var villiga att delta. Jag hade bestämt att det skulle vara från olika professioner och 
helst från både den privata och offentliga sektorn. Det blev tre stycken organisationer 
som ville delta, alla från den privata sektorn. De jag tillfrågade inom den offentliga 
sektorn nekade på grund av tidsbrist. 

Genomförandet bestod av en semistrukturerad intervju. Syftet med valet av 
intervjumetod grundade sig på att respondenterna skulle känna sig bekväma med att 
prata om deras uppfattning gällande främjande av hälsa på arbetsplatsen. Jag bokade tid 
och besökte deras arbetsplatser. Vid första kontakten informerades personerna om att 
deras identitet samt vilken organisation och på vilken ort intervjun genomfördes är 
sekretessbelagd. Intervjun spelades in. Intervjuerna tog ungefär en timme vardera. Jag 
hade frågor indelade i teman, men under intervjuernas gång så kom det följdfrågor som 
jag skrev ner under respektive temafråga. Intervjuerna transkriberades. Min upplevelse 
var att alla respondenterna, utom en, kändes avslappnade. I den avvikande intervjun 
fanns det en känsla av att hon inte var riktigt närvarande. En orsak kan vara att 
respondenten hade ett annat möte efteråt och var lite stressad.

5.4 Urval
För att få inblick i ledarskapets problematik och möjligheter för det hälsofrämjande 
arbetet kommer jag att intervjua tre stycken chefer från varierande branscher i olika 
kommuner i Mellansverige. Alla chefer var kvinnor och de arbetar både inom det 
privata näringslivet. Att det blev kvinnliga chefer var inte ett medvetet val, utan det 
råkade vara kvinnliga chefer på dessa arbetsplatser som jag kontaktade. Alla chefer 
hade ett personal- och arbetsmiljöansvar i sina uppdrag.

5.5 Etiska överväganden
Kvale och Brinkmann skriver att ett krav man har som forskare är att uppnå en så hög 
vetenskaplig kvalitet som möjligt i sitt arbete. De publicerade resultaten bör vara 
korrekta och representativa för forskningsområdet. Kvalitativ intervjuforskning är en 
interaktiv forskning. I det nära samspelet löper intervjuaren en risk att identifiera sig 

                                               
40 Lantz A, S. 32
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med sina respondenter och får därmed svårt att upprätthålla en professionell distans. Det 
kan resultera i att tolkningar och rapporteringen blir ur respondenternas perspektiv.41

Som tidigare nämnts innehar den kvalitativa intervjun en maktasymmetri. Denna 
asymmetri väcker etiska frågor om hur man som intervjuare på ett ansvarsfullt sätt ska 
hantera makten. Jag tror att man kan få fram mycket i samtalet om man försöker skapa 
en lugn och bra atmosfär. Därför har jag valt att möta mina respondenter på deras egna 
arbetsplatser. Det är ett försök att minska på den maktasymetri som jag beskrivit 
tidigare i avsnittet. Av etiska skäl och sekretess kommer dessa arbetsplatser bevaras 
anonyma.

                                               
41 Kvale S. & Brinkman S. 90-91
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6. Tidigare forskning 
Villkoren vi har eller miljön vi växer upp i lägger en grund för de förutsättningar och 
resurser vi får att hantera livet som vuxen. Familjeförhållandena och boendemiljön är 
faktorer som har stor betydelse för vår uppväxt, utveckling och hälsa. Samtidigt spelar 
även arbetsplatsen en betydande roll. Arbetsmiljön är även den en viktig faktor som 
påverkar vår hälsa antingen i positiv eller i negativ mening. Ett arbete med möjlighet till 
påverkan och delaktighet är hälsofrämjande, medan till exempel konflikter och mobbing 
och dålig ledning kan vara en bidragande orsak till ohälsa.

6.1 Hälsofrämjande arbetsplatser
Som nämnts i tidigare avsnitt så finns det mycket forskning kring preventivt hälsoarbete
i jämförelse med det promotiva. Det finns även mycket skrivet kring hur man bör agera 
då ohälsa redan har uppstått på arbetsplatsen. Frågan är vad forskningen säger om det 
promotiva hälsoarbetet på arbetsplatsen i allmänhet och ledarskapets roll i synnerhet? 
Under mitten av 1990-talet växte en ny inriktning fram (health promotion) som en 
motpol till det allt mer medikaliserade hälsoarbetet. Denna definition har kritiserats för 
att vara utopisk, men har ändå haft sina förtjänster. Winroth och Rydqvist42 menar att i 
tidigare forskning om hälsofrämjande åtgärder har man haft ett mer patogenetiskt 
synsätt. Det har främst varit hälso- och sjukvården som stått för kunskapsbildandet, men 
då ur ett medicinskt perspektiv. 

Man kan dela in tankegångarna i två perspektiv – public health, som har sina rötter i det 
patogenetiska synsättet och health education som har sin grund i salutogenetiska 
synsättet. Det sistnämnda tittar på vad som skapar hälsa och välbefinnande. Public 
health har fokus på strukturella aspekter och den omgivande miljön medan health 
education har sitt fokus på levnadsvanor och livsstil. Hälsopromotion måste ses och 
diskuteras ur både ett strukturellt och individfokuserat perspektiv och hur dessa 
samverkar.43 Menckel44, i Carina Källestål red., betonar även hon i sitt arbete om vikten 
av att ha ett promotivt synsätt på hälsoarbetet på arbetsplatserna. Men det räcker inte 
med att ha hälsoarbetet som ett projekt menar Menckel. I hennes resonemang om 
promotivt hälsoarbete anser hon att vidmakthållandet är en avgörande faktor om hälsa 
ska infinnas sig på arbetsplatsen eller inte. Ser man i organisationen på hälsoarbetet som 
ett projekt så är det inget hälsoarbete skriver Menckel. Hälsoarbetet måste 
implementeras i verksamheten med avsikt att vidmakthållas, först då kan ett promotivt 
hälsoarbete uppstå. Vidare så skriver hon att ett promotivt arbete är ett gemensamt 
arbete där ledning och anställda tillsammans arbetar mot en god hälsa på 
arbetsplatsen.45 Gäcke-Herbst46, i Westerholm P. red. 2004:7, resonerar även hon om att 

                                               
42 Winroth J & Rydqvist L-G, S. 234-235
43 Ibid. S. 234-235
44 Källestål C. red. (2004) Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Effekter av interventioner refererade i 
systematiska kunskapsöversikter och i svenska rapporter. Statens Folkhälsoinstitut. S. 15
45 Ibid. S. 16
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man, för att komma till rätta med den ökande ohälsan, bör se till det friska och inte 
enbart till det som är sjukt. Hon tycker att systemet har lätt för att se människan mer 
som ett objekt, ett föremål som konsumerar vård, istället för att se människan som ett 
subjekt där hon är fri att handla och har ett egenansvar för sin hälsa och sitt
välbefinnande.47

I Sverige finns det olika instanser som arbetar med hälsa. Hälsoaktörer som utgår ifrån 
ett befolkningsperspektiv och har sin betoning på strukturella aspekter medan
primärvården fokuserar på hälsofrågor ur ett individperspektiv och i synnerhet 
patientperspektiv. Slutligen finns friskvården som främst bedrivs av företag och 
organisationer och har därför ingen egentlig förankring på samhällsnivå. Friskvården 
har likheter med de traditioner och idéer som finns i begreppet health education. 
Nämligen att öka kunskaperna om hur man själv kan påverka sin hälsa, och då ur ett 
hälsoperspektiv.48

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen menar å sin sida att hälsopromotion 
utgör det salutogena utgångspunkten för tanke och handling. Kontexten som varje 
individ befinner sig i utgör en komplex bild om vad som påverkar hälsan och därmed 
öka svårigheterna vad som är ”best practice”. Det är alltså viktigt med individens 
deltagande i hela processen som ett promotivt hälsoarbete innebär.49 Det har visat sig att 
det finns en koppling mellan hälsosamma aktiviteter och ekonomisk produktivitet. 
Anställda som äter rätt, motionerar och är icke rökare har lägre sjukfrånvaro och är mer 
produktiva. Arbetstagarna anpassar inte bara sin personlighet och sin arbetsroll till 
organisationen, utan de förväntas även anpassa sin livsstil och hälsa till organisationens 
kultur.50 Eriksson beskriver också tendenser till att vid rekrytering så letar 
organisationen efter anställda som har en livsstil som stämmer överens med vad 
organisationen anser vara rätt. Det antyds i hennes arbete att medarbetarna inte har 
något val att stå utanför denna norm som råder inom organisationen. De anställda 
uppmuntras direkt eller indirekt att träna och leva hälsosamt. Även Glemne m.fl. är inne 
på Erikssons resonemang. Här beskrivs också att det finns risk för att arbetsgivarna 
kommer att kommer att styra hur de anställda bör leva för att vara attraktiva och 
framgångsrika på arbetsmarknaden.51 Det kan finnas en fara i att lägga ansvaret helt på 
enskild individ gällande hälsa och att ohälsa skulle vara något självförvållat. Med det 
informationsflöde som finns gällande egna ansvaret för sin hälsa, både utanför inom 
arbetsplatserna, kan man medvetet eller omedvetet markera vad som är det ”rätta” på 
arbetsplatsen. Författarna menar att det man kan skönja en vridning åt att anställda som 
inte lever hälsosamt med bra kost och motion skulle få sämre anställningsbarhet.52  

                                                                                                                                         
46Westerholm P. red. (2004) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning 2002/03 – nio utvalda 
examensrapporter. Arbetslivsrapport nr 2004:7, Arbetslivsinstitutet S. 105
47 Ibid. (2004) S. 105
48 Winroth J & Rydqvist L-G, S. 236
49 Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (2010) S. 3
50 Eriksson F. (2012) Hälsopromotion som ledningsstrategi - ett sätt att få medarbetarna att identifiera 
sig med organisationen. Uppsala universitet S. 12
51 Glemne red. S. 12
52 Ibid. S. 12
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6.2 Promotivt hälsoarbete – enbart på arbetsplatsen? 
Ett promotivt arbete verkar för att ge människor möjligheter till bra mående samt att 
faktorer både utanför och inom arbetsplatsen ses som främjande av hälsa. Glemne red. 
beskriver en modell för attraktivt arbete. Modellen delas in i tre kategorier; attraktivt 
arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden. Det 
förstnämnda innehåller bl.a. arbetsinnehåll, arbetstakt, variation och handlingsfrihet 
m.m. Den andra faktorn gäller främst vad den anställde får ut av sitt arbete gällande 
stimulans, status och resultat. Den tredje och sista kategorin handlar om den fysiska och 
psykosociala miljön som bra lokaler, utrustning, arbetstider, ledarskap och social 
kontakt.53 Eftersom diskussionen om ohälsa i arbetet inte enbart kan härledas till 
arbetsplatsen får man även ett fritidsperspektiv på det goda arbetet. Här argumenterar 
man för att fritidens positiva värden måste in i själva arbetet. Därför bör man tala om 
kreativa arbetsplatser istället för hälsosamma arbetsplatser.54

I avsnittet ovan beskrivs de faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön ur ett 
individperspektiv. Hur den enskildes liv utanför arbetet påverkar hälsan på arbetet. Men 
ett promotivt hälsoarbete kräver samarbete mellan ledning och de anställda. I 
hälsoarbetet ingår livet inom både i arbetet och det privata. Gunnar Ahlborg jr m.fl.
skriver i sin rapport om faktorerna – inflytande i arbetet, socialt stöd, mening i arbetet, 
förutsägbarhet samt belöning – som inverkar positivt på hälsan i arbetsgrupper. Det som 
kännetecknar en arbetsplats som uppnår dessa faktorer är en organisation med öppenhet 
där ledningen har en god dialog med sina medarbetare och andra aktörer. Man 
kommunicerar uppåt i organisationen och för en ständig dialog med de anställda om mål 
och prioriteringar.55 Saxin beskriver även hon i sitt arbete att inflytande i arbetet, 
meningsfullhet, förutsägbarhet, god kommunikation med ledaren, tillåta prestation, tillit 
till varandra, självstyrande grupper, gemensamma målbilder, tydlighet etc. skapar goda
och hälsosamma arbetsplatser.56

6.3 Ledarskapets roll för att främja hälsa på 
arbetsplatsen
I de föregående avsnitten beskrevs hälsoarbetets utveckling fram till modern tid. Hur 
lagstiftningen förändrats och vad den säger att arbetsgivarna har att följa i sitt 
arbetsmiljöarbete. I ledarskapets ansvarområde ligger utformandet av arbetsmiljön, 
såväl den fysiska som den psykosociala. Lugn och Rexed diskuterar om begreppet 
långtidsfrisk. Detta begrepp myntades av en företagsläkare vid Stora Ensos 
kartongpappersbruk i Fors södra Dalarna.57 Här hade man problem med höga sjuktal 
och långtidssjukskrivningar. När man påbörjade hälsoarbetet på Fors 2003 låg andelen 

                                               
53 Ibid. S. 15-16
54 Ibid. S. 16
55 Ahlborg jr G. red. (2010) Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. ISM-rapport 9. 
Institutet för stressmedicin S. 16
56 Saxin A (2008) Psykosocial arbetsmiljö och ledarskap. Kan ledaren påverka den psykosociala 
arbetsmiljön? Luleå Tekniska Universitet S.13-15
57 Lugn A. & Rexed B. (2006) Lönsam, hälsosam, lyckosam. Främjande ledarskap och medarbetarskap.
Ekerlids S. 104
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långtidsfriska på 7 %, 2009 låg siffran på 45 %. Att vara långtidsfrisk behöver 
egentligen inte innebära att man är frisk. Med det menas att individen har en 
arbetsförmåga som gör det möjligt för vederbörande att gå till arbetet varje dag. 
Hjärtflimmer, astma, diabetes etcetera finns hos dessa personer precis som hos alla 
andra. Det som gör att individen går till arbetet varje dag är att förutsättningarna finns. 
De har ledare som har haft förmågan att skapa förutsättningarna för ett bra 
arbetsklimat.58 I organisationer där man har hög och ofta lång sjukfrånvaro vill man ha 
mer resurser till sin arbetsplats. Men är det alltid mer resurser som är lösningen? Lugn 
och Rexed menar att motivationen många gånger ger bättre resultat än mer resurser. 
Redan i antikens Rom förstod man motivationens betydelse. 

Studerar man formeln här ovan så ser man tydligt att motivation och mening har stor 
betydelse i människans förmåga att hitta lösningar på problem. Här går ofta 
organisationer lite vilse med att tro att resurser är den bästa lösningen på olika problem 
som den ställs inför.59 Det bör noteras att man mäter långtidsfrisk (som är ett statistiskt 
mått) i grupp inte på individnivå. Det man såg i Fors vara att man stannar hemma när 
man är sjuk (här menar man t.ex. förkyld, magsjuk etc.), arbetar när man kan. Resultatet 
visar att Stora Ensos ledning tillsammans med företagshälsovården har lyckats skapat 
förutsättningar för de anställda att kunna gå till sitt arbete även om man tillfälligt är ur 
form.60 Tangen och Conrad för även de i sitt arbete samma resonemang om vikten av att 
ledningen lyckas entusiasmera och motivera sina medarbetare. Men med en liten 
skillnad, de menar att man sällan ”blir delaktig, man gör sig delaktig”.61 Författarna 
menar att alla har ett eget ansvar att vara aktiva och delaktiga i arbetet. Verksamheter 
som främjar delaktighet blir mer effektiva och ökar produktiviteten. Ledarens förmåga 
att förmedla idéer och visioner skapar motivation och delaktighet i organisationen och 
kan på så vis styra arbetet mot uppsatta mål.62 Ett bra ledarskap är central för en 
organisations utveckling och en chef kan beskrivas som en av de främsta 
arbetsmiljöfaktorerna i en verksamhet. En bra relation mellan chef och medarbetare är 
viktig faktor till god hälsa i arbetsgruppen. Ledarskapskvalitéer som t.ex. tydlighet, 
förmåga att lyssna är viktiga för den psykosociala arbetsmiljön. Frisknärvaron påverkas 
positivt av ett hälsofrämjande ledarskap som ger belöningar, feedback, visar respekt och 
erkännanden till sina medarbetare. Vidare så ger hälsofrämjande ledarskap positiva 
effekter på medarbetarnas KASAM63, vilket i sin tur är betydande för medarbetarnas 
hälsa. Ledarens förmåga att få medarbetarna delaktiga i beslutsfattandet ger 
förutsättningar till meningsfullhet i deras arbetsvardag. En annan viktig komponent i ett 
hälsofrämjande ledarskap är ledarens förmåga att förstå omvärlden ur andras perspektiv 
och på så vis hjälper medarbetarna att bättre förstå sig själva.64  

                                               
58 Ibid. S. 104-105
59Ibid. S.108-109
60 Ibid. S. 114
61 Tangen H. & Conrad C. S. 54
62 Ibid. S. 54-55
63 Se utförligare beskrivning i avsnitt 7 i arbetet.
64 Ibid. S. 67-68
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6.4 Friskfaktorer på arbetsplatsen
Winroth och Rydqvist diskuterar i sin bok om att ett ofta förekommande tema i 
forskningen är magra organisationer. Vilken påverkan har de så kallade ”anorektiska” 
verksamheter på utvecklingen av personalens hälsa? De organisationer som kan anses 
vara intensiva arbetssystem förbrukar ofta mänskliga resurser. Medan de uthålliga 
arbetssystemen återuppbygger de mänskliga dito. Och det är förutsättningen för 
återhämtning som utgör en nyckelfaktor för uthålligheten hos personalen. Återhämtning 
kan ske dels under arbetsdagen genom till exempel bra utformade schema och 
regelbundna raster, och på fritiden där rekreation och sömn är viktiga inslag. Genom att 
identifiera dessa faktorer som främjar hälsa kan också organisationerna få vägledning 
om vad som de bör satsa på för att kunna utveckla resurserna som finns. ”Det är när det 
finns balans mellan krav och resurs som hälsan bibehålls och vi får en uthållig 
organisation.”65 Förutom den individfaktor som nämnts ovan så har vi en rad andra 
faktorer som spelar in på hälsosamma organisationer. Där har vi bland annat ledarskapet 
och det sociala stödet. Författarna tar även de upp begreppet långtidsfrisk. De har tittat 
på vilka de viktigaste faktorerna som påverkade långtidsfriskheten. Dessa faktorer är 
tydlig målsättning och uppskattning från närmaste chef samt fysisk aktivitet på fritiden. 
Dessa båda faktorer ligger i helt i linje med vad resultaten som redovisats kring 
långtidsfriskas arbetsvillkor. Där framkom att en närvarande chef när arbetet kändes 
besvärligt, att man hade rimliga resurser och känna sig nöjd med sitt utförda arbete. Det 
finns alltså enligt Winroth och Rydqvist återkommande variabler i forskningen som är 
avgörande för uthållighet och hälsa. De kan beskrivas som följer;

 Balans mellan krav och resurs
 Nära ledarskap som anger mål, stöttar när så behövs, ger feedback
 Socialt stöd från chefer och medarbetare
 Tid för återhämtning och utveckling
 Egna resurser i form av kompetens och ork, känslan av att kunna påverka och ha 

inflytande på sitt eget arbete

Det här kan även ses som friskfaktorerna i arbetslivet. Dessa faktorer har tre 
systemnivåer, organisationen, relationen samt individen. Organisationen tillhandahåller 
en balans mellan uppdrag och resurser och ett nära ledarskap, genom relationella 
faktorerna som bekräftelse, stöd, uppskattning, samarbete och bemötande upplever 
individen meningsfullhet, inflytande, känslan av att göra ett bra arbete. Resultatet blir en 
organisation som har en bra produktivitet och en god hälsa hos personalen. 66

I en organisation måste det finnas någon som driver arbetet framåt mot uppsatta mål. 
Och vederbörande måste då ha mandat att göra detta. Den viktigaste funktionella rollen 
att arbeta med hälsa på arbetsplatser har första linjens chef som har till ansvar att 
genomföra organisationens uppdrag. Utan aktivt stöd från denna chefsnivå kan det vara 
svårt att arbeta med ”Hälsa på arbetsplatsen”. Med andra ord så har chefer på olika 
nivåer funktionella roller som kan påverka hälsoinriktat arbete i positiv eller negativ 
riktning. Medarbetarnas roll, med sitt engagemang och sin inställning, är också en 
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avgörande faktor huruvida hälsoarbetet kan möjliggöras eller hindras. Här kan 
hälsoinspiratörer och arbetsplatsombud vara viktiga roller som inspirerar, driver 
hälsofrågor och kan ge stöd till chefen att arbeta med hälsa på arbetsplatserna. Winroth 
och Rydqvist sammanfattar enligt följande vad som krävs på systemnivå för att ett 
hälsoinriktat arbete ska kunna genomföras; 

På organisationsnivå

En idé – som kan kommuniceras, utvecklas och hållas levande.

Organisation – ett ledarskap, tydliga roller, ansvar och mandat.

Kompetens – strategisk kompetens för att översätta tankar och mål på det lokala planet.

Resurser – i form av personal, tid, pengar och lokal.

På gruppnivå

Gemensam målbild. 

Gemensamt språk.

På individnivå

Motivation, vilja och engagemang.

Kunskap och färdigheter.

Handling.67

6.5 Krav och kontroll på arbetsplatsen
Theorell68 diskuterar i sitt arbete begreppet arbetsdemokrati. I sammanställningen 
beskriver han de två olika begreppen krav och kontroll. Dessa två begrepp har betydelse 
för hälsan på arbetsplatserna menar han. Låg kontroll och höga krav ger en signifikant 
ökad risk för sämre hälsa på arbetsplatsen. Det bör vara en balans mellan kontroll och 
kraven för de anställda. Krav och kontroll har även att göra med maktfördelningen på 
arbetsplatsen. Fördelningen mellan de anställda, mellancheferna och den övergripande 
ledningen ska vara rimlig. Finns all makt koncentrerad till det övre skiktet av 
organisationens ledning uppstår problem på alla nivåer. Den högre ledningen är av 
naturen längre bort ifrån verksamhetens vardag. Ligger all beslutandemakt hos de högre 
cheferna måste medarbetarna på lägre nivåer hela tiden gå till dessa chefer och fråga om 
saker som har med det dagliga arbetet att göra. Detta skulle bli tidsödande och i 
slutändan uppstår det tidsbrist i arbetsleden. I förlängningen drabbas de anställda av 
stress och frustration av att inte hinna med sina uppgifter, vilket i sin tur leder till ohälsa 

                                               
67 Ibid. S.57
68 Theorell T. (2003) Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan? Kunskapssammanställning.
Staten folkhälsoinstitut
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i arbetsgruppen. Författaren presenterar en brittisk undersökning där man ville mäta 
hälsoeffekterna av att ha små möjligheter att utöva kontroll i arbetet. Den visade klara 
samband mellan liten uppgiftskontroll och hjärt-kärlproblem. Det fanns ingen skillnad 
mellan män och kvinnor.69

God demokrati på arbetsplatsen är gynnsamt för hela organisationen. Den optimala 
arbetsplatsen är där man har rimliga krav, bra socialt stöd och bra beslutsutrymme för 
de anställda. Det finns ett flertal studier som visar att de som arbetar inom 
organisationer där man lyckats med en balans mellan krav och kontroll är friskare än 
anställda som arbetar i en obalans mellan krav och kontroll. De största ohälsoproblemen 
brukar man finna i verksamheter som är så kallade ”spänt arbete”, d.v.s. där 
arbetssituationen har höga psykiska krav och litet beslutsutrymme. Lägg därtill dåligt 
socialt stöd på arbetsplatsen ökar risken ytterligare för ohälsa. Men författaren höjer ett 
varningens finger. Han menar att även det aktiva arbetet kan innebära en hälsorisk. Det 
finns undersökningar som visar att arbetsplatser med höga krav och högt 
beslutsutrymme ger hälsoproblem som stressrelaterade sjukdomar. Anledningen skulle 
vara att extremt höga kravnivåer påverkar individens kontrollmöjlighet negativt. Detta 
oavsett om organisationsstrukturen ger den anställde goda möjligheter att påverka sin 
arbetsvardag.70 Eriksson71 har också ett liknande resonemang i sitt arbete. Hon beskriver 
nio olika strategier där hon bland annat betonar vikten av att ansvarig chef har 
förutsättningar att kunna genomföra ett gott promotiv hälsoarbete. Att berörda chefer 
har ett konstruktivt ledarskap där kompetensutveckling (inte enbart för anställda utan 
även cheferna) är ett viktigt inslag. Att cheferna förstår vikten av friskvård på 
arbetsplatsen. Att arbeta med ett så kallat hälsobokslut (en av de nio strategierna) är ett 
sätt att påvisa lönsamheten i att satsa på hälsoarbetet på arbetsplatsen.

6.6 Arbetsmiljöarbete ett kretslopp

Augustsson och Skoglund skriver i sitt arbete att arbetsmiljöarbetet kan beskrivas som 
ett kretslopp (se bild 5). Skyddsronden kartlägger arbetsmiljön och där målen 
formuleras, när målen är upprättade ska åtgärder för hur man når uppställda mål. 
Tidsplanen berättar när målen ska vara uppfyllda och vem som är ansvarig för att 
arbetet blir gjort. Uppföljningen svara på frågan om målen är uppfyllda och 
arbetsmiljöarbetet kan börja om. Vidare skriver de att organisationen behöver fasta 
rutiner för tidigt upptäcka brister i arbetsmiljön. Syftet med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är att integrera arbetsmiljön med det övriga arbetet i organisationen. 
Precis som de ovan nämnda författare anser Augustsson och Skoglund att 
arbetsmiljöarbetet är en gemensam uppgift för arbetsgivare och arbetstagare. 72

                                               
69 Ibid. 31-33
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Bild 5.73

I arbetsmiljöarbetet måste det finnas en ansvarig och det kan enligt författarna inte vara 
den högst ansvarige i organisationen. Arbetsmiljölagen tillåter att arbetet delegeras.  
Arbetet med arbetsmiljön måste ligga på en linjechef. Men för att vederbörande ska 
kunna göra ett bra arbete måste den ha befogenheter och kompetens. Med befogenheter 
menas att ha mandat att företräda arbetsgivaren i vissa frågor. Befogenheterna handlar 
inte bara om ekonomiska spörsmål utan även arbetsledning. Till exempel om en 
arbetstagare inte använder skyddsutrustning så har ansvarig chef möjlighet att 
tillrättavisa den anställde. Kompetens innebär personalledande kunskaper, teknisk och 
yrkesmässiga kunskaper. Men också tillgång till rätt information. Den som har 
delegering måste veta exakt vad det handlar. Att högsta ledningen har delegerat ut 
ansvaret innebär inte per automatik att straffansvaret är delegerat.74 Grunden i allt 
arbetsmiljöarbete är att det finns rutiner. Varje organisation måste skapa sina egna 
arbetsmiljörutiner. Rutinerna ska ange vem, hur och av vem olika uppgifter ska 
genomföras. Det måste även finnas en rutin för hur kontrollen av det egna 
arbetsmiljöarbetet skall göras samt ärendegången om en olycka eller tillbud inträffar.75
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7. Teori
Som teoretisk utgångspunkt har jag Antonovskys teori om känsla av sammanhang 
(KASAM). Det finns visserligen många andra teorier som t.ex. Donald McGregors teori 
X och Y, Maslows behovsteori, Frederick Taylors Scientific Management etc. som jag 
skulle kunnat använda istället. Men jag tycker att KASAM-teorin passar i min studie 
som är metodologiskt kvalitativ. Jag har länge velat göra en studie där denna teori
kommer väl till pass. Huruvida en annan teori skulle kunna påverka mitt syfte och 
frågeställningar beror nog på vilken annan teori som väljs. Om valet till exempel fallit 
på Taylors Scientific Management – teori kanske metoden skulle blivit en annan och 
därmed även frågeställningarna.  

7.1 KASAM
Antonovskys teori om känslan av sammanhang grundar sig på analysresultatet av en 
studie han gjorde 1970 på kvinnor födda i Centraleuropa 1914-1923, de var då alltså 
mellan 16 och 25 år 1939. Han jämförde den psykiska hälsan hos en grupp överlevande 
från koncentrationsläger med en kontrollgrupp som inte upplevt koncentrationslägrens 
fasor. Antonovsky fann att 51% av kvinnorna i kontrollgruppen, jämfört med 29% av de 
överlevande, hade ganska god allmän psykisk hälsa. Det Antonovsky såg var att den 
grupp som överlevt koncentrationslägren var en relativt stor andel som upplevde sin 
psykiska hälsa som god. Trots de trauman man upplevt. Denna upptäckt blev vad han 
kom att kalla den salutogenetiska modellen.76

7.2 Antonovskys triad
I sina studier fann Antonovsky genomgående tre teman eller en triad som fanns i ena 
gruppen, men saknades i den andra gruppen. Upprepade gånger identifierade han dessa 
teman, nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet
menas individens förmåga att uppleva inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 
gripbara, information som upplevs som tydlig och ordnad snarare än som brus (dvs. 
kaotisk, oordnad och slumpmässig osv.). Oförutsedda händelser upplevs inte som en 
katastrof. Individen ser med tillförsikt på framtiden. Hanterbarhet är 
beteendekomponenten som definierar den grad av individens upplevelse av egna 
resurser att klara av de stimuli som man möts av. Eller att denne vet vilken/vilka i ens 
omgivning som kan vara en behjälplig om så behövs. Har individen en hög känsla av 
hanterbarhet kommer denne inte känna sig som ett offer för omständigheterna. Den 
tredje och sista komponenten i denna triad är meningsfullhet vilket Antonovsky kallar 
för motivationskomponenten. Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning individen 
känner att livet har något att ge. Att livet har en känslomässig innebörd, att det är värt 
att investera energi och engagemang. Individen välkomnar utmaningar snarare än att se 
dem som betungande bördor som man hellre kunde vara utan. En hög känsla av 
meningsfullhet hjälper individen att ta sig igenom olyckliga händelser som t.ex. 
arbetslöshet eller anhörigs bortgång.77 Man kan säga att en individ med hög känsla av 
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meningsfullhet är en resurstark person, medan en person med låg känsla av 
meningsfullhet har få inre resurser att ta till då det behövs.

7.3 Relationen mellan de olika komponenterna
Antonovsky diskuterar i sitt arbete relationen mellan de tre komponenterna. Han menar
att om en person antingen ligger högt eller lågt på alla tre innebär det inga problem, det 
är ganska stabilt. Däremot anser författaren att komponenterna meningsfullhet och 
begriplighet är beroende av varandra. Anledningen är att dessa två är intimt förknippade 
med hur en individ tar vara på sina inre och yttre resurser när denne möter och hanterar 
krav. Det är svårare att möta krav om man upplever världen som kaotisk och obegriplig. 
Komponenten meningsfullhet är den absolut viktigaste. Utan denna så blir varken 
begriplighet eller hanterbarhet speciellt långvariga. Utan denna motivationsstyrande 
komponent får individen svårt att klara av livets realiteter. Framgångsrik 
problemhantering är beroende av KASAM i dess helhet.78

7.4 Styrkan i KASAM
Vad är det som gör att vissa upplever sig ha en god hälsa trots motgångar i livet, medan 
andra upplever en ohälsa trots att det inte varit med om svåra upplevelser? Antonovsky 
menar att det har med styrkan i vårt KASAM att göra. En individ med ett starkt 
KASAM har bättre copingstrategier att ta till när denne ska lösa problem av olika 
svårighetsgrader. Antonovsky avvisade den dikotoma klassifikationen av människor 
som antingen friska eller sjuka. Istället vill han att vi skulle se var de befinner sig på 
kontinuumet ohälsa-hälsa. Det hindrar oss att gå i fällan att enbart ägna oss åt 
sjukdomen, istället för att se till hela människans historia inklusive hennes sjukdom.79

KASAM påvisar vikten av att ha ett helhetstänkande kring hälsa. Den visar tydligt en 
salutogen infallsvinkel. En person med ett starkt KASAM innebär inte att denne alltid är 
lycklig och välmående. Med ett starkt KASAM kan man uppleva livet tungt och 
besvärlig precis som den med ett svagare KASAM. Skillnaden är att den med ett starkt 
KASAM bättre kan hantera motgångar och problem och göra livet mer uthärdligt 
jämfört med den med ett svagare dito.80

Antonovsky upptäckte i sina studier att det fanns människor som gränsar sin KASAM. 
En del har ganska snäv gräns andra en vidare gränssättning. Att sätta upp gränser gör vi 
alla, det som vi i vardagen ibland kallar integritet. Att ha en snäv gräns kring sig innebär 
inte per automatik att individen har ett svagt KASAM, tvärtom. Likaväl som en vid 
gräns automatiskt alltid innebär ett starkt KASAM. Gränsbegreppet innebär att 
människan inte behöver känna att precis allt i omgivningen är begripligt, hanterbart och 
meningsfullt för att ha ett starkt KASAM. Detta innebär att känslan av sammanhang är 
kopplad till vad du som individ tycker är viktigt för dig. Det viktiga är att det finns 
saker i livet som är värdefullt. Avsaknad av detta innebär sannolikt att KASAM är 
svagt.81
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7.5 Kritik mot KASAM
Det förekommer kritik mot Antonovskys teori om känsla av sammanhang. Det råder en 
osäkerhet gällande det frågeformuläret egentligen mäter det den säger att den ska mäta. 
Vissa påståenden som finns i frågeformuläret har visat sig att det inte samvarierar, 
vilket gör frågeformulärets reabilitet lägre. Kritikerna menar också att det är oklart hur 
och om en individs KASAM påverkas av livshändelser som teorin hävdar. Man har 
funnit att en individs KASAM är relativt flexibelt även i vuxen ålder, vilket andra 
studier visat det motsatta.82

7.6 KASAM på arbetsplatsen 
Som jag nämnt i tidigare avsnitt så pekar Antonovsky på vikten av att ha en helhetssyn 
kring människan när det gäller hälsa, inte det mer dikotoma synsättet där man antingen 
är sjuk eller frisk. Men vilken inverkan har då individers styrka på KASAM och god 
hälsa i arbetet? Hagberg och Samuelssons arbete visar ett samband på styrkan i en 
persons KASAM och trivsel på arbetet. De menar att arbetstrivsel, engagemang och 
arbetsinvolverande är tre viktiga komponenter när det kommer till människors attityd 
till arbete. Vidare så har man hittat signifikanta samband mellan KASAM och 
arbetstrivsel, vilket även verkar kunna kopplas till individens arbetstrivsel. 
Personlighetsdispositioner och arbetstrivsel är relaterat till varandra och den starkaste 
relationen fann man mellan KASAM och arbetsglädje. En högre arbetstrivsel verkar 
infinna sig om det anställda upplever arbetsplatsen begriplig, meningsfull och 
hanterbar.83 Karasek och Theorell, Ogden, Volanen m.fl. och Eisele84 (i Tangen och 
Conrad) menar att bra socialt stöd från ledningen verkar vara en avgörande faktor för 
hur medarbetarna hanterar sin arbetssituation.  Hansons85 (i Tangen och Conrad) 
resonemang att betrakta KASAM i ett tidsperspektiv där begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet sätts i arbetsplatsens historia, nutid och framtid kan underlätta för 
ledningen att se vilka beslut som behöver fattas. Med andra ord arbetsplatsens nutid 
påverkas av organisationens erfarenheter medan framtida visioner och beslut påverkas 
av nuläget. Genom att ha detta tankesätt i beslutsfattandet kan organisationens ledning i 
nutid använda sina dels tidigare erfarenheter och dels den kompetens och begriplighet 
som finns på arbetsplatsen. Detta underlättar hanteringen av nutidens situation. Beslut i 
nutiden kan ange riktningen för framtiden, vilket gör att besluten förhoppningsvis känns 
meningsfulla.86

Om vi återgår till Antonovskys triad – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
och har arbetsplatsen som perspektiv. Vad har då de olika komponenterna för betydelse 
i arbetslivet? Babic och Wessman menar att begriplighet i arbetslivet förstärks när 
arbetsstrukturen är förutsägbar och tydlig. Här har kommunikationen och feedback 
betydelse i de sociala relationerna på arbetsplatsen. Om de anställda känner en 
grupptillhörighet och att värderingarna delas av gruppmedlemmarna resulterar det i en 

                                               
82Hagberg & Samuelsson (2011) Trivsel i arbetslivet och känsla av sammanhang. Institutionen för 
pedagogik, Högskolan i Borås S. 4-5 
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Ibid. S. 5
84 Tangen H. & Conrad C. S. 58-59
85 Ibid. S. 51
86Ibid. S. 52
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starkare förutsägbarhet och högre begriplighet. Det centrala i hanterbarhet är hur stor 
arbetsbelastningen är på de anställda och hur mycket den anställde känner att denna har 
tillräckligt med resurser till förfogande. Om anställda upplever att deras kompetens inte 
tas tillvara på arbetsplatsen och om arbetet är för enformigt kan känslan av hanterbarhet 
gå förlorad. Därför är det vikigt att den anställde känner att det finns någon man kan 
vända sig till om man skulle behöva hjälp och stöd. En annan viktig del i hanterbarheten 
är den anställdes möjlighet till rekreation och återhämtning. Att känna meningsfullhet i 
arbetslivet kräver att de anställda har möjlighet att påverka sin arbetsvardag. Att få 
uppskattning för det arbete man utför och att få känna glädje och stolthet i arbetet 
stärker känslan av meningsfullhet.87

7.7 Ledarskapets roll
Ledarskapet påverkar anställdas KASAM. Trots att den till stor del formas av olika 
livshändelser och erfarenheter kan den modifieras under en individs vuxna liv och av 
individens arbetsmiljö. De studier som gjorts visar konsekvent att ju starkare ett 
KASAM är desto bättre blir deras arbetshälsa och arbetstrivsel. Bushe (i Tangen och 
Conrad) menar på att ett bra ledarskap bidrar till begriplighet på arbetsplatsen, vilket i 
sin tur främjar hanterbarhet för medarbetaren i arbetsvardagen och till sist skapar 
meningsfullt ledarskap.88 Uppfattade sociala resurser som feedback från ledare och/eller 
kollegor stärker individens hanterbarhet. Vilket i sin tur ledde till att begripligheten ökar 
om arbetsmiljön tillåter anställda att se sin del i det arbetet.89 Genom ett ledarskap som 
arbetar promotivt med hälsa på arbetsplatsen kommer organisationen se en minskad 
andel sjukdomsrelaterade kostnader samt en ökad produktivitet. 90 Lyckas ledarskapet 
med det promotiva hälsoarbetet får organisationen medarbetare med ökad motivation, 
högre moral och förbättrade relationer. Det hälsopromotiva arbetet bör ses som ett 
komplement till det traditionella arbetsmiljöarbetet. Hälsopromotion som idé beskrivs 
av författarna som ”den process som möjliggör för individer, organisationer och 
samhällen att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom 
förbättra den”.91 Gäcke-Herbst, i Westerholm m.fl., 2004, fann i sitt arbete signifikanta 
hälsofrämjande faktorer; 

På individnivå; yrkesmässig kompetens, uppskattning från arbetskamrater och ledare, 
möjlighet till stresshantering, arbetsglädje, engagemang, autonomi, inflytande i arbetet, 
fysisk ork, motion.

På gruppnivå; god kommunikation, engagemang, tydlighet från ledare, 
utvecklingsmöjligheter, möjlighet till återhämtning, respekt, variation i arbetet, 
feedback från ledare.

                                               
87Babic M. & Wessman M. (2008) Ordning och reda – en studie om människors känslor på 
arbetsplatsen. Mittuniversitetet. Institutionen för Socialt arbete. S.14
88 Tangen H. & Conrad C. S. 72
89 Hagberg & Samuelsson S. 5

90Westerholm P. red. (2004) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning 2002/03 – nio utvalda 
examensrapporter. Arbetslivsrapport nr 2004:7, Arbetslivsinstitutet S. 101
91 Ibid S. 101
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På organisationsnivå: visioner och mål, överblick och branschkännedom, information
och anställningstrygghet, material o utrustning, effektiv organisation, rättvis fördelning, 
etik och moral, värderingar, lönenivå, rättvis lön.92

Trollestad, i Glemne m.fl., utgår ifrån KASAM-teorin när han resonerar kring vad han 
ser som avgörande faktorer för organisationers goda hälsa och ledningens roll i detta. 
Det första menar han är att organisationens syften och arbetsuppgifter måste vara 
begripliga. Det är ledningens uppgift att vara tydliga i sin information till medarbetarna 
om vad som är dess värdegrund och vision. Det andra är att medarbetarna måste känna 
att de tas på allvar av ledningen. Medarbetarnas kunskap, erfarenheter och personliga 
engagemang är nödvändiga resurser i organisationernas överlevnad. Och till sist att vi 
upplever att det vi lägger ner tid och kraft på är meningsfullt.93 När jag gjort min 
litteraturgenomgång så resoneras det mycket om vilka faktorer som är vitala för att det 
promotiva hälsoarbetet ska få effekt. Hansson, i Glemne m.fl., utgår även han ifrån 
KASAM-teorin, men han går ett steg till genom att försöka svara på hur-frågan. Det vill 
säga på vilket sätt översätter man det teoretiska till praktik i organisationerna. Han har 
utformat en modell som visualiserar hur det skulle kunna lösas. Bilden nedan beskriver 
den översättning Hansson gjort till en vardaglig nivå. Begreppen meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet blir konkretiserade och överskådliga att förstå.

Bild 694

Enligt Hansson är det promotiva hälsoarbetet processinriktat. Att arbeta processinriktat 
är det enda sättet att åstadkomma förändring till det bättre. Han ställer sig kritisk till 
konsulter som kommer och gör sina analyser och presenterar ett åtgärdsprogram. Det 
Hansson är kritisk till är att man genom konsulternas åtgärdsprogram har brister i 
processen. Istället förespråkar han de ”mjuka processerna” där kunskap, värderingar, 

                                               
92 Ibid. S. 108-109
93 Glemne red. S. 17
94 Ibid. S. 18
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åsikter, idéer och beteenden är utgångspunkterna. Utveckling av hälsa på arbetsplatsen 
är en dynamisk och kontinuerlig process. Därför menar Hansson att den hälsofrämjande 
arbetsplatsen aldrig kan bli en färdig modell. Det innebär inte att man inte ska arbeta 
utefter en strukturerad arbetsprocess och tydliga mål. Utan det är utifrån behoven som 
innehållet bestäms för att sedan göra aktuella utvecklingsinsatser. Under hela 
genomförandet är det viktigt med kontinuerlig dialog och reflektioner mellan parterna 
som är delaktiga i arbetet. Hansson diskuterar också vikten av att ledarskapet bedrivs 
nära verksamheten och utformas på så sätt att man får tillgång till organisationens 
mjuka processer. Ledarens roll blir enligt hans resonemang mer stödjande och att visa 
på möjliga vägar. 95

I Gabriels96 arbete för hon ett liknande resonemang där hon menar att ledningen bör ha 
en mjukare infallsvinkel i sitt ledarskap. En organisations möjlighet att påverka sina 
anställdas nivå på KASAM är inte en lätt uppgift. Om man utgår ifrån Antonovskys 
uppfattning om att en individs nivå på KASAM grundläggs de första 30 åren. Men 
Antonovsky, Strausser och Lustig, i Gabriel 2007, menar att detta kan låta sig göras. 
Den triad (begriplighet, meningsfullhet, hanterbarhet) som utgör grunden i teorin om 
KASAM kan kopplas till organisationens personalpolitik för att möjliggöra en ökning 
av nivån på de anställdas KASAM på arbetsplatsen. Triaden kan implementeras i 
organisationen ungefär så här,

Begriplighet – organisationen är tydlig med strukturen, regler och riktlinjer, mål och
strategier till de anställda. 

Hanterbarhet – tydlighet i var de anställda kan vända sig när oväntade problem uppstår. 

Meningsfullhet – att de anställda känner att de viktiga för organisationen, att deras 
insatser är vitala för organisationens existens, att få vara delaktiga både som anställd 
och individ.

Vidare såg Gabriel i sin undersökning att komponenten meningsfullhet var den 
viktigaste för att anställda ska känna arbetstillfredsställelse. Det indikerar att 
organisationer och ledningen måste ta hänsyn till detta i sin planering.97

                                               
95 Glemne red. S. 21-23

96 Gabriel U. (2007) Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera 
arbetstillfredsställelse? Mälardalens Högskola. S. 13
97 Ibid. S. 13
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8. Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet av de intervjuer som gjorts. Resultaten av vad som 
framkommit kommer att redovisas med kopplingar till KASAM teorin. Under varje 
frågeställning kommer en sammanställning av svaren från respondenterna kompletterat 
med några av respondenternas citat. Gemensamma nämnare kommer att redovisas likväl 
som eventuella skillnader. Analysen kommer att göras med KASAM teorins triad –
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

8.1 Sammanställning av resultatet
Här nedan redovisas resultatet från tre olika organisationer, alla från det privata 
näringslivet. De är från olika kommuner. Under varje fråga presenteras en 
sammanfattning av svaren från respondenterna blandat med citat från deltagarna. 

Vad är hälsa för dig/er?

Alla respondenter vittnar om att det kan vara svårt att kortfattat definiera vad hälsa är 
för dem. Men de tycker att det som kan bidra till god hälsa är trivsel på arbetsplatsen 
samt att man har det bra privat. Att balansen mellan arbete och privatliv känns bra.

”Fysiskt och psykiskt välbefinnande.”

”Åh hälsa är ganska brett och vidt för mig. Det beror lite vem jag tänker på. Om jag 
tänker på någon i min ålder så handlar det om att få det här vardagshjulet att fungera.”

Om man kopplar frågan kring hälsa särskilt till arbetsplatsen – vad är en 
hälsofrämjande arbetsplats för dig/er? Vad kännetecknar en hälsofrämjande 
arbetsplats? 

Respondenterna menar att personalvårdande insatser på olika sätt är viktigt. Exempel på 
det kan vara handledning, fri frukt, subventionerad frukost och lunch till personalen. En 
arbetsplats har så kallade hälsoinspiratörer. De utbildas av Korpen. Deras uppgift är att 
inspirera sina kollegor till ökad medvetenhet om sin hälsa och erbjuder olika aktiviteter. 
Personalen måste ha möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. Några arbetsplatser 
har någon form av organiserad friskvård. En av dem erbjuder friskvård på arbetstid. En
annan erbjuder friskvårdspeng.

”Teamwork, jag som ledare måste vara tydlig, att få olikheterna att värdesätta 
varandra.”

”Att få vardagen att fungera, och då försöker vi att underlätta från vår sida…… Att de 
känner att det får ett liv som är hållbart, annars kan det bli stressrelaterat, att man 
känner att man inte gör en bra prestation någonstans att man inte är bra hemma, man 
är inte nöjd med sin prestation här på jobbet etc.”

”Trivsel på arbetsplatsen är en viktig del i god hälsa.”
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Om ni ser frågan kring en hälsofrämjande arbetsplats utifrån er egen situation –
vad är det framförallt på er arbetsplats som bidrar till att man mår bra och trivs 
på jobbet? 

Personalens delaktighet och ha möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation som t.ex.
schema. Alla verksamheter har någon form av utvecklings/medarbetarsamtal med de 
anställda. En av arbetsplatserna har ett avtal med en privat företagshälsovård där 
professioner som läkare, beteendevetare och psykolog finns. Två av arbetsplatserna har 
en uttalad policy att personal ska kunna få göra karriär om de vill.

”Man har olika tider i livet där man kanske behöver vara hemma på olika tider. Jag 
som ledare försöker individanpassa schema så gott det går.”

”Att inte göra insatser för de som redan är sjuka utan att man gör insatser för alla.”

Görs det medvetna satsningar för att man ska må bra, om i så fall vilka?

Alla respondenter har utvecklings/medarbetarsamtal. Friskvårdspeng erbjuds inom två 
av organisationerna. En av organisationerna har hälsoinspiratörer. En av 
organisationerna har handledning två gånger i månaden. Den är både process och metod 
inriktad, allt efter behov. Är personal ledig på handledningsdagen får de betalt. En av 
organisationerna har en dokumenterad rutin för introduktion av nyanställda. Alla 
organisationer har en dokumenterad policy gällande tobak, alkohol och droger. De har 
även rutiner för hur man hanterar om missbruk av alkohol och/eller droger upptäcks på 
arbetsplatsen.

”Det är en utmaning att nå de som vi ser behöver eller som aldrig kommer på 
aktiviteter som vi ordnar. Utmaningen är att nå de som inte tränar, som inte har några 
aktiviteter.”

”Vi har ett rotationssystem som gör att de anställda kan rotera bland 
arbetsuppgifterna.”

”Vi lägger schema efter behov, får vi in en boende som har vissa behov då ser vi över 
schemat. Däremellan så ligger schemat som det ligger.” 

Vad är det i ”det vardagliga arbetet” som bidrar till att man mår bra och trivs på 
jobbet?

En av organisationerna erbjuder subventionerad frukost och lunch till sina anställda. Fri 
frukt hos alla organisationer. Alla organisationer har regelbundna gemensamma 
aktiviteter av olika slag. Att ha ett närvarande och situationsanpassat ledarskap och att 
vara delaktig som chef är andra viktiga inslag. Tydligt ledarskap är en viktig faktor. 

”Vi har ju medarbetarsamtal och där har vi begreppen – vill, vet, kan, bör, får……
Forskningen visar att har man högt på dessa begrepp så skapar det trivsel på 
arbetsplatsen, ökar prestationen.”

”När man går hem för dagen så ska man känna att jag gjort ett bra jobb. Det är nog 
detta arbetssätt som gör att medarbetarna stannar längre än vad de tänkt från början.”
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”När vi frågar medarbetarna om varför de stannar kan de inte ge ett exakt svar, men 
ofta säger de att det är sådant bra gäng jag jobbar i. Det är sällan att det är någon som 
säger att det är pga arbetsuppgifterna, utan det är gemenskapen runt omkring som är 
viktig. Bra arbetskamrater, god stämning.”

”Jag tror att medarbetarna blir mer inspirerade och tar till sig mera när det är deras 
kollegor som håller in en del av hälsoarbetet, att det inte enbart är jag som chef.”

Vilken roll tycker du/ni att ledarskapet har för en hälsofrämjande arbetsplats?
Alla respondenter är samstämmiga i sin uppfattning att ledaren har en betydande roll 
huruvida arbetsplatsen verkar hälsofrämjande. De menar att de som chef ”sätter tonen” i 
arbetsklimatet. Att lyssna in och till sin personal är en del i ledarskapet. De menar också 
att rent juridiskt är deras ansvar för arbetsmiljöarbetet långtgående. 

”Den är avgörande. Den är jätteviktig….för att det är ledaren som på något sätt skapar 
trivsel med sitt sätt att vara och sitt sätt att leda.”

”Jag brukar ringa till personal som är sjuk. Oavsett om det är kort eller lång 
sjukskrivning. Jag tycker det är viktigt att hålla kontakt med den anställde.”

”Att man själv är delaktig. Att man inte kräver att andra ska göra utan att man är med. 
Med delaktig menar jag att jag är med min personal och gör saker tillsammans.”

Har du som ledare någon egen erfarenhet av hälsa/ohälsa på arbetsplatsen?

Alla respondenter har egen erfarenhet av ohälsa i arbetsgruppen. Den ena har ingen 
erfarenhet av långtidssjukskrivning men däremot av kortare frånvaro.

”Jag har aldrig hamnat i den situationen med långtidssjukskrivning. Den som blev 
sjukskriven hon slutade innan vi hann dit.”

Hur kan ledarskapet utvecklas/förändras för att bidra till en ännu mera 
hälsofrämjande arbetsplats?
Alla respondenter är även på denna punkt samstämmiga i sin uppfattning att deras 
ledarskap går att utveckla ännu mer. Till sin hjälp har de både intern och extern 
kompetensutveckling och utbildningsmöjlighet. De menar att deras delaktighet och 
närvaro i arbetsvardagen resulterar i att deras kunskap om hur de anställdas vardag är 
ökar.

”….. till syvendes och sist så handlar det om kompetens och lämplighet.”

”Sedan har ju jag ett ansvar att se till att personal trivs på jobbet.”

”Det är jag helt övertygad om. Feedback klimatet som ingår i ledarskapet kan 
utvecklas och bli ännu bättre tror jag.”

Vilka möjligheter/hinder finns för utveckla en ännu mera hälsofrämjande 
arbetsplats?

På den här frågan var respondenterna lite tvekande. De var eniga om att möjligheter 
finns, men att det kunde falla på brist på pengar och tid, kompetens i arbetsgruppen etc. 
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Men de menar också att man måste arbeta långsiktigt dessa frågor. Det handlar om att 
ändra människors attityder till hälsa, att öka deras kunskap. Att i 
rekryteringssammanhang vara noggrann med vem man anställer. Att ha en öppen och 
ständigt pågående dialog med de anställda är ett sätt att hela tiden få input på hur 
arbetsgruppen har det i sin arbetsvardag. Att ha en bra hälsa på arbetsplatsen är en 
förutom en social vinst för den anställde även ekonomiskt. Även för organisationen och 
samhället i stort.

”Hinder…..är nog kostnad och tid.”

”Man kanske skulle kunna cirkulera inom arbetsplatsen. Jag har inte genom åren 
kunnat hitta något bättre upplägg. Men det är ju något att fundera på…..verkligen.”

”Bara för att vi har blivit hälsodiplomerade så stannar inte vårt hälsoarbete upp 
tvärtom. Ett ständigt pågående arbete. Vi ser det som en kvalitetssäkring.”

”Fördelen är att det kan gå ganska fort. Får vi för oss att göra något kan vi sätta 
igång……Vi har korta beslutsvägar.”
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9.0 Analys
I analysarbetet kommer jag att använda KASAM-teorins komponenter begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Respondenterna förmedlade i intervjuerna att de 
upplever att det finns hinder som kan påverka kvaliteten på det främjande hälsoarbetet i 
organisationen. Detta kommer jag att redovisa senare i avsnittet.

9.1 Resultatet kopplat till teorin om KASAM
Alla ledare som deltog förmedlar att det vill arbete med promotivt hälsoarbete samt att 
deras uppfattning är att ledarskap har betydelse för hälsoarbetet. Men att det kanske inte 
alltid går att genomföra av olika anledningar. Precis som Bushe, i Tangen och Conrad,98

är respondenternas uppfattning är att ledarens roll är viktig gällande arbetsgruppens 
fungerande och hälsa. Att personalvårdande insatser av olika slag är ytterligare en faktor 
för det promotiva hälsoarbetet. Att få ekvationen privatliv och arbetsliv att fungera är 
även det något som alla mina respondenter har med i det promotiva arbetet. Men ändå 
är det fortfarande vanligt att hälsoarbetet sker när problem uppstår, vilket är inte i linje 
med den arbetslagstiftning99 som finns i Sverige. Där är det tydliggjort att 
organisationernas ledning är skyldig att värna om medarbetarnas hälsa på olika sätt. 

Begriplighet

Resultatet visar en koppling mellan KASAM och det promotiva hälsoarbetet. Hagberg 
och Samuelsson100, Tangen och Conrad101 för ett resonemang om betydelsen att
medarbetarna förstår hur deras eget arbete hänger ihop med andras arbete. Hur deras 
yrkesroll är kopplad till andras yrkesroller. Finns förståelsen för hur organisationen 
fungerar skapar det en förutsägbarhet på arbetsplatsen. Finns förståelse och
förutsägbarheten så infinner sig begripligheten hos de anställda menar Babic och 
Wessman.102 Medarbetarna och deras engagemang skapar begriplighet. Hansson i 
Glemne red.103 för även han ett resonemang om arbetsgruppens kunskap om 
organisationen, att få feedback från ledningen och arbetskamrater är viktiga faktorer 
som påverkar deras begriplighet i rätt riktning.

Hanterbarhet

Om medarbetarnas erfarenhet inte tas till vara eller om de har för stor belastning finns 
det risk för att hanterbarheten minskar. Arbetsplatser med för hög belastning och en 
arbetsgrupp med ett starkt KASAM har bättre förutsättningar att klara av stress än de 
arbetsgrupper som har ett lägre dito. Organisationer med tydligt ledarskap, där 
delaktighet och tillräckliga resurser genererar en arbetsgrupp med lågt sjuktal och bättre 
förmåga att hantera sin arbetsvardag. Andra faktorer som påverkar hanterbarheten är 

                                               
98 Tangen och Conrad S. 72
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100Hagberg & Samuelsson S. 4-5
101 Tangen och Conrad S. 58-59
102 Babic och Wessman S. 14
103 Glemne red. S. 18
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arbetsgrupper som hjälps åt samt möjlighet att styra sitt arbete. Resultatet i min studie 
pekar på att delaktighet, ett närvarande ledarskap, möjlighet att kunna påverka sin 
arbetsvardag verkar välgörande för ett promotivt hälsoarbete. Rent praktiskt hur 
arbetsplatserna går till väga kan till exempel vara handledning, möjlighet att anpassa 
sina arbetstider utefter sina behov etc. Även Westerholm red.104 och Glemne105

beskriver samma sak i sina arbeten. Ett hälsofrämjande ledarskap handlar om 
kreativitet, ledarens förmåga att använda sina starka sidor och kompensera för de svaga. 
Att ledarens personliga egenskaper bör stämma överens med organisationens. Med en 
ledarstil som uppmuntrar, delegerar, vägleder, och förstärker sina medarbetare får en 
grupp som är autonom och självbestämmande. Gruppen klarar av att utvecklas är inte 
rädd för att pröva nya saker. Relationen mellan medarbetare och ledning verkar vara en 
ömsesidig process. I resultatet av intervjuerna kan man se att respondenterna anser att 
medarbetarnas möjlighet till att påverka sin arbetsvardag är viktig. Att medarbetarna 
innehar ett yrkeskunnande för att kunna utföra sina uppgifter tillfredställande är också 
en faktor som respondenterna nämner i intervjuerna. Men Glemne red.106 menar också 
att social kompetens och förmåga till kommuniskation är faktorer i de anställdas 
förmåga till hanterbarhet.  

Meningsfullhet

Hälsoarbetet är en ständigt pågående process menar Hansson i Glemne red107. En av 
arbetsplatserna i studien använder det promotiva hälsoarbetet som en kvalitetssäkring i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att få till stånd en god hälsa på arbetsplatsen ger 
inte bara en social vinst utan även en ekonomisk vinst för enskild individ och 
organisationen och i förlängningen samhället. Ett socialt stöd från organisationen skapar 
meningsfullhet. Ett socialt stöd från ledningen är viktig för meningsfullheten. Den 
skapas på arbetsplatsen genom yrkesstolthet, god arbetsmiljö, personlig utveckling. 
Balans mellan ansvar och befogenheter är också viktiga faktorer för att medarbetare ska 
uppleva arbetet som meningsfullt. Medarbetarna som upplever stödet ökar sina 
prestationer för att kunna uppnå organisationens mål.108 Meningsfullhet är 
motivationsskapande, vilket ökar förståelsen för medarbetarnas delaktighet i 
arbetsvardagen. En stark känsla av meningsfullhet skapar engagemang, livsglädje och 
ger mål att sträva mot. Motivation är den drivkraft som gör att människan klarar av att 
lösa problem på ett kreativt sätt. Den är den viktigaste faktorn för att kunna skapa ett bra 
arbetsklimat och hälsa på arbetsplatsen.109 I studien framgår inte ordet motivation så 
tydligt. Men respondenterna pratar om arbetsglädje, vilket är en viktig faktor till 
skapandet av motivation. 

                                               
104 Westerholm P. red. S.101
105 Glemne red. S. 21-23
106 Ibid. S.18
107 Ibid. S.21-23
108 Gabriel S.13
109 Ibid S. 13
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9.2 Hinder i hälsoarbetet
En av cheferna i studien menar på att det alltid finns en grupp som sällan eller aldrig 
medverkar på de hälsofrämjande aktiviteter som arbetsgivaren anordnar. Vad det beror 
på kan vara svårt att få fatt i. Här kan man göra en koppling till gränssättningen i 
KASAM.110 Med andra ord att en icke deltagande medarbetare i de gemensamma 
aktiviteterna behöver det inte för att må bra. Vederbörande upplever sig redan ha ett rikt 
liv utanför arbetet som på så vis grundlägger dennes trivsel på arbetet. Men det ligger i 
organisationens intresse att försöka ta reda på orsaken till varför det är en grupp som 
inte deltar. Andra saker som skapar svårigheter är brist på tid och pengar. En arbetsplats 
ser bristande kompetens som ett hinder i hälsoarbetet, vilket kan kopplas till människors 
attityder och kunskap om hälsa. Respondenterna i studien menar att det är en utmaning 
att ändra människors attityder till hälsa och att öka kunskapen. I studien så framkom att 
det skulle kunna finnas skillnader i åldersgrupperna gällande syn på hälsa. Att de yngre 
skulle ha en snävare syn på hälsa jämfört med de äldre kollegorna. Här är det viktigt att 
ha ett holistiskt synsätt i det promotiva hälsoarbetet. I linje med resultatet visar 
Hanssons, i Glemne m.fl.,111 och Gabriels112 arbeten att en mjukare infallsvinkel i 
ledarskapsarbetet är att föredra. I en hälsosam organisation kan kunskapsutveckling och 
kreativa beslutsprocesser ses som ett underlag för förändringar i organisationskultur, 
normer, regler och struktur utifrån ett holistiskt synsätt. Det är då man har möjlighet att 
fånga upp de medarbetare som av olika anledningar inte vill/kan delta i hälsoarbetet. 
Tanken är att det ska vara ett gemensamt arbete där medarbetare och ledning är 
involverade.

I studien kan man ana att storleken på arbetsplats skulle kunna påverka kvaliteten på det 
promotiva hälsoarbetet. Det ligger nära till hands att den ekonomiska faktorn kan 
inverka på hur mycket man kan lägga undan på ett promotivt hälsoarbete i en mindre 
organisation.  Det framgår i studien att den mindre organisationen inte har utvecklat 
hälsoarbetet i samma utsträckning som de två andra, som är större med fler antal 
anställda då jag utgår ifrån hur hon svarar på frågorna. Jag upplever en viss tveksamhet 
på hur hon skulle svara på mina frågor. Denna skillnad skulle även kunna kopplas till 
medarbetarnas och chefens styrka på KASAM. 

                                               
110 Antonovsky S. 45
111 Hansson (i Glemne mfl) S. 21-23
112 Gabriels S. 13
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10. Diskussion 
Syftet med denna studie var att studera ledares syn på hälsa och det promotiva 
hälsoarbetet arbetsplatsen. Det ställdes samma frågor till alla deltagare. Utifrån att detta 
är en kvalitativ studie och att det är svårt att mäta människors känslor har jag använt 
mig utav KASAM-teorins hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Syftet var att 
kartlägga och eventuellt se en koppling mellan ledarskapets betydelse och 
hälsofrämjande på arbetsplatsen. Deltagarnas svar visar att alla vill arbeta 
hälsofrämjande, men att det kan finnas hinder som utgör en försvårande omständighet. 
Studiens resultat ger indikation på att ledarskapets roll har betydelse för hälsoarbetet. 
Likaså visar studien att individens styrka på KASAM har kopplingar på individens 
förmåga att hantera och klara av sin arbetsvardag. KASAM-teorin visar att 
komponenterna begriplighet och meningsfullhet är de absolut viktigaste för hur en 
individ kommer att hantera livet och då i synnerhet arbetslivet. Meningsfullhet brukar 
också betraktas som motivationskomponenten. Och motivation är en av de viktigaste 
drivkrafter du kan ha som individ. Utan den kommer individen att hamna i ett 
resurssvagt tillstånd. Som jag ser det så räcker det inte med att ha viljan. Utan individen 
måste ha både vilja och motivation för att klara sig. Satt i relation till arbetslivet verkar 
alltså motivation hos medarbetarna vara en av de viktigaste drivkrafter i en organisation, 
vilket även litteraturen visar. 

Utifrån att jag själv arbetat i ledande ställning har litteraturgenomgången och studien 
bekräftat min uppfattning att man som chef har betydelse för hur medarbetarna mår. Det 
är du som chef som ”sätter tonen” på arbetsplatsen. Vad är tillåtet, hur uppträder vi 
gentemot varandra etc. i vår arbetskultur. Tyvärr kan det ibland vara så att ledningen 
högre upp inte alltid förstår vikten av att satsa på ett promotivt hälsoarbete, vilket kan 
försvåra för första linjens chef att genomföra ett bra hälsoarbete. Ett kortsiktigt 
ekonomiskt tänkande kan utgöra ett hinder, trots att det idag ändå finns belägg för att en 
god hälsa har ekonomiska fördelar för organisationen. Det är en sida, den andra är att 
organisationens högsta ledning tror att tillsättning av mer resurser är den rätta lösningen. 
Men det är inte alltid det rätta. Det kan ibland vara mer fördelaktigt att göra en 
inventerig i arbetsgruppen och titta över arbetssätt och arbetsfördelning för att där 
kunna lösgöra resurser. Här kommer medarbetarnas delaktighet och motivation in som 
en resurs. Och den som bäst kan göra detta arbete är närmsta chef tillsammans med sina 
medarbetare. I en del av studien noterade jag att storleken på organisation kan ha 
betydelse för kvaliteten på hälsoarbetet. En av respondenterna leder en mindre 
organisation och det var också den som hade minst uttalad hälsopolicy. Förutom 
ekonomiska hinder skulle även kompetens kunna vara en avgörande faktor, vilket också 
nämndes i studien. Vidare kan jag se att hälsopromotion är ett pedagogiskt arbete. I 
studien uttalades att det var svårt att få med alla i de hälsofrämjande aktiviteterna. Det 
var alltid en grupp som inte deltog i någon större utsträckning eller inte alls. Att få med 
alla medarbetare är en stor utmaning för ledarskapet. Vad behöver ledaren använda sig 
utav för pedagogisk infallsvinkel för att lyckas motivera de som uteblir? Orsakerna till 
uteblivelsen kan vara många. Till sin hjälp skulle man kunna ha de så kallade 
hälsoinspiratörer som nämndes i studien. 
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10.1 Metoddiskussion
Ett kvantitativt arbete ger vid handen en säkrare utgång jämfört med ett kvalitativt 
arbete. De kvantitativa svaren kan lättare kontrolleras och replikeras medan kvalitativa 
svarens tillförlitlighet inte är lika lätt att kontrollera. Men utifrån det här arbetets 
upplägg var valet av metod rätt. Underlaget kunde däremot varit större till antalet. Det 
hade varit lämpligt att jag haft fler organisationer från olika professioner och av olika 
storlek. Det kanske skulle ha givit mig större möjlighet att tydligare se om storkleken på 
organisationen har betydelse för kvaliteten på hälsoarbetet. I arbetet med 
sammanställningen skulle fler frågor ha ställts som är kopplat till organisationens 
storlek, kompetensen hos medarbetarna och ekonomiska förutsättningar för ett bra 
hälsoarbete etc. Med ett större antal deltagare skulle förutsättningarna vara bättre för att 
både manliga och kvinnliga ledare deltar. Syftet skulle då vara att se om det finns 
skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap samt kvinnors och mäns syn på 
hälsoarbete. Samtidigt så var det svårt att få ledare att ställa upp. Tidsbrist var 
vanligaste anledningen till att de tillfrågade avstod. 

Det som också skulle kunna påverkat tillförlitligheten i intervjun och resultatet är att jag 
varit anställd på en av arbetsplatserna som ställde upp på intervju. Det innebär att jag 
har en kunskap om verksamheten som jag inte haft om de andra deltagarna. Men utifrån 
att det var svårt att få deltagare så valde jag ändå att ta med denna verksamhet. Men min 
känsla vid intervjun var att jag kunde förhålla mig objektiv. Därför tror jag att det var 
rätt att ta med denna verksamhet i studien.

10.2 Resultatdiskussion
Att det bara var kvinnliga chefer som deltog skulle kunna ha betydelse för resultatet kan 
jag inte uttala mig om. Resultatet skulle kanske kunnat bli tydligare om jag haft fler 
respondenter i mitt underlag. Det som gav vid handen är en indikation att ledare anser 
att rollen som chef är vital för det promotiva hälsoarbetet, men att deras syn på hälsa 
varierade lite. Respondenterna förmedlar att man vill arbeta promotivt med hälsan, men 
att det finns hinder som kanske inte omöjliggör arbetet men kan verka försvårande. 
Troligen kan storleken på arbetsplatserna ha en inverkan på hur man genomför 
hälsoarbetet. Det var den mindre arbetsplatsen som också avvek lite i svaren på mina 
frågor. Det var också den som inte hade en upprättad plan för hur ett promotivt 
hälsoarbete skulle genomföras. Det kan också vara relaterat till ledarens förmåga att 
implementera ett hälsoarbete hos sina medarbetare. De andra arbetsplatserna är större 
med många anställda. Hos dem fanns det en mer genomtänkta policys och rutiner för 
hur man genomför och följer upp hälsoarbetet. Ekonomi och tidsbrist var också faktorer 
som verkar menligt på hälsoarbetet enligt respondenterna. Om det är relaterat till 
storleken på verksamhet och antal anställda är inte en fråga som kom upp under 
intervjun. 

Analysen visar en koppling mellan KASAM och hälsofrämjande organisationer på så 
vis att individer i en arbetsgrupp med starkt KASAM och hög belastning lättare klarar 
av den stress som uppkommer medan människor med lågt KASAM har sämre förmåga 
att hantera stress. Samtliga chefer i studien anser att medarbetares delaktighet, gott 
kamratskap och möjligheten att få påverka sin arbetsvardag är de främsta faktorerna till 
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god hälsa och arbetstrivsel i arbetsgruppen. Faktorn hälsa genomsyrade alla svaren i 
studien. I studien framkom också att ledarskapets roll är viktig för hälsoarbetet. Ett 
närvarande ledarskap med en ledare som har förmåga att lyssna på sina medarbetare, att 
ge dem möjlighet till att kunna påverka sin arbetssituation, erbjuda karriärmöjlighet och 
utbildning är faktorer som skapar en god relation mellan chef och medarbetare. 
Ledarens förmåga att stärka och bibehålla ett starkt KASAM hos medlemmarna i 
arbetsgruppen gagnar organisationen. Ett starkt KASAM i en arbetsgrupp genererar god 
hälsa. Det är inte bara en ökad produktivitet som ger en stabil ekonomi utan en god 
hälsa hos de anställda bidrar även det till ekonomiska fördelar.  

10.3 Förslag till vidare forskning
Efter genomförandet av denna studie ser jag att möjlighet till fortsatt forskning finns. 
Det jag kommit fram till är bara på ytan, det finns mycket mer kunskap att inhämta 
gällande hälsopromotion på arbetsplatsen och ledarskapets betydelse. Frågor som; har 
organisationens storlek och även profession, kompetensen hos medarbetarna och 
ledarna betydelse för kvaliteten på promotiva hälsoarbetet? Vilken betydelse har de
ekonomiska förutsättningar? Utifrån att respondenterna vittnade om svårigheten att få 
med alla i hälsorelaterade aktiviteterna infinner sig frågan; är det nödvändigt att alla är 
lika deltagande? Behöver alla vara med för att arbetsplatsen ska få god hälsa? Det 
kanske är så att de som inte deltar i alla fall anser sig ha en god hälsa och trivsel på 
arbetet. Betänk Antonovskys teori där han beskriver sina fynd i sin studie. Trots 
traumatiska upplevelser så ansåg sig en del i studien ha en god hälsa och bra liv. Det 
kanske är så i de fallen gällande medarbetares frånvaro i de gemensamma aktiviteterna.

När jag letade tidigare forskning hittade jag många studier gjorda inom industri och 
vårdområdet. Min studie visade att det fanns skillnader i synsättet på hälsopromotion 
mellan organisationerna. Vad skillnaderna berodde på syns inte i studien. Men hur ser 
det promotiva hälsoarbetet ut inom andra professioner? Är det någon skillnad synsättet 
och genomförandet mellan t.ex. ett IT-företags hälsoarbete och en teknisk industri? Är 
det någon skillnad på manlig och kvinnliga ledares syn på hälsa och hälsoarbete på 
arbetsplatsen? Det skulle vara intressant att få göra en större studie på högre akademisk 
nivå utifrån KASAM-teorins tre komponenter. Studien skulle genomföras på flera olika 
arbetsplatser oavsett profession. Syftet skulle vara att se om organisationernas 
professioner samt storlek på organisationen har betydelse för kvaliteten på promotiva 
hälsoarbetet? 

10.4 Slutdiskussion
Genom mina tidigare erfarenheter samt genomförandet av denna studie har jag fått en 
fördjupad kunskap om ledarskapets betydelse för hälsoarbetet. Men det finns mycket 
kvar att göra på arbetsplatserna i landet. Många organisationer har kommit långt i sitt 
arbete andra inte lika långt. Forskningen behöver fortsätta sitt arbete. Kanske att 
ledarskapsutbildningarna behöver implementera mer samtalsmetodikutbildningar i sina 
program och kurser. De kurser jag läst så har det inte ingått samtalsmetodik, vi har blivit 
presenterade för det i vår kurslitteratur. Jag har en utbildning i samtalsmetodik och har 
praktiserat den i min yrkesutövning. Vilket har underlättat min roll som chef. För att 
promotivt hälsoarbete ska bli lyckosamt är det du som ledare som är inspiratören och 
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vägledaren. Hälsoarbete är ett gemensamt ansvar som både ledning och medarbetare 
har. Man utgår ifrån gällande lagstiftning och formar hälsoarbetet utefter hur din 
organisation är utformad. Ledaren kan se hälsopromotion som en pedagogisk 
lärprocess. De medarbetare som av olika anledningar inte är delaktiga kanske så 
småningom blir inspirerade och motiverade att delta. Promotivt hälsoarbete är ett 
ständigt pågående arbete, man kan kallade det ett levande material, men även en 
möjlighet till kvalitetssäkring av organisationen.

I studien går att skönja en tendens till att fokus hamnar på den fysiska delen av 
hälsoarbetet. Den allmänna uppfattningen hos de deltagande cheferna verkar vara att 
fysiskt och psykiskt välmående fås i huvudsak via fysisk aktivitet. Här vill jag åter 
koppla till känslan av sammanhang och den gränssättning som Antonovsky upptäckte i 
sina studier. Människor har olika vida gränser kring sig som person. Gränsen sätts vid 
det som individen anser vara viktigt. De medarbetare som inte vill delta i aktiviteter som 
anordnas på arbetsplatsen kanske har källan till sin hälsa genom att gå på teater eller 
förkovra sig på en kvällskurs, inte ”flänga runt” i ett motionsspår för att tävla om antalet 
steg. För en del kan det påminna om skoltidens gymnastiklektioner med ständiga 
sportsliga misslyckanden. Då kan de fysiska aktiviteterna i vuxen ålder skapa stress, 
vilket jag tror alla inte är medvetna om. Jag vill som avslutande ord säga att utifrån att 
vi människor är olika, har skilda erfarenheter som påverkar oss i vuxenlivet. 
Erfarenheter som format oss till den vi är. Kan det promotiva hälsoarbetet inte bara ha 
en väg utan organisationerna måste se till att den går att individanpassa. På så vis 
kanske alla i arbetsgruppen kommer med på, kanske inte alla aktiviteter, men någon
eller några av dem.
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Bilaga

Frågeformulär

Inledning, presentation, förutsättningar etc.

Vad är hälsa för dig/er?

Om man kopplar frågan kring hälsa till särskilt arbetsplatsen – vad är en 
hälsofrämjande arbetsplats för dig/er? Vad kännetecknar en hälsofrämjande 
arbetsplats?

Om ni ser frågan kring en hälsofrämjande arbetsplats utifrån er egen situation – vad 
är det framförallt på er arbetsplats som bidrar till att man mår bra och trivs på 
jobbet?

Görs det medvetna satsningar för att man ska må bra, om i så fall vilka?

Vad är det i ”det vardagliga arbetet” som bidrar till att man mår bra och trivs på 
jobbet?

Vilken roll tycker du/ni att ledarskapet har för en hälsofrämjande arbetsplats?

Vilka erfarenheter har du/ni från er egen arbetsplats?

Hur skulle man kunna utveckla en ännu mera hälsofrämjande arbetsplats? 
Möjligheter? Hinder till en mer hälsofrämjande arbetsplats?

Hur kan ledarskapet utvecklas/förändras för att bidra till en ännu mera 
hälsofrämjande arbetsplats?

Har du som ledare egen erfarenhet av hälsa/ohälsa på arbetsplatsen?

Vilka möjligheter/hinder finns för utveckla en ännu mera hälsofrämjande 
arbetsplats?




