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   tydliga motiv. Dessutom behövs en vilja att integrera 
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ABSTRACT 
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Purpose:    The purpose of this study is to, from a leadership 

   perspective, add to our understanding and to develop 

   specific propositions for action. 

Theoretical perspectives:  The study is based on grounded theory and previous 

   research within health promoting leadership. 

   Different organizational aspects that have an impact 

   on the leadership and the working environment are 

   presented.  

Methodology:  A qualitative research design, interviewing six 

   respondents. The paper is based on a social 

   constructivist perspective and for textual analysis the 

   hermeneutics methodology is used. 

Conclusions:   The health promoting leadership is supportive, 

   hands-on and puts health on the agenda. To promote 

   health the leader needs to gain knowledge and 

   establish specific motives. Another critical aspect is 

   to handle health as a strategic issue and work to 

   implement health promoting activities in the 

   organization’s strategies. This study contributes with 

   increased theoretical understanding and propositions 

   for the health promoting leadership.  
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1. INLEDNING 

På bussen, i bilen, vid middagsbordet eller i sängen – oavsett var du befinner dig är det nu 

möjligt att vara uppkopplad mot jobbet. Mejlen kan öppnas när som helst på dygnet och 

telefonen kan ringa tidig morgon eller sen kväll – och du förväntas svara. Det är detta som 

kommit att benämnas det nya arbetslivet, ett arbetsliv utan tydliga gränser och med större 

individuellt ansvarstagande (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn 

2012; Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2011). Aronsson et al. (2012) menar 

att denna utveckling beror på omvärldens höga förändringstakt som ställer nya krav på 

organisationer som önskar bibehålla sin konkurrenskraft. Tidigare präglades arbetslivet av 

utförliga instruktioner och detaljerade beskrivningar, färgade av en tydlig övergripande 

organisatorisk struktur. Dagens organisationer inom kunskapsintensiva branscher behöver 

istället vara flexibla, innovativa och anpassningsbara där digitaliseringen och möjligheten till 

ständig uppkoppling är avgörande faktorer (Aronsson et al. 2012; Le Blanc, de Jonge & 

Schaufeli 2008). 

  

De förändrade förutsättningarna i omvärlden har kommit att påverka individen inom 

organisationen (Victor & Stephens 1994). Individen måste själv hantera och strukturera sitt 

arbetsliv – hon måste själv försöka sätta gränser kring sina åtaganden, avgöra när 

arbetsuppgifterna ska utföras, samt var (Allvin et al. 2011). På dagen från kontoret, eller på 

kvällen vid middagsbordet? Gränsen mellan arbetsliv och fritid är inte längre lika tydlig vilket 

påverkar möjligheten att hitta balans mellan livets olika delar och känslan av kontroll över det 

egna livet minskar (Aronsson et al. 2012; Dellve & Eriksson 2017). Det nya arbetslivet öppnar 

upp för ökat ansvarstagande vilket, enligt Johansson (1998), kan leda till ökad motivation och 

kreativitet hos medarbetarna men kan även, enligt Andersson och Tengblad (2014 s. 266), skapa 

en ökad stress och i längden leda till utbrändhet. Förändrade arbetsvillkor och en större frihet 

menar Dellve och Eriksson (2017) kan ge individer en känsla av osäkerhet kring sin roll på 

jobbet, kring sitt meningsskapande och kring sin identitet. Upplever individen en identitetskris 

uppstår ofta oro och ängslan, känslor som stärks av förändrade krav och arbetsvillkor (Alvesson 

2015). Aronsson et al. (2012) menar att ”vissa applåderar” (s. 128) det nya arbetslivet och att 

förändringen är oundviklig, men att det även ”möts av skepsis och en undran över vart 

mänskligheten är på väg” (s. 128). 
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Oavsett inställning till det nya arbetslivet ökar sjukskrivningar orsakade av stressrelaterad 

ohälsa mer än någonsin tidigare (Försäkringskassan 2017). Försäkringskassan (2016) menar att 

ökningen återfinns i nästan samtliga av Sveriges kommuner och den vanligaste orsaken är 

sjukskrivningar på grund av depression, stress och utmattning. Sjukskrivningar orsakade av 

yttre faktorer, en ohållbar livssituation eller förändrade livsomständigheter, innefattar de 

längsta sjukskrivningarna – längre än både hjärt-, kärl- och tumörsjukdomar (Försäkringskassan 

2017). Sjukskrivningarna är inte bara de längsta utan har även en högre grad av återfall och 

generellt sett en lägre grad av återgång i arbete. Dessa faktorer kan tillsammans leda till en 

större risk att individen permanent hamnar utanför arbetsmarknaden (Försäkringskassan 2017). 

Försäkringskassan (2016) menar att det inte finns en enskild faktor som kan förklara den senaste 

ökningen av sjukskrivningar men att ett samband har visat sig finnas mellan arbetsmiljön och 

individernas hälsa. Det kan tolkas som att människan i hög grad inte själv förmår att hantera 

det nya arbetslivet – att för stort ansvar läggs på varje enskild individ. Om arbetstagaren själv 

inte besitter förmågan att hantera de ökade kraven och det ökade ansvarstagandet i arbetslivet 

– vem har då möjlighet att positivt påverka situationen? 

 

1.1 PROBLEMATISERING 

Eriksson, Skagert och Dellve (2013) menar att ledaren och ledarskapet denne utövar har stor 

inverkan och betydelse för arbetsmiljön samt medarbetarnas välbefinnande, vilket även stöds 

av Skarholt, Blix, Sandsund och Anderson (2016). Organisatoriskt stöd är avgörande för att 

uppnå långsiktiga resultat och för att skapa ett ökat välbefinnande hos medarbetarna (Rhoades 

& Eisenberger 2002). För att ledaren ska kunna utöva ett ledarskap med fokus på hälsa måste 

tid och resurser avsättas, och drivkraften måste komma inifrån organisationen (Eriksson, 

Skagert & Dellve 2013; Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011; Dellve, Skagert & Vilhelmsson 

2007). Aronsson et al. (2012) menar att det är självklart att ledarskapet påverkar medarbetarna. 

De poängterar vidare att ledarskapet inte endast har betydelse för organisationens resultat och 

effektivitet, utan även har stor inverkan på sjukfrånvaron, arbetsklimatet och välbefinnandet 

hos medarbetarna. Lagrosen, Bäckström och Wiklund (2012) menar att det finns ett tydligt 

samband mellan ledarens engagemang och medarbetarnas välmående. Nyberg, Alfredsson, 

Theorell, Westerlund, Vahtera och Kivimäki (2009) har bevisat att ett ledarskap med fokus på 

medarbetarnas hälsa dessutom minskar förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Även 

Försäkringskassan (2017) tydliggör att arbetsplatsen, och framförallt ledarskapet, har inverkan 

på välbefinnandet där ett gott ledarskap benämns vara en ”friskfaktor” (s. 5). Forskningsrådet 

för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE 2015) identifierar ledarskapet som en viktig faktor när 
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det kommer till att främja hälsa och välmående, samt att minska sjukfrånvaro. Likaså 

Arbetsmiljöverket (2016) lyfter ledarens roll och ansvar. Den 31 mars 2016 började 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. 

Föreskrifterna (AFS 2015:4) syftar till att främja hälsa samt förebygga ohälsa och vänder sig 

främst till ledare och chefer. Föreskrifterna (AFS 2015:4) tydliggör ansvaret i att systematiskt 

arbeta med arbetsmiljöfrågor samt att den psykiska och sociala arbetsmiljön spelar lika stor roll 

som den fysiska. En ledare som fokuserar på dessa faktorer – förbättrad hälsa och välmående 

samt på att motivera, engagera och inspirera sina medarbetare – har kommit att benämnas det 

hälsofrämjande ledarskapet (Eriksson, Skagert & Dellve 2013; Skarholt et al. 2016; Eriksson, 

Axelsson & Axelsson 2011). Likt Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) uttrycker anses inte detta 

sätt att leda vara ytterligare en ledarskapsstil eller ledarskapsstrategi utan “a set of leadership 

behaviours that is in continuous interaction with the working environment” (s. 2431). 

 

Tidigare forskning visar ett tydligt samband mellan hälsa och ledarskap. Ledare kan, och måste, 

arbeta hälsofrämjande. Trots detta ökar således sjukskrivningar på grund av stressrelaterad 

ohälsa (Försäkringskassan 2017; Dellve & Eriksson 2017; FORTE 2015). Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD 2014) menar att vi står inför en av vår tids största 

välfärdsutmaningar där FORTE (2015) tydliggör att utmaningen berör både individ-, 

organisations- och samhällsnivå. Något måste göras för att bryta denna negativa utveckling. 

Eriksson, Skagert och Dellve (2013) samt Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) betonar att 

mer forskning inom området måste till för att ytterligare öka förståelsen kring ledarskapets 

inverkan på medarbetarnas hälsa. Försäkringskassan (2017) lyfter vikten av att ta till vara den 

forskning som finns, samtidigt som mer kunskap och fler studier behövs. FORTE (2015) 

poängterar även de behovet av att ytterligare studera ledarens och chefens roll när det kommer 

till välbefinnande hos medarbetare, samt att åtgärdsplaner bör utformas där nyttan av åtgärderna 

studeras. 

 

Med detta som bakgrund önskar vi i den här uppsatsen föra stafettpinnen vidare med en 

förhoppning om att bryta den negativa trend som idag råder i Sverige. Forskningen visar att den 

som har störst möjlighet att påverka situationen är organisationens ledare och chefer (Eriksson, 

Skagert & Dellve 2013; Skarholt et al. 2016; Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011). Vi kommer 

därav studera chefer som lyckats förverkliga det hälsofrämjande ledarskapet, som lyckats 

implementera aktiviteter och åtgärder som främjar hälsa – och som blivit uppmärksammade för 

sitt arbete. Tidigare har studier inom det hälsofrämjande ledarskapet främst utförts inom vård 
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och omsorg (Eriksson, Skagert & Dellve 2013). Med stöd av det som presenterats i detta avsnitt 

menar vi att utmaningen inte kan eller bör begränsas till en viss bransch eller yrkesgrupp – 

utmaningen är större än så. Dellve och Eriksson (2017) lyfter även att forskningen som 

utvecklats inom ämnet, och som vi här presenterat, kan upplevas svår att översätta och 

implementera i det verkliga arbetslivet. Den värld som ledare och chefer verkar i är långt ifrån 

teoretisk, varför teorin behöver brytas ned i mer konkreta handlingsförslag.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna rapport är att, ur ledarens perspektiv, öka förståelsen kring det hälsofrämjande 

ledarskapet. Vi önskar även presentera handlingsförslag för ledare som vill arbeta 

hälsofrämjande, handlingsförslag som baseras på teori och praktik. Den ökade förståelsen, 

tillsammans med handlingsförslagen, sammanfattar studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Med utgångspunkt i syftet önskar vi besvara frågeställningen: Hur kan dagens ledare agera för 

att bli mer hälsofrämjande? 

 

1.3 DISPOSITION 

Uppsatsen är uppbyggd i sex avsnitt som disponeras på följande sätt: inledning, teori, metod, 

analys, slutsats och avslutande diskussion. Varje avsnitt börjar med en kort introduktion för att 

tydliggöra strukturen. Det inledande kapitlet presenterar bakgrund och problemområde, som 

följs av uppsatsens syfte och frågeställning. Nästkommande avsnitt ger den teoretiska 

referensram där aktuella begrepp och teorier lyfts och diskuteras. I enlighet med den deduktiva 

ansatsen ligger den teoretiska referensramen sedan till grund för den empiriska studiens 

utformning. Sedan följer ett metodavsnitt där våra metodologiska överväganden diskuteras, 

varpå studiens tillvägagångssätt och argument för val av metod presenteras. I avsnittet finns 

även en reflektion kring uppsatsens trovärdighet och kvalitet, samt kring den hermeneutiska 

analysmetod som ligger till grund för nästkommande kapitel. I analysavsnittet förenas en 

presentation av den empiriska datan med en analys. Analysmetoden och det 

socialkonstruktivistiska synsättet präglas av tolkning och av att hitta delar som kan byggas till 

en ny helhet. På så sätt genomförs analysen med ett tolkande perspektiv för att finna förståelse 

och nya synvinklar. I avsnittet ryms även de sammanfattande praktiska handlingsförslag som 

studien delvis syftar till att utveckla. Till sist summeras analysen med en slutsats som syftar till 

att besvara frågeställningen och syftet. Det sjätte och sista avsnittet i uppsatsen inrymmer en 

avslutande diskussion om studiens bidrag, begränsningar samt förslag till vidare forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv och ämneskunskaper läsaren behöver för att 

förstå vårt val av ämne och studie. Referensramen innehåller definitioner av centrala begrepp, 

teorier och modeller. Avsnittet inleds med en bakgrund kring begreppet stress med fokus på 

arbetsrelaterad stress. Vidare presenteras olika faktorer inom organisationen som kan påverka 

– krav-kontroll-stödmodellen, liksom begreppet KASAM och teorin kring regenerativt arbete 

redogörs för. Därefter följer en utförlig beskrivning av det hälsofrämjande ledarskapet som 

avslutas med en diskussion kring ledarskap kontra chefskap. 

 

2.1 STRESSRELATERAD OHÄLSA INOM ORGANISATIONER 

Stressrelaterad ohälsa är idag den främsta orsaken till långvarig sjukfrånvaro och leder till stora 

kostnader för individ, organisation och samhälle (Wilson 2017; Dellve & Eriksson 2017; 

Skarholt et al. 2016). Dellve och Eriksson (2017) menar att den ökade sjukfrånvaron påverkar 

företagens kontinuitet, kvalitet och stabilitet samt kan skada den organisatoriska prestationen. 

Skarholt et al. (2016) menar att en ökad förståelse måste till kring varför en del människor 

drabbas av stressrelaterad ohälsa på sin arbetsplats, medan andra inte drabbas. Flertalet är 

således överens om organisationens inverkan och betydelse för medarbetarnas mående (Dellve, 

Skagert & Vilhelmsson 2007; Nyberg et al. 2009; Skarholt et al. 2016; Jiménez, Winkler & 

Dunkl 2017), men vad innebär egentligen begreppet stress, och hur uttrycks stress i arbetslivet? 

 

2.1.1 Begreppet stress 

Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet stress. Det beror främst på att begreppet 

används inom flera olika discipliner, bland annat inom arbetslivsforskningen som inrymmer 

både psykologiska och fysiologiska dimensioner (Le Blanc, de Jonge & Schaufeli 2008), samt 

att stress inte är ett statiskt tillstånd utan en unik och personlig upplevelse för varje individ 

(Risberg 2016 s. 92). Lazarus och Folkman (1984) definierar allmän stress som en interaktion 

mellan människa och miljö som upplevs krävande eller som överskrider en persons resurser 

samt riskerar välbefinnandet. Från början var begreppet stress menat att vara värdeneutralt men 

fick senare, av Selye (1956), värde genom två prefix: eustress och distress. Eustress innebär en 

optimal nivå av stress som ger positiva effekter medan distress ger uttryck för negativ stress där 

ogynnsamma effekter följer (Holt, Bremmer, Sutherland, Vliek, Passer & Smith 2012). Vidare 

i uppsatsen åsyftas distress då begreppet stress används.  
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Stress och stressrespons innefattar både psykologiska och fysiologiska tendenser samt kan ses 

som en relation mellan sinne och kropp. Ett stimulus som ger upphov till sådana fysiologiska 

reaktioner kallas för stressor och kan vara både fysiskt eller psykologiskt krävande (Holt et al. 

2012). När människan utsätts för stressorer menar Levi (2002) att stress fungerar som en 

naturlig fysisk reaktion vars syfte är att göra kroppen redo att hantera den uppkomna faran. 

Jämfört med den reaktion människan behövde ha förr i tiden för att överleva farliga hot, leder 

dagens stress i vissa fall till ohälsa då de stressreaktioner som aktiveras står i stor kontrast till 

vad för faror vi faktiskt behöver hantera i vårt vardagliga moderna liv (Levi 2002). 

 

Harms, Credé, Tynan, Leon och Jeung (2016) menar att stress uppkommer när en individ 

upplever hot och att det hotet uttömmer de resurser individen har för att konfrontera hot. Att se 

på stress utifrån detta perspektiv – att stress handlar om människans strävan att bibehålla sina 

resurser – har sin utgångspunkt i stressteorin Conservation of Resources (COR). Denna teori 

utvecklades av Hobfoll (1989) och bygger på antagandet att människan ständigt strävar efter att 

bibehålla, skydda och erhålla nya resurser samt att det hot som människan upplever är den 

potentiella eller faktiska förlusten av dess värdefulla resurser. Hobfoll (1989) menar att 

”Resources […] are the single unit necessary for understanding stress” (s. 516). Vidare 

definierar Hobfoll (1989) begreppet resurs likt “those objects, personal characteristics, 

conditions, or energies that are valued by the individual” (s. 516) och menar att resurserna 

människan besitter avgör hennes beteende. 

 

2.1.2 Arbetsrelaterad stress 

Enligt Europeiska kommissionen (2002) är arbetsrelaterad stress den stress som den anställde 

upplever när arbetsmiljöns krav överstiger individens förmåga att hantera eller kontrollera 

kraven. Hargrove, Quick, Nelson och Quick (2011) menar, likt Le Blanc, de Jonge och 

Schaufeli (2008), att dessa krav kan ses som en typ av stressorer i arbetsmiljön. Hargrove et al. 

(2011) identifierade fyra olika typer av stressorer som kan orsaka arbetsrelaterad stress: 

rollbaserade, arbetsrelaterade, fysiska och interpersonella. Rollbaserade stressorer innefattar de 

förväntningar och krav en individ känner på grund av sin roll i organisationen. Arbetsrelaterade 

stressorer står i direkt relation till det utförda arbetet och arbetsuppgifterna. Fysiska stressorer 

inkluderar arbetsmiljön och dess fysiska variabler såsom ljus, ljud och temperatur medan 

interpersonella stressorer behandlar krav som uppkommer ur relationer mellan individer. Dessa 

olika stressorer påverkas även av andra faktorer, vilka kan vara både interna såsom ledarens stil 

liksom externa såsom omgivningens krav (Hargrove et al. 2011). 
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Vidare menar Hargrove et al. (2011) att organisatorisk hälsa är en förutsättning för att nå 

uppsatta mål, samt att negativ stress påverkar på samtliga nivåer: individ, grupp och 

organisation. Hargrove et al. (2011) argumenterar för ledarens roll för att skapa hälsosamma 

arbetsplatser och menar att en viktig del är att ledarna själva föregår med gott hälsosamt 

exempel, sätter rimliga krav på medarbetarna samt ger utrymme för kontroll och socialt stöd, 

vilket även stöds av Dellve och Eriksson (2017). Långvarig och utbredd negativ stress i en 

organisation ger upphov till direkta kostnader i form av sämre prestation, lägre produktivitet, 

fler olyckor och högre sjukfrånvaro samt indirekta kostnader likt försvagade relationer och 

försämrad kommunikation (Hargrove et al. 2011; Aronsson et al. 2012). Detta kan leda till att 

organisationen tvingas lägga resurser på att lösa situationer kortsiktigt med resurser som istället 

kunde spenderats för att effektivisera verksamheten eller öka produktiviteten (Jiménez, Winkler 

& Dunkl 2017; Hargrove et al. 2011; Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011). 

 

Arbetsmiljöverket (2017) lyfter att de två vanligaste faktorerna som orsakar arbetsrelaterad 

stress är problem som rör det sociala samspelet i organisationen samt hög arbetsbelastning. 

Arbetsgivaren kan, enligt Arbetsmiljöverket (2017), förebygga arbetsrelaterad stress genom att 

förändra belastningen och ställa rimliga krav samt se till att det finns utrymme för stöd och 

tillräckligt med resurser. Harms et al. (2016) nämner att ledaren i många fall kopplas in först 

när det går dåligt i en organisation. Vidare poängterar de att ledare har kapacitet att både 

motverka stressorer på arbetsplatsen samtidigt som en ledare kan vara en bidragande orsak till 

att stressorer faktiskt uppkommer (Harms et al. 2016). 

 

2.2 FAKTORER INOM ORGANISATIONEN 

En organisation inrymmer ett flertal faktorer som påverkar medarbetarnas hälsa och välmående 

(Dellve, Skagert & Vilhelmsson 2007; Nyberg et al. 2009; Skarholt et al. 2016; Jiménez, 

Winkler & Dunkl 2017). Dessa faktorer inkluderar organisationens arbetsmiljö, struktur och 

kultur likväl som de krav som ställs, den grad av kontroll och stöd som erbjuds, samt hur 

resurserna i organisationen används och investeras (Augustinsson, Ericsson & Pettersson 2012; 

Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011; Karasek & Theorell 1990; Antonovsky 2005; Kira & 

Forslin 2008; Hobfoll 1989). 
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2.2.1 Arbetsmiljö 

World Health Organization sammanfattande benämning på de fysiska och psykosociala 

faktorer som påverkar en organisations arbetssituation eller arbetsplats är begreppet arbetsmiljö 

(WHO 2010). Just arbetsmiljön anses vara en av de viktigaste faktorerna när det kommer till 

medarbetarnas välmående och hälsa (Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011) där tidigare 

forskning visar att det finns ett samband mellan arbetsmiljön och den psykiska samt fysiska 

hälsan (Nyberg et al. 2009; Martin, Karanika-Murray, Biron & Sanderson 2016). En 

organisation som integrerar hälsofrämjande åtgärder i sin affärsstrategi kan, enligt Huzzard 

(2003), uppnå ökad jobbtillfredsställelse och motivation hos sina medarbetare vilket leder till 

högre produktivitet och lönsamhet för organisationen. Skarholt et al. (2016) menar att ”the 

creation of positive environments is affected by support from both leaders and colleagues” (s. 

937) och pekar ut socialt stöd som en av de viktigaste faktorerna som påverkar medarbetarnas 

välmående på arbetsplatsen. Vidare poängteras att kontroll och en möjlighet att påverka sina 

arbetsuppgifter, tillsammans med en känsla av uppnåbara krav, bidrar till en god arbetsmiljö 

(Skarholt et al. 2016; Karasek & Theorell 1990). 

 

2.2.2 Krav-kontroll-stödmodellen och begreppet KASAM 

Krav-kontroll-modellen (Karasek 1979), 

utvidgad av Johnson och Hall (1988) med 

socialt stöd, visar samband mellan de krav 

som ställs på en individ, graden av kontroll 

och det sociala stöd individen upplever sig 

få (Figur 1). Karasek och Theorell (1990) 

samt Risberg och Sternberg (2016 s. 194) 

menar att risken för psykisk ohälsa ökar när 

krav och psykisk påfrestning ökar samtidigt 

som den upplevda kontrollen minskar. 

Socialt stöd, som kan yttra sig som trygghet 

eller god sammanhållning, fungerar som ett 

skydd för individen och en upplevd minskad 

belastning (Rhoades & Eisenberger 2002).  

 

Johnson och Hall (1988, Figur 1) delade begreppet stöd i två olika kategorier – kollektivt och 

socialt – med utgångspunkt i individens förhållande till kollegorna. Passiva och isolerade 

Figur 1 Krav-kontroll-stödmodellen. Skapad av 
Karasek (1979) och utvidgad av Johnson och Hall 
(1988). Översatt av Eriksson (1991, s. 166). Källa: 
Eriksson, N. (1991). Arbetskrav, egenkontroll och 
socialt stöd – komponenter i den psykosociala 
arbetsmiljön. I: Furåker, B (red.), Arbetets villkor. 
Lund: Studentlitteratur, ss. 151–174. 
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arbeten (Figur 1), arbeten med låga krav och låg kontroll samt lågt socialt stöd, beskrivs vara 

en position där risken för psykisk ohälsa ökar. När det däremot råder balans mellan krav, 

kontroll och socialt stöd ges istället utrymme för utveckling samt välmående, vilket 

karaktäriseras av aktiva och kollektiva arbeten (Johnson & Hall 1988, Figur 1). 

 

Det sociala stöd som inbegrips i Karasek och Theorells (1990) modell kan kopplas till 

Antonovskys (2005) begrepp ”känsla av sammanhang”, även kallat KASAM. Då alla 

människor har ett behov av att känna tillhörighet och gemenskap påverkar KASAM människors 

förmåga att hantera stress samt människans psykiska hälsa och välbefinnande (Risberg och 

Sternberg 2016 s. 195). Inom KASAM ryms begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky 2005). Antonovsky (2005) myntade även begreppet salutogenes 

som står för hälsans ursprung. Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som skapar 

och vidmakthåller hälsa – verkar hälsofrämjande – snarare än på vad som orsakar skada. En 

person med hög grad av KASAM har bättre förutsättningar att hålla sig frisk oavsett hur 

arbetsmiljön ser ut (Risberg & Sternberg 2016 s. 195). Risberg och Sternberg (2016 s. 196) 

poängterar att en arbetsmiljö som karaktäriseras av flertalet stressorer och låg grad av 

gemenskap kan minska möjligheten hos medarbetarna att utveckla sin stresshanteringsförmåga. 

 

Krav-kontroll-stödmodellen har anknytning till arbetslivet samt arbetsmiljön, och kan enligt 

Aronsson et al. (2012) användas som ett verktyg i utvecklingen av ett hälsofrämjande arbetsliv. 

Även Skarholt et al. (2016) lyfter modellens relevans och betydelse för medarbetarnas mående 

på arbetsplatsen. Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schaufeli (2001) vidareutvecklade 

Karasek och Theorells (1990) modell genom att inkludera resurser i ursprungsmodellen. 

Demerouti et al. (2001) argumenterar för att stress inom arbetslivet kan delas in i två kategorier: 

krav och (avsaknaden av) resurser, en indelning som även används av Le Blanc, de Jonge och 

Schaufeli (2008). I en arbetsmiljö där människans resurser regenereras och inte konsumeras är 

möjligheten större för både personlig och professionell utveckling samtidigt som den framtida 

förmågan att hantera stress stärks (Demerouti et al. 2001; Le Blanc, de Jonge & Schaufeli 2008) 

– något som kommit att kallas regenerativt arbete (Kira & Forslin 2008). 

 

2.2.3 Regenerativt arbete 

Med bakgrund i det nya gränslösa arbetslivet (Aronsson et al. 2012) som Victor och Stephens 

(1994) benämner ”the dark side of the new organizational forms” (s. 479) utvecklade Kira och 
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Forslin (2008) termen regenerativt arbete. Kira och Forslin (2008) menar att det nya sättet att 

arbeta anstränger de involverade individernas personliga resurser. Regenerativt arbete innebär 

istället att människans investerade resurser växer och utvecklas snarare än förbrukas där den 

optimala arbetsmiljön beskrivs vara en plats där möjlighet för utveckling ges (Kira & Forslin 

2008). Regenerativt arbete fokuserar på interaktionen mellan individen och arbetet, samt vilka 

känslomässiga och fysiska konsekvenser arbetsmiljön kan skapa. När denna interaktion bidrar 

till välmående, utveckling och styrka har den mest gynnsamma arbetsmiljön uppnåtts 

(Augustinsson, Ericsson & Pettersson 2012; Kira & Forslin 2008; Jiménez, Winkler & Dunkl 

2017). 

 

Regenerativt arbete baseras, enligt Kira och Forslin (2008), på tre dimensioner: individens 

känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre dimensioner bygger på vad 

människan tidigare upplevt och hur hon hanterat det som inträffat. Besitter en individ känslan 

av att omvärlden är begriplig, hanterbar och meningsfull ökar chansen för psykiskt och fysiskt 

välmående (Kira & Forslin 2008). Starkare resurser underlättar således hanteringen av 

förändrade förutsättningar (Hobfoll 1989; Kira & Forslin 2008) vilket minskar känslan av stress 

och hopplöshet (Kira & Forslin 2008). När känslan av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet inte existerar menar Augustinsson, Ericsson och Pettersson (2012), likt 

Antonovsky (2005), att människans resurser förbrukas snarare än utvecklas. Vidare kopplas 

dessa känslor ihop med Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell – de yttre 

kraven är högre än individens förmåga att hantera dessa krav. En känsla av obalans uppkommer 

och negativ stress har skapats (Augustinsson, Ericsson & Pettersson 2012; Kira & Forslin 

2008). Augustinsson, Ericsson och Pettersson (2012) betonar organisationens ansvar när det 

kommer till medarbetarnas välmående, vilket även Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) 

lyfter. Det är organisationens struktur, kultur och ledning som avgör om den involverade 

människan kan utveckla och stärka sig själv samt om hon upplever att resurserna hon investerar 

konsumeras eller icke (Augustinsson, Ericsson & Pettersson 2012; Kira & Forslin 2008; 

Skarholt et al. 2016). Kira och Forslins (2008) studie inom regenerativt arbete – hur en 

organisation kan agera för att gynna medarbetarnas investerade resurser – resulterade i 

slutsatsen att klara riktlinjer och tydliga beskrivningar av arbetsuppgifterna kan bidra till att 

individen upplever en högre grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med en 

tydligare struktur underlättas hanteringen av de yttre kraven vilket minskar risken för negativ 

stress (Kira & Forslin 2008).  
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2.4 LEDARENS BETYDELSE 

Ledarskapet som utövas på en arbetsplats har stor inverkan på arbetsmiljön samt de anställdas 

välmående och hälsa (Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011). Ett intresse kring medarbetarnas 

hälsa har vuxit fram med en önskan om djupare förståelse kring hur medarbetarnas mående och 

beteende kan påverkas av ledarens agerande. Mot denna bakgrund har det hälsofrämjande 

ledarskapet utvecklats (Eriksson, Skagert & Dellve 2013; Skarholt et al. 2016; Eriksson, 

Axelsson & Axelsson 2011). 

 

2.4.1 Det hälsofrämjande ledarskapet 

Det hälsofrämjande ledarskapet kan förklaras som ett ledarbeteende som fokuserar på att främja 

medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen, men någon tydlig definition av begreppet finns inte ännu 

(Jiménez, Winkler & Dunkl 2017). Skarholt et al. (2016) definierar det hälsofrämjande 

ledarskapet som demokratiskt och stödjande där ”leaders seek to motivate and inspire their 

employees” (s. 936) men poängterar att det inte finns ett enda svar på vad hälsofrämjande 

ledarskap faktiskt är. De menar att det hälsofrämjande ledarskapet beror på, och formas av, flera 

olika aspekter såsom organisationskultur och organisationsstruktur samt grundläggande 

värderingar och normer. Anderson, Plotnikoff, Raine och Barrett (2005) betonar att det 

hälsofrämjande ledarskapet är en kombination av individuella karaktäristika och 

organisatoriska aspekter. Gurt, Schwennen och Elke (2011) menar att en hälsofrämjande ledare 

inspirerar medarbetarna och att medarbetarnas hälsa beror på ledarens beteende – oberoende av 

organisatoriska aspekter. 

 

Skarholt et al. (2016) menar att tydliga karaktäristika som beskriver en hälsofrämjande ledare 

är stödjande, hands-on och inkluderande. Ledarna är drivande i att skapa en hälsosam och säker 

arbetsmiljö där personligt stöd färgar organisationskulturen. Skarholt et al. (2016) menar, likt 

Karasek och Theorell (1990) samt Gurt, Schwennen och Elke (2011), att personligt stöd är en 

av de mest betydelsefulla faktorerna när det kommer till medarbetarnas välmående på 

arbetsplatsen, tillsammans med en balans mellan krav och kontroll kring arbetsuppgifterna. Att 

leda hälsofrämjande kan således bidra till lägre sjukfrånvaro, minskat missnöje hos 

medarbetarna samt ökad arbetstillfredsställelse och motivation (Skarholt et al. 2016; Dellve & 

Eriksson 2017). Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) argumenterar för att en ledare som är 

deltagande och lyhörd ökar chansen att upptäcka ”mismatches that have a negative effect on 

employee health” (s. 2432). Upplever en medarbetare en ”mismatch” mellan sig och 

organisationen är risken större att personen drabbas av psykisk ohälsa, framför allt utbrändhet 
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och utmattning (Jiménez, Winkler & Dunkl 2017; Dunkl, Jiménez, Žižek, Milfelner & Kallus 

2015). 

 

Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) studerade hur det hälsofrämjande ledarskapet 

förverkligas i en verksamhet – vilka aktiviteter som kopplas ihop med god hälsa och välmående 

medarbetare, vilka personlighetsdrag som kan urskiljas hos ledaren samt vilken strategi ledaren 

implementerar. Studien resulterade i tre huvudkategorier inom det hälsofrämjande ledarskapet: 

organisera hälsofrämjande aktiviteter, stödjande ledarskapsstil och utveckla en arbetsplats som 

främjar hälsa. Hälsofrämjande aktiviteter bidrar enligt Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) 

till god hälsa och arbetstillfredsställelse, något de menar är ledarens ansvar. En hälsofrämjande 

ledare bör även anamma en stödjande ledarstil med fokus på att motivera och engagera sina 

medarbetare. En viktig uppgift för ledaren är att lyssna, coacha, vara deltagande och se varje 

enskild individ (Skarholt et al. 2016; Aronsson et al. 2012; Eriksson, Axelsson & Axelsson 

2011), vilket kan leda till att ledaren tidigt uppmärksammar eventuella tecken på ohälsa och 

sjukdomar (Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011; Arbetsmiljöverket 2016). Eriksson, 

Axelsson och Axelsson (2011) menar även att det är ledarens ansvar att skapa en 

hälsofrämjande arbetsmiljö och systematiskt arbeta med att förbättra samt utveckla 

arbetsplatsen. 

 

Studier har även utförts där motiven kring att leda med fokus på att främja hälsa granskades 

(Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011). Studiens resultat visade att det sällan fanns flera olika 

motiv utan att det oftast förekom ett huvudmotiv. Två olika grupperingar av motiv utformades: 

instrumentella motiv och förbättrad hälsa. Instrumentella motiv innefattar minskade kostnader 

på grund av ohälsa, att skapa bättre förutsättningar för samhället samt skapa en attraktiv 

arbetsplats. Det fanns även de som hade förbättrad hälsa som målet i sig – att genom det 

hälsofrämjande ledarskapet skapa välmående medarbetare samt en ökad arbetsförmåga och 

arbetstillfredsställelse. Att skapa en positiv arbetsmiljö som främjar god hälsa är, enligt detta 

perspektiv, den absolut viktigaste arbetsuppgiften för en hälsofrämjande ledare och grundar sig 

i en uppriktig oro och välvilja för sina medarbetare (Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011). 

 

Skarholt et al. (2016) tydliggör, i likhet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4), att 

en strategi kring det hälsofrämjande arbetet och ledarskapet bör finnas samt att hälsofrämjande 

aktiviteter ska betraktas som en del i den organisatoriska utvecklingsstrategin. Eriksson, 

Axelsson och Axelsson (2011) lyfter även de vikten av ett en strategi finns samt att finansiella 
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resurser ska avsättas för att utveckla det hälsofrämjande ledarskapet – resurser i form av både 

tid och pengar. Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) har bevisat att strategier med fokus på 

att öka medarbetarnas medvetenhet kring sin hälsa och sitt välmående har positiv verkan på 

arbetsnärvaron och prestationsförmågan. 

 

Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) lyfter de svårigheter som finns kring att utföra ett 

hälsofrämjande ledarskap. Om den existerande organisationskulturen inte förändras i samspel 

med ledarens förändrade ledarskapsbeteende kan försöket att leda hälsofrämjande misslyckas. 

De menar att organisationen och ledaren måste anpassa sig samtidigt för att lyckas uppnå 

önskad effekt. Även Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) framhäver liknande utmaningar 

– inom vissa organisationer kan den befintliga kulturen, med tillhörande normer och 

värderingar, vara väldigt svår att förändra. 

 

När det kommer till diskussionen kring ledarskap kontra chefskap argumenterar Skarholt et al. 

(2016) samt Dellve och Eriksson (2017) för att den hälsofrämjande ledaren mer beter sig som 

en ledare än en chef. Hur skiljer sig egentligen definitionen åt när det kommer till ledarskap 

kontra chefskap, till en ledare kontra en chef? 

 

2.4.2 Ledarskap och chefskap   

Ledarskap och chefskap är två begrepp som ständigt diskuteras inom arbets- och 

organisationspsykologin. Det existerar flertalet olika definitioner av begreppen där ledarskap 

definieras med ord som förtroende och inspiration med ett långsiktigt perspektiv medan 

chefskap förklaras med ord likt kontroll och ordning med ett kortsiktigt perspektiv (Aronsson 

et al. 2012; Sveningsson, Alvesson & Kärreman 2014 s. 39). Vidare anses chefskap vara mindre 

flexibelt än ledarskap samt att större ömsesidig respekt och förtroende råder mellan en ledare 

och dess anställda, än mellan en chef och dess anställda (Sveningsson, Alvesson & Kärreman 

2014 s. 37; Andersson & Tengblad 2014 s. 250). En välkänd definition av de två begreppen, 

från Bennis och Nanus (1985), är att en chef gör saker rätt men att en ledare gör rätt saker. 

Gemensamt kring de båda begreppen är att någon form av påverkan på de anställda utförs för 

att möjliggöra att mål uppfylls (Yukl 2011). Denna påverkan är komplex då interaktionen och 

samspelet sker mellan individer med olika erfarenheter och bakgrunder där personligheter, 

aktuella förutsättningar och syftet med relationen påverkar utfallet (Dellve, Skagert & 

Vilhelmsson 2007; Aronsson et al. 2012). 
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Sveningsson och Alvesson (2010) lyfter svårigheten kring att skilja dessa två begrepp åt, och 

betonar att begreppen hellre bör ses som komplement till varandra, vilket även Mintzberg 

(1998) poängterar. Mintzberg (1998) menar att individen som är chef även bör se sig som en 

ledare och anpassa ledarstilen efter vad som önskas åstadkommas. Skarholt et al. (2016) 

argumenterar således för att ledarskap, enligt det traditionella perspektivet, mer korrekt 

beskriver det hälsofrämjande ledarskapet men med inslag av vad en chef anses göra. Detta 

stämmer överens med vad Aronsson et al. (2012) uttrycker såsom dagens syn på ledarskap – att 

leda är en del av chefsrollen. 
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3. METOD  

I metodavsnittet presenteras de överväganden och val som ligger till grund för studiens 

utformning. En diskussion förs kring dels våra metodologiska ställningstaganden, dels vårt 

tillvägagångssätt och analysmetod, samt uppsatsens kvalitet och trovärdighet för att avslutas 

med en diskussion kring etiska överväganden. 

 

3.1 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

Existerar verkligheten oberoende av människans existens, eller är den socialt skapad? Burrell 

och Morgan (1979) menar att denna diskussion har pågått under lång tid, och att den fortfarande 

pågår. Att tro på en objektiv värld som styrs av lagbundenhet utanför oss själva, eller att tro att 

det finns olika förståelser av den socialt skapade verkligheten beskrivs vara ytterligheter inom 

ontologi, läran om verkligheten (Burrell & Morgan 1979). Jaccard och Jacoby (2010) lyfter 

funderingen kring om det verkligen finns en objektiv verklighet – kan någon någonsin vara helt 

objektiv, fri från förförståelsen? Utifrån dessa ytterligheter menar vi, med bakgrund i vad som 

tidigare presenterats i denna uppsats, att verkligheten inte bör ses som objektiv. Vi menar att 

den snarare bör ses som en social konstruktion skapad av människor, och att den kan förklaras 

med ord som dynamik, samspel och interaktion. 

 

Thorsvik (2000) lyfter, med stöd av Karl Poppers forskning, att även om verkligheten anses 

dynamisk, unik och styrd av människan, så är den sociala verkligheten underordnad vissa regler 

– ett synsätt vi instämmer med. Människan har till viss del vad Burrell och Morgan (1979) 

uttrycker en ”free will” (s. 2) men denna fria vilja påverkas av regler. Samhället influeras av 

normer och värderingar, organisationer influeras av organisationskultur och 

organisationsstruktur. Människan influeras av tidigare upplevelser, intryck från omvärlden samt 

av andra människor. Alvesson (2015) menar att just kulturen är central då beteenden, sociala 

företeelser, institutioner och processer ska förstås, vilket överensstämmer med denna uppsats 

syfte. 

 

Det socialkonstruktivistiska synsättet skapar konsekvenser kring hur vetenskapen uppfattas 

(Jaccard & Jacoby 2010). Antas ett realistiskt synsätt där verkligheten anses vara objektiv, 

skapas och framhålls exakta system och teorier för att återspegla, enligt det realistiska 

perspektivet, en korrekt bild av verkligheten (Jaccard & Jacoby 2010). Önskan om att förklara 

och förutse vad som sker i omvärlden är stark, där fokus ligger på att finna regelbundenhet och 
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kausala samband (Burrell & Morgan 1979) – ”and it is possible to make claims regarding 

ultimate truths” (Jaccard & Jacoby 2010, s. 8). Att se på kunskap enligt det 

socialkonstruktivistiska synsättet innebär att resultatet som presenterats endast är en av flera 

möjliga redogörelser av verkligheten (Jaccard & Jacoby 2010). Den forskningsbild som vi får 

är beroende av de som ger informationen, och därav skapas ingen ultimat sanning. Men, om 

inget rätt finns, hur kan vi då veta vad som är rätt? (Scarr 1985). De handlingsförslag som ska 

komma att presenteras i denna uppsats bör inte, och ska inte, betraktas i termer av rätt eller fel, 

sant eller falskt. De har skapats utifrån våra subjektiva tolkningar av respondenternas svar, svar 

som i sin tur baseras på respondenternas subjektiva tolkning av våra frågor. Den ökade 

förståelse vi skapar är således utvecklad genom olika subjektiva tolkningsprocesser – och därav 

kan inte en universell sanning utläsas ur vår analys och resultat. Handlingsförslagen kan vara 

till hjälp för dagens ledare, men måste anpassas efter aktuell situation och efter de involverade 

individerna. 

 

Att se verkligheten som att den kontinuerligt förändras, att den är socialt konstruerad samt att 

det existerar olika förståelser av verkligheten och att kunskap är komplicerat kan, enligt 

Jacobsen (2017), anses tillhöra det tolkningsbaserade perspektivet. Jacobsen (2017) menar 

vidare att det tolkningsbaserade perspektivet vanligtvis innefattar en mer holistisk ansats, 

snarare än en individualistisk. En holistisk ansats innebär att fenomen endast kan förstås som 

komplexa samspel mellan enskilda individer och att sammanhanget människorna ingår i har 

stor betydelse. En individualistisk ansats däremot menar att den enskilda individen är den enda 

enhet som behöver analyseras, och att det skapas en förståelse för alla fenomen genom att 

studera en enskild individ (Jacobsen 2017). 

 

Dellve och Eriksson (2017) samt Eriksson, Axelsson och Axelsson (2010) argumenterar för att 

ett holistiskt och kontextkänsligt synsätt kan underlätta förståelsen för det hälsofrämjande 

ledarskapet och dess inverkan på arbetsmiljön. Vårt val av problem, teori och metod, som även 

färgar vår analys och vårt resultat, indikerar att en kombination av dessa två ansatser – holistisk 

och individualistisk – har anammats i denna uppsats. Den enskilda ledaren är, enligt oss, en 

förnuftig analysenhet men för att uppnå vårt syfte med uppsatsen måste även kontexten, det 

sociala sammanhanget och det komplexa samspelet individer emellan, få plats. Ledarna ger oss 

delar som, med stöd av hermeneutisk metod (Jacobsen 2017), ger oss en helhet, en ökad 

förståelse för det hälsofrämjande ledarskapet samt en möjlighet att kunna presentera relevanta 

handlingsförslag. Även här kan dessa två ansatser anses vara ytterligheter på en skala (Jacobsen 
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2017). Full översikt över helheten kan troligen aldrig uppnås men likt Jacobsen (2017) uttrycker 

så är vi inte heller intresserade att granska ”kontextlösa individer” (s. 28). Vi argumenterar 

därför för att denna kombination av perspektiv skapar störst möjlighet att uppnå vårt syfte och 

att kunna besvara vår frågeställning. 

 

3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Jacobsen (2017) argumenterar för att det första steget i en studie är att utveckla en 

problemställning som sedan ligger till grund för val av metod. Det syfte och problem som väljs 

bör ha koppling till tidigare forskning och målet bör vara att försöka vidareutveckla 

forskningsområdet. Vidare lyfter Jacobsen (2017) att nästa steg är att välja utifrån vilken 

forskningsdesign som undersökningen ska utformas. Syftet med denna uppsats är att söka en 

ökad förståelse kring det hälsofrämjande ledarskapet samt att söka praktiska handlingsförslag 

för ledare där data samlas in genom intervjuer med sex individer om deras erfarenheter – varför 

en beskrivande tvärsnittsstudie bäst beskriver vår undersökningsdesign. 

 

3.2.1 Metodologisk ansats 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte valde vi att undersöka ämnet med en kvalitativ ansats. 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativ forskning har sin tonvikt på ord, tolkning och 

förståelse av den sociala verklighet som studeras, snarare än på siffror. Denna uppsats utgår 

från teori och söker därefter empiri som styrs av de teoretiska antagandena – en så kallad 

deduktiv ansats (Jacobsen 2017). Silverman (1993) menar att även kvalitativa data kan och bör 

ha en roll vid prövande av teori. Enligt Burrell och Morgan (1979) är kvalitativ forskning den 

vanligaste metoden inom samhällsvetenskapen, inom vilket område denna uppsats skrivs. Den 

allmänna kritik som framförts mot kvalitativ forskning kommer från kvantitativa forskare som 

menar på att kvalitativa studier blir alltför subjektiva, svåra att replikera och brister i sin 

transparens (Bryman & Bell 2013) – något vi varit medvetna om under skapandet av uppsatsen. 

 

3.2.2 Val av metod 

Kvalitativ forskning rymmer flera olika metoder (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2017), av 

vilka vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Intervjuer ger forskaren möjlighet att få fram 

respondentens tankar kring ett ämne (Kylén 2004). De kvalitativa intervjuerna genomfördes via 

mejl med skriftliga svar på strukturerade frågor utan svarsalternativ (Bilaga 3), som skapats 

med koppling till den teoretiska referensramen (Tabell 1). Detta för att, likt Jacobsen (2017) 
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uttrycker, på bästa sätt få data som kan hjälpa oss förstå teorin och hur den kan implementeras 

i verkligheten. 

 
Teoretiskt område Intervjufrågor 

Ledarskap 
Berätta kortfattat vem Du är och vilken roll Du innehar i Din organisation. 

Berätta hur du ser på ditt ledarskap. 

Hälsofrämjande 

ledarskap 

Hur definierar Du ett hälsofrämjande ledarskap? 

Har Du tagit del av någon utbildning eller information om hälsofrämjande arbete/hur 

man kan arbeta för att motverka ohälsa? 

Varför har Du valt att arbeta hälsofrämjande? Vilka är motiven? 

Ett kriterium för att bli nominerad till årets hälsofrämjande chef är att man har en 

dokumenterad strategi för hälsoarbetet i organisationen. 

Kan du beskriva den strategin samt hur den följs upp? Hur implementeras er strategi 

rent praktiskt i verksamheten? 

Ett annat kriterium för utmärkelsen “Årets hälsofrämjande chef” är att man använder 

medarbetarnas hälsa som drivkraft. Vad betyder det för Dig och hur uttrycks det i 

organisationen? 

Har Er organisation någon uppföljning kring medarbetarnas hälsa? Hur ser den i så fall 

ut? 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket kom med nya föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö 

2016 (AFS 2015:4, länk till föreskrifterna hittas vid behov längre ner i dokumentet). 

Har dessa föreskrifter påverkat Ditt förhållningssätt till det hälsofrämjande arbetet? 

Resurser 

Det finns en krav-kontroll-stödmodell som visar att människan kan hantera högre krav 

om de känner att de har kontroll över arbetet, får socialt stöd och det finns tillräckliga 

resurser för att kunna utföra arbetet. Det betyder också att det finns en risk att 

medarbetare upplever alltför höga krav om inte utrymme finns för kontroll och stöd 

eller vid otillräckliga resurser. Hur hanterar Ni den utmaningen i Din organisation? 

Stress och 

återhämtning 

Forskning visar att det finns positiv och negativ stress. Den positiva stressen ökar 

prestationen och gör oss mer effektiva, medan negativ stress uppkommer av långvarig 

stress utan återhämtning kan orsaka skada och sjukdom. Känner Du att Du har kunskap 

om stress, dess inverkan och vikten av återhämtning? Hur har Du fått den kunskapen? 

Hur hanterar ni negativ stress i Din organisation? Finns det någon plan för 

stresshantering/återhämtning? 

Praktiska 

handlingsförslag 

Hur ser Du att framtidens ledare ska agera för att förespråka god hälsa och arbetsmiljö? 

Har Du några konkreta tips och råd till framtidens ledare? 

Kan du i ett par ord sammanfatta varför Du anser att fler bör arbeta hälsofrämjande? 

Tabell 1 Intervjufrågor. Kategorisering och förtydligande av vilken teori intervjufrågorna baseras på.  
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Utöver de kvalitativa intervjuer som genomfördes bad vi även våra respondenter att skicka med 

eventuella dokument och strategier kring sitt arbete för att ge oss mer omfattande material att 

tolka och söka förståelse från. Vår initiala önskan var att hålla intervjuerna vid fysiska, 

personliga möten men vissa svårigheter uppkom som vi behövde förhålla oss till. Dels den 

geografiska svårigheten att ta sig till varje respondent då de är nationellt utspridda, men även 

den tidsmässiga aspekten för de högt uppsatta cheferna vi valt att intervjua. Jacobsen (2017) 

redogör för intervjutypen mejl och menar att de fördelar som finns är att det är lätt att tillgå 

respondenter som befinner sig geografiskt långt bort, att det inte kostar något, att 

kommunikationen kan ske under lång tid, att intervjuareffekten blir liten och att respondenten 

får möjlighet att reflektera och ta tid på sig när svaren ges. De svagheter som Jacobsen (2017) 

identifierar med mejl som intervjutyp är risken att det går lång tid mellan fråga och svar, att det 

är svårt att etablera förtroende och tillit, att det blir en anonym kanal, risk för komprimerade 

svar samt att intervjuaren inte själv har kontroll över intervjusituationen. 

 

För att minimera effekten av dessa identifierade nackdelar har vi försökt skapa ett förtroende 

genom att hålla kontinuerlig kontakt med våra respondenter samt låta dem följa våra 

tankegångar och val. Tydlig kommunikation med tidsbestämd svarstid har bidragit till att det 

inte gått för lång tid mellan fråga och svar, och att vi delvis har haft kontroll över 

intervjusituationen. En förutsättning för att kunna intervjua någon via text är att respondenten 

har god förmåga att svara skriftligt – vilket vi anser att ledarna tidigt visade prov på under vår 

mejlkorrespondens – samt att de har en vilja att svara utförligt och beskrivande på frågorna 

(Curasi 2001). Curasi (2001) menar att då det krävs större engagemang och motivation för en 

respondent att svara på en intervju online gör det även att de svar som ges blir mer genomtänkta, 

grammatiskt korrekta och detaljerade. 

 

Ett annat argument mot användandet av intervjutypen mejl kan vara den teknik som idag finns 

att tillgå och att alla intervjuer hade kunnat genomföras med hjälp av telefon eller Skype och 

på så vis undgå den geografiska utmaningen. Kvale och Brinkmann (2009) menar dock att det 

viktigaste att tänka på vid valet av intervjustil är att anpassa sig till den som ska intervjuas. Det 

krävs noggrann reflektion och genomtänkta argument oavsett vilken typ av intervju som väljs. 

Vårt tyngsta argument till valet att använda intervjuformen mejl är att det passade de flesta av 

våra intervjupersoner bäst, då mejl gav dem möjlighet att själva välja när frågorna skulle 

besvaras. Det bidrar till att ledarna förstår att vi respekterar deras tid, och visar att vi lyssnar på 

deras önskemål. För att varje respondent skulle känna förtroende för oss var det dock viktigt 
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för oss att visa flexibilitet och erbjuda varje respondent möjligheten att svara på våra frågor 

antingen skriftligt eller via telefon. Av våra sex respondenter var det en som föredrog att svara 

via telefon, men därav ändå viktigt att vi erbjöd den möjligheten för att undgå bortfall. 

 

3.2.3 Urval 

Med stöd av Tidningen Chef (2018a) fann vi våra respondenter i de som utsetts till finalister 

eller vunnit priset ”Årets hälsofrämjande chef” under de senaste tre åren. Priset ”Årets 

hälsofrämjande chef” syftar enligt Tidningen Chef (2018a) till att uppmärksamma ”de chefer 

som leder, styr och utvecklar verksamheten med hälsa som fokusområdet. Med priset vill vi 

lyfta fram och belöna en chef som arbetar långsiktigt med medarbetarnas fysiska och mentala 

hälsa och på så sätt skapar ett mer framgångsrikt företag med hållbara medarbetare”. Kriterierna 

för att bli nominerad till ”Årets hälsofrämjande chef”, förutom att organisationen måste vara 

etablerad i Sverige, är att pristagaren har medarbetarnas hälsa som drivkraft, ser den psykiska 

hälsan som minst lika viktig som den fysiska, arbetar med hälsa på organisationsnivå, kopplar 

investeringarna i hälsa till verksamhetens mål samt har en dokumenterad strategi för 

hälsoarbetet och sätter upp mål som följs upp (Tidningen Chef 2018a). 

 

I urvalet gjorde vi ett aktivt val att söka respondenter som passade vårt syfte. Kylén (2004) 

menar att utredaren bör sträva efter att söka källor som kan ge tydliga och detaljerade 

beskrivningar av det som undersöks. Med hänsyn till prisets syfte och kriterier ansåg vi att 

intervjuer med dessa kandidater skulle ge oss en god bild av hur det hälsofrämjande ledarskapet 

kan se ut i olika typer av organisationer. Av de nio personer som blivit finalister 2016, 2017 

och 2018 fick vi tillgång till kontaktuppgifter till sex personer (Tabell 2) som vi med god 

framförhållning kontaktade med en förfrågan om deltagande i vår studie. Av de sex personerna 

godkände alla deltagande och vi hade därmed gjort vårt urval utan något bortfall. Då alla ledare 

vi intervjuade blivit uppmärksammade för sitt arbete kring hälsofrämjande ledarskap anser vi 

att de har god kunskap kring ämnet och därmed även förmåga att svara på våra frågor utan att 

det blir en för stor utmaning för dem, likt Jacobsen (2017) lyfter som en avgörande faktor vid 

urval. De organisationer som finns representerade i uppsatsen (Tabell 2) utgör både små, 

medelstora och stora företag vilket ökar tillförlitligheten i urvalet samt möjligheten att 

respondenternas svar är applicerbara på flera olika sorters verksamheter. 
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Respondentens 

namn 
Organisation Titel 

Finalist/ 

vinnare och 

år 

Vidare 

referens i 

text 
Svarsdatum 

Monica 

Berglund 
Tre Stiftelser VD Vinnare 2018 Berglund 2018-11-30 

Henrik Bunge Björn Borg VD Vinnare 2017 Bunge 2018-11-29 
Torbjörn 

Eriksson 
Tenant & 

Partners 
VD Vinnare 2016 Eriksson 2018-12-03 

Ylva Lindahl Göteborgs stad 
Förskole-

chef 
Finalist 2016 Lindahl 2018-11-21 

Tommy 

Sarenbrant 
B3 Consulting 

Group 
HR-chef Finalist 2016 Sarenbrant 2018-11-26 

Michael Swall 
Pilotage 

Development 
VD Finalist 2018 Swall 2018-11-26 

Tabell 2 Studiens respondenter. Namn, organisation och titel på de respondenter som deltog i studien, 

tillsammans med vilket år de blev finalister eller vinnare av utmärkelsen ”Årets hälsofrämjande chef” av tidningen 

Chef (2018a). Även vidare referens i text presenteras (endast efternamn), samt svarsdatum.  

 

Då urvalet gjordes med stöd i Tidningen Chefs pris (2018a) kan en konsekvens vara att 

tidningens jurygrupp ges stor tillit i val av finalister och pristagare. Enligt Tidningen Chef 

(2018b) ligger dock ett gediget arbete bakom utmärkelserna och vilka som utses till finalister. 

Cheferna nomineras av sina medarbetare, sedan handplockas några nominerade som får fylla i 

ett frågeformulär som handlar om det pris de blivit nominerade till vars svar analyseras 

kvalitativt och kvantitativt av en extern rekryteringskonsult. Vidare analyseras chefernas 

ledarskap utifrån sju kriterier innan de går igenom en chefsrekryteringsprocess med den externa 

rekryteringsbyrån. Detta för att juryn sedan ska kunna välja tre finalister och slutligen en 

vinnare av dessa. Med stöd i detta kan, enligt Bryman och Bell (2013), tillförlitligheten hos de 

valda respondenterna stärkas och urvalet kan klassas som ändamålsenligt för vårt valda syfte. 

 

3.2.4 Genomförande 

Individer är ofta mer benägna att delta i undersökningar om de först får en chans att acceptera 

sitt deltagande samt om forskaren sätter ett personligt avtryck och berättar varför just deras svar 

behövs (Bryman & Bell 2013). Bryman och Bell (2013) beskriver även att det vid intervjuer 

med högt uppsatta chefer kan finnas svårigheter att finna en passande tidpunkt för intervju samt 

att det är viktigt att formulera önskemål om att få hålla en intervju på ett sätt som medför en 

positiv reaktion. Med stöd i dessa antaganden valde vi att tidigt skicka ut förfrågningar i ett 
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inledande mejl (Bilaga 1) till våra utvalda respondenter för att ge dem möjlighet att acceptera 

sitt deltagande. För att öka möjligheten till positiva svar skrev vi redan i den inledande 

kontakten om vårt intresse kring ämnet och varför vi ville få ta del av just deras svar. Att vi 

snabbt fick positiva svar från samtliga tillfrågade gav oss hopp inför det fortsatta arbetet. Vidare 

har vi hållit kontinuerlig kontakt och skickat information allt eftersom vi fattat beslut kring hur 

intervjuerna ska gå till och när de ska genomföras. Detta för att de flesta av respondenterna är 

upptagna chefer på stora företag, för att få dem att delta behövde vi vara ute i god tid för att ge 

dem möjlighet att avsätta tid för oss. 

 

För att försäkra oss om att våra frågor var relevanta och möjliga att förstå valde vi att validera 

frågeformuläret genom att skicka det till två ledare inom två kunskapsintensiva branscher som 

hjälpte till och gav sina synpunkter. De gav klartecken på våra frågor med några få ändringar 

och vi tog ställning till förslagen. Sedan sammanställde vi frågorna i ett dokument tillsammans 

med uppsatsens syfte, vår personliga bakgrund samt foto på oss för att öka förtroendet och 

känslan av personlig kontakt, samt meddelade vilket datum vi senast önskade få in svaren 

(Bilaga 2 & Bilaga 3). 

 

3.3 ANALYSMETOD 

Materialet som samlades in, från intervjuer via både mejl och telefon, resulterade i en stor 

mängd text som skulle analyseras. Tolkningen är central – av det enskilda ordet likväl kontexten 

ordet är en del av. För att lyckas bidra med en ökad förståelse kring det hälsofrämjande 

ledarskapet reducerades all text till mindre beståndsdelar, beståndsdelar som sedan kopplades 

samman med en önskan om att skapa en ny helhet av de ursprungliga delarna. Detta sätt att 

analysera text, att gå från delar till en helhet för att sedan skapa nya delar från den skapade 

helheten, benämns ofta tillhöra den hermeneutiska metoden (Jacobsen 2017; Byrne 2001; 

Smythe 2012). Definitionen av hermeneutik, enligt Byrne (2001), är ”finding meaning in the 

written word” (s. 968) där det skrivna ordet kan komma från berättelser, observationer och brev 

eller, likt denna uppsats, från intervjuer och andra insamlade dokument (Jacobsen 2017; Byrne 

2001).	 
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Den hermeneutiska spiralen beskriver hur 

analysen pendlar mellan delar och helhet (Figur 2) 

där vi både granskat datan såsom enskilda delar, 

men även granskat delarna i ljuset av helheten. 

Hur en sådan process praktiskt går till förklarar 

Jacobsen (2017) utifrån faserna dokumentera, 

utforska, systematisera och kategorisera samt 

sammanbinda. Under första fasen transkriberade 

vi telefonintervjun, samtidigt som 

mejlintervjuerna sammanställdes och skrevs ut, 

för att vidare börja utforska det insamlade 

materialet. Utforskningsfasen innebär att 

forskaren relativt osystematiskt söker efter 

förhållanden som visar sig i den insamlade datan 

(Jacobsen 2017). Vi utförde denna fas var för sig för att inte påverkas av varandras tolkning, 

samt med förhoppningen att då enklare kunna uppmärksamma den eventuella påverkan av våra 

egna erfarenheter och fördomar. Systematiseringen och kategoriseringen utfördes tillsammans 

där materialet delades upp i olika kategorier. Detta för att underlätta kommande arbete samt för 

att tydliggöra beståndsdelarna i det fylliga insamlade materialet. Flertalet kategorier skapades, 

och ju längre analysen fortgick, ju fler underkategorier utformades. Detta på grund av den 

komplexitet och detaljrikedom svaren innefattade. Under den avslutande fasen formulerade vi 

de förbindelser och sammanhang vi uppmärksammat inom, och mellan, de olika kategorierna 

och underkategorierna. Då samtliga respondenter besvarat samma frågor fick vi fram olika 

beskrivningar av samma fenomen vilket sedan bidrog till vårt skapande av relevanta och 

underbyggda handlingsförslag – delar blev till en helhet. 

 

En styrka med att använda sig av denna analysmetod, och detta sätt att se på kunskap, är enligt 

Jacobsen (2017) den flexibilitet som metoden innefattar. Metoden kan ständigt anpassas efter 

kunskapen som genereras, och på så vis skapas hela tiden ny kunskap och en ökad förståelse. 

Smythe (2012) lyfter styrkan att analysen kan bli mer genomtänkt, att nya insikter skapas samt 

att det öppnar upp för vidare tolkning och forskning: ”more questions, more thinking” (s. 7). 

Målet med denna analysmetod var att finna djupare insikt genom tolkning, förståelse och språk. 

Enligt Byrne (2001) grundas alltid en ökad förståelse i tolkning, där varje individs tolkning är 

unik, vilket även Smythe (2012) poängterar. Vidare betonar Byrne (2001) att tolkaren måste 

Figur 2 Den hermeneutiska spiralen. Egen 
bearbetning med inspiration av Jacobsens (2017, 
s. 130) modell. Källa: Jacobsen, D.I. (2017). Hur 
genomför man undersökningar? Introduktion till 
samhällsvetenskapliga metoder. Lund: 
Studentlitteratur.	
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vara medveten om sina fördomar och kulturella värderingar då de kan färga analysen som 

utförs. För att visa att vi har arbetat aktivt för att denna påverkan inte ska bli alltför stor återfinns 

flertalet citat från ledarna i analysen. Användningen av citat i analysen är vår presentation av 

det insamlade materialet. Tidigare presenterad teori, tillsammans med de många citaten från 

våra respondenter, bygger upp analysen och för den framåt med förhoppningen att uppnå vårt 

uttalade syfte. Att använda en mängd citat ger en ökad möjlighet för läsaren att själv ta ett beslut 

kring huruvida vår analys anses relevant eller icke, och presenterar även en förklaring till hur 

vi analyserat (Jacobsen 2017). Smythe (2012) menar att detta sätt tillåter läsaren att ”’think-

along’ with you rather than to be ’told’” (s. 7). Att vi utför utforskningsfasen åtskilda skapar, 

enligt Jacobsen (2017), en ökad möjlighet att urskilja om viss påverkan av våra egna fördomar 

och värderingar skett. Vi poängterar dock att vår tolkning är vår egen och att den till viss del 

har färgats av fördomar, tidigare erfarenheter samt värderingar och normer men där vi försökt 

vara öppna och observanta kring dessa påverkansfaktorer. Som tidigare nämnt ser vi 

verkligheten som att den kontinuerligt förändras och att den är skapad av människan – därav 

presenterar vår analys endast en av flera förståelser av verkligheten. 

 

3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Bryman och Bell (2013) diskuterar huruvida begreppen validitet och reliabilitet är relevanta i 

kvalitativa undersökningar då dessa kriterier främst är anpassade efter kvantitativ forskning. 

Trots det används de inom kvalitativa undersökningar och därav kan vår undersökning 

diskuteras med avseende på dess validitet och reliabilitet (Bryman & Bell 2013). Däremot 

behöver begreppen användas och bedömas något annorlunda då den kvalitativa ansatsen gör att 

undersökarens roll blir att både mäta och återge data, vilket ställer krav på pålitlig återgivning 

och tolkning (Kylén 2004). 

 

Validiteten är beroende av att de data som samlas in är relevanta för undersökningen och att 

dessa leder till slutsatser som kan ligga till grund för beslut (Kylén 2004). För att öka validiteten 

har vi under arbetets gång kontinuerligt återgått till vårt ursprungliga syfte för att säkerställa att 

vår studie mäter det vi vill uppnå. Langemar (2008) menar att validitet i kvalitativ forskning 

kan stärkas genom att intervjufrågorna ställs på ett sätt som öppnar upp för respondenten att 

svara på det som efterfrågas. Vidare menar Langemar (2008) att en hög validitet visar sig i 

huruvida läsaren får en tydlig bild av vad respondenterna beskrivit och hur det tolkats, samt att 

respondenternas svar inte får tas ur sitt sammanhang. Dessa kriterier har vi tagit hänsyn till i 

utformandet av intervjufrågor samt i analysen av den insamlade datan genom att med 
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användning av citat försöka återge en rättvis bild av respondenternas svar. Jacobsen (2017) 

diskuterar att den interna validiteten stärks om de rätta källorna används och om de ger riktig 

information. Vi menar att vi funnit de rätta källorna med avseende på uppsatsens syfte och 

frågeställning. Individuella intervjuer mäter respondenternas personliga synpunkter, och vårt 

val att hålla kvalitativa intervjuer samt efterfråga företagsdokument om hälsoarbete gör att vår 

data får anses komma från primära källor med beträffande syftet. För att bemöta kritiken mot 

kvalitativ forskning har vi delvis delat upp analysen mellan oss för att justera för felkällor samt 

problematiserat våra egna och varandras tolkningar av svaren. 

 

Reliabilitet å andra sidan menar Kylén (2004) handlar om undersökningens tillförlitlighet. 

Kvalitativa data som exempelvis åsikter kan vara reliabla om de är stabila och pekar i samma 

riktning. Genom att tydligt motivera varför respondenterna ska delta i en studie kan bortfallet 

minskas, och en hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten (Kylén 2004). I vår studie är antalet 

respondenter inte så stort men svarsfrekvensen är stark och respondenternas svar pekar åt 

samma håll vilket stärker studiens reliabilitet (Kylén 2004). Då vi använder primärkällor, de 

som blivit finalister och vinnare av priset för sitt hälsofrämjande arbete, samt presenterar det 

strukturerade frågeformulär som användes i studien (Bilaga 3) ökar möjligheten att replikera 

studien och reliabiliteten stärks således ytterligare. Jacobsen (2017) menar att reliabiliteten 

påverkas av intervjuar- samt kontexteffekten, vilka uppkommer baserat på var och hur intervjun 

genomförs. Våra respondenter fick själva välja, inom den utsatta tiden, när de ville svara på 

frågorna, vilket gör att vi som utredare har liten insikt eller kontroll kring vid vilken tidpunkt 

de valt att svara eller under vilka omständigheter. Dock medför det att ingen intervjuareffekt 

skapades då frågorna ställdes skriftligt. Vi är medvetna om att det är en utmaning att kontrollera 

huruvida respondenten talar sanning men då respondenterna är oberoende av varandra, har olika 

intressen och motiv, samt är utvalda av Tidningen Chef (2018b) genom grundligt utfört 

bakgrunds- samt urvalsarbete stärks giltigheten. 

 

3.5 ETISKA REFLEKTIONER 

Enligt Jacobsen (2017) finns det tre grundläggande krav inom dagens forskningsetik som är 

knutna till förhållandet mellan forskare och de som det forskas på: informerat samtycke, rätten 

till privatliv och krav på att bli korrekt återgiven (Jacobsen 2017). Dessa krav går inte att fullt 

tillgodose men de bör uppfattas som något att sträva efter. Informerat samtycke innebär att den 

som undersöks frivilligt har bekräftat sitt deltagande (Jacobsen 2017). Detta krav menar vi har 

uppnåtts då ingen påtryckning på deltagarna skett – de har, efter att blivit informerade om 
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uppsatsens syfte, kring vilka vi är som utför studien samt hur informationen kommer att 

användas – frivilligt bekräftat sitt deltagande. Jacobsen (2017) menar att fullständig information 

måste ges för att deltagarna ska kunna fatta ett beslut, något som vidare uttrycks vara praktiskt 

omöjligt. Vi har delgett vad vi ansett vara relevant och tillräcklig information för att deltagarna 

skulle kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt. Vi har även fått godkännande av 

samtliga deltagare när det kommer till att använda deras namn och företag i uppsatsen, samt att 

spela in och transkribera den intervju som genomfördes via telefon. När det kommer till rätten 

till privatliv så har våra respondenter fått svara på frågor kring sitt ledarskap och sin arbetsplats 

vilket enligt Jacobsen (2017) klassas som ett offentligt sammanhang och som därav skyddar 

rätten till privatliv. Krav på korrekt presentation av data innefattar att forskaren i största möjliga 

mån ska försöka återge resultatet i rätt sammanhang, dock är fullständig återgivning omöjligt 

att uppnå (Jacobsen 2017). I analysen redovisades flertalet citat från respondenterna för att 

försöka uppnå detta krav. Ytterligare nämner Jacobsen (2017) ett krav om öppenhet som vi 

anser oss uppfylla då vi lyfter de val som tagits och de processer som utförts under arbetets 

gång.  Detta bidrar, enligt Jacobsen (2017), till att forskningsresultatet kan granskas, utsättas 

för kritik och värderas. 
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4. ANALYS 

I följande avsnitt presenteras empiri i form av citat av de deltagande respondenterna Monica 

Berglund, Henrik Bunge, Torbjörn Eriksson, Ylva Lindahl, Tommy Sarenbrant och Michael 

Swall (Tabell 2). Analysen baseras på den teoretiska referensramen och utvecklas med stöd av 

empirin. Avsnittet inleds med en analys av ledarens möjlighet att påverka, för att sedan följas 

av en analys med fokus på vilka faktorer inom organisationen som är av betydelse för 

medarbetarnas välmående. Avslutningsvis presenteras de konkreta handlingsförslag som 

skapats för dagens och framtidens ledare. 

 

4.1 LEDARENS MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA 

  

”Inget påverkar en medarbetare så mycket som sin närmsta chef” (Eriksson) 

  

Ledarskapet som utövas har stor inverkan och betydelse för arbetsmiljön och medarbetarnas 

välmående (Skarholt et al. 2016; Aronsson et al. 2012; Eriksson, Skagert & Dellve 2013; 

Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011; Lagrosen, Bäckström & Wiklund 2012). Detta är något 

våra respondenter är väl medvetna om. Samtliga uttalar sig om hur de, i sitt dagliga arbete, 

försöker agera på ett sätt som minimerar stresspåslag hos medarbetarna och som främjar 

välmående. Detta beteende menar Gurt, Schwennen och Elke (2011) samt Dunkl et al. (2017) 

är en indikator på att ledaren är medveten om sin betydelse samt den påverkan denne har på 

sina medarbetare. Vidare uttrycker respondenterna att de tar sitt jobb på största allvar och ser 

det som en ”förmån” (Berglund) att få leda företaget. I flertalet intervjuer nämns även ord såsom 

förebild och föredöme där stor tyngd läggs på vad de som ledare faktiskt gör och hur de agerar 

– och inte på vad de uttrycker eller säger sig göra: 

  

”Gå i första ledet själva” (Sarenbrant) 

”Jag försöker vara en förebild, utan att vara extrem” (Lindahl) 

”Åk hem och hämta barnen, käka en bra lunch, skapa goda vanor och håll dig till dem” 

(Bunge) 

  

Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) menar att denna aspekt – att ledarens egna attityd och 

inställning till hälsa och välmående – är väsentlig för att skapa en långsiktigt hållbar förändring 

samt för att stärka relationen mellan ledaren och medarbetarna. De uttrycker även att relevansen 
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av denna aspekt ofta försummas inom organisationer. Respondenternas svar tyder på att de, 

trots att forskningen inom detta område enligt Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) är bristande, 

förstår betydelsen av att deras personliga inställning till hälsa präglar medarbetarnas beteende. 

 

Att leva som man lär kan tolkas vara en aspekt av det hälsofrämjande ledarskapet men lika 

viktigt är det att som ledare vara närvarande, delaktig och engagerad. Stor vikt läggs även på 

att skapa en organisationskultur som uppmuntrar till att ta hand om sig själv och som är öppen 

och ärlig där ”frihet under ansvar” (Lindahl) råder, vilket överensstämmer med Andersons et 

al. (2005) samt Skarholts et al. (2016) definition av det hälsofrämjande ledarskapet. 

 

4.1.1 Det hälsofrämjande ledarskapet 

Stödjande, inkluderande och hands-on är ord som Skarholt et al. (2016) menar beskriver en 

hälsofrämjande ledare – ord som används av nära samtliga respondenter. Begreppet ”coachande 

ledare” återkommer ständigt i intervjuerna där respondenterna tydligt uttrycker att ledarskap 

inte endast innefattar att leda sina medarbetare, utan även att coacha dem. Det handlar om att 

lyssna in personalen och fatta beslut tillsammans samt att se ”hela människan och dess 

situation” (Berglund). En del respondenter menar, likt Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011), 

att det hälsofrämjande ledarskapet kan betraktas synonymt med ett bra ledarskap:  

  

”Det går inte att prata om ledarskap eller hälsofrämjande ledarskap […] För mig är det här 

med hälsofrämjande, det blir liksom som att säga samma sak om ledarskap två gånger” 

(Bunge) 

”I grunden handlar det om ett bra ledarskap” (Swall) 

 

Termen hälsofrämjande beskrivs vara överflödig då sättet att leda snarare anses vara ett 

beteende eller en grundläggande inställning än en ledarskapsstil, något som överensstämmer 

med vad Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) även lyft. Gurt, Schwennen och Elke (2011) samt 

Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) poängterar att det hälsofrämjande ledarskapet handlar 

om att skapa förutsättningar för medarbetarna att utvecklas, vilket respondenterna också är 

överens om: 

  

”Jag tror att alla kan växa i sin profession med rätt individuella förutsättningar” (Berglund) 

”Min roll är att […] skapa förutsättningar för att alla kan bli sin egen bästa version” 

(Bunge) 
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”Hälsofrämjande för mig är att släppa loss kraften hos var och en, utifrån hens egna 

förutsättningar” (Swall) 

”Jag ser ledarskapet som konsten att skapa förutsättningar för människor att utvecklas och 

locka fram en vilja att göra rätt saker” (Eriksson) 

  

En utmaning som nämns är dock svårigheten att mäta måluppfyllelse när det kommer till 

investeringar i det hälsofrämjande arbetet. Hur, i ekonomiska termer, mäts om rätt 

förutsättningar har skapats inom organisationen? Berglund uttrycker det som att “det är ofta 

svårt att räkna fram ett resultat som ekonomerna gärna vill”. 

 

Det råder även liknande värderingar hos respondenterna när det kommer till vad som får 

medarbetarna att må bra. Stort fokus läggs på fysisk träning, olika hälsoprogram och individuell 

vägledning – främst för att individer som ”motionerar regelbundet mår bättre” (Berglund). Vad 

som framkommer, och som tolkas ha stor betydelse inom det hälsofrämjande ledarskapet, är att 

en god hälsa inte endast handlar om ett fysiskt tillstånd. Samtliga respondenter är väl medvetna 

om, och pålästa kring, att även medarbetarnas psykiska och sociala tillstånd spelar stor roll: 

  

”Hälsofrämjande ledarskap betyder för mig att […] stödja/coacha medarbetare att känna ett 

gott mentalt, socialt och fysiskt tillstånd” (Eriksson) 

  

Nyckelbegreppet inom diskussionen kring det hälsofrämjande ledarskapet är långsiktighet. Att 

skapa en hälsosam arbetsplats genom sitt ledarskap är inte något som sker över en natt. Det 

kräver långsiktiga mål, motiv och strategier. Skarholt et al. (2016) samt Dellve, Skagert och 

Vilhelmsson (2007) menar att ledare med långsiktigt fokus har störst möjlighet att skapa 

hållbara förändringar. Vidare uttrycks arbetet vara en process utan slut där drivkraften ligger i 

viljan att utvecklas och bli bättre, vilket en del av respondenterna överensstämmer med:  

  

”Vi är inte färdiga, och det blir vi nog aldrig” (Eriksson) 

  

Att långsiktigt arbeta med organisatorisk och individuell utveckling kan kopplas till teorin kring 

regenerativt arbete (Kira & Forslin 2008). Ledarna strävar efter att utveckla och stärka, inte 

konsumera, sina anställdas resurser vilket även gynnar organisationen. 
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När det kommer till diskussionen kring begreppen chefskap och ledarskap argumenterar vi, i 

likhet med Skarholt et al. (2016), att det hälsofrämjande ledarskapet är ett ledarskap, inte ett 

chefskap. Trots att ledarna i denna studie blivit uppmärksammade inom kategorin ”Årets 

hälsofrämjande chef” tolkas empirin såsom att respondenterna enligt det traditionella 

perspektivet ser sig vara en ledare men med, likt Aronsson et al. (2012) uttrycker, inslag av vad 

en chef anses göra. Inom det hälsofrämjande ledarskapet upplevs stort fokus ligga på att göra 

rätt saker snarare än att göra saker rätt (Bennis & Nanus 1985). 

 

4.1.2 Medarbetarens roll 

Tidigare presenterad teori och forskning inom detta område har haft stort fokus på ledarens 

karaktäristika och att ledaren är den drivande faktor när det kommer till att skapa en hälsosam 

och säker arbetsmiljö (Skarholt et al. 2016; Dellve & Eriksson 2017; Dellve, Skagert & 

Vilhelmsson 2007; Eriksson, Axelsson, Axelsson 2011). Vad som kan tolkas utifrån empirin är 

att även medarbetarna har ett viktigt ansvar. En del respondenter uttrycker det som att deras 

ledarskap formas av, och utgår från, människorna i organisationen. Ledaren skapar tillsammans 

med medarbetarna en god arbetsplats: ”Jag uppfinner inte hjulet själv på arbetsplatser, utan jag 

gör det tillsammans med personalen” (Lindahl). Tidigare diskussion kring det nya arbetslivet 

där individen själv är ansvarig för att strukturera sin arbetsdag och hantera sina arbetsuppgifter 

(Aronsson et al. 2012; Allvin et al. 2011; Victor & Stephens 1994) kan anses vara positiv för 

individen (Johansson 1998) men även negativ då risken för stressrelaterad ohälsa kan öka 

(Andersson & Tengblad 2014 s. 266). Empirin talar dock sitt tydliga språk – ökat 

ansvarstagande på individnivå är, om rätt förutsättningar finns, om det sociala stödet är stort 

samt om kulturen är öppen och tillåtande, något positivt: 

  

”Ge ansvar och ha tillit till människorna. Inkludera medarbetarna, där finns enorma 

inneboende resurser” (Swall) 

”Ledare skall uppmuntra självledarskap […] men det måste också vara tillräckligt stöd att 

hantera utmaningar” (Eriksson) 

  

Denna iakttagelse kan tyda på att ett hälsofrämjande ledarskap inte är tillräckligt för att lyckas 

med att skapa en hälsosam arbetsmiljö och arbetsplats, utan att det även krävs ett 

hälsofrämjande medarbetarskap. Andersson och Tengblad (2014 s. 248) uttrycker det som att 

ledaren är lika beroende av medarbetarna, som medarbetarna är av ledaren. Skarholt et al. 
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(2016) uttrycker sig på liknande vis och menar att ”the creation of positive environments is 

affected by support from both leaders and colleagues” (s. 937). 

 

Självledarskap är en benämning som används av vissa respondenter, vilket kan tolkas som att 

ledaren ska uppmuntra medarbetarna att själva vara drivande och ta beslut. Dock poängterar 

Skarholt et al. (2016), likt Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007), att självledarskap kräver 

ett förtroende mellan ledaren och medarbetarna. Det handlar om att investera resurser för att 

skapa förutsättningar till självledarskap och till personlig utveckling för medarbetarna (Skarholt 

et al. 2016). Ett ökat ansvarstagande och det nya arbetslivet (Aronsson et al. 2012; Allvin et al. 

2011) i sig är således inte ett negativt fenomen om rätt förutsättningar erbjuds av ledaren och 

organisationen. 

 

4.1.3 Motiv 

Drivkraften från respondenterna tolkas komma inifrån vilket Dellve, Skagert och Vilhelmsson 

(2007) menar är av stor betydelse när det kommer till att lyckas utöva ett ledarskap med fokus 

på hälsa. En del respondenter uttrycker tydligt att deras motiv är av ekonomisk karaktär – de 

investerar i hälsofrämjande åtgärder för att uppnå mål och skapa resultat: 

  

”Undersökningar visar att för varje satsad krona på hälsofrämjande aktiviteter så får 

företaget 5–7 kr tillbaka” (Swall) 

  

Det tydliggörs att de är väl medvetna om att välmående medarbetare – personal som tränar 

regelbundet, äter nyttigt och finner tid till återhämtning och sömn – presterar bättre samt blir 

”hjärnstarka” (Berglund), vilket kan bidra till ökad lönsamhet. Respondenterna uttrycker även, 

i likhet med Dellve och Eriksson (2017), att ohälsa skapar kostnader för både företagen och 

samhället, något som kan förhindras om investeringar görs i medarbetarnas hälsa och 

välmående. Ytterligare motiv som framkommit är önskan om att skapa ”Sveriges bästa 

arbetsplats” (Sarenbrant) – önskan om att bli en attraktiv arbetsgivare. Motiv likt dessa kan 

tolkas tillhöra vad Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) benämner vara av instrumentell 

karaktär. Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) uttrycker även att förbättrad hälsa i sig kan 

vara ett motiv vilket en del av respondenterna också tolkas ha: 

  

”Jag brinner även för att se mina medarbetare göra framsteg i sina hälsoliv” (Sarenbrant) 

  



	 32 

Det tolkas således vara av stor vikt att ha ett eller flera motiv kring varför man som ledare ska 

agera hälsofrämjande. Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) menar att det oftast finns ett 

huvudmotiv och att ledare sällan har flera motiv. Vad som istället framkom i denna studie tyder 

på att det ofta existerar flera olika motiv, och att motiven hellre ses som sammanhängande än 

fristående. Fokus på hälsa och träning skapar starka medarbetare som finner det lättare att 

hantera ökade krav och ökat ansvar. Detta bidrar till att mål nås – samtidigt som medarbetarna 

”har kul under resans gång” (Swall). Respondenterna har också förståelse för att arbetet de gör, 

och resurserna som investeras, även ger effekt på samhällsnivå – något som i sig kan tolkas 

vara ännu ett motiv och en drivkraft: 

 

”Att arbeta hälsofrämjande har större fördelar för organisationen, medarbetare och 

samhället. Det skapar engagemang, ökar produktiviteten, man tar bättre beslut och är 

gladare” (Eriksson) 

”Mår människorna bra (fysiskt, mentalt, socialt) så kommer individerna vara stabila, känna 

större engagemang och lagkänsla och utifrån det kommer resultaten” (Swall) 

  

Ytterligare ett motiv som nämns och som kan anses vara en effekt av att vara en närvarande 

ledare är att ohälsa hos medarbetarna uppmärksammas tidigt. Tidig upptäckt av medarbetare 

som drabbats av stressrelaterad ohälsa möjliggör att relevanta åtgärder snabbt kan sättas in, 

vilket kan minska sjukfrånvaron och efterföljande kostnader för organisationen. Detta lyfter 

Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) samt Dellve och Eriksson (2017) som en bidragande 

orsak till varför ledare bör synas på arbetsplatsen. Möjligheten att upptäcka så kallade 

”mismatches” (Jiménez, Winkler & Dunkl 2017; Dunkl et al. 2015) ökar om ledaren är 

närvarande och lyhörd, vilket även det bidrar till att minska stressrelaterad ohälsa på 

arbetsplatsen (Jiménez, Winkler & Dunkl 2017). Vad som ytterligare tydliggörs i empirin är att 

ansvaret att upptäcka ohälsa på arbetsplatsen inte endast ligger hos ledaren: 

  

”I det gemensamma ansvaret ligger det på var och en att bidra till en hälsosam kultur och att 

vara uppmärksam på kollegor som visar tecken på ohälsa. Vi är varandras skyddsänglar” 

(Eriksson) 

 

Även medarbetarna bär ett ansvar när det kommer till att uppmärksamma kollegor som visar 

tecken på ohälsa. Ansvaret att medarbetare ska må bra både fysiskt, mental och socialt samt att 

arbetsplatsen ska vara hälsosam delas av samtliga på arbetsplatsen.  
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4.2 FAKTORER INOM ORGANISATIONEN 

  

”Våga satsa på människorna för att nå mål och skapa resultat!” (Swall) 

  

Ett flertal faktorer inom en organisation påverkar medarbetarnas hälsa och välmående – 

arbetsmiljön, klimatet och kulturen för att nämna några. Hur hanterar respondenterna dessa 

faktorer och de utmaningar som kan uppkomma? Och hur hanterar de stress – ”en av vår tids 

största drakar” (Swall) – på arbetsplatsen? 

 

4.2.1 Stress och arbetsrelaterad ohälsa i organisationer 

Stressrelaterad ohälsa kan bidra till stora kostnader för organisationer (Dellve & Eriksson 2017; 

Skarholt et al. 2016; Wilson 2017). Empirin tolkas som att respondenterna är väl medvetna om 

detta – att medarbetarnas mående har stor inverkan på hur väl organisationen presterar: 

  

”Vi har en nollvision för arbetspåverkad ohälsa. Det betyder att ingen har en arbetssituation 

som påverkas så pass negativt att ohälsa uppstår. […] Det är viktigt att alla kan vara precis 

som de är. Man har bara ett liv och en hälsa, ingen jobbhälsa och privathälsa. Vi uppmuntrar 

alla att prioritera hälsa och jobba utifrån sina inre drivkrafter” (Eriksson) 

”Stress i sig är ju inte farligt, men vi pratar ganska mycket om den där obalansen, att man 

känner att man inte har kontroll” (Bunge) 

  

Flertalet respondenter uttrycker sig på liknande vis. Det kan tolkas som att de inte är rädda att 

prata om stressrelaterad ohälsa, samt att de arbetar aktivt med att främja hälsa och motverka 

ohälsa – ämnet finns ständigt på deras agenda. Vidare upplevs det som att det finns en förståelse 

och respekt för omfattningen av utmaningen – att erkänna att negativ stress existerar kan tolkas 

vara av stor betydelse för att kunna utveckla samt sätta in åtgärder och lösningar. Vad som även 

uttrycks av flera av respondenterna, likt Risberg (2016 s. 92), är att de förstår vikten av att 

respektera medarbetarnas personliga upplevelse av stress då varje individ reagerar på olika sätt: 

  

”Stress är en av vår tids största drakar. Vi strävar efter att ha det inbyggt i kulturen, 

värderingar, vi kommunicerar vikten av återhämtning på kick-offer, nyhetsbrev mm. Utbildar 

i personlig effektivitet och vi har ett öppet klimat där det är ok att prata om stress. Kort sagt, 

det finns på agendan i alla våra forum” (Swall)  
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I vissa fall krävs gedigna förändringar för att få bukt med stressorer i arbetsmiljön, medan andra 

situationer endast kräver små förändringar (Hargrove et al. 2011; Le Blanc, de Jonge och 

Schaufeli 2008). Av detta tolkas att oavsett omfattning krävs ett systematiskt arbete och 

samarbete för att identifiera stressfulla situationer och potentiella lösningar vilket även belyses 

av respondenterna: 

  

”När folk pratar med mig om stress så försöker jag fördjupa mig i vad som orsakar stressen, 

när den sker och då kommer vi oftast yrkesmässigt fram till att det var väldigt små 

förändringar som behövde göras” (Lindahl) 

  

Att försöka identifiera vad i organisationen som orsakar individers stress tolkas vara en god 

start. Organisationen inrymmer en mängd olika typer av resurser där medarbetarna är en typ av 

resurs som starkt påverkas av hur de mår (Hobfoll 1989; Kira & Forslin 2008). Det kan tyda på 

att medarbetarna behöver ges bättre förutsättningar att skapa balans och välmående i sitt 

arbetsliv – där kommer hälsofrämjande aktiviteter såsom träning in. Respondenterna menar att 

både fysisk och mental träning måste utföras men att det även är viktigt att ha en dialog om vad 

som händer i livet. Respondenternas svar tolkas som att möjlighet till fortbildning om hur man 

kan förändra sitt förhållningssätt och ta hand om sig själv bör erbjudas i organisationen, vilket 

även Hargrove et al. (2011) samt Rhoades och Eisenberger (2002) uttrycker. Respondenterna 

uttrycker att det är av stor vikt att ledaren agerar som ett stöd och en förebild för ett bra, 

balanserat liv samt uppmuntrar till skapandet av en trygg miljö: 

  

”Det finns en del medarbetare som har hög negativ stress. Vi är medvetna om detta och 

förstår att träningsaktiviteter och föreläsningar har bara en viss inverkan. Saker som har 

större inverkan är till exempel hur man jobbar på projekt, om man känner sig meningsfull, 

om man känner sig trygg och om man har tillitsfulla relationer” (Eriksson) 

  

Det är viktigt att förstå att stress inte helt kan elimineras i organisationer (Europeiska 

kommissionen 2002). Däremot menar respondenterna att man kan arbeta för att ta bort stigmat 

kring begreppet stress och ge medarbetarna bättre villkor att hantera stress i såväl arbetsliv som 

sitt privata liv: 
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”Jag säger aldrig själv till min personal att jag är stressad. Jag pratar inte om stress för det 

har blivit ett mantra hos vissa att man ska ha så mycket att göra och det tror jag är osunt” 

(Lindahl) 

  

Flera av respondenterna nämnde att de inte har någon utbildning i hur stress kan hanteras eller 

att de ”skulle behöva lära […] mer om just det” (Sarenbrant). Om inte ledaren har kunskap, 

kanske inte heller medarbetarna har den. Tolkningen blir således att om den typen av 

kunskapsgap kan identifieras, kan organisationer förbättra sitt arbete genom att erbjuda 

utbildning och kännedom om ämnet. Berglund menar att ”medarbetarna kan behöva hjälp att 

prioritera och hjälp att planera sin tid”, vilket belyser ledarens ansvar att se till att organisationen 

erbjuder rätt förutsättningar för medarbetarna att må bra och att kunna leda sig själva. Andra 

respondenter uttrycker att de arbetar med utbildning av chefer och medarbetare, något som kan 

anses vara en relevant väg att gå för att öka medarbetarnas förmåga att ta hand om sig och sina 

resurser: 

  

”Rollen vi har här är att hjälpa och utbilda alla här så att man själv kan ta kontroll. Vi sätter 

våra egna mål, vi investerar i individuell utveckling, vi utbildar i stress, sömn, mat och 

träning” (Bunge) 

  

4.2.2 Hälsofrämjande aktiviteter 

Inom organisationen ryms ett flertal faktorer utöver stress som påverkar arbetsmiljön för såväl 

medarbetare som ledare (Dellve, Skagert & Vilhelmsson 2007; Nyberg et al. 2009; Skarholt et 

al. 2016). Flera av respondenterna lyfter hur viktigt det är att förutsättningar för ett hälsosamt 

liv erbjuds på arbetstid: 

  

”Hälsofrämjande aktiviteter ska främst vara gemensamma, lärarledda, ske på tider som 

många kan och i huvudsak utgå från våra fysiska adresser” (Eriksson) 

  

Att skapa en arbetsmiljö som möjliggör för medarbetarna att utföra fysisk aktivitet kan tolkas 

vara ett av flera olika sätt att uppmuntra till träning och vardaglig motion. En del respondenter 

fokuserar på fysiska tillgångar såsom att ha duschar och träningsredskap, medan andra 

fokuserar på utbildning och föreläsningar. Just fysisk träning nämns av flera av respondenterna 

som en viktig del av vardagen och tolkas sätta ramarna för den mentala hälsan. Ett par av 

respondenterna har, eller föreslår, obligatoriska aktiviteter för medarbetarna: 
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”Jobba med hälsofrågorna, inte enbart träning, fokusera på alla delarna. Inför obligatorisk 

träning och mindfulness i arbetstiden” (Berglund) 

  

Andra respondenter ser till att aktiviteter erbjuds, men lägger fokus på att de ska passa så många 

som möjligt: 

  

”Sport och idrott är i fokus men vi rör oss i ett brett spektrum så att alla oavsett bakgrund 

kan ta del av aktiviteterna och utvecklas från sin egen nivå. [De är] frivilliga och man får 

själv vara med på det man tycker är kul och utvecklande” (Sarenbrant) 

  

Även om organisationen inte har möjlighet att arrangera egna träningsaktiviteter belyses 

möjligheten att man som ledaren åtminstone kan se till att friskvårdsbidraget används. Huruvida 

träning ska göras obligatorisk på arbetsplatser eller icke är kanske inte relevant. Något som 

däremot är intressant är att samtliga sex ledare som intervjuats i denna uppsats lägger stor vikt 

vid att erbjuda aktiviteter samt att ge medarbetarna tid till att ta hand om sin fysiska och mentala 

hälsa. Detta tolkas som att det är viktigt att tydligt visa för medarbetarna att deras hälsa, psykisk 

såväl som fysisk, ska få ta plats i organisationen. Huzzard (2003) menar att välmående personal 

presterar bättre – något respondenterna upplevs hålla med om: 

  

”Vår tes är att mår man bra, gör man ett bättre jobb” (Sarenbrant) 

”Glada och välmående människor kommer skapa glada och välmående företag – hållbart på 

alla plan!” (Swall) 

  

En del av respondenterna har tagit extern hjälp för att utvärdera och utveckla arbetsplatskulturen 

där de får hjälp att mäta välmående och hälsa på både individnivå och organisationsnivå. 

Flertalet nämner också att de arbetar med kontinuerlig uppföljning av medarbetarnas 

mående.  Att följa upp tolkas vara avgörande för att få kunskap kring hur medarbetarna mår – 

och hur de kan må bättre: 

  

”Varje månad följer vi upp med alla individer och så ser man hur man ligger till. Vi mäter 

regelbundet hur individerna mår, genom både fystester och medarbetarsamtal” (Bunge) 

  

Uppföljningsarbetet kopplas till företagens strategi kring hälsoarbetet. Likt Gurt, Schwennen 

och Elke (2011) menar respondenterna att medarbetarnas hälsa och välmående ska hanteras 
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som en strategisk fråga. Skarholt et al. (2016), samt Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) 

lyfter även de vikten av att hantera hälsa ”in a strategic way” (Eriksson, Axelsson & Axelsson 

2011 s. 75). Nära samtliga respondenter uttrycker att de har tydliga och genomtänkta strategier 

kring sitt hälsoarbete, vilket skapar tydliga uppdrag, mål och delmål för samtliga inom 

organisationen. Att implementera hälsa och välmående i företagens strategi upplevs vara en 

viktig faktor för att faktiskt lyckas med arbetet och nå målen som sätts: 

 

”Utforma en plan för hur arbetsplatsen ska kunna uppnå detta och [följ sedan] den planen” 

(Sarenbrant) 

 

Troligen är ett utvecklat hälsoarbete, som har implementerats i verksamhetens strategi, starten 

på en lösning kring den ökade arbetsrelaterade ohälsan, och på vad OECD (2014) uttrycker vara 

en av vår tids största välfärdsutmaningar. 

  

4.2.3 Krav, kontroll och stöd 

Att stress och ohälsa kan reduceras om medarbetarna känner att de har kontroll över situationen 

samt om de får tillräckligt socialt stöd på arbetsplatsen kopplas till krav-kontroll-stödmodellen 

(Karasek & Theorell 1990; Johnson & Hall 1988). Vilken typ av krav som ställs påverkas av 

hur organisationen arbetar – i vissa fall kan medarbetarna i hög grad påverka sin arbetsbörda, i 

andra fall är den möjligheten begränsad. Att i kunskapsintensiva företag förvänta sig att låga 

krav ställs på medarbetarna är inte realistiskt, och inte heller något att eftersträva då även brist 

på krav kan leda till ohälsa (Karasek & Theorell 1990). Vad som kan tolkas utifrån empirin är 

att det råder stor frihet under ansvar bland respondenternas medarbetare – de ges utrymme att 

själva bestämma hur arbetet ska utföras och upplever därav att de har hög kontroll över sin egen 

situation: 

  

”Våra medarbetare har inte höga krav på sig. De bestämmer själva hur mycket/lite de 

jobbar” (Sarenbrant) 

”Det finns mycket beslutsutrymme och kontroll över arbetet. Man kan själv bestämma hur 

arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter man skall utföra och i vilken ordning dessa skall tas, 

när de skall utföras och när man får ta en paus” (Eriksson) 

  

Det sociala stödet i organisationen tolkas vara en viktig faktor som påverkar hur väl 

medarbetare kan hantera yttre krav och påfrestningar (Johnson & Hall 1988). Det är dock inte 
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tillräckligt att få återhämtning och stöd, för att sedan gå tillbaka till en ohållbar arbetssituation 

som färgas av höga krav och låg kontroll. Respondenternas svar tyder på att stort fokus läggs 

på att hjälpa medarbetarna med att finna en balans – mellan både krav, kontroll och socialt stöd 

– och att skapa de rätta förutsättningarna: 

  

”Sättet att bibehålla en god balans är ju sällan att gräva ner sig i grejer som händer i livet, 

utan det handlar ju mer om att bibehålla de goda vanorna” (Bunge) 

”Vi har olika verktyg, exempel och strukturer för att ge stöd i hur man gör en arbetsuppgift 

och utvecklar oss ständigt. Det är viktigt att man bygger tillitsfulla relationer för att våga 

prata om sina utmaningar” (Eriksson) 

  

4.2.4 Känslan av sammanhang 

Något som ytterligare kopplar samman empirin med teorin är att flera respondenter talar om 

vikten av sammanhang och gemenskap, som kan bindas till Antonovskys (2005) begrepp 

KASAM. Begreppet utgår från den salutogena teorin om att främja hälsa snarare än att 

motverka ohälsa (Antonovsky 2005). Det upplevs som att respondenterna lägger stor tyngd vid 

att skapa mening för medarbetarna – kring att skapa en känsla av att medarbetarna utför något 

meningsfullt:  

 

”Vår verksamhet har valt den salutogena teorin som värdegrund med KASAM där de tre 

komponenterna – meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet […] Värdegrunden är 

bottenplattan för allt som sker, det skapar tydliga uppdrag, mål och delmål” (Berglund) 

”Vår vision är ’Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv’” 

(Eriksson) 

 

Detta kan bidra till en stark känsla av identitet samt att organisationskulturen stärks, vilket enligt 

Alvesson (2015) har betydelse för en individs mående och engagemang. 

  

4.2.5 Kultur 

Flera av respondenterna enas i att företagskulturen samt att de själva och medarbetarna 

identifierar sig med organisationens värdegrund har stor betydelse vid implementering av det 

hälsofrämjande arbetet: 
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”Den mesta energin får jag av att arbeta tillsammans med alla härliga kollegor i den starka 

kulturen vi har här. En kultur som jag tycker tydligt präglas av professionalism, energi och 

kamratskap” (Eriksson) 

  

Likt Alvesson (2015) uttrycker är det svårt att påverka kulturen då den växer fram baserat på 

sociala processer som påverkas av de involverade individerna. Med hänsyn till det tolkas syftet 

med respondenternas svar, då de nämner kultur, snarare vara att skapa ett öppet klimat i 

organisationen för att medarbetarna ska våga prata om sitt mående. Att känna ett sammanhang 

och identifiera sig med sin organisation öppnar upp för medarbetarna att känna trygghet och 

förtroende. Medarbetarna vågar berätta när för höga krav ställs på dem, när de känner sig 

stressade eller när de behöver extra stöd. Arbetsmiljöverket (2017) menar att just brister i det 

sociala samspelet och hög arbetsbelastning är faktorer som starkt kan bidra till arbetsrelaterad 

ohälsa. Att skapa tillit mellan ledare och medarbetare gör det möjligt att aktivt arbeta med 

hälsofrämjande aktiviteterna och få med sig medarbetarna i arbetsprocessen. Dock tydliggörs 

det i empirin att det hälsofrämjande arbetet är, och måste få vara, ”ett långsiktigt arbete” 

(Berglund). 

 

4.2.6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

När det kommer till hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) har påverkat 

respondenternas förhållningssätt till det hälsofrämjande arbetet görs en intressant iakttagelse – 

respondenternas ursprungliga inställning till att arbeta hälsofrämjande har inte förändrats. Det 

dagliga arbetet har inte påverkats då samtliga respondenter arbetade med detta fokus redan 

innan föreskrifterna började att gälla. De uttrycker det snarare som att föreskrifterna har bidragit 

till att belysa relevansen av att arbeta med medarbetarnas hälsa som drivkraft: 

 

”Det blir ännu tydligare att det vi gör är rätt och ska prioriteras” (Berglund) 

 

En respondent uttrycker även att föreskrifterna upplevs fokusera på vad ledaren kan göra för att 

förebygga ohälsa, snarare än vad som kan göras för att främja hälsa. En organisation som redan 

”mår bra” upplevs därav inte ha lika stort behov av föreskrifterna som organisationer som sliter 

med ohälsa på arbetsplatsen kan tänkas ha. 
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4.3 ATT LEDA MED MEDARBETARNAS HÄLSA SOM DRIVKRAFT 

Likt tidigare uttryckt färgas individer av vad de tidigare upplevt, av intryck från omvärlden och 

av andra människor (Alvesson 2015; Burrell & Morgan 1979) vilket även stämmer in på 

respondenterna i denna studie. En del av respondenterna har en bakgrund inom idrott och sport, 

och uttrycker att de influeras av ”idrottsvärldens ledarskapstankar” (Lindahl). Vad som är 

tydligast är dock det genuina intresset respondenterna har för god hälsa, för sina medarbetare 

och för sin organisation. När frågan ställs kring varför de arbetar med att motverka 

stressrelaterad ohälsa i arbetslivet blir ofta svaret att ”det ligger mig varmt om hjärtat” 

(Berglund) och att de vill ge sina medarbetare en sund arbetsmiljö samt en möjlighet till ”balans 

i sina liv” (Sarenbrant). Fåtalet har en utbildning inom hälsofrämjande arbete – istället tar de 

själva ansvar kring att fortbilda sig och lära mer. Det handlar om att läsa och lyssna. Det handlar 

om att utföra interna utbildningar och kurser för medarbetarna – och att själv delta i dessa. Det 

handlar om inställning, engagemang och en vilja att ”göra skillnad för andra” (Bunge). Detta 

kan tolkas som att de allra flesta av nutidens ledare, trots eventuell avsaknad av relevant 

utbildning, kan leda hälsofrämjande om intresset finns. Rapporter från både Försäkringskassan 

(2017), OECD (2014) och FORTE (2015) talar sitt tydliga språk när det kommer till den ökade 

ohälsan. Även respondenterna uttrycker tydligt vilket ansvar som kommer med en 

ledarposition, och att fler ledare måste börja fokusera på medarbetarnas välmående: 

 

”Man kan inte vänta” (Sarenbrant) 

 

4.4 HANDLINGSFÖRSLAG 

De praktiska handlingsförslag som presenteras i Tabell 3 är baserade på teori och utformade 

med stöd av empiri. Kolumnen till vänster presenterar inom vilket teoretiskt område förslaget 

är utvecklat, vilket överensstämmer med den ordning intervjufrågorna utformades efter (Tabell 

1). Syftet med handlingsförslagen (Tabell 3) är att uppmuntra till skapandet av en arbetsmiljö 

och ett klimat där individens resurser regenereras och inte konsumeras, vilket benämns som 

regenerativt arbete (Kira & Forslin 2008). Grundläggande för användandet av våra 

handlingsförslag är ledarens medvetenhet om sin påverkan på sina medarbetare. Att leva som 

man lär är väsentligt för att lyckas implementera det hälsofrämjande ledarskapet – om personen 

i fråga lever ett hälsosamt liv. Likt tidigare nämnt i analysen uppmärksammar medarbetarna 

snarare ledarens sätt att handla än vad som sägs. Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) 

poängterar att arbetsplatser färgas och skapas av komplexa samspel individer emellan där 

organisationskulturen, tillsammans med värderingar och normer, påverkar. Förslagen är därav 
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inte en universell sanning utan de bör anpassas efter aktuell situation, rådande förutsättningar 

och efter de involverade människorna. 

Teoretiskt område Handlingsförslag 

Ledarskap Agera så som du önskar att dina medarbetare ska agera: föregå med gott exempel. 

Hälsofrämjande 

ledarskap 

Att vara tillgänglig har stor betydelse – försök utföra dina arbetsuppgifter på samma 

plats där medarbetarna befinner sig, skapa gemensamma ytor att vistas på och ät lunch 

tillsammans med kollegorna

 
Läs på och utbilda dig själv inom området. Boka föreläsare inom ämnet. Sprid 

kunskapen i organisationen. 

 
Tydliga motiv med långsiktigt tänk driver arbetet framåt. Motiven kan vara av olika 

karaktär och bör sättas på både individnivå och organisationsnivå. 

Arbetsmiljö 

Skapa förutsättningar för personalen i form av ett öppet och förstående klimat där eget 

ansvarstagande och beslutsfattande uppskattas och uppmärksammas. 

Tillåt   medarbetarna att testa sig fram, och göra misstag. 

 
Om din organisation inte besitter tillräckliga resurser - ta extern hjälp av företag som 

fokuserar på förbättrad hälsa hos medarbetarna. Använd de hjälpmedel som finns att 

tillgå och följ upp resultaten. 

 
Investera i den fysiska hälsan. Se till att det finns duschar, träningsredskap och 

möjlighet till näringsrik mat på arbetsplatsen. 

 
Implementera det hälsofrämjande arbetet i verksamhetens strategi – och avsätt en 

separat budget för arbetet. 

Resurser 

Se över kraven som ställs i organisationen och möjligheten till eget beslutsfattande. 

Kommunicera kring vilket stöd som önskas och hur det kan ges. 

 
Ta vara på medarbetarnas inneboende resurser. Uppmuntra till personlig och 

professionell utveckling. 

Stress och 

återhämtning 

För dialog med medarbetarna om stress. Försök skapa ett klimat där stress är på 

agendan och samarbeta för att finna orsak och lösningar. Kräver kontinuerlig 

uppföljning. 
Tabell 3 Praktiska handlingsförslag. Förtydligande kring inom vilket teoretiskt område handlingsförslagen 

utvecklats inom. Intervjufrågorna som givit oss empirin inom de olika teoretiska områdena finns att utläsa i 

tidigare presenterad Tabell 1, en tabell som innehar samma teoretiska indelning. 
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5. SLUTSATS 

Här presenteras huruvida uppsatsens syfte uppnåtts. Syftet med denna rapport är att, ur 

ledarens perspektiv, öka förståelsen kring det hälsofrämjande ledarskapet. Vi önskade även att 

presentera handlingsförslag för ledare som vill arbeta hälsofrämjande, handlingsförslag som 

baseras på teori och praktik. Frågeställningen som ska besvaras är: Hur kan dagens ledare 

agera för att bli mer hälsofrämjande? 

 

Att det finns krav av olika grad och stressfulla situationer i de flesta organisationer belyser än 

mer vikten av att förstå vad det hälsofrämjande ledarskapet står för samt hur det kan utövas. 

Den teoretiska förståelsen för ämnet utvecklades med hjälp av de utförda intervjuerna. Något 

respondenterna var överens om var vikten av att ha insikt om sin egen betydelse och inställning 

till det hälsofrämjande arbetet. Genom att själv leva som man vill lära sina medarbetare – vara 

en förebild – skapas förtroende mellan ledare och medarbetare som förenklar implementeringen 

av arbetet. För att kunna införa hälsoarbete i organisationer krävs kunskap om ämnet vilken kan 

skaffas av ledaren själv eller med extern hjälp. Tydliga, uttalade motiv kring varför ledaren vill 

leda med hälsa som drivkraft skapar trovärdighet och gör det möjligt att forma konkreta mål 

samt strategier i det dagliga och övergripande arbetet. Att se sina medarbetare som resurser i 

organisationen ger rätt fokus i frågan – att ta hand om de resurser som finns, snarare än att 

förbruka dem och behöva skaffa nya. Kopplingen mellan fysisk och mental styrka samt 

välmående är talande då flera av respondenterna erbjuder aktiviteter av olika slag i samband 

med arbetstiden. Dessa aktiviteter syftar till att ge medarbetarna rätt förutsättningar att ta hand 

om sig och möjliggöra balans i livet. Ledarna vill skapa ett öppet klimat där en dialog förs kring 

både ohälsa och hälsa, samt en miljö där ledarna kan vara närvarande, erbjuda socialt stöd och, 

tillsammans med medarbetarna, utveckla hälsoarbetet. Studien bidrar således till att förståelsen 

för det hälsofrämjande ledarskapet – ett ledarskap som främjar och vidmakthåller hälsa – har 

utökats. Det praktiska bidraget är de handlingsförslag som presenteras i Tabell 3 som baseras 

på teori och utvecklats med stöd av empiri. Handlingsförslagen är en konkretisering av analysen 

och syftar till att visa hur ledare inom olika organisationer samt branscher kan gå tillväga i sitt 

hälsofrämjande arbete, vilket även besvarar uppsatsens frågeställning.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta avslutande avsnitt presenteras en diskussion kring studiens resultat och kring de bidrag 

som erhållits och som bör uppmärksammas. Även vissa metodmässiga begränsningar lyfts samt 

konsekvenserna av dessa. Till sist presenteras förslag till vidare forskning. 

 

6.1 BIDRAG OCH BEGRÄNSNINGAR 

Vad som tydligt framkom i denna studie är att ledarens personliga inställning och attityd har 

stor inverkan på medarbetarnas välmående och beteende. Att vara en hälsofrämjande ledare 

inkluderar en förmåga att förstå människor och anpassa beteendet därefter – men även att själv 

vara en drivande kraft. Det handlar om att leda genom sina medarbetare och skapa 

förutsättningar för dem att växa och utvecklas ”precis så snabbt som han eller hon vill” 

(Eriksson). Begreppet självledarskap fick stort utrymme, likaså formulerades begreppet 

hälsofrämjande medarbetarskap. 

 

Denna iakttagelse, att medarbetarna får stor tillit och bär ett eget ansvar för både sin egen samt 

organisationens välmående, tydliggör relevansen av kulturen som råder inom organisationen. 

Det kan därav upplevas som att leda med hälsa som drivkraft – att leda gemensamt med 

medarbetarna och uppmuntra till eget beslutsfattande – eventuellt är mindre komplicerat att 

implementera i organisationer verksamma i skandinaviska länder, vars kultur och värderingar 

influeras av demokrati. Trots detta menar vi att organisationer som påverkas av andra kulturer 

och värderingar kan lära av det som presenterats i denna uppsats, men med viss anpassning 

efter rådande situation och kontext. Denna observation tydliggör även en av studiens 

begränsningar – urvalet som utförts innefattar endast ledare verksamma inom svenska 

organisationer. Detta kan anses vara en begränsning, likaså att vi endast granskat det 

hälsofrämjande ledarskapet ur ledarens perspektiv och inte utifrån medarbetarnas.  

 

6.2 VIDARE FORSKNING 

I vidare forskning skulle ett medarbetarperspektiv kunna anammas, likaså vill vi uppmuntra till 

att utföra en jämförande studie mellan ledarens och medarbetarnas upplevelser av ledarskapets 

betydelse. Även studier utanför de skandinaviska länderna bör utföras för att se om, alternativt 

hur, rådande kultur och värderingar påverkar möjligheterna att implementera det 

hälsofrämjande ledarskapet. Frågan som ställdes under analysavsnittet: Hur, i ekonomiska 

termer, mäts om rätt förutsättningar har skapats inom organisationen? bör enligt oss prioriteras. 
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Att skapa mätinstrument som kan uppskatta vilken effekt investeringar i god hälsa ger kan spela 

en betydande roll för att fler ledare ska börja leda med hälsa som drivkraft. 

  

Vad som framkom under analysprocessen, och som vi avslutningsvis önskar att lyfta, är att det 

inte är för sent att börja engagera sig. Det handlar om att hitta en inre drivkraft samt ett intresse 

och en vilja att utbilda sig i ämnet. Det handlar om att engagera sig för sina medarbetare, 

involvera dem i processen samt om att ta ansvar: ”Jag kanske kan leda mig själv, men nu 

behöver jag leda andra” (Bunge). 
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8. BILAGOR 

8.1 BILAGA 1 

Det ursprungliga mejl som tidigt sändes ut till utvalda respondenter för att undersöka om 

intresse fanns för deltagande i vår studie.   

 

Hej (namn)! 

Vill du medverka i en studie som handlar om hälsofrämjande och hållbart ledarskap? 

Vi som skriver till dig heter Amanda Sletten och Agnes Andersson. Vi studerar på 
Civilekonomprogrammet på Örebro Universitet. Innan jul ska vi skriva uppsats och vi 
planerar att inrikta vårt arbete mot hållbart ledarskap. I samband med detta arbete skulle vi 
gärna vilja intervjua några ledare som har ett uttalat gott ledarskap. 

Uppsatsens fokus kommer ligga på hälsofrämjande strategier och åtgärder, och anledningen 
till att vi hör av oss till dig är för att du blivit finalist/vinnare av utmärkelsen Årets 
hälsofrämjande chef av tidningen Chef. 

Vi är just nu i planeringsarbetet för uppsatsen och vill undersöka intresset att delta i vår 
studie. Vi kommer genomföra intervjuer i mitten på november antingen personligen eller via 
ett frågeformulär, som vi önskar få svar på. Beräknad tid för hela intervjun är cirka 30–60 
minuter. 
 
Vi vill gärna veta vilka ledare vi får en chans att intervjua, så om du har möjlighet och vill 
delta, vill vi gärna ha ett svar på detta mejl redan nu.  
 
Med vår uppsats önskar vi kunna bidra till ökad förståelse inom ämnet och upplysa fler om 
hur viktigt det är med ett hälsofrämjande och hållbart ledarskap i alla organisationer. Vi vore 
så tacksamma om du har möjlighet att hjälpa oss! 
 
Har du några frågor om vårt projekt? Tveka inte att höra av oss på mejl eller telefon.  
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Agnes Andersson & Amanda Sletten 
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8.2 BILAGA 2 

Informationen som redovisades i samband med utskick av intervjuformuläret, således 

tillsammans med Bilaga 3, där tidsramar redogjordes för samt vilka val av intervjumetod som 

erbjöds. 

 
Hej (namn)! 
 
Vi vill tacka Dig för att Du ger oss möjlighet att ta del av Dina tankar kring det 
hälsofrämjande ledarskapet. Det är en stor ära att vi får kontakta och ställa våra frågor till Dig.  
 
I bifogat material presenteras information om oss, vår studie, samt de frågor vi önskar få svar 
på.  
 
Information om deltagande:  
Vi önskar erhålla Ditt svar på frågorna via mejl senast måndagen den 3/12–2018.  
Det ger Dig möjlighet att under svarstiden välja när det passar Dig bäst att svara på frågorna.  
Ett mejl kommer skickas ut måndagen den 26/11 som påminnelse om deadline.  
 
Om behov finns av uppföljning kring något av Dina svar önskar vi kunna kontakta Dig via 
telefon eller mail. Vänligen meddela vilket tillvägagångssätt som passar Dig bäst. 
 
Önskar Du istället svara muntligt på alla frågor per telefon? Svara då på detta mejl med en tid 
som passar och det telefonnummer vi kan kontakta Dig på.  
 
Vänligen svara på detta mejl för att bekräfta att Du fortsatt ämnar svara på frågorna och 
delta i vår studie. Detta för att ge oss möjlighet att veta hur många som deltar och få 
tillräckligt med material till vår uppsats.  
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar, 
Agnes Andersson & Amanda Sletten 
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8.3 BILAGA 3 

Utskick till våra respondenter med intervjufrågor tillsammans med en kort presentation av 

oss med foto, samt information kring studiens syfte och bidrag.  

 
Om oss: 
Vi som skriver den här uppsatsen heter Agnes  
Andersson och Amanda Sletten. Vi studerar båda  
på Ekonomiprogrammet vid Örebro Universitet.  
Agnes har tidigare läst några terminer på Psykolog- 
programmet och Amanda har valt att läsa extra  
kurser om hälsa, stress och ett hållbart arbetsliv  
under sin studietid. I den här kandidatuppsatsen  
kombineras våra studier i ekonomi, organisation  
och ledarskap med vårt gemensamma intresse  
för människor samt fysisk och psykisk hälsa,  
vilket gör att ämnet “hälsofrämjande ledarskap”  
ligger oss båda varmt om hjärtat.  
 
Syfte med uppsatsen: 
Vårt syfte med uppsatsen är att öka förståelsen kring det hälsofrämjande ledarskapet, samt ge 
konkreta handlingsförslag för ledare som önskar arbeta hälsofrämjande.  
 
Vi önskar få ta del av just Dina svar då Du blivit uppmärksammad för ditt hälsofrämjande 
ledarskap av tidningen Chef. Vi anser det intressant att lyfta frågan ur ett ledarskapsperspektiv 
med en önskan om att kunna bidra med råd och tips från verksamma ledare. 
 
FRÅGEFORMULÄR 
 
Följande frågor är de vi vill ha svar på för att få material till vår studie 
Vi ser gärna att Du svarar så utförligt och beskrivande som möjligt på frågorna för att vi på 
bästa sätt ska få användning av svaren. Tack på förhand för Ditt deltagande!  
 
Bakgrund: 

1. Får vi använda Ditt namn och/eller namnet på Din organisation i vår text? 
 

2. Berätta kortfattad vem Du är och vilken roll Du innehar i Din organisation.  
 

3. Berätta hur du ser på ditt ledarskap.  
 

 
Hälsofrämjande ledarskap: 

4. Hur definierar Du ett hälsofrämjande ledarskap?  
 

	 	

FOTO 

AGNES 

	 	

FOTO 

AMANDA 
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5. Har Du tagit del av någon utbildning eller information om hälsofrämjande arbete/hur 
man kan arbeta för att motverka ohälsa? 

 
6. Varför har Du valt att arbeta hälsofrämjande? Vilka är motiven? 

 
Ett kriterium för att bli nominerad till årets hälsofrämjande chef är att man har en 
dokumenterad strategi för hälsoarbetet i organisationen.  

7. Kan du beskriva den strategin samt hur den följs upp? Hur implementeras er strategi 
rent praktiskt i verksamheten?  
(Om möjligt tar vi gärna del av hela eller delar av er dokumentation. Strategin 
kommer inte publiceras i sin helhet, utan endast ligga till grund för vår förståelse och 
lärande kring hur ni arbetar.)  

 
Ett annat kriterium för utmärkelsen “Årets hälsofrämjande chef” är att man använder 
medarbetarnas hälsa som drivkraft.  

8. Vad betyder det för Dig och hur uttrycks det i organisationen?  
 

9. Har Er organisation någon uppföljning kring medarbetarnas hälsa? Hur ser den i så fall 
ut?  

 
Arbetsmiljö: 
Arbetsmiljöverket kom med nya föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö 2016 
(AFS 2015:4, länk till föreskrifterna hittas vid behov längre ner i dokumentet). 

10. Hur har dessa föreskrifter påverkat Ditt förhållningssätt till det hälsofrämjande 
arbetet?  

 
Det finns en krav-kontroll-stödmodell som visar att människan kan hantera högre krav om de 
känner att de har kontroll över arbetet och får socialt stöd. Det betyder också att det finns en 
risk att medarbetare upplever alltför höga krav om inte utrymme finns för kontroll och stöd.  

11. Hur hanterar Ni den utmaningen i Din organisation?  
 
Stress och återhämtning: 
Forskning visar att det finns positiv och negativ stress. Den positiva stressen ökar prestationen 
och gör oss mer effektiva, medan negativ stress som uppkommer av långvarig stress utan 
återhämtning kan orsaka skada och sjukdom.  

12. Känner Du att Du har kunskap om stress, dess inverkan och vikten av återhämtning? 
Hur har Du fått den kunskapen? 

 
13. Hur hanterar ni negativ stress i Din organisation? Finns det någon plan för 

stresshantering/återhämtning?  
 
Avslutning: 

14. Hur ser Du att framtidens ledare ska agera för att förespråka god hälsa och 
arbetsmiljö? 
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15. Har Du några konkreta tips och råd till framtidens ledare?  

 
16. Kan Du i ett par ord sammanfatta varför Du anser att fler bör arbeta hälsofrämjande?  

 
17. Övriga kommentarer eller tankar som Du tror kan vara till nytta för oss?  

 
18. Avslutningsvis: får vi kontakta Dig om vi menar att behov av uppföljning finns? Om 

ja, via telefon eller mejl?  
 
Stort tack för Ditt deltagande! När vi har fullfört uppsatsen får Du, om intresse finns, 
gärna ta del av den i sin helhet.  
 
Allt gott,  
Agnes Andersson & Amanda Sletten  
 
Arbetsmiljöverket: Föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö: 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-
afs2015_4.pdf  
	

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


