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Abstrakt 

Forskningen visar att det finns en koppling mellan ledarskap och maskulinitet. 

Män har länge dominerat på chefspositioner. Kvinnor i ledande positioner 

uppfattas därför av vissa som avvikande eftersom manligt ledarskap anses 

som mer självklart. 

Denna studie har sin utgångspunkt i kvinnors upplevelser kring deras 

ledarskap. Syftet med studien är att belysa upplevelsen av att vara kvinna och 

ledare på en arbetsplats där majoriteten av ledarna är män samt att undersöka 

vilka förutsättningar kvinnorna ifråga har för att bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap.  

Studien bygger på kvalitativa telefonintervjuer med fyra kvinnliga 

arbetsledare inom Polisen Nord under april och maj månad 2017. 

Undersökningspersonerna rekryterades med hjälp av personalansvarig i 

polisdistriktet.   

Resultatet visade bland annat att det inom polisen skett stora förändringar 

genom åren när det gäller synen på kvinnliga ledare. De möter olika 

utmaningar i sina ledarroller inom polismyndigheten. Kvinnorna måste - till 

skillnad mot sina manliga kollegor i samma positioner - motivera sina beslut 

grundligare för att bli lika accepterade. 

De intervjuade ledarna upplevde att de hade tillräcklig kunskap och vissa 

förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Faktorer som 

framkom som försvårar det hälsofrämjande arbetet var tidsaspekten samt den 

ekonomiska delen. Dessa faktorer var dock inte helt avgörande eftersom 

ledarna ändå hade tillräckligt med kunskap och stöd (trots den begränsa tiden 

och de tilldelade ekonomiska medlen för att bedriva en hälsofrämjande 

ledarskap). 

  

 

 

  

Nyckelord: Ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, hälsofrämjande arbete, 

förutsättningar. 
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1. Introduktion 

 

Att vara kvinna och arbeta på arbetsplatser där de flesta av ledarna är manliga 

är inte alltid helt okomplicerat. Ledarskap och chefspositioner ger männen 

status utan att de egentligen behöver vara ledare, eller ens ha egenskaper som 

en ledare förväntas ha (Sandmark, 2011). För kvinnor ser situationen lite 

annorlunda ut. Kvinnor och ledarskap uppfattas i vissa led som avvikande 

medan män och ledarskap anses som något självklart (ibid.). 

 

Det finns en koppling mellan ledarskap och maskulinitet. Detta förklarar 

(Sandmark, 2011) med att det beror på att män – ur ett historiskt perspektiv - 

har dominerat på chefspositioner. I Sverige innehar män 63 procent av 

chefspositionerna och kvinnor 37 procent i både privat och offentlig sektorn 

(SCB, 2016).  

 

Ur ett historiskt perspektiv har polisorganisationen uppdelats efter kön. 

Genom historien har kvinnans ställning inom polisen definierats på olika sätt. 

Detta har baserats på att kvinnor ska ha vissa ”kvinnliga färdigheter”. 

Kvinnorna anställdes inom polisen för att uppfylla stereotypa feminina 

arbetsuppgifter, bland annan för att skydda unga tjejer från sociala faror  

(Rabe-Hemp C, 2009).  

 

Inom polisorganisationen är kvinnorna underrepresenterade på ledarnivå och 

även om de ökar i antal har de fortfarande svårigheter att nå ledande tjänster 

(Österlind & Haake, 2010). Enligt Silvestri (2007) är antalet kvinnor i ledande 

ställning inom polisen fortfarande begränsat. Kunskapen kring detta är också 

begränsad. Vidare menar Silvestri att det har blivit en märkbar ökning i 

forskning om ledarskap inom polismyndigheten, men att det fortfarande är 

relativt lite som är utforskat. Det saknas bland annat kunskap om hur 

könsbestämd polisorganisationen faktiskt är.
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2. Bakgrund 

2.1 Ledarskap 

Chefskap är förknippat med en formell position i en organisation som hör 

ihop med regler och juridiskt ansvar. Ledarskap är däremot inte beroende av 

positionen utan bygger på förtroende och relationer (Arosson et al., 2012). En 

ledare är en person som fattar beslut och fungerar som länk mellan ledningen 

och de anställda. Chefer och ledare kan båda hyllas för framgångar och 

kritiseras vid motgångar. Chefen är viktig för effektiviteten och produktionen 

i organisationen. Kommunikation och relationer är ett avgörande inslag i ett 

framgångsrikt arbete som ledare. Ledarskap handlar om att ha förmågan att 

påverka andra och om att möjliggöra för andra att bidra till arbetsenhetens och 

organisationens mål. Det handlar om att få de anställda att förstå syftet med 

arbetsuppgifterna, helst göra dem meningsfulla, men även att använda planer, 

mål och instruktioner, det vill säga en kombination av båda rollerna (ibid.). 

 

Majoriteten av ledarskapsforskarna hävdar att ledare spelar en viktig roll för 

organisationen. Ledarskap beskrivs som en holistisk funktion och en 

komplicerad dynamisk process som påverkas av många faktorer inom en 

organisation (Österlind & Haake, 2010). Manliga poliser kan behålla sin 

polisidentitet och bevisa sitt engagemang och trovärdighet och säkerställa en 

karriär inom organisationen. De olika svårigheterna som kvinnor möter när 

det gäller att uppnå de ”bästa” jobben inom polisen är relaterade till en 

traditionell manlig karriärmodell som förhindrar möjligheten för kvinnorna att 

nå just dessa ledande positioner (ibid.). 

 

Kvinnor möter olika utmaningar i sitt ledarskap och därför är det väsentligt att 

utveckla strategier som uppfyller deras specifika behov. Hopkins et al. (2008) 

rekommenderar sju olika metoder för utveckling av ett effektivt ledarskap:  

Bedömning: Det förekommer "smygande" könsfördomar. Det är viktigt att 

bedöma de situationer som kan ha en skadlig påverkan både på ledarna och 

organisationen. 
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Utbildning: Är av stor betydelse för att främja ledarnas kunskaper. Kurser och 

utbildningar ökar kunskap och färdigheter för att bygga ledarskapsförmåga. 

Coaching: Kan av flera skäl vara av särskilt värde för kvinnor. Deras unika 

utveckling, helhet och äkthet kommer att manifesteras under loppet av en 

kvinnas yrkesliv. 

Mentorskap: Mentorsrelationer förbättrar karriärutvecklingen och bidrar till 

att främja personlig utveckling och lärande.  

Nätverk: Ökar inflytande, tillgång till arbetstillfällen, information och 

arbetsprestation.  

Erfarenhetslärande: Kvinnor har mindre tillgång till utmanande 

arbetsuppgifter och tilldelas mer sällan uppdrag som innebär ökad risk för 

företaget. Arbetstillfällen med högre risknivå får generellt mer erkännande 

som leder till framgång och framtida ledarskapsmöjligheter.   

Karriärplanering: Kvinnors historik när det gäller karriär visar att kvinnor har 

mindre rörlighet inom organisationer. Därför är det viktigt att utveckla 

åtgärder som ökar deras möjligheter att ta del av de lediga tjänster som finns 

inom organisationen. 

 

2.1.1 Hälsofrämjande ledarskap. 

Att ha en frisk personal anses vara en viktig förutsättning för att bedriva en 

framgångsrik verksamhet och för att uppnå mål som exempelvis ökad 

produktivitet, effektivitet och kvalitet (Aronsson et al., 2012). “Ett promotivt 

hälsoarbete innebär att göra insatser för att stärka de hälsofrämjande 

processerna i den ständiga dragkampen mot sjukdomsframkallande processer” 

(ibid., s. 395). 

 

Ledningen är en väsentlig komponent när det gäller hälsofrämjande insatser 

på arbetsplatsen. Ledarna ska stödja dessa insatser för att skapa ett 

hälsofrämjande klimat inom organisationen (Milner et al., 2013). Ledarskapet 

är en nödvändig förutsättning för fördelningen av resurserna som möjliggör 

hälsofrämjande insatser (ibid.). 
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Hälsofrämjande ledarskap är en central pusselbit i en organisation och ett stort 

antal forskare har påpekat vikten av ett gott ledarskap för att skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser. I Sverige har hälsofrämjande insatser och 

förebyggande arbete de senaste åren blivit en politisk fråga. Det har inletts ett 

antal program för utveckling av hälsofrämjande ledarskap, men trots det är det 

fortfarande mycket få studier gjorda kring detta ämne (Eriksson, Axelsson & 

Axelsson, 2010). 

 

Hälsofrämjande insatser blir mer effektiva om de genomförs på alla nivåer 

inom en organisation. Detta kommer sannolikt att vara mer hållbart än de 

insatser som är begränsade till en specifik nivå. Därför är det av värde att det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen är integrerat med 

organisationsutvecklingen och att hälsa även ingår i organisations filosofi, 

kultur och ledningstänk. Ledarskapsutvecklingen är nödvändig för att kunna 

integrera hälsofrämjande aktiviteter i det dagliga arbetet. Ett program för 

utveckling av hälsofrämjande ledarskap bygger upp organisatorisk kapacitet 

för hälsofrämjande arbete. Dessutom är det väsentligt att en sådan utveckling 

genomför relevanta handlingsplaner för ledarna och alla berörda för att kunna 

bygga upp och upprätthålla en hälsofrämjande arbetsplats (ibid.). 

 

Ett hälsofrämjande ledarskap bör fokusera på det som benämns som 

”relationsorienterade ledarskap” (Tangen & Conrad, 2009). Det innebär att 

ledarna motiverar och inspirerar medarbetarna till att skapa en känsla av 

meningsfullhet i deras arbete. Detta leder i sin tur till att det skapas en känsla 

av arbetstillfredsställelse som genererar högre produktivitet (ibid.). 

 

2.2 Förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap 

För att de kvinnliga ledarna ska ha fullgoda förutsättningar att bedriva 

hälsopromotion på arbetsplatsen är det viktigt att de får den kunskap om 

vad det är som påverkar hälsan samt kunskap i vilka metoder som kan 

komma att användas för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Med 

förutsättningar avses bland annat tillräckliga befogenheter, en rimlig 
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arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller arbetsledare 

(Arbetsmiljöverket AFS 2015:4 6§).  

 

Enligt polismyndighetens strategi jobbar de strategiskt för att skapa goda 

förutsättningar för att bedriva ett gott ledarskap. Det ska till exempel vara 

möjligt att kombinera ledarskap och familjeliv, inte minst utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv (Polismyndighetens arbetsmiljöstrategi, 2016). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Forskning som Vinberg & Landstad (2013) gjort visar att organisationer inom 

den offentliga sektorn brottas med hög sjukfrånvaro och försämrade 

psykosociala arbetsvillkor, särskilt bland kvinnliga ledare och medarbetare.  

Förklaringar till det var bland annat förändringar i organisationerna och 

förändrade roller för de anställda. Förändringar som dessa kan bidra till 

försämrad fysisk och psykisk hälsa, ökad stress och sjukfrånvaro hos såväl 

ledare som medarbetare. Det påvisades även att det var stora skillnader i 

arbetssituationer för ledarna. De ledare som trivdes hade högt välbefinnande 

och upplevde att de gjorde ett bra arbete. Andra ledare hade sömnproblem, 

kände olust att gå till arbetet och ville upphöra som ledare (ibid.). 

 

En studie som genomfördes i fyra olika stadsdelar i Göteborg visade att 

ledarna från en av stadsdelarna upplevde att organisatoriska förändringar stred 

mot en hälsofrämjande utveckling och att det var svårt att genomföra 

hälsofrämjande insatser på grund av bristande stöd bland annat från andra 

ledare (Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2010). 

 

Enligt Kingshott (2009) måste de kvinnor som jobbar inom polisen i en 

mansdominerad organisatorisk kultur stå ut med rasism. Denna studie visar 

också att det finns en underrepresentation av kvinnor i polisen och att kulturen 

inom polisen har tillåtit kvinnoförtryck. Poliskulturen är i allmänhet byggd på 

macho-organisatoriska normer. Vidare menar Kingshott att det finns två 

viktiga faktorer som möjliggör ett gott ledarskap. För det första är det 



 

 

10 
 

utvecklig av polisutbildningar som inte använder en militaristisk grund. 

Denna faktor ska enlig Kingshott utveckla utbildningar som inte ignorerar 

polisens komplexitet och att det inkluderas olika aspekter från olika 

ledarskapsmodeller. Ledarskap ska vara en förebild för lojalitet, integritet, 

mod och kompetens. För det andra är det viktigt att det sker förändringar 

inom poliskulturen som leder till att det blir en effektiv polisledning. I 

framtiden kommer det att finnas fler kvinnliga ledare inom polisen. Då 

återstår frågan om den maskulina normen som är kopplad till ledarskap 

accepteras (ibid.). 

Silvestri (2007) visar i sin studie att de kvinnliga ledarna som blev intervjuade 

upplevde oro över förhållande mellan makt, kamrater och underordnade. De 

upplevde svårigheter med att tillämpa demokratiska principer i polisarbetet 

utan att äventyra strukturen och hierarkin som finns inom organisationen. 

Bland annat upplevde dessa kvinnor att de uppfattades som ”svaga och 

mjuka” när de försökte uppmuntra medarbetarnas deltagande.  

I en studie som genomfördes i åtta kommuner i Sverige fann Eriksson, 

Axelsson och Axelsson (2010) att de intervjuade definierade hälsofrämjande 

ledarskap som en ledare som stödjer och initierar aktiviteter för att främja 

hälsa och arbetsnöjdhet hos de anställda. Några av ledarna som blev 

intervjuade hade en oklar definition av begreppet, medan de ledare som 

jobbade mer aktivt med ledarskapsutveckling hade en tydlig beskrivning av 

hälsofrämjande ledarskap. I samma studie kom det fram att 

organisationskulturen var både ett hinder och en möjlighet för det 

hälsofrämjande ledarskapet. Kulturer som stödjer utvecklingen hade en 

positivare syn på ett bra hälsofrämjande ledarskap än de organisationskulturer 

som hade svårigheter med förändringar. Organisatoriska förändringar var en 

negativ aspekt som påverkade det hälsofrämjande ledarskapet (ibid.). 
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3. Problemformulering 

Ledaren fungerar som en länk mellan ledningen och de anställda. För 

organisationer är det viktigt med ett väl fungerande ledarskap som möjliggör 

de olika mål som organisationen har. Idag är det fortfarande fler män än 

kvinnor som sitter i ledarpositioner.  Kvinnliga ledare möter olika utmaningar, 

i synnerhet när de befinner sig på arbetsplatser där de flesta ledare är manliga. 

Därför finner jag att det är viktigt att belysa kvinnors upplevelse i sin ledarroll 

och de förutsättningar som de har för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.  

 

4. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att belysa upplevelsen av att vara kvinna 

och ledare på en arbetsplats där majoriteten av ledarna är manliga och 

undersöka vilka förutsättningar som de upplever finns för att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap.  

  

5. Metod  

Det valdes en kvalitativ ansats som passade för problemformuleringen. Den 

kvalitativa metoden karakteriseras av att data samlas in i form av ord 

(Jacobsen, 2002). Denna metod är lämpligast för just denna studie eftersom 

innehållet är subjektiva upplevelser, vilket gör att fokus ligger på att med ord 

beskriva en viss social företeelse, process eller då forskaren försöker att få en 

förståelse av en respondents unika erfarenheter eller synsätt (Ruane, 2006).  

Samtliga intervjuer spelades in digitalt. Intervjuerna tog i genomsnitt 35 

minuter vardera att genomföra. Studien använde sig av semistrukturerade 

intervjuer. Fördelen med denna intervjuform är att intervjupersonerna får stor 

frihet att utforma sina egna personliga svar - samtidigt som intervjuaren kan 

styra det specifika tema som ska beröras (Bryman, 2011). 

För denna undersökning användes en egenformulerad intervjuguide (bilaga 2). 
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5.1 Urval  

Respondenterna i undersökningen identifierades med hjälp av HR-

avdelningen hos Polisen. Det skickades ett inbjudningsbrev om vad studien 

handlade om (bilaga 1). Efter att respondenterna bekräftade sin medverkanden 

via mail förslogs tid där intervjun skulle kunna äga rum. Denna studie bestod 

av fyra telefonintervjuer.  

 

5.2 Datainsamling  

Data samlades in genom semistrukturera intervjuer under april och maj månad 

2017. På grund av det geografiska avståndet mellan intervjupersonen och 

deltagarna var det inte möjligt att genomföra intervjuerna på plats. Därför 

valdes en fungerande teknik som bestod av en applikation (TapeACall) i 

mobiltelefonen som gjorde det möjligt att spela in samtliga telefonintervjuer. 

Det lades stor möda på ett aktivt lyssnande under varje intervju.   

 

5.3 Dataanalys 

Innehållsanalys är ett vanligt tillvägagångssätt när det gäller kvalitativa 

analyser av dokument och den ingriper de bakomliggande teman i det material 

som analyseras (Bryman, 2011). Transkriberingen ägde rum efter att varje 

intervju hade genomförts. Dataanalysen utgick från tre viktiga aspekter som 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver för analysen av kvalitativt material: 

sortera, reducera och argumentera. Med dessa tre aspekter menas att det 

skapas ordning genom att sortera. Reducera skapar koncentration och skärpa 

genom att välja det material som har betydelse för studiens innehåll och syfte. 

Genom att argumentera menas att det kan skapas självständighet i förhållande 

till auktoriteter på området, det vill säga närmare bestämt de tidigare studier 

eller teorier som man refererar till (ibid.).  

  

För att underlätta sorteringen sammanställdes varje fråga var för sig med 

svaren från de fyra deltagarna. På så sätt blev det ett bredare insyn på vad 
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varje respondent hade svarat på respektive fråga. Därefter skapades ”teman”. 

Sedan valdes material som var av betydelse för studien och syftet. 

  

5.4 Etiska perspektiv  

Studien utgick från de fyra grundläggande etiska principerna som finns 

beskrivna i (Bryman, 2011). Det vill säga informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades de berörda personerna om 

undersökningens syfte och vilka moment som skulle komma att ingå. De fick 

även information om att det hela var helt frivilligt och att de hade rättighet att 

avbryta intervjun när/om de ville göra det. Alla personliga uppgifter i 

undersökningen behandlades med största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter kodades om och har förvarats så att inga obehöriga kan ta del 

av dem. Insamlat material användes endast för denna forsknings ändamål. 

Deltagarna var informerade genom ett inbjudningsbrev (bilaga 1) om vad som 

var syftet med undersökningen. Det poängterades vidare i informationsbrevet 

att alla personliga uppgifter och inspelningar som eventuell ägt rum kommer 

att förstöras efter att studien presenterats.  

 

6. Resultat   

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att vara kvinna och ledare på 

en arbetsplats där majoriteten av ledarna är män samt att undersöka vilka 

förutsättningar de upplever att de har för att bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap. I denna undersökning framkom det fem olika teman och åtta 

subteman (tabell 1). Vidare redovisas exempel på hur den kvalitativa 

innehållsanalysen genomfördes (bilaga 3).  För övrig redovisas de anekdoter 

som respondenter delade med sig av. Det positiva med att ha med anekdoter 

är att de ger en klarade bild av de intervjuades upplevelse kring deras 

ledarskap inom polisen. 
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               Tabell 1: Tema & subtema 

Tema 
 

Subtema 

Ledarskap Utmaningar, reflektioner 

Förutsättningar Resurser, kunskap 

Inflytande Stöd 

Likvärdighet 

 

Respekt, pålitlighet 

Hälsofrämjande arbete Hälsofrämjande ledarskap 

 

 

6.1 Ledarskap 

När det handlar om ledarskap upplevde de som jobbat en längre tid inom 

organisationen att det skett stora förändringar i ledarskapsrollen och att denna 

roll upplevs som mer positiv nu. Det beskrevs vidare att kvinnliga och 

manliga ledare inte umgås i vissa sammanhang.  

 

Ledarskapet upplevdes vid vissa tillfällen som lätt, medan det uppfattades 

som svårt i andra tillfällen. Det handlar för deltagarna om att ”lära sig 

spelreglerna” för att få fram budskapet. Vid de tillfällen som ledarskapsrollen 

upplevdes svårare var det på grund av att det inom polisväsendet finns en 

”bastukultur” där männen träffas under sociala former – där det i dessa 

sammanhang kan ventileras tankar och funderingar som rör arbetet. Det är 

inte ovanligt att det vid dessa sammanhang fattas mindre eller större beslut. 

Eftersom kvinnorna inte närvarar vid just dessa sammankomster, får de ingen 

inblick i vad som har sagts och vilka beslut som tagits. Det gör att kvinnorna 

känner sig åsidosatta. 

 

”Männen har sin egen ”kultur” där man sitter i bastun till exempel och tar 

beslut. Där är inte jag med”. P3 
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En ledare som tidigare har jobbat i södra Sverige upplevde att könsrollerna 

var tydligare i norra Sverige. Det upplevdes i vissa fall att det var svårare att 

vara kvinnlig ledare snarare på grund av just de andra kvinnliga 

medarbetarna, än männen i sig. Ledaren uttryckte att detta kan bero på att det 

inom polismyndigheten är inte många kvinnor som sitter i ledarpositioner. För 

de kvinnliga medarbetarna är det möjligtvis så att de vill hålla kvar vid den 

invanda patriarkala strukturen. 

 

Utmaningar. 

De intervjuade hade olika åsikter när det handlade om utmaningar i 

arbetssituationen. Det nämndes att en av de största utmaningarna var 

könsrollerna i kulturen och att lära sig spelreglerna när det gällde exempelvis 

att få sin vilja igenom. Det nämndes också att det gällde att faktiskt vilja vara 

en ”kvinnlig ledare”, stå upp för det, utmana sig själv och inte minst våga stå 

kvar i positionen som kvinnliga ledare. Den lättare vägen skulle kunna tänkas 

vara att enbart låta sig ”flyta med” i den invanda mönstren.  

Uppmuntran var också en faktor som nämndes. Att ha chefspersoner som 

backar upp och är uppmuntrande eftersom kvinnor generellt sätt har större 

behov av det, anser en av ledarna. Det beskrev också att de olika utmaningar 

som dessa ledare möter inte alltid var könsrelaterade. Det kunde vara olika 

tjänster eller arbetsuppgifter som de inte tidigare hade haft och därför är 

ovana vid just dessa. 

 

”Chefer och andra personer som backat upp, uppmuntrat och pushat framåt. 

Utan att ha några större belägg för mitt påstående så tror jag att kvinnor 

behöver det i större utsträckning än män” P 2. 

 

 

Reflektion 

Bland de ledare som blev intervjuade framkom det att vissa dagligen 

reflekterar över arbetsplatsen medan andra inte gör det alls. De ledare som 

dagligen reflekterade över detta angav att de reflektera främst över sitt 

ledarskap och strukturen på arbetsplatsen. Reflektionen handlade också om 

hur ledarna borde bemöta sina medarbetare. Likaså om strategier som de 
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själva skapat för att få sin vilja igenom. De reflekterade också över den 

bekräftelse som männen gav varandra under till exempel ett jobbmöte. Andra 

ledare reflekterade överhuvudtaget inte över arbetsplatsen som de befann sig 

på.  

 

”I den tanken ingår också att fundera lite på strukturen på arbetsplatsen, 

vilka män är det jag ska möta idag? Hur ska jag bemöta dem? För att få min 

vilja igenom så spelar flera saker in. Jag tänker på alltifrån hur jag klär mig 

till vad jag ska säga” P 3. 

 

-Nej, det är inget som jag tänker på. Ibland kan det vara så att jag känner: 

Oj, idag är det bara jag som sitter här bland 15 män”. P 1 

 

6.2 Förutsättningar 

Ledarna upplevde att de hade bra förutsättningar för att jobba hälsofrämjande 

och att bedriva en hälsofrämjande ledarskap. Det lyftes fram att de hade 

möjlighet att få stöd av företagshälsovården, skyddskommittén och 

skyddsombud. Ledarna upplevde däremot att de vid vissa tillfällen inte hade 

tillräcklig tid för olika hälsofrämjande aktiviteter. Vid andra tillfällen var tid 

inte en problematiks faktor. I stället nämndes den ekonomiska delen för att 

genomföra olika aktiviteter som en begränsning. Frihet och självbestämmande 

var också några faktorer som nämndes som bra förutsättningar. Detta eftersom 

ledarna har möjligheten att ”flytta” resurserna och/eller arbetsuppgifterna om 

någon av medarbetarna behöver det för att kunna utföra jobbet under så pass 

säkra former som det bara är möjligt. 

”Jag tycker att jag har bra förutsättningar. Jag får inte så mycket pengar 

tilldelade för den biten. Däremot får jag mycket tid som kan också ge mina 

medarbetare till hälsofrämjande aktiviteter”. P 3. 

 

Resurser                                                                                                   

När det handlade om resurser framkom det att ledarna upplevde att 

arbetsmiljö och ledarskapsutbildning var en bra resurs för att kunna jobba 

hälsofrämjande. De upplevde generellt att det fanns mycket information och 

personal tillhands som de kunde vända sig till vid frågor och funderingar. 
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Tiden framkom även här som en hindrande faktor när det gällde att jobba 

hälsofrämjande. Likaså var det med den ekonomiska biten. Ledarna upplevde 

i vissa fall att det var svårt att få tilldelade pengar till hälsofrämjande åtgärder. 

Samtliga ledare ansåg att den begränsade tiden var en besvärande faktor. Det 

var svårt att ta sig tid för olika aktiviteter - speciellt när det är hög 

arbetsbelastning och det inte funnits möjlighet att göra något annat än att göra 

det allra nödvändigaste. 

”Det är bara det att man ska ta sig den tiden.  Man måste ibland våga bryta 

mitt i vardagen, för det är lätt hänt att man bara jobbar och jobbar”. P 2. 

 

”Men jag har märkt att det är jättesvårt att få loss pengar till hälsofrämjande 

åtgärder”. P 4 

 

Kunskap                                                                                         

Kvinnorna upplevde att de besitter tillräcklig kunskap för att jobba 

hälsofrämjande. För att de ska kunna hålla sig uppdaterade med nya regler 

och metoder får de gå olika former av utbildningar. Det nämndes kurser i 

krishantering, kurser i ledarskap samt kris- och stödhantering. Det lyftes fram 

att de nämnda kurserna har stärkts deras kompetens när det gäller 

arbetsmiljöfrågor och hälsofrämjande ledarskap. Ledarna beskrev kurserna 

ifråga som betydelsefulla. 

 

”Jag har också tidigare fått utbildning i det ”direkta ledarskapet”. Sedan 

fick det mycket bra hjälp att få på vår intranätssida. Där finns det mycket 

stöd. Jag kan också vända mig till konsulter” P 1. 

 

”Jag tycker att jag har tillräcklig kunskap. Var tredje år kommer det nya 

teorier och modeller för det här. Var tredje år går vi på olika 

arbetsmiljöutbildningar”. P 4. 

 

6.3 Inflytande 

Ledarna upplevde att de hade tillräckligt med inflytande i sin roll och i frågor 

som rörde arbetsmiljön. I de fall där de inte kunde påverka eller fatta beslut 
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kunde de vända sig till sin närmaste chef som ofta bemötte dem med en 

positiv inställning. Om de saknade befogenhet för att fatta olika beslut som 

rörde arbetsmiljö upplevde de stor frihet att ta upp detta med sina närmaste 

chefer.  

”Och om jag inte har befogenheter att utföra en viss åtgärd så kan jag gå till 

min närmaste chef ” P 1 

 

Stöd                                                                                                            

Ledarna upplevde att de hade bra stöd från ledningen. De som jobbat en 

längre tid upplevde att det förr om åren dels fanns ett större motstånd, dels fler 

fördomar. Med tiden har det dock skett stora positiva förändringar. I nutid 

finns det nästan inget motstånd alls. I de fall det finns motstånd tror ledarna 

att mer handlar om individnivå och inte något organisatoriskt. 

”Ja, det tycker jag. Inte förr, men nu. Det var mycket motstånd och fördomar. 

Nu, tio år senare, så är det naturligt. Jag möter då inget motstånd 

någonstans” P 3. 

 

6.4 Likvärdighet 

Polisen är en stor arbetsplats där det finns olika sorters arbetsuppgifter. 

Samtliga kvinnor som blev intervjuade satt i en ledarrollposition men hade 

olika områden som de ansvarade för samt olika arbetsuppgifter. Det 

gemensamma för alla ledare var att de hade likvärdiga arbetsuppgifter som 

sina manliga kollegor. Däremot kunde ledarna inte påstå att de hade exakt 

samma arbetsuppgifter eftersom det finns många typer av uppgifter i 

organisationen. Arbetsuppgifterna var dock likvärdiga i form, status och 

värde. Oavsett vilken verksamhetsgren ledarna jobbade inom, upplevde de att 

de hade samma utmaningar. Ledarna kunde inte påstå att de såg några 

skillnader mellan arbetsuppgifter i de andra arbetsgrupperna. Däremot 

uttrycker de att de hade olika sätt att leda på och olika sätt att lösa problem 

och liknande.  

”Ja, vi har likvärdiga arbetsuppgifter. Däremot har vi inte samma sätt att 

leda på, men det är en annan fråga. vi har olika saker att lösa saker på” P 3 
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Respekt                                                                                                              

När det handlar om respekt upplevde ledarna begreppet på olika sätt. 

Vanligtvis tyckte ledarna att de var respekterade precis på samma sätt som 

sina manliga kollegor. Det kom dock fram två viktiga aspekter som de 

förknippade med respekt. För det första var det löneaspekten. En av de 

intervjuade ifrågasatte det faktum att de manliga cheferna i regel hade en 

högre lön – trots att de kvinnliga ledarna många gånger hade en mer gedigen 

utbildning samt en betydligt längre yrkeserfarenhet.  

”Tittar man på lönen så är det inte så! Det är helt bisarrt, 2017. Av de fyra i 

Nord som gjort precis samma saker så var det mannen som tjänade mest, 

trots att det är han som hade mindre erfarenhet och mindre utbildning” P 4. 

 

För det andra menade en ledare att respekt handlade om pålitlighet. Till 

skillnad från sina manliga kollegor i samma rollposition upplevde ledaren att 

den på ett påtagligare sätt behövde motivera sina beslut. Det blev ofta fler 

diskussioner och ifrågasättanden bland de underordnade när ett kvinnligt befäl 

fattade ett beslut än när ett befäl av manligt kön fattade ett beslut. Beslut från 

en manlig ledare fick större acceptans.  

”Jag måste förklara mig, förtydliga mig och försvara mitt beslut. Medan ett 

beslut från en man tas emot med större acceptans. Det är en svår fråga att 

svara på, men den är väldigt viktig. Jag skulle önska att jag slapp förklara 

mina beslut så ofta som jag faktiskt måste göra” P 3 

 

Pålitlighet                                                                                                               

När det handlade om hur pass pålitliga de uppfattades vara av de anställda, 

tyckte ledarna att kön var oviktigt i frågan. Det vanligaste är att de anställda 

vänder sig till sin närmaste chef - oavsett om det är en man eller en kvinna. 

Det är mer naturligt att medarbetarna går till sin respektive chef när de har 

funderingar och/eller problem. Ibland upplevde ledarna att det förekom att de 

kvinnliga medarbetarna medvetet kontaktar dem, men ledarna framhöll 

samtidigt att de inte kunde avgöra om det berodde på att ledarna i sig är 

kvinnor eller för att de är villigare att lyssna/har andra egenskaper än de 

manliga ledarna.  
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”Det är svårt att säga. Man går ju oftast till sin närmaste chef när man har 

problem. Om gruppen består av män och kvinnor så tror jag att man vänder 

sig till sin närmaste chef, oavsett om chefen är man eller kvinna” P 2 

 

6.5 Hälsofrämjande arbete  

De kvinnliga ledare har möjligheten att använda sig av den personal i 

polisverksamheten som har stor kunskap om hälsofrämjande arbete. Det 

finns bland annat en HR-avdelning. Ledarna tyckte att polismyndigheten i 

stort har resurser för att bedriva ett hälsofrämjande arbete. 

Det upplevdes att polismyndigheten har lagt mycket tid på 

rehabiliteringsfrågor. Ledarna menar att det borde vara klokare att lägga 

mer tid och fokus på faktorer som främjar hälsan. 

 

”Men om vi nu i stället fokuserar på frihetsfrågor och arbetsmiljö – alltså 

innan man blir sjuk – så är det mycket klokare”. P 4. 

 

Hälsofrämjande ledarskap 

Det hälsofrämjande ledarskapet fokuseras på att bevara och utveckla de 

faktorer som bidrar till arbetsglädje, välbefinnande och hälsa på 

arbetsplatsen - det vill säga friskfaktorer. Den gemensamma upplevelsen 

bland ledarna var att de ansåg att de i stort sett hade verktyg för att bedriva 

ett hälsofrämjande ledarskap. De upplevde att de hade kunskap och 

inflytande och kände att de var säkra i sina roller för att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap. Vid tveksamheter eller brist på befogenhet 

visste de när och till vem de skulle vända sig vid för att få hjälp och klarhet 

i olika frågor. Däremot var det svårt för ledarna att få ekonomiska stöd för 

hälsofrämjande åtgärder. 

 

6.6 Anekdoter  

Syftet med att redovisa de anekdoter som intervjupersoner delade med sig 

av är att ge en bredare bild av hur kvinnorna upplever olika situationer. I 

den första anekdoten beskrivs det hur manliga anställda ifrågasätter 

ledarens nya sätt att börja arbetsdagen. Manliga underordnade hade svårt 
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att acceptera det nya arbetssättet. Först efter några månader blev 

förändringen accepterad och de anställda tyckte då att det nya sättet att 

börja arbetsdagen faktiskt var bra. 

 

När jag kom hit till den här gruppen och blev gruppchef här, så insåg jag en 

sak. Det har med morgonsittning att göra. Halv nio varje morgon så träffas vi 

på mitt rum. Där gör vi en backspegel på vad vi jobbade med igår. Sedan 

tittar vi på vad vi ska jobba med idag. Sedan passar jag också på att 

informera om sådant som kommit till min kännedom det senaste dygnet. 

Tjejerna var med på det här direkt. De tyckte att det var extremt bra. De 

ifrågasatte inte det förslaget alls. Men killarna gjorde det och tyckte att det 

var onödigt. De tyckte att allt var bra som det var och ifrågasatte varför 

något skulle förändras, de undrade vad det var för mening med att förändra 

något. Men nu – så här sex månader senare – så tror killarna att det är dem 

som kom på att vi skulle ha de här morgonsittningarna. Det är också dem som 

är mest angelägna om att vi ska ha sittningarna! Från början var de emot det. 

Under tiden som gått har de fått för sig att det nog ändå faktiskt var de som 

kom på den geniala idén att ha en sittning, och nu är det dem som är mest f-ö-

r det. De tycker att jag är en ”utmärkt chef” som låtit dem komma på att de 

ska ha sittningar. P 3 

 

Den andra anekdoten handlar om prestationen. Ledaren upplevde att 

kvinnliga underordnade utförde större arbetsprestation än de egentligen 

behövde göra. Möjligtvis var detta ett behov att som kvinna bevisa att 

kvinnorna kan utföra ett bra jobb och vara lika duktiga på sitt arbete. I 

dessa fall beskriver ledaren att det är viktigt att få medarbetarna att förstå 

att det inte är nödvändigt att jobba mer än man egentlige orkar/behöver, att 

det räcker att göra sina arbetsuppgifter och inte försöka bevisa att man inte 

är dåligt på sina arbetsuppgifter.  

 

”En sak som jag tänkt på när jag var ny som chef här var att jag såg att 

tjejerna som jobbade utförde arbetet till 150 procent. Detta när de i själva 

verket hade räckt med 100 procent. Ingen vill visa sig dålig. Jag försöker 

säga till mina tjejer som jobbar här: Det räcker att du jobbar 100 procent”.  

P 4 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

Inledningsvis var tanken att genomföra intervjuer på plats.  På grund av 

geografiskt avstånd, tid och ekonomiska aspekt var det inte möjligt att 

genomföra intervjuerna på det sättet. Medveten om denna begränsning, 
valdes i stället telefonintervjuer. Det lades stor fokus på ett aktivt 

lyssnande och en väl fungerande teknik som gjorde det möjligt att spela in 

samtliga intervjuer.  

 

När det gäller urval fanns det inte möjligt att välja vilka deltagare som 

skulle ingår i undersökningen eftersom dessa blev tillfrågad av HR- 

avdelningen.  

 

Det vore önskvärt att ha med ett större antal deltagare i undersökning. Å 

andra sidan var de intervjuade personerna – fyra till antalet – väl 

motiverade att medverka och att tillföra sina åsikter och funderingar i 

ämnet.  

 

En kvantitativ ansats hade kunnat användas för denna undersökning. Då 

hade studien nått ut till fler antal deltagare. Det undersökningssättet hade 

dock troligtvis inte speglat några djupare upplevelser – som den här valda 

metoden gjorde. Därför anses en kvalitativ ansats för denna studie som en 

lämplig metod eftersom syftet var att fånga kvinnornas upplevelse kring 

deras ledarskap och förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap. Med den här metoden har utrymme getts för att beskriva 

deltagarnas tankar, upplevelser och konkreta situationer i deras ledarroller 

inom polisorganisationen. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Ett av de prioriterade områdena inom polisens arbetsmiljöstrategi är ledarskap 

och organisatorisk arbetsmiljö. I detta tydliggörs att ledarskap handlar om att 
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stödja, utveckla och motivera medarbetarna i deras arbete (Polismyndighetens 

arbetsmiljöstrategi, 2016). Hälsofrämjande arbete lägger fokus på att utveckla 

de faktorer som bidrar till arbetsglädje, välbefinnande och hälsa på 

arbetsplatsen, det vill säga friskfaktorer. Polismyndighetens 

arbetsmiljöstrategi lägger därför större vikt vid främjande faktorer och mindre 

vikt på risker. Strategin lägger dessutom stor vikt vid den sociala och 

organisatoriska hälsan där människor i kontaktyrken är särskilt berörda 

(Polismyndighetens arbetsmiljöstrategi, 2016). Detta överensstämmer inte 

helt med ledarnas upplevelser. De anser att det finns ett begränsat fokus på 

hälsofrämjande insatser inom organisationen. Åtgärder vidtas när problemet 

redan har uppkommit. Ledarna anser att resurserna borde läggas lika mycket 

på hälsofrämjande arbete som det gör på förebyggande insatser.  

Kvinnorna upplevde att ledarskapets förutsättningar är goda. I 

Polismyndighetens egen arbetsmiljöstrategi uppgavs att det ska till exempel 

vara möjligt att kombinera ledarskap och familjeliv, inte minst utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv (Polismyndighetens arbetsmiljöstrategi, 2016). Detta 

stödjer resultatet från denna undersökning där ledarna upplevde att de trots 

tidsbrist och lite pengar hade vissa förutsättningar för att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap. De beskrivna faktorer som försvårade det 

hälsofrämjande ledarskapet var framför allt tid och tilldelning av ekonomiska 

resurser.  

Eagly och Karau (2002) hävdar att de finns två olika former av fördomar när 

det gäller kvinnor i ledande positioner. För det första handlar det om att män 

uppfattas som mer potentiella/lämpliga ledare än kvinnor. För det andra 

utvärderas ledarrollsbeteendet mindre gynnsamt när de antas från en kvinna. 

Det vill säga: ledarens beteende anses mindre positivt och accepteras i mindre 

utsträckning om det kommer från en kvinnlig ledare. Detta får som 

konsekvens att kvinnorna har det svårare att bli ledare och uppnå framgång i 

ledarrollen.  

 

De olika svårigheter som kvinnor möter när det gäller att uppnå höga 

positioner inom poliskåren är bland annat relaterade till en traditionell manlig 
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karriärmodell som förhindrar möjligheten för kvinnorna att nå ledande 

positioner (Österlind & Haake, 2010). De ledare som deltog i denna studie 

och som hade jobbat inom polisen en längre period upplevde att 

polisorganisationen de senaste åren genomgått stora förändringar. Förr 

upplevde ledarna större motstånd och fler fördomar.  

 

Kvinnor som jobbar inom polisen i en mansdominerad organisatorisk kultur 

möter rasism och könsbestämda polisstrategier (Kingshott, 2009). I denna 

studie framkom det dock inte att ledarna upplevde någon form av rasism. 

Däremot framom det två olika förhållanden som ledarna upplevde som 

missgynnade. För det första fanns det en löneskillnad mellan manliga och 

kvinnliga ledare – trots att de befann sig i samma position och hade samma 

kompetens. Manliga ledare hade högre lön än de kvinnliga kollegorna. För det 

andra behövde kvinnliga ledare i större utsträckning motivera och försvara 

sina beslut. De förslag och beslut som manliga ledaren tar får större acceptans 

och ifrågasätts i mindre grad.  

Ledarna upplevde att tid var en faktor som påverkade möjligheten att 

bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Tiden var även en faktor som visade 

sig i studien av Vinberg & Landstad (2013). Ledare i offentlig sektor 

upplevde frustation över att ha för lite tid till att genomföra hälsofrämjande 

insatser på arbetsplatsen. Samma studie visar också att hög 

arbetsbelastning hindrade utförande av fysisk aktivitet på/ eller utanför 

arbetet. Detta överstämde med denna studie som visar att de kvinnliga 

ledarna upplevde att hade svårt att ta sig tid till olika aktiviteter när det 

rådde hög arbetsbelastning. 

 

Rabe-Hemps (2009) fann i sin studie av 38 kvinnliga poliser att de 

upplevde att de var bättre än sina manliga kollegor när det gällde att 

hantera andra kvinnor och barn, eller/och kränkande situationer. När det 

gällde likvärdiga förhållanden upplevde ledarna i denna undersökning att 

det i princip inte var någon större skillnad mellan kvinnornas och männens 

arbetsuppgifter. Det var svårt att jämföra om alla ledare hade exakt samma 
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arbetsuppgifter eftersom ledarskapet inom polisen utförs på väldigt många 

områden, men upplevelsen var att kvinnorna hade samma utmaningar samt 

att de hade lika mycket ansvar som sina manliga kollegor. Det förekom 

inte att de i vissa arbetsuppgifter själva upplevde att de var bättre än sina 

manliga kollegor, eller om de hade bättre egenskaper än sina manliga 

kollegor. 

 

Vinberg & Landstad (2013) fann att brist på ekonomi påverkade 

möjligheten att jobba med hälsofrämjande insatser. Detta stödjer resultaten 

i föreliggande studie där det framkom att ekonomi också var en faktor som 

ledarna upplevde som ett hinder för att jobba hälsofrämjande. Ledarna 

upplevde i vissa tillfällen att det var svårt att få pengar till just 

hälsofrämjande åtgärder.  

 

När det gäller stöd upplevde de kvinnliga ledarna att de hade bra stöd i sina 

ledarroller. Stöd var däremot en brist i Vinberg & Landstads (2013) 

undersökning. För dessa ledare var stöd bland annat kopplat till 

utbildningsinsatser, kontinuitet, återkoppling från medarbetare och 

överordnade. 
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8. Konklusion 

Tidigare forskning visar att polismyndigheten tidigare har varit en 

organisation som präglats av manligt ledarskap. Kvinnorna är 

underrepresenterad på ledarskapsnivå och möter olika motgångar när det 

gäller att uppnå högre positioner inom polisens organisation. Dessa 

motgångar är relaterade till en traditionell manlig ledarskapsmodell som 

förhindrar möjligheten för kvinnor att nå högre ledande positioner.  

 

Trots att polisorganisationen har utvecklats och genomgått stora 

förändringar de senaste åren upplever deltagarna i denna studien att det 

finns faktorer som de måste kämpa mot. Dessa rör främst svårigheter med 

att få sin vilja igenom eftersom de på ett mer tydligt och övertygande sätt 

behöver försvara och motivera sina beslut. Det finns en ”manskultur” som 

gör att kvinnorna inte alltid få medverka i denna ”kultur”.  

 

När det gäller möjligheten att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap har 

ledarna i denna undersökning bra förutsättningar. Ekonomi och tid är dock 

faktorer som gör svårare att jobba hälsofrämjande men det innebär inte att 

detta är avgörande faktorer. Trots bristen på tid och begränsad ekonomi har 

ledarna en positiv inställning, kunskap och stöd för att bedriva ett 

hälsofrämjande ledaskap där de upplever att de har tillräckligt inflytande, 

verktyg, och ett positiv bemötande från kollegor och andra ledare. 

 

Ledarskapsforskarna hävdar att ledaren är väsentlig för organisationen och 

att det behövs mer kunskap kring detta. Det behövs mer forskning som 

utvecklar teorier. Det behövs också olika ledarskaps- och hälsofrämjande 

program som ökar kompetenser och kunskap som möjliggör för 

organisationer att hantera det dagliga hälsoarbetet för att säkerställa de 

anställdas välmående. Detta kan inte uppnås enbart genom hälsofrämjande 

insatser. Det krävs även investeringar i ett hälsofrämjande 

ledarskapssynsätt där fokus ligger på det salutogena perspektivet som har 

som utgångspunkt att sträva efter ett preventivt hälsoarbete.  



 

 

27 
 

9. Referenslista 

 

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stockholm: 

Arbetsmiljöverkets författningssamling. (Hämtad 2017-08-01). 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (red). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 

2.uppl. Stockholm Liber. 

 

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & 

Torbiörn, I. (2012). Arbets- & organisationspsykologi. Stockholm: Natur 

& kultur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: 

Liber. 

 

Eagly, A. H. & Karau, S. J. (2002). American Psychological Association, 

Inc. Vol. 109, No 3, 573–598. Role Congruity Theory of Prejudice Toward 

Female Leaders. DOI: 10.1037//0033-295X.109.3.573. (Hämtad 2017-08-

08). 

 

Eriksson, A., Axelsson, R. & Axelsson, S. B. (2010). Nordic School of 

Public Health. Vol. 40, No 1, 75-84. Health promoting leadership – 

Different views of the concept. DOI: 10.3233/WOR-2011-1208. (Hämtad 

2017-08-02). 

 

Eriksson, A., Axelsson, R. & Axelsson, S. B. (2010). Nordic School of 

Public Health. Vol. 110, No 2, 109-125. Development of health promoting 

leadership – experiences of a training programme. 

DOI:10.1108/09654281011022441. (Hämtad 2017-08-03). 

 

Hopkins, M., O’Neil, D., Passarelli, A. & Bilimoria, D. (2009). Consulting 

Psychology Journal: Practice and Research. Vol. 60, No. 4, 348–36. 

Women's leadership development strategis practices for women and 

organizations. 1065-9293/08 DOI: 10,1037/a0014093. (Hämtad 2017-03-

16). 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? - om metodval i 

företagsekonomiska och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kingshott, Brian F. (2009). Criminal Justice Studies: A Critical Journal of 

Crime, Law & Society. Women in policing: Changing the organizational 

culture by adopting a feminist perspective on leadership. DOI: 

10.1080/14786010902796481. (Hämtad 2017-07-31). 

 

Milner, K., Greyling, M., Goetzel, R., Da Salva, R., Kolbe-Alexander, T., 

Patel, D., Nossel, C. & Beckowski, M. (2013). Department of Psychology, 

University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. Vol. 30, No. 3, 



 

 

28 
 

514-522. The relationship between leadership support, workplace health 

promotion and employee wellbeing in South Africa. DOI: https://doi-

org.proxybib.miun.se/10.1093/heapro/dat064. (Hämtad 2017-08-03). 
 

Polisen. (2016). Polismyndighetens arbetsmiljöstrategi PM 2016:31 

saknr.742. Hämtad 2017-04-24, från 

https://drive.google.com/file/d/0B9tjKetfRluhSGNhbUxidDl5Q1hoWTJQ

dTRSZHo0WHU3V3N3/view 

 

Rabe-Hemp, C. E. (2009). Feminist Criminology. SAGE Publications. Vol. 

4, No.2, 114-129. POLICEwomen or PoliceWOMEN? Doing Gender and 

Police Work. (Hämtad 2017-08-01). 

 

Ruane, J. M. (2006). A och O i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sandmark, H. (red). (2011). Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Silvestri, M. (2007). Policing and Society. ‘‘Doing’’ Police Leadership: 

Enter the ‘‘New Smart Macho’’. DOI: 10.1080/10439460601124130. 

(Hämtad 2017-08-01). 

 

Statistiska Centralbyrån (2016). På tal om kvinnor och män Lathund om 

jämställdhet 2016 (Hämtad 2017-03-15). 

 

Tangen, H. & Conrad, C. (2009) Skapa och bygga hälsa på arbetsplatsen. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Vinberg, S. & Landstad, B. (2013) Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en 

glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande 

insatser. Socialmedicinsk tidskrift Vol 90, Nr 6 (Hämtad 2017-04-03). 

 

Österlind, M. & Haake, U. (2010). Advancing Women in Leadership 

Journal: College of Education, Sam Houston State University. Vol. 30, No. 

16. The Leadership Discourse Amongst Female Police Leaders in Sweden.  

(Hämtad 2017-08-01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1093/heapro/dat064
https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1093/heapro/dat064
https://drive.google.com/file/d/0B9tjKetfRluhSGNhbUxidDl5Q1hoWTJQdTRSZHo0WHU3V3N3/view
https://drive.google.com/file/d/0B9tjKetfRluhSGNhbUxidDl5Q1hoWTJQdTRSZHo0WHU3V3N3/view
https://drive.google.com/file/d/0B9tjKetfRluhSGNhbUxidDl5Q1hoWTJQdTRSZHo0WHU3V3N3/view
https://drive.google.com/file/d/0B9tjKetfRluhSGNhbUxidDl5Q1hoWTJQdTRSZHo0WHU3V3N3/view


 

 

29 
 

Bilaga 1. Informationsbrevet 

 

Vi tillbringar mycket tid på arbetsplatsen och det är viktigt att vi mår bra 

när vi är på arbetet.  I studien Hur är det att vara kvinnlig arbetsledare på 

en mansdominerad arbetsplats vill jag undersöka kvinnliga arbetsledares 

upplevelser av hur det är att vara arbetsledare på en mansdominerad 

arbetsplats och om de har tillräckliga förutsättningarna för att jobba 

hälsofrämjande. Som en del i undersökningen kommer jag att genomföra 

individuella intervjuer. Det innebär att Du som väljer att medverka träffar 

mig på en gemensamt överenskommen plats och tid. Jag räknar med att 

intervjun kommer att ta cirka 40 minuter. För att säkerställa 

dokumentationen kommer jag att banda intervjuerna. Det som sägs är strikt 

konfidentiellt och kommer enbart att användas för detta syfte. Information 

du lämnar kommer att anonymiseras och inga personliga uppgifter kommer 

att redovisas i rapporten. Inspelningar och anteckningar kommer att 

förstöras efter att arbetet är klar. Jag kommer att följa gällande 

forskningsetiska riktlinjer i arbetet. Det innebär att Ditt deltagande är 

frivilligt och Du kan avstå från att svara på frågor eller när som helst 

avbryta Din medverkan utan att motivera varför. 

Det insamlade materialet kommer att användas till en C-uppsats i 

“Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet” vid 

Mittuniversitetet 

Du är välkommen med funderingar till oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Catalina Moreno                    Handledare: Bodil Landstad                                                                                                     

Tfn: 076- 836 63 79            Mailadress: bodil.landstad@miun.se                                                                                                                 

Mailadress: cani1001@student.miun.se                                                                                                                                             
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Bilaga 2. Frågeguiden       

                                                                                                                                

Syftet med denna studie är att belysa upplevelse av att vara kvinna och ledare 

på en arbetsplats där det i huvudsak är manliga ledare och undersöka de 

förutsättningar en kvinnlig ledare har för att bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap. 

1. Hur upplever du det att vara kvinna och ledare på en arbetsplats där 

huvuddelen är manliga ledare? 

 

Följdfråga: Vilka är de största utmaningarna? 

 

Följdfråga: Upplever du att det vid något tillfälle har känts 

problematiskt att arbeta på en arbetsplats där huvuddelen är män? 

 

2. Är det något du reflekterar över till dagligt – det att du befinner på 

en arbetsplats där det i huvudsak är manliga ledare?   

 

3. Vilka förutsättningar finns för att jobba hälsofrämjande på din 

arbetsplats? 

Följdfråga: Tycker du att du har tillräckligt med resurser för att kunna 

jobba hälsofrämjande? 

 

Följdfråga: Tycker du att du ha tillräckligt med kunskap för att jobba 

hälsofrämjande?   

 

4. Upplever du att du har stöd av ledningen i företaget i din roll som 

kvinnlig ledare? 

 

5. Känns det som att du har tillräckligt inflytande för att fatta beslut 

om åtgärder som rör arbetsmiljön?     
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6. Upplever du att dina arbetsuppgifter som kvinnlig ledare är 

likvärdiga med dina manliga ledare? 

 

7. Upplever du att du som kvinnlig ledare får den respekt som du 

förtjänar? 

 

8.  Upplever du att kvinnliga arbetstagare hellre går till dig vid 

problem eller är det lika oavsett manliga och kvinnliga 

arbetstagare? 

 

9. Och slutligen, Kommer du på något särskild, ”en anekdot eller 

liknande” om just din roll som ledare som du vill dela med oss?  
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Bilaga 3. Innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande sekvenser. Citat 

 

Kondensering 

 

Subtema 

 

Tema 

”Min upplevelse av att vara kvinna och 

ledare på den här arbetsplatsen är att det 

vid vissa tillfällen är väldigt lätt. Däremot 

kan det vara svårare vid andra tillfällen 

när männen har sin egen ”kultur” där 

man sitter i bastun till exempel och tar 

beslut. Där är inte jag med” 

Ledarskapet upplevdes lätt 

och ibland svårare. Inom 

polisväsendet finns en 

bastukultur. Där medverkar 

inte kvinnliga ledare på 

samma sätt. 

Utmaningar 

Reflektioner 

Ledarskap  

”Ja, det finns mycket information att 

tillgå. Vi har personal i verksamheten som 

kan det här med hälsofrämjande arbete. 

Sedan har vi också fått utbildning i 

arbetsmiljölagstiftning, bland annat.” 

Det finns bra 

förutsättningar för att jobba 

hälsofrämjande och olika 

utbildningar upplevdes 

som en bra resurs. 

Resurser 

Kunskap 

Förutsättningar 

”Jag tycker att jag har tillräckligt stort 

inflytande för att fatta beslut när det 

behövs. Och om jag inte har befogenheter 

att utföra en viss åtgärd så kan jag gå till 

min närmaste chef. Han är väldig bra att 

samarbeta med. Jag känner frihet att ta 

upp idéer och åtgärder.”  

Ledarna har tillräcklig med 

inflytande och får stöd och 

mötes med en positiv 

inställning. 

Stöd Inflytande  


