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Abstrakt 

 

Bakgrund: Arbetslivet är något som berör många under deras liv och har därigenom en stor 

betydelse för folkhälsan. Att arbeta hälsofrämjande innebär att på olika sätt främja anställdas 

hälsa och förbättra arbetsmiljön Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka känslan av 

sammanhang och hur det skapar resurser för ett hälsofrämjande ledarskap. Metod: Fyra 

semistrukturerade intervjuer gjordes med kvinnliga ledare på tre privata företag. Analys: 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att kunna analysera texten. Resultat: Det som 

framkom genom intervjuerna var att det upplevdes viktigt att kunna anpassa rätt resurser för 

att främja enskilda individers hälsa inom företaget Slutsats: Slutsatsen är att KASAM 

upplevdes av intervjupersonerna som ett sätt att stärka sin ledarroll och det gav då möjligheter 

och resurser för att kunna utöva ett hälsofrämjande ledarskap på ett givande sätt.  
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1 Bakgrund  

1.1 Arbetets betydelse   
 

Arbetslivet har genomgått stora förändringar genom åren och dem största förändringarna 

bland arbetstagarna är attityden till ett arbete (European Network for Workplace Health 

Promotion, 2005). Ett arbete i dagens samhälle är mer än ett sätt att få en inkomst. Det ger 

möjligheter till ett socialt liv genom att det skapar nätverk och kontakter. Det kan också ha ett 

starkt inflytande på en individs självkänsla och identitet (ibid).  

En stor del utav våra liv spenderas på vår arbetsplats och påverkar därmed  människors hälsa 

och välmående på individnivå men även har en stor betydelse för hela populationen. Detta 

beror på att vikten av ett arbete som ger en trygghet och främjar hälsa har fått en alltmer större 

inverkan på våra liv (European Network for Workplace Health Promotion, 2005).  

Att arbeta hälsofrämjande gynnar både samhället, företagen och anställda genom minskade 

kostnader för hälso- och sjukvård, högre produktivitet för företagen och organisationerna samt 

ger anställda möjligheter, kunskap och motivationen att själva kunna påverka sin egen hälsa 

(ibid).  Ledarskap har visat sig att ha en stark inverkan på hälsa relaterad till arbete detta styrs 

genom hur en ledare ger stöd,  hanterar konflikter och är tillgänglig för sina anställda som 

visat sig ha betydelse för anställdas hälsa (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007).  

 

1.2 Arbetsmiljö 
 

Arbetsgivaren är den som har det största ansvaret för hälsan på arbetsplatsen men är också 

den som måste ha kunskap om vad som är viktigt för en hälsosam arbetsplats och vilka lagar 

som ska följas för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö som främjar hälsa 

(Regeringskansliet, 2002).  

”Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2011:5). 

Det är viktigt att anställda och chefer samverkar för att uppnå en god och säker arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2011).  
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Det hälsofrämjandet arbetet bygger på en samverkan mellan anställda och chefer för att 

arbetsplatsen ska vara en arena för att effektivt kunna förebygga ohälsa, minska antalet 

sjukskrivningar och främja hälsa (Regeringskansliet, 2002) 

1.3 Ledarskap 
 

 Inom organisationer och företag är det mest män som dominerar i chefspositioner . Det har 

visserligen skett förändringar under de senaste decennierna då allt fler kvinnor innehar 

chefspositioner. Att det är män som i antal är fler i chefspositioner samt att ledarskap har 

formats utifrån vad Due Billing (2006) beskriver som en maskulin referensram,  har tydligt 

påverkat kvinnor i chefspositioner. Det är svårare för kvinnor att bemöta de krav som ställs på 

dem utifrån de manliga normerna (Due Billing, 2006:182-184).  

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) från år 2009 så innehas chefspositioner till 

stor del av män inom den statliga (59 %) och privata sektorn (75 %) medans kvinnor befinner 

sig inom kommun (68 %) och landsting (72 %). Detta bidrar till att andelen kvinnor inom den 

privata sektorn är endast 25 % och är en minoritet inom mansdominerande yrken (Statistiska 

centralbyrån, 2009).  

Det har visat sig i en studie från 2008 att en hög förmåga att kunna arbeta rättvist i sitt 

ledarskap har visat sig vara en bidragande faktor för att öka anställdas motivation och 

samarbetsförmåga men kan även minska risken för sjukfrånvaro på arbetsplatsen (Väänänen 

et al., 2003).  

Dessutom finns det även lagar och förordningar som arbetsgivare måste följa för att kunna få 

en trygg och säker arbetsmiljö samt ge redskap för att kunna främja anställdas hälsa (Nyberg 

et al., 2008) En finsk forskningsstudie påvisar att betydelsen av att få stöd från sin ledare 

spelar stor roll för anställdas hälsa (Väänänen et al.).  

Stödet uppgavs vara en stark skyddande faktor främst mot kvinnors sjukfrånvaro samtidigt 

som det  avgjorde längden på sjuskrivningsperioderna. I de fall ledarens stöd var lågt var 

sjukfrånvaron hög hos kvinnor, vilket kan bero på att kvinnor har mindre förmåga att hantera  

stress pga. högre krav i deras chefsroll och därför påverkas deras hälsa i större utsträckning 

(Väänänen et al., 2003).  
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En ledare och dess egenskaper som denna person har stora möjligheter att ge anställda energi 

och motivation i deras arbete men är även den som kan inge självförtroende till enskilda 

individer genom stöd och återkoppling  (Kouppala, Lamminpää, Liira, Vainio, 2008). 

Hur en ledare agerar kan  påverka arbetsförhållanden både genom beslutstagande samt hur   

resurser nyttjas detta för att kunna genomföra förbättringar på arbetsplatsen. För kvinnor visar 

det sig att en ledares stöd fungerar som en viktig resurs och kan vara en skyddande faktor mot 

ohälsa samt minska sjukfrånvaron på en arbetsplats (Väänänen et al., 2003).  

1.4 Hälsofrämjande arbete  
 

1.4.1  World Health Organization   

 
Inom World Health Organization (WHO) så innebär hälsofrämjande att främja beteenden som 

är hälsosamma och som är relaterat till arbete och även livsstil. Det är viktigt för företag att 

bli alltmer medvetna att genom att de bidrar till samhället med arbetskraft och arbetstillfällen 

har de också som företag ett etiskt och socialt ansvar för sina anställda (World Health 

Organization, 2007).  

I en rapport från år 2010 beskriver WHO att arbeta hälsofrämjande på en arbetsplats handlar 

om att följa den etiska principen att inte skada. Detta genom att få bekräftelse om att aktivt 

främja anställdas hälsa och säkerhet. Företag som har ett etiskt ansvar mot samhället, arbetar 

aktivt med åtgärder som minskar antalet olyckor, följer lagar och förordningar, samt ser hälsa 

som en tillgång för företaget (World Health Organization, 2010). 

En av byggstenarna i hälsofrämjande arbetet är också hur en ledare på arbetsplatsen engagerar 

sig och involverar anställda i arbetet. Det är också viktigt att det finns ett etiskt tänkande och 

värderingar inom företaget som alla kan ta del av (World Health Organization, 2007).  

1.4.2  Europeiska unionen  
 

Inom den Europeiska Unionen (EU) så är det  European Network for Workplace Health 

Promotion som arbetar med hälsofrämjande arbete och detta innebär:  
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”En modern företagsstrategi som har till syfte att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, öka 

hälsopotentialen samt ökar välbefinnandet på arbetet.” (European Network for Workplace 

Health Promotion, 2005:8). 

Genom Luxemburgdeklarationen från år 1997 lyftes hälsofrämjande på arbetsplatser fram 

inom EU. Direktiv gavs för arbetsmiljöarbetet vilket inkluderar lagstiftning och pratiskt 

arbete. Detta skapade en annan syn på arbetsplatsen som en viktig arena för att främja 

folkhälsan (Folkhälsoinstitutet, 2008). 

Hälsofrämjande arbete är viktigt för att bidra till god hälsa till anställda i tillägg till att det 

bidrar till sänkta kostnader för sjukdom och ohälsa. Detta är även ett effektivt sätt att öka 

företagets produktivitet (European Network for Workplace Health Promotion, 2005). 

Genom att arbeta hälsofrämjande bidrar detta till att sänka kraven på anställda och dessa 

upplever mer kontroll och inflytande på arbetsplatsen som i sin tur ger  en lägre sjukfrånvaro. 

Detta kan vara en bidragande faktor som kan öka välbefinnandet och glädjen på arbetsplatsen 

vilket i sin tur kan leda till att hälsofrämjande får en större inverkan på arbetet inom ett 

företag (European Network for Workplace Health Promotion, 2005). 

1.4.3  Sverige   
 

 Regeringen beskriver att vikten av en god arbetsmiljö både gynnar enskilda individers hälsa 

och välbefinnande samt ökar företagsutveckling och produktion. Detta ger även ökade 

möjligheterna för att kunna stå emot konkurrens från andra företag.  

”Arbetsmiljön ska vara utformad att arbetet inte innebär risk för att den anställde skadas eller 

drabbas av ohälsa” (Regeringskansliet, 2002:66).  

Vikten av att skapa en god arbetsmijö handlar också om att skapa förutsättningar som 

möjliggör att individer kan arbeta längre och uppleva ett trygghet på arbetsplatsen. Därför är 

det viktigt att genom ett systematiskt arbete med arbetsmiljö arbeta med alla aspekter: fysisk, 

psykosocial och socialt (Regeringskansliet, 2002).  

I Folkhälsoinstitutet målområde nummer fyra – Hälsa i arbetslivet – är det beskrivet att 

arbetslivet är något som berör många under deras liv och har därigenom en stor betydelse för 

folkhälsan.  
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Arbetsgivaren är den som har ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen 

men är också den som ska möjliggöra delaktighet för anställda. Faktorer som påverkar den 

psyksociala arbetsmiljön är förändringar inom organisationen och ledarskap. Detta i sig 

påverkar både arbetsmiljön men även de anställdas hälsa (Folkhälsoinstitutet, 2010).  

Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de insatser som har till syfte att öka 

välbefinnandet och hälsa hos anställda. Därför är det viktigt att arbetsplatsen ska vara en 

stödjande miljö där hälsa är i fokus och att det hälsofrämjande arbetet sker på individ, grupp 

och organisationsnivå. Hälsofrämjande arbete ska även inkludera delar som socialt stöd, 

självständighet och möjligheter till en flexibel arbetstid för att kunna påverka anställas hälsa 

på ett positivt sätt (Folkhälsoinstitutet, 2008) 

2  Teoretisk bakgrund 
 

2.1  Relevanta teorier att utgå från för att studera hälsofrämjande 

ledarskap 
 

Salutogenes är den teori som denna studie kommer att utgå ifrån och fokuserar på hälsans 

ursprung. Utgångspunkten är de hälsobringande faktorer som gör att vi förblir friska. 

Hälsofrämjande arbete har en salutogen inriktning vilket innebär att det möjliggör för 

människor att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den (Andersson & Ejlertsson, 

2009:24-25). KASAM kommer att i denna studie kunna visa hur de kvinnliga ledarna ser på 

sig själv i sin ledarroll och hur det därigenom stärker deras möjligheter för att kunna utöva ett 

hälsofrämjande ledarskap.  

2.2  Salutogenes  
 

Aaron Antonovsky är grundaren till teorin om salutogenes. Salutogenes fokuserar på de 

styrkor och bestämningsfaktorer som skapar hälsa. Dessa faktorer befrämjar en rörelse mot 

den friska polen på ett kontinuum där ohälsa och hälsa befinner sig (Antonovsky,1999:31). 

Detta visar att vi alla under vår livstid är mer eller mindre friska. Ett salutogent synsätt gör det 

möjligt att uppmärksamma och lägga energi på de resurser som gör att vi håller oss friska.  



10 
 

Det undersöker var varje individ befinner sig på detta kontinuum, därför att vi befinner oss i 

rörelse någonstans i detta kontinuum under livets olika skeenden. Viktigt att poängtera är att 

det är olika faktorer som påverkar hur denna rörelse sker och hur man hanterar dessa då det 

gäller sjukdom eller hälsa (Antonovsky, 1999:27-38).  

Detta innebär att vi inte behöver definiera människor som enbart friska eller sjuka utan att de 

befinner sig i rörelse mellan ohälsa och hälsa. Det är viktigt att notera att alla liv ter sig olika 

och därför hanterar en individ olika livssituationer genom att hitta en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1999:27-38). Hälsofrämjande arbete har en salutogen inriktning vilket innebär 

att det möjliggör för människor att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den (Andersson 

& Ejlertsson, 2009:24-25).  

2.3  KASAM  
 

KASAM står för känslan av sammanhang och är summan av tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Detta innebär att man har en stark och dynamisk tillit att 

olika händelser under livets gång ter sig vara strukturerade,  förutsägbara och begripliga. Samt 

att de finns tillgängliga resurser att möta de krav som finns och att dessa krav upplevs som 

utmanande,  värt att investera i och att engagera sig i (Antonovsky, 1999:46).  

2.3.1  Begriplighet – innebär att man förstår saker och ting i sin livsvärld. En person med 

hög begriplighet förväntar sig att saker i framtiden kommer att vara förutsägbara men även att 

dessa är ordnade och går att förklara.  

2.3.2  Hanterbarhet – står för i vilken grad man upplever att det finns resurser att 

använda sig av för att möta de krav som påverkas av de stimuli som en person utsätts för. 

Resurserna är antingen egna eller andras i sin omgivning som det finns möjligheter att 

använda sig av.  

2.3.3  Meningsfullhet – innebär att livet har en känslomässig innebörd vilket betyder att 

de problem och krav som uppstår i livet är värda att investera engagemang och energi i 

(Antonovsky, 1999:44-46).  
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KASAM har betydelse för hälsofrämjande ledarskap. En ledare måste själv vara trygg och må 

bra i sin roll,  men måste också inneha kunskap om hälsofrämjande faktorer för att kunna 

genomföra hälsofrämjande åtgärder för att främja anställdas hälsa. Detta är en viktig del i det 

hälsofrämjande ledarskap (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007).  

En person som har en stark känsla av sammanhang upplever att deras liv är: begripligt, 

hanterbart och meningsfullt. En stark känsla av sammanhang hjälper också en individ att 

utnyttja resurser och erfarenheter som den har på ett effektivt sätt som gör att livet ter sig 

mindre ansträngande. Detta leder också till ökade möjligheter att hålla sig frisk och även att 

ha en god hälsa, men ger även också möjligheter att hanterar problem med hälsan på ett bra 

sätt (Hendrikx, Nilsson & Westman, 2008).  

En studie från 2009 visar att KASAM och de tre komponenterna: begriplighet,  hanterbarhet 

och meningsfullhet tillsammans har en påverkan på hälsa (Lindmark et al., 2009). Det visade 

sig också att faktorer som ålder och kön hade påverkan på i vilken utsträckning en individ 

upplevde KASAM. Anledningen till åldersfaktorns betydelse var att de beskrev att individer 

som har en hög ålder har mer livserfarenhet,  vilket i sig ger mer resurser att kunna hantera 

livet på ett tillfredsställande sätt. Dessa personer hade då en högre känsla av sammanhang 

(ibid.). 

Resultaten från en longitudinell studie visar att individer med stark känsla av sammanhang 

upplevde att deras liv var mer begripliga, hanterbara och meningsfulla (Hendrikx, Nilsson & 

Westman, 2008). Eriksson & Lindström (2006) beskriver att upplevelsen av en bra hälsa i sig 

styr KASAM och påverkar en individs hälsostatus (Eriksson & Lindström, 2006).  

KASAM minskar även riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna genom att det sänkte 

blodtrycket och höjde syreupptagningen. Studien visade också att KASAM har en kulturell 

kontextuell betydelse. Studien beskriver också att en salutogen inriktning på hälsofrämjande 

stärker en individs fysiska och mentala hälsa och välmående (ibid.). 

Enligt en longitudinell studie gjord mellan åren 1994 - 1999 visade att KASAM var stabilt 

under dessa år genom att individerna i grunden upplevde att de hade en hög känsla av 

sammanhang (Nilsson et al., 2003). Resultaten i studien visade också att vad man har för yrke 

påverkade skillnaderna mellan könen men även förändringar på arbetsmarknaden. I studien 

visade det sig att kvinnor påverkades mer än män (ibid). 

3  Problemformulering:  
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Hälsofrämjande arbete är något som är viktigt både globalt genom World Health Organisation 

och EU men även på nationell nivå genom Regeringen och Folkhälsoinstitutet.  Där lyfts 

ledarskap fram som en viktig del både för främjande av hälsa hos anställda men även genom 

att det också kan vara en viktig del i förebyggande av ohälsa på arbetsplatsen.   

Det tycks dock saknas forskning kring förhållandet mellan  hälsofrämjande ledarskap och 

känslan av sammanhang, som då kan visa hur hälsa kan främjas och visar vikten av ledarens 

funktion i det hälsofrämjande arbetet.  

4  Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka känslan av sammanhang och hur det skapar resurser 

för ett hälsofrämjande ledarskap.  

5  Definitioner av relevanta begrepp 
 

Hälsa definieras utifrån ett holistiskt perspektiv som innefattar en helhetssyn på hälsa vilket 

inkluderar: individuell och social identitet,  människovärde, autonomi,  eget ansvar och 

kontroll samt kulturella och andliga behov (Andersson & Ejlertsson, 2009:252).  

 

KASAM står för känslan av sammanhang och är en summa av tre olika komponenter: 

begriplighet,  hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1999:43). Dessa har tillsammans 

en stark påverkan på hälsa genom personliga erfarenheter från barndomen,  tonåren, 

vuxenvärlden och arbetslivet (Lindmark, Stenström, Wärnberg-Gerdin & Hugosson, 2009).  

 

Hälsofrämjande innebär:  

En modern företagsstrategi som har till syfte att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, öka 

hälsopotentialen samt ökar välbefinnandet på arbetet”. (European Network for Workplace 

Health Promotion, 2005:8). 

Ledarskap är en process där en individ påverkar en grupp av individer för att uppnå ett 

gemensamt mål och tyngdpunkten ligger i interaktionen (Northouse, 2007:3).  
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6  Metod 
 

Det vetenskapssynsättet som denna studie utgår ifrån är hermeneutiken där forskaren måste 

lägga tonvikten vid att förstå, beskriva och tolka de kvalitativa data som jag samlar in 

(Malterud, 2009:48-49) Den egna förförståelse som forskare är också väldigt viktigt för denna 

studie, för att hela tiden kunna reflektera över hur det påverkar de data jag får fram och hur 

det förhåller sig till syfte och frågeställningar som studien bygger på (Kvale, 2010:226-234).  

 

6.1 Kvalitativ metod  
 

Då syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga ledare upplever känslan av 

sammanhang och hur det påverkar deras möjligheter att utöva ett hälsofrämjande ledarskap 

valdes en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2007) så är en kvalitativ metod ett bra sätt att 

fånga deltagarnas uppfattning och fokus ligger på kontextuell förståelse. Inom den kvalitativa 

metoden kan urvalet vara litet för att kunna skapa en nära relation till deltagarna och den 

datainsamling som fås i studien. Detta gör att en djupare förståelse kan erhållas för det syfte 

och frågeställningar som finns med i studien (Bryman, 2007:272-273).  

Kvale (2010) beskriver att intervjuer är en vanlig metod inom den kvalitativa forskningen och 

att det är ett bra sätt att få en personlig interaktion med intervjupersonen samt att intervjun 

skapar en dialog mellan den som intervjuar och intervjupersonen (Kvale, 2010:32-33).  

Semistrukturerade intervjuer är en metod som gör att intervjun kan anpassas utifrån mötet 

med den intervjupersonen och fungera som ett samtal mellan parter (Malterud, 2009:127).  

För att kunna dra slutsatser inom studien så har en deduktiv ansats valts. En deduktiv ansats 

förutsätter att det finns en teorianknytning (Bryman, 2007:20-23). I kvalitativ metod  kan 

teorier bidra till att förklara data som samlas in även om det är mest vanlig att med hjälp av 

datainsamlingen bidra till att skapa nya  teorier (Bryman, 2007:254).  

6.2  Urval 
 

Urvalet blev ett bekvämlighetsurval i och med att jag valde att avgränsa mig till kvinnliga 

ledare vid fyra olika privata företag. 
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 Detta utgår från att jag fick namn på de kvinnliga ledarna genom att ta personlig kontakt med 

Verkställande direktören vid respektive företag (Bryman, 2007:114-115).De verkställande 

direktörerna vid företagen gav mig namnen på de kvinnliga cheferna som kunde vara lämpliga 

att delta i studien utifrån de kriterierna som jag gav i ett e-brev.  

Kriterierna var att de skulle ha ansvar för minst fem anställda och ha arbetat i minst två år 

som chef på företaget. Urvalet byggde på intresset att intervjua kvinnliga ledare som har 

ansvaret för ett flertal anställda och som samtidigt arbetat under ett antal år. Detta med 

bakgrund i att de arbetar inom mansdominerade yrkesområden (Statistiska centralbyrån, 

2009). 

 

6.3  Genomförande av intervjuer 
 

Först skapades en intervjuguide med olika temaområden med utgångspunkt i syftet och 

frågeställning samt teori. Antonovskys teori om salutogenes hjälpte till att fokusera på de 

faktorer som skapar hälsa. Det finns tre byggstenar som ingår i begreppet KASAM: 

begriplighet,  meningsfullhet och hanterbarhet. Dessa byggstenar hjälpte till för att få en 

överskådlig blick över hur kvinnornas chefsroll ser ut idag. 

Totalt blev det tre stycken teman i intervjuguiden (Bilaga 2). Först skapades bakgrundsfrågor, 

som ansvar över antalet anställda och antal år som chef,  därefter skapades tre olika tema: 

Ledarskap,  Hälsofrämjande arbete och Hälsofrämjande ledarskap (Bilaga 2).  

Därefter skickade jag e-brev till fem olika företag och fick svar från tre stycken. På samtliga 

företag fick jag namnen och kontaktuppgifter via Verkställande direktören (VD). Urval och 

rekrytering till deltagare gjordes via e-brev,  adresserna fick jag genom att jag besökte 

företagens hemsida och totalt fick jag tag på fyra stycken deltagare. Alla deltagare var chefer 

med ansvar över minst fem anställda och att arbetat i minst två år som chef. 

Efter detta utformades ett informationsbrev till intervjupersonerna med hjälp av riktlinjer från 

Mittuniversitets forskningsetiska kommitté (2008) som beskriver hur ett brev ska formuleras 

utifrån de kriterier som uppfyller det informerade samtycket (Mittuniversitetets 

forskningsetiska kommitté, 2008).  
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Sedan skickades e-brev med informationsbrev ut då jag fått intresset bekräftat.  

Intervjupersonerna själva fick bestämma tid och plats för intervjun för att de skulle få känna 

sig trygga i den miljön intervjun skulle genomföras (Bilaga 1). Detta gjordes via e-brev för 

samtliga deltagare. Tre intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. 

Efter genomförandet av tre intervjuer så skickades en påminnelse till den sista deltagaren. Jag 

fick inget svar från den personen. Detta resulterade i att jag kontaktade två andra företag för 

att kunna få ytterligare en intervjuperson. Av VD på ett av företagen fick jag namn på 

ytterligare en potentiell undersökningsperson. Efter att jag fick svar från den sista 

intervjupersonen så skickades informationsbrev ut och de fick personen fick själva bestämma 

tid och plats.  

6.4  Semistrukturerade intervjuer 
 

Valet av en semistrukturerad intervju var att skapa en dialog med intervjupersonen. Intervjun 

spelades in med en diktafon så att fokus kunde läggas på interaktionen och svaren samt 

reaktionerna som gavs. Intervjun startade med att jag informerade om studiens syfte och 

varför jag var intresserad av att just intervjua vederbörande. Därefter förklarade jag att 

deltagandet är frivilligt och att information som berör intervjun kommer att vara 

konfidentiella. Intervjupersonen fick även erbjudande om att ta del av studien då den är klar.  

Inledningen var två frågor om chefernas bakgrund, därefter styrdes intervjun av hur dialogen 

flöt emellan intervjuaren och intervjupersonen utifrån dem teman och följdfrågor som fanns i 

intervjuguiden. Deltagarna fick alltid en tacksam respons av författaren i slutet av intervjun. 

Alla intervjuer flöt på bra och det var en positiv stämning mellan mig som intervjuare och 

intervjupersonen. Det var lätt att skapa en bra dialog och få svar på frågorna på ett givande 

sätt. Varje intervju varade ungefär en halvtimme.  

6.5  Transkribering 

Transkribering gjordes efter att samtliga intervjuer hade genomförts. Detta gjordes för att 

kunna få en bra helhetsbild över alla intervjuer utifrån syftet. Fokus var att kunna tyda 

mönster utifrån ett öppet förhållningssätt. Detaljer som pauser, tvekningar och upprepningar 

har inte tagits med. För att vara säker på att få med allt så lyssnades allt igenom ett flertal 

gånger. Texterna skrevs därefter ut och totalt blev det 30 sidor.  
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6.6   Etiska principer 
 

Ett etiskt förhållningssätt har varit en röd tråd genom hela studien. Enligt vetenskapsrådets 

rekommendationer så har generella levnadsregler följs vilket har varit att: tala sanning, 

redovisa metoder och resultat samt granska och redovisa utgångspunkter för studien på ett 

utförligt sätt (Vetenskapsrådet, 2004). De fyra huvudkraven i en studie som bör tas hänsyn till 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2007: 440-441). 

De etiska huvudkraven har tagits hänsyn till genom att information gavs till 

intervjupersonerna skriftligt men även muntligt innan genomförandet av intervjun. De fick 

information om studiens syfte samt att deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta när 

som helst utan att ange skäl till varför. Genom konfidentialitetskravet skyddades även 

intervjupersonernas identitet genom att inte nämna namn vid intervjutillfället samt att ingen 

information har noterats kring vilken arbetsplats intervjun skedde vid. Personerna som 

deltagit i studien har fått ett fingerat namn så att ingen koppling kan göras till varken personen 

eller arbetsplatsen (Bryman, 2007:440-441).  

6.7  Kvalitetskriterier 
 

Inom ramarna för den kvalitativa metoden så har kvalitetskriterier: relevans, validitet, 

reflexivitet samt trovärdighet använts i denna studie. Relevans har förstärkt den interna 

validiteten genom att under studiens genomförande så har valda verktyg granskats för att få 

fram ny kunskap om det valda området. Metodvalet och den teoretiska referensramen har 

även granskats för att kunna uppfylla syftet och frågeställning på ett tillfredsställande sätt. 

Reflexivitet har inneburit ett kritiskt förhållningssätt till min egen roll under arbetsprocessen 

med studien genom,  att våga utmana tidigare kunskap och fördomar samt att vara öppen för 

nya infallsvinklar och nya frågor (Malterud, 2009:20-24). Trovärdighet har inneburit att 

noggrant beskriva studiens syfte tillvägagångssätt, val av metod och datainsamling samt att 

samma frågor ställdes till alla intervjupersoner genom semistrukturerade intervjuer 

(Graneheim & Lundman, 2003).  

7  Analys  
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7.1  Kvalitativ innehållsanalys 
 

Bryman (2007) beskriver innehållsanalys som ett bra sätt där det läggs stor vikt vid textens 

betydelse. Innehållsanalyskräver att man läser texten flera gånger samt har frågeställningar 

och syfte i åtanke under hela analyseprocessen (Bryman, 2007:190-199).  

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som bygger på tolkning, koncentrering och 

strukturering. I genomförandet tas specifika meningar ut,  dvs. meningsbärande enheter, sedan 

kondenseras dessa till mindre enheter. Därefter kodas dessa och grupperas i ännu mindre 

enheter eller blir det manifesta innehållet från intervjuerna.  

Slutligen så formuleras teman som ska innehålla den röda tråden från intervjuerna (Kvale, 

2010:218-219).  Graneheim & Lundman (2003) beskriver att analysen inom den kvalitativa 

forskningen gör det möjligt att genomföra olika tolkningar av texten då man bemöter en text 

på olika sätt beroende på vem som läser texten (Graneheim & Lundman, 2003).  

7.2  Hermeneutiken 
 

Hermeneutiken hjälper att förstå, beskriva och tolka en text (Malterud, 2009:48-49, Kvale, 

2010:227-228).Genom den hermeneutiska cirkeln ses texten som en helhet. Därefter tolkas 

enskilda delar som efter tolkningen kopplas till helheten. Detta ses som en god cirkel där en 

djupare förståelse av meningen skapas (Kvale, 2010:227-228).  

7.3  Analysarbetet 
 

I analysarbetet valdes en manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003).  Detta 

innebar att i analysen kunna se vad som sades i intervjuerna. Genom detta så kunde de delar 

som var relevanta för att kunna besvara syftet tydas fram genom att söka efter specifika 

mönster i texten (Graneheim & Lundman, 2003).  

Först lästes hela materialet igenom ett flertal gånger för att kunna skapa en helhetsbild över 

texten. För att kunna märka ut intressanta detaljer i texten användes markeringspennor som 

hjälpmedel. Därefter skapades meningsbärande enheter och dessa kodades till kondenserade 

meningsenheter. Därefter skapades koder och till sist kategorier. Kategorierna skapades med 

hjälp av framträdande mönster i texten som framkom utifrån den teoretiska referensramen.  
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Det sista som gjordes var att citat sedan valdes ut för resultatdelen som var relevanta för syfte 

och frågeställning, detta för att kunna beskriva och tydliggöra det som framkommit i 

intervjuerna (Kvale, 2010:217-235). 

8  Resultat 

 

Resultatet kommer att presenteras i tre huvudkategorier,  dessa är begriplighet,  hanterbarhet 

och meningsfullhet. Under respektive huvudkategori kommer det finnas två underkategorier, 

meningsfullhet innehåller en underkategori . Jag kommer att beskriva dessa utifrån den 

teoretiska referensramen.  

 

8.1  Begriplighet  

8.1.1  Balans i yrkesrollen  

 

Det som visar sig ha betydelse för majoriteten för de kvinnliga ledarna som framkom i 

intervjuerna är att kunna uppnå en balans i yrkesrollen. Denna balans handlar om att kunna 

finna tid till sig själv då rollen som ledare kräver att mycket tid spenderas på arbetsplatsen.  

” Man måste få den där egentiden så att  man har familjen och så har man arbetet”  

Men det  framkom också att det var viktigt att kunna ha friheten att kunna ta egna beslut och 

att då i rollen som ledare kunna få möjligheten att göra saker på ett sätt som ger de själva 

trygghet och säkerhet i sin roll.  

” Jag har ju väldigt fria händer att göra som jag vill inom de regler och riktlinjer som finns inom 

företaget”  

En av ledarna beskrev att det var brist på tiden som var det som fattades för att kunna hinna 

ikapp det stora ansvaret som en ledarroll innebar. Det handlade mycket om att reflektera över 

detta.  

”Generellt sätt är tiden för reflektion alldeles för liten, då fortsätter man  att springa och går 

in i det i 100 kilometer i timmen och så bara fortsätter man”  
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8.1.2  Drivkraft och motivation  

 

Flera av intervjupersonerna beskrev att drivkraft och motivation var väldigt viktig. 

Anledningen till detta var att det handlade om att ta skapa tid och möjligheter att ta hand om 

sig själv,  men att det även handlade om att ta stöd av kollegor för att kunna hantera den tuffa 

rollen som ledare.  

”För att jag ska må bra så är det dels att jag har bra stöd omkring mig som mina kollegor och mina 

chefskollegor ” 

Tryggheten var, enligt flera av intervjupersonerna, att ha möjligheter att kunna skapa 

delaktighet både från ledningsnivå och ner till anställda genom att arbeta fram beslut 

tillsammans. Detta var också viktigt för att de i rollen som ledare kunde visa att de var 

intresserade av anställdas kunskaper och åsikter.  

”Det finns ett intresse för människor och det finns en drivkraft och det finns en egen motivation att 

driva det här så att det blir bra”  

Men att det också handlade om att ha en drivkraft och ha ett intresse att arbeta för att motivera 

och inspirera människor så att arbetet tillsammans blir givande för båda parterna. Vissa 

stunder upplevdes det vara svårt att se att det fanns utrymme att kunna möjliggöra detta. 

”Jag önskar att vi kunde ha mer av just delaktigheten för medarbetarna för att där tror jag att 

vi kan få till förändringar,  att man kan få till förbättringar när det kommer inifrån från 

medarbetarna för det är dem som är specialister på det här arbetet” 

8.2  Hanterbarhet  

8.2.1  Ledarskapsrollen  

 

Funderingar kring ledarskapsrollen var något som framkom tydligt i alla intervjuerna. En av 

de ledarna beskrev att de gärna ville arbeta nära sin egen personal, och på det sättet få en 

personlig prägel på ledarskapet. Men att ledarskapet även handlade om att vara personlig 

genom att visa individualitet och personlighet inför rollen som ledare.  

”Allt med ledarskap är så individ och personstyrt för man stöps inte i en chefsform ”  

Chefsskapet beskrevs som att det var viktigt att kunna använda de befogenheter och 

rättigheter som de hade rätt att använda sig av i sin roll. Kraven som ställdes på rollen som 
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ledare var också något som nämndes i intervjuerna. Detta handlade om att visa sig stark som 

ledare för att kunna motivera och driva sina medarbetare i deras yrkesroller. Kraven var oftast 

sådana att de blev en drivkraft för de kvinnliga ledarna för att kunna utvecklas som ledare.  

”Kraven som chef är ju likadana oavsett om det är en man eller kvinna”  

Intervjupersonerna beskrev kraven för manliga och kvinnliga ledare som olika. Deras 

upplevelse var att manliga ledare driver saker hårdare medan kvinnliga ledare hade de 

egenskap att lyssna och se sina medarbetare samt en bra förmåga att kunna ge feedback. En 

viktig faktor som även togs upp var att det var viktigt att vara professionell och lära sig skilja 

på rollen som ledare och på de uppdrag som behöver utföras. 

”Du lär dig skilja på sak och person i den roll som du har,  man kan tvingas att driva igenom saker 

som man själv inte står bakom till 100 procent”  

Detta var viktigt då rollen som ledare ibland kunde medföra att de var tvungna att  driva 

igenom saker som de inte personligen stod bakom. Samtidigt var det viktigt att kunna visa 

upp sig som en stark ledare och visa att man inte är rädd att driva igenom saker som kanske 

skapar konflikter. Det handlade om att kunna vara rak och tydlig. En ledare beskrev också att 

det var svårt ibland att som chef kunna bli helt klar med arbetsuppgifterna då arbetsdagen tog 

slut. Detta kan tyda på en tillfällig överbelastning som kan vara hanterbart om det finns 

resurser att använda sig av för att kunna klara av arbetet.  

”Det är sällan man blir klar med något och lägger det på en hög eller i papperstuggen för nu så 

är det färdigt utan det är ständigt levande material”  

8.2.2  Hälsofrämjande ledarskap  

Det hälsofrämjande ledarskapet beskrevs av intervjupersonerna att det handlade om de 

kvinnliga ledarnas resurser att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbetet inom respektive 

företag. Detta inkluderade även hur de hade möjligheten och kunskapen att bedriva detta i sin 

roll som ledare. De kvinnliga ledarna framhävde vikten av att hålla igång för att kunna ha en 

bra hälsa, men de ansåg även att det var viktigt att hitta egna sätt att kunna må bra i sitt arbete 

och orka med ett stressigt tempo. Detta ansågs vara lika viktigt för ledarna själva i sin roll 

men även för anställda, oavsett om det gällde att må bra psykiskt eller fysiskt. 

 

”För att må gott så är det otroligt viktigt att känna att man mår bra,  om det så är fysiskt eller 

psykiskt”  
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Det upplevdes som viktigt att inom det hälsofrämjande ledarskapet kunna fånga upp och 

arbeta med enskilda individer,  samt att det handlade om att kunna anpassa de resurser som 

ledarna hade för att möjliggöra att kunna bemöta anställdas utifrån deras individuella behov 

och förutsättningar.  

”Behöver jag jobba väldigt nära en medarbetare som jag känner att den här personen kanske inte mår 

så bra, då gör jag det liksom”  

Känslan av hanterbarhet upplevdes att stärkas inom det hälsofrämjande ledarskapet genom att 

de i sin ledarroll visste att företaget hade olika former av resurser att använda för att främjan 

hälsa. Men det som upplevdes som viktigast var att ledare själv kunna styra över det de själva 

såg behövdes. 

De flesta av de kvinnliga ledarna ansåg att det handlade mer om att kunna må bra istället för 

att bara fokusera på att träna på gym, men att träna och hålla igång fysiskt kunde möjliggöra 

att anställda orkade med sitt arbete och det ansvar som ingick i deras arbetsuppgifter. Detta 

tyder på att hanterbarhet handlar om att i rollen som ledare kunna styra över och skapa 

valmöjligheter utifrån vad de själva ansåg vara viktigt.  

”Vi månar om att man liksom ska hålla sig igång , att man ska hålla sig frisk”  

Inom företagen var synen på hälsofrämjande ganska lika varandra genom att det handlade om 

att följa riktlinjer för friskvård inom företaget, men att det handlade även om att ledarna själva 

hade möjlighet att styra över vilka resurser de tyckte behövdes. Hälsofrämjande ledarskap 

omfattade också att kunna använda sig av olika former av aktiviteter utöver att erbjuda ett 

träningskort på gym. Det handlade även om att kunna erbjuda hjälp med kosten eller det 

själsliga.  

”Man jobbar i det lilla och hoppas att det kan spinna vidare, men sen det själsliga att man ska må bra 

i själen där har vi en diakon som går runt varje onsdag”  

Det kunde även handla om att genomföra gemensamma aktiviteter inom företaget och detta 

kunde handla om att genomföra olika tävlingar som ledarna initierade. På ett av företagen 

fanns en fritidsförening där de kunde erbjuda arrangemang med olika idrottsformer. Fokus 

inom just detta företag låg på att kunna använda sig av teamaktiviteter för att de skulle lära 

känna varandra bättre och få en tydlig gemenskap för både de anställda och ledarna 

tillsammans.  
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”Det här kortet som vi erbjuder där du kan träna hur mycket du vill .men vi ordnar också mycket 

andra aktiviteter, vi har också en fritidsförening som ordnar mycket idrottsarrangemang”   

Ett av företagen införde i slutet av 1990-talet en träningspolicy pga. att de hade många 

sjukskrivna. Genom detta erbjöds möjligheter att träna på arbetstid två timmar varje vecka. 

Genom detta initiativ fick företaget ned sjukskrivningstalet och många långtidssjukskrivna 

kunde få hjälp att komma tillbaka. Detta fungerar fortfarande bra. 

Inom ett annat större företag hade de också ett högt sjukskrivningstal. Detta företag erbjuder 

nu  alla anställda olika former av hälsofrämjande resurser för att långsiktigt kunna få ned 

antalet sjukskrivningar. Ledaren inom företaget som erbjöd detta såg även till att det fanns 

gratis träning på arbetsplatsen och gemensam träning . 

”Sen har vi en träningslokal här på arbetsplatsen som innebär gratis träning så attt alla anställda ska 

kunna gå på gym” 

Under intervjuerna framkom det att det i det hälsofrämjande ledarskapet kunde vara lätt att 

hjälpa de som redan höll igång med bra kost eller tränade på gym. Det ansågs av en av de 

kvinnliga ledarna att det kunde vara svårt att nå de individer som inte hade ett intresse för sin 

egen hälsa. 

På två av företagen fanns det även möjligheter att få massage av en utbildad massör på 

arbetstid. Detta ansågs vara en viktig resurs för de anställda i syfte att kunna få en kort stunds 

avkoppling under arbetstid. I rollen som ledare kunde det ge energi till de anställda att fysiskt 

närvara ute på arbetsplatsen. Detta gjordes för att kunna synas inför anställda och för att 

kunna ta in åsikter om förbättringar och behov kring hälsofrämjande resurser inom företaget.  

Skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga ledarskapet ansågs handla om att kvinnor 

ansågs enligt intervjupersonerna vara mer omhändertagande,  de kunde också ha en högre 

medvetenhet om hälsofrämjande insatser och dess betydelse för de anställda och för företaget. 

Detta ansågs mera handla om ett individuellt intresse och personlig bakgrund än att det var 

könet som styrde det hälsofrämjande ledarskapet.    

”Det är upp till mig hur jag vill lägga resurser, men jag tjänar betydligt mer på att ha en 

välmående personal än en sjukskriven”  

8.3  Meningsfullhet  
 



23 
 

 8.3.1  Krav i ledarskapsrollen  

 

I alla intervjuerna lyftes det fram att stolthet och glädje i rollen som ledare var viktigt. Detta 

hade en stor betydelse eftersom att de själva upplevde att arbetet inom företaget var roligt och 

stimulerande och att det även var viktigt för deras medarbetare.  

”Jag tycker vi har en jättebra arbetsplats och att vara chef över organisationen inger ju stolthet” 

Det handlade om att kunna ge inspiration till sina medarbetare för att kunna orka arbeta 

vidare,  dvs. att känna stolthet och glädje i sin roll. Trivsel och stolthet var också något som 

var viktigt genom att ledarna upplevde att det var givande att ha rollen som ledare samtidigt 

som de hade vetenskapen att de arbetade för ett bra företag. 

”Jag känner att jag kan ge energi och inspiration till mina medarbetare”  

Flera av de kvinnliga ledarna upplevde att arbetet inom företagen innebar att det kunde ställas 

mycket krav på dem. Tydligast var det i situationer då det skedde mycket förändringar inom 

företagen.  

”Vi omorganiserade för ett och ett halvt år sedan och då kom det mycket mer ansvar på oss som man 

kanske inte har förstått innebörden av”  

Det kunde då vara svårt att ha framförhållning och kunskap om problem som kunde uppstå i 

rollen som ledare, dock upplevdes kraven till stor del vara rimliga och tydliga. Detta 

bekräftades genom att de visste  att det fanns någon som hade mer kunskap och erfarenhet 

som man som  ledare kunde vända sig till. Kollegor var viktigt att få stöd och uppmuntran 

från och dessa personer möjliggjorde att ledarna vågade pröva sig fram i sin ledarroll för att 

kunna bli mer säker som chef.  

”Jag tycker jag klarar mig om man så säger så , jag känner inte att det här kan jag ingeting om utan 

till exempel tycker jag att jag har grepp om mycket och så lär jag mig mycket av mina kollegor som är 

mer erfarna” 

Värderingar var också något som var viktigt för alla intervjupersoner. Detta gällde både att i 

rollen som ledare ha egna värderingar som var tydliga men även att företaget hade värderingar 

som de kunde stå bakom och arbeta efter. Ett flertal ledare beskrev att företagets värderingar 

stämde överens med deras egna och på det sättet stärks den faktorer som bygger på rättvisa 
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och ger en tydligare känsla kring vad som är mitt vilket också stärker känslan av 

meningsfullhet. 

”Företaget har ju deras värderingar vilket är öppen, ärlig och omtänksam och dem står jag bakom 

även privat”  

Flera av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att vara öppen, ärlig samt att vara 

engagerad. Men, det handla även om att respektera sina kollegor och medarbetare.   Det 

innebar också att värderingarna var viktig både i privatlivet och i arbetslivet.  Värderingar var 

viktigt för att kunna få en helhet över hur man beter sig mot sina medmänniskor och att man i 

rollen som ledare inte dömer personer i förväg utan arbetar efter deras förutsättningar. 

”Jag tycker vi har en jättebra arbetsplats och att vara chef över organisationen inger ju 

stolthet och  jag är stolt då jag kommer hit och jag tror inte jag är den enda”  

9  Diskussion 
 

I resultatdiskussionen kommer jag att ta stöd från resultatet för att kunna styrka det som 

framkommit i de semistrukturerade intervjuerna.    

9.1  Resultatdiskussion  
 

Kvinnliga ledare har större påfrestningar i sin roll som ledare genom att förväntningar som 

ställs på dem tar utgångspunkt i manliga normer,. Detta kan också ha inverkan på att kraven 

upplevs höga,  men att det underlättar att de som ledare upplevde att de hade stora möjligheter 

att skapa delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. KASAM ökar med livserfarenheter och 

ålder. Kvinnor upplever mer behov av social och emotionellt stöd i arbetet. Hanterbarhet 

upplevs vara starkast relaterat till upplevd hälsa (Nilsson, Holmgren, Stegmayr & Westman, 

2003).    

9.1.1  Begriplighet 
 

För att de kvinnliga ledarna ska kunna uppleva begriplighet i sin ledarroll så handlar det om 

att kunna hitta en balans i yrkesrollen. Detta ger dem vetskapen om att de har möjligheter att 

göra saker på sitt sätt,  fatta egna beslut samt att ha en känsla av att saker och ting passar ihop 
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på ett bra sätt . Detta är även något som Antonovsky (1999) beskriver som är viktigt för 

känsla av begriplighet (Antonovsky, 1999: 156-157).  

Kvinnliga ledare upplever sig också ha drivkraft och motivation att bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap. Detta ger de stora möjligheter till att kunna skapa delaktighet och inflytande på 

arbetsplatsen, såväl på ledningsnivå som för anställda genom att beslut tas tillsammans. 

Antonovsky (1999) beskriver att detta kan då skapa en medverkan som har ett värde då 

besluten som tas skapar en social gemenskap (Antonovsky, 1999:157).   

9.1.2  Hanterbarhet  

 

I rollen som ledare är det viktigt för de kvinnliga ledarna att visa sig stark inför sina 

medarbetare. Detta möjliggörs genom att ledare använder de resurser som ges via kompetens 

och färdigheter som finns i deras ledarroll. Även resurser inom företaget är viktigt att utnyttja 

för att kunna klara av det som krävs av dem i sina roller som ledare , detta är viktigt för en 

känsla av hanterbarhet för att kunna utnyttja dessa resurser på ett  bra sätt (Antonovsky, 

1999:154-155). 

Det visar sig även vara viktigt inom ledarskapsrollen att våga ta för sig och lita till sina egna 

resurser för att kunna klara av att finna lösningar till problem som kan uppstå i nuet och i 

framtiden . Detta är något som Antonovsky (1999) beskriver som ett bra sätt att kunna hantera 

olika händelser som kan inträffa (Antonovsky, 1999:154-155).  

I det hälsofrämjande ledarskapet är det viktigt för ledare att ha en bred syn och kunskap om 

hälsofrämjande,  men det är även en tydlig fokus inom hälsofrämjande ledarskapet att kunna 

hitta rätt strategier som utnyttjar resurser inom företaget. Dellve, Skagert & Vilhelmsson 

(2007) tyder detta att vara att tydligt kunna fokusera på rätt insatser för att kunna använda 

dessa på rätt sätt för att kunna att främja hälsa inom företag på ett sätt som gynnar anställda 

(Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007).  

I det hälsofrämjande ledarskapet är kvinnor mer omhändertagande och har en högre 

medvetenhet om vad som främjar hälsa och vad som skapar välbefinnande (Eriksson & 

Lindström, 2003). Detta grundar sig i ett salutogent synsätt på hälsa, vilket hjälper ledare att 

förstå och förklara hälsa och dess olika aspekter (ibid).     

9.1.3   Meningsfullhet  
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Att vara ledare inom ett företag ställer många krav i ledarskapsrollen, men att detta kan vara 

positivt. Kraven grundar sig i att arbetet är positivt och ger mening till ledarskapet. Detta görs 

genom att arbetet är stimulerande och givande för ledare och medarbetare (Antonovsky, 1999: 

152-153). Värderingar som är tydliga för ledare är viktigt för att kunna känna sig engagerad i 

sitt arbete och kunna känna att dessa överensstämmer med personliga värderingar som även 

kan vara viktigt inom privatlivet (ibid).  

9.2  Metoddiskussion  
 

9.2.1.  Urval  
 

Deltagarna i denna studie valdes ut genom ett bekvämligetsurval.Detta beskriver Bryman 

(2007) som ett urval som styrs av vilka personer som är tillgängliga för forskaren vid just det 

tillfället då studien genomförs (Bryman, 2007:114-115). Det kan också ge vissa begränsningar 

för urvalet vilket styrdes av att deltagarna valdes ut med hjälp av Verkställande direktören vid 

respektive företag.  

Anledningen till detta var att denna person hade vetskapen om vilka kvinnliga ledare som 

hade arbetat i minst två år och hade ansvaret för minst fem anställda och har inte haft någon 

inverkan på genomförandet av studien utan det var en bra hjälp då det var svårt att själv få tag 

på kvinnliga ledare för deltagande i studien.  

9.2.2   Semistrukturerade intervjuer  
 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer har varje enskild intervju kunnat anpassas 

efter intervjupersonernas förutsättningar och svar på de frågor som ställts (Bryman, 2007:272-

273,301).  Att använda en intervjuguide kan upplevas som svår genom att det kan vara svårt 

att utforma frågorna på ett sätt som undviker att frågorna blir för detaljerade och därmed allt 

för styrande. Dock så det är viktigt att kunna vara flexibel under intervjuen men detta kräver 

då en viss erfarenhet och träning för att kunna vara öppen men samtidigt styrande för att 

kunna få svar på de frågor som utformats genom syftet och frågeställningar (Malterud, 

2009:127–128).  

9.2.3   Etik  
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I de semistrukturerade intervjuerna informerades intervjupersonerna om studiens syfte, 

intervjuens upplägg och innehåll samt att deltagandet var frivilligt. Detta är viktigt för 

informationskravet vilket ytterligare styrks av samtyckeskravet att intervjupersonerna själva 

fick bestämma över deltagandet. Inga personliga uppgifter som namn eller information om 

arbetsplatsen har noterats i denna studie detta har gjorts för att kunna styrka 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2007:440-441). 

 

9.2.4   Kvalitetskriterier  
 

De kvalitetskriterier som denna studie bygger på är relevans, validitet,  reflexivitet samt 

trovärdighet.  Relevans har hjälpt att stärka den interna validiteten som kan vara svag i en 

kvalitativ studie. Främst har metodval och den teoretiska referensramen kunnat styrkas genom 

att dessa har kontinuerligt granskats under studiens genomförande för att dessa ska vara 

relevanta för valet av intresseområdet och studiens inriktning. Kvalitetskriteriet reflexivitet 

har hjälpt att att vara kritiskt till mitt egna förhållningssätt och förförståelse för denna studie 

(Malterud, 2009:20-24). 

Trovärdighet har varit viktigt genom att detaljerat beskriva genomförandet av studiens olika 

steg, detta underlättar att förstå alla steg som har tagits och i vilken ordning för att senare 

kunna gå tillbaka och se över vad som har gjorts (Graneheim & Lundman, 2003).  

10  Slutsats  
 

Slutsatsen är att KASAM upplevdes av intervjupersonerna som ett sätt att stärka sin egen 

ledarroll, att genom detta gav ledarna möjligheter och resurser för att kunna utöva ett 

hälsofrämjande ledarskap. Genom att vara mån om sig själv i rollen som ledare upplevs det 

lättare att kunna främja anställdas hälsa och arbeta hälsofrämjande. Detta kunde ske genom en 

mängd olika aktiviteter,  resurser och  insatser men att det främst handlade om att kunna se 

varje medarbetare som en individ och att kunna fokusera på att hjälpa de på ett sätt som gav 

den enskilde personen ett bra stöd för att främja sin egen hälsa.  
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12   Bilaga 1  

Inbjudan till att delta i forskningsstudie: 

  
Härmed inbjuds du till att delta i en studie som har som syftet att undersöka kvinnliga chefers 

upplevelse av känslan av sammanhang och vilka möjligheter det ger för att kunna utöva ett 

hälsofrämjande ledarskap.  

Med hälsofrämjande arbete menas de åtgärder som görs på en arbetsplats för att individer ska 

förbli friska. Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på att stärka motivationen, kompetensen 

och välbefinnandet hos anställda. Det finns få studier har gjorts på kvinnliga chefer och deras 

möjligheter att bedriva hälsofrämjande ledarskap. Därför är denna studie ett viktigt bidrag till 

att öka kunskapen inom området.  

Studien kommer att genomföras med hjälp av enskilda intervjuer och tidsåtgången för varje 

intervju kommer att vara ungefär 30 minuter lång. Du får själv möjlighet att bestämma tid och 

plats för intervjun.  

Jag har fått ditt namn av er VD på din arbetsplats. Jag bad att få namn på kvinnliga chefer 

med ansvar över personal och som hade arbetat som chef under ett antal år. Intervjun kommer 

att spelas in med hjälp av en diktafon och all information kommer raderas efter att studien är 

klar och resultatet har presenterats på ett examinationsseminarium. Totalt kommer fyra 

stycken chefer att delta i studien.  

Det finns möjligheter att ta del av resultatet i form av en skriftlig uppsats då studien är klar. 

Information som framkommer i intervjuerna kommer endast att hanteras av mig och min 

handledare. 

Vid rapportering av analys kommer konfidentialitet att garanteras genom att namn, ålder och 

andra igenkänningsbara egenskaper inte kommer att anges. Jag kommer heller inte att uppge 

namnet på din arbetsplats.  

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och detta innebär att Du kan när Du vill under studiens 

gång välja att avbryta Din medverkan utan att ange skäl. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en C-uppsats och kommer att granskas av min 

handledare samt examinator.  
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Uppsatsen skrivs i kursen Folkhälsovetenskap C inom programmet projektledning. Om Du 

har frågor eller synpunkter är Du välkommen att kontakta mig som kommer att genomföra 

studien eller min handledare på Mittuniversitetet. 

 

Sundsvall  April 2011 

Camilla Landström                    Bodil Landstad  

Studerande                                 Handledare/Docent i Hälsovetenskap  

0703929246                               +47 45438622 
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Bilaga 2  

Intervjuguide:  

 

Bakgrundsfrågor 
 

 Antalet år som ledare 

 Antalet anställda  

 

Tema 1 – Ledarskap: 
 

 Vilka ledaregenskaper anser du dig ha ?   

 Vilka möjligheter finns det för dig som ledare att skapa delaktighet och inflytande på 

arbetsplatsen?  

 Upplever du att det finns en balans mellan arbetstillfredsställelse och krav i ditt 

arbete?  

 I din roll som ledare upplever du att ditt arbete är en källa till glädje och stolthet?  

 Vilka värderingar är viktiga för dig som ledare?   

 

Tema 2 – Hälsofrämjande arbete: 
 

 Hur ser du på hälsofrämjande arbete? 

 Vad är hälsofrämjande för dig som ledare?   

 Vad är synen på hälsa inom företaget?  

 Arbetar företaget hälsofrämjande?   

 Utifrån värdegrunden i företaget hur ser anställdas möjligheter att främja sin egen 

hälsa på arbetstid ut?  



35 
 

 

Tema 3 – Hälsofrämjande ledarskap:  

 

 

 Arbetar du hälsofrämjande din roll som ledare?  

 Tror du att det finns skillnader mellan hur manliga och kvinnliga ledare arbetar med 

hälsofrämjande insatser?  

 Vad är viktigt för dig att må bra i din roll som ledare?  

 

 Slutligen är det något du vill tillägga eller funderar över?  
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Bilaga 3                              Utdrag ur analysprocessen – Hanterbarhet  
 

Meningsbärande 

enheter  

Kondenserade 

enheter  

Koder Underkategori Kategori  

1 Det är sällan 

man blir klar 

med något och 

lägger det på en 

hög eller i 

papperstuggen 

för nu så är det 

färdigt utan det 

är ständigt 

levande material 

 
 
 
 
 

1Det ställs höga 

krav som chef 

som gör att det är 

svårt att släppa 

arbetsuppgifterna 

1Krav och ansvar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarskapsrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanterbarhet  

 

1 Du lär dig att 

skilja på sak och 

person i den roll 

du har, man kan 

tvingas att driva 

igenom saker 

som man själv 

inte står bakom 

till 100 procent 

men jag har ett 

uppdrag att 

genomföra det 

mot personalen 

eller mot 

marknaden eller 

mot vad det nu 

kan vara . 

 

. 
 
 
 
 
 

1Viktigt att vara 

professionell och 

våga driva 

igenom beslut 

1Proffessionalism 
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Fortsättning utdrag ur analysprocssen – Hanterbarhet  
 

Meningsbärande 

enheter 
Kondenserade 

enheter 
Koder Underkategori Kategori 

2.1 Vi har ju 

riktlinjer som 

företaget har, 

det sätts av 

pengar till 

friskvård varje 

år..en del får 

medarbetarna 

använda 

individuellt, 

köpa 

träningskort 

eller åka 

vasaloppet sen 

sätts det av en 

del till 

gemensamma 

aktiviteter.. 
 
 
 

2.1 Riktlinjer 

finns inom 

företaget för 

friskvård både 

för fysisk 

träning men 

även 

gemensamma 

aktiviteter 

2.1 Riktlinjer för 

friskvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsofrämjande 

ledarskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanterbarhet  
 

2.2  Det är upp 

till mig hur jag 

vill lägga 

resurser ..men 

jag tjänar 

betydligt mer på 

att ha en 

välmående 

personal än 

sjukskriven.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Frihet att 

kunna använda 

resurser för att 

främja hälsa 

2.2 Eget 

beslutsfattande 

kring 

Hälsofrämjande 

resurser 

 

 

 



38 
 

Fortsättning utdrag ur analysprocssen – Begriplighet  
 

Meningsbärande 

enheter 
Kondenserade 

enheter 
Koder Underkategori Kategori 

1 Generellt sätt 

är tiden för 

reflektion 

alldeles för 

liten..man bara 

fortsätter att 

springa ..man 

går in i 100 

kilometer i 

timmen och så 

bara fortsätter 

man 

 

 

 

 
 

1 Det behövs tid 

för återhämtning 

och eftertanke 

1Återhämtning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans i 

yrkesrollen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begriplighet 
 

1.1 Jag har ju 

väldigt fria 

händer att 

göra vad jag 

vill inom de 

regler och 

riktlinjer 

som vi har 

inom 

företaget.. så 

jag har 

mycket att 

säga till om 

..och tycka 

till om ..det 

är egentligen 

upp till mig 

och 

bestämma 

hur det ska 

vara... 
 
 
 

1. 2 Som chef 

upplevs mycket 

frihet att kunna 

bestämma själv 

och kunna 

uttrycka sina 

åsikter 

1. 2 Frihet att ta 

egna beslut 
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Fortsättning utdrag ur analysprocssen – Begriplighet  
 

Meningsbärande 

enheter 
Kondenserade 

enhete 
Koder Underkategori Kategori 

1 Det finns ett 

intresse för 

människor 

och det finns 

en drivkraft 

..och det 

finns en 

egen 

motivation 

att driva det 

här så att det 

blir bra… 
 
 
 
 
 

2 Har en 

drivkraft att 

måna om sina 

medarbetare och 

känner att det 

finns motivation 

2 Drivkraft och 

omhändertagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivkraft och 

motivation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begriplighet 
 

1 Förut var det 

så att var du 

chef så var du 

man och gärna 

lite äldre 

också..nu börjar 

samhället att 

ändras att det är 

kompetensen 

som styr vilken 

uppgift du har i 

arbetslivet inte 

ditt kön.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Kompetensen 

styr vilken roll 

du har som chef 

1Kompetens som 

chef 
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Fortsättning ur analysprocessen – Meningsfullhet  
 

Meningsbärande 

enheter 
Kondenserade 

enheter 
Koder Underkategori Kategori 

1.4 Det tror jag 

att jag skulle 

vara oavsett 

om jag var 

chef eller 

inte..det är 

nog mer min 

personlighet 

att jag skulle 

inte vara 

stolt och 

trivas med 

det jag 

gjorde om 

jag var på fel 

väg i livet.. 
 
 
 
 
 
 

1.4 Det handlar 

mer om 

personligheten i  

Yrkesrollen som 

chef för att 

kunna trivas 

1.4 Personlighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav i 

ledarskapsrollen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsfullhet 

 
 

 

1.1 Jag själv är 

en sådan 

som gärna 

jobbar 

mycket och 

hårt och jag 

tycker om 

när det 

händer 

saker..det får 

gärna ställas 

krav på 

mig...för att 

jag tycker 

det är kul det 

utvecklar ju 

mig.. 

 

 
 

  

1.3 En chef som 

gärna arbetar 

hårt och tycker 

om när det 

händer saker 

  

1.3 Engagemang 

och krav 
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