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SAMMANFATTNING  

Hälsa i arbetslivet är ett prioriterat område i politiken och återfinns i målområde fyra som är 
kopplat till det svenska folkhälsomålet. På senare år har hälsa i arbetslivet uppmärksammats 
eftersom den arbetsrelaterade ohälsan har ökat, vilket har resulterat i sjuktal som skjuter i 
höjden med ökande kostnader som följd. Människor spenderar stor del av sin livstid i 
arbetslivet och för att bibehålla en god hälsa genom livets alla skeden är goda 
arbetsförhållandena en förutsättning för att människor ska må bra. En viktig del i det 
hälsofrämjande arbetet i arbetslivet handlar om ledarskap, vilket påverkar människors hälsa i 
stor utsträckning. Tidigare studier visar att ledarskap har stor betydelse för människors hälsa 
och därför har denna studie genomförts. Syftet med studien är att undersöka chefers 
upplevelse av ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa. 

En kvalitativ metodansats har används för att besvara studiens syfte. Fem chefer inom den 
privata sektorn har deltagit vid individuella semistrukturerade intervjuer. Det empiriska 
materialet har analyserats genom en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att cheferna 
anser att ledarskap har stor betydelse för medarbetarnas hälsa. En utmaning som 
framkommit i studien är att cheferna uttrycker en frustration över bristande resurser och 
prioritering från företagsledning, vilket försvårar för cheferna att bedriva ett hälsofrämjande 
ledarskap.   

 

Nyckelord: Folkhälsa, Hälsa i arbetslivet, Hälsofrämjande ledarskap, Semistrukturerade 
intervjuer  



ABSTRACT  

Work related health is a priority area in national policy, being the fourth public national 
health target area which is connected to the Swedish public health goal. In recent years work 
related health has been highlighted due to that work related illness has increased, with the 
result of increased morbidity and with increasing costs as a result. People spend a whole lot 
of their lifetime at work, to keep a good health through all stages in life it is important that 
working conditions are good. Health promoting leadership is important at work, and affects 
people greatly. Previous research show that leadership affects people’s health and this is the 
reason why the study was conducted. The aim of this study was to examine the managers’ 
perception of the importance of leadership for employee health. 

A qualitative method was used to answer the purpose of the study. In this study five mangers 
in the private sector has participated in individual semi-structured interviews. The empirical 
material was analyzed by a manifest content analysis. The result show that leadership is 
important for the employees’ health. A challenge for managers in this study is a frustration 
over the lack of resources and priority from upper management. 

 

Keywords: Health promoting leadership, Public health, Semi-structured interviews, 
Workrelated health.  
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1 INTRODUKTION  

Ohälsa i arbetslivet medför både mänskligt och ekonomiskt lidande för individ, organisation 
och samhälle. Med sjuktal som skjuter i höjden är det nödvändigt att genom ett salutogent 
förhållningssätt identifiera och fokusera på vilka faktorer som skapar goda förutsättningar 
för människor att fortsätta vara friska. Att förstå vilka faktorer som har betydelse för att 
stärka människors hälsa i arbetslivet är också viktiga delar i det hälsofrämjande arbetet. 
Hälsa i arbetslivet prioriteras i politiken, det fjärde målområdet i det nationella 
folkhälsomålet handlar om hälsa i arbetslivet. Att arbeta hälsofrämjande med arbetsplatsen 
som arena är särskilt lämpligt eftersom människor spenderar mycket tid där och många 
människor kan nås samtidigt. Arbete ska ses som en friskfaktor, men vid ohälsa och 
sjukskrivning förvandlas arbetet istället till en riskfaktor. Det finns olika metoder och 
tillvägagångssätt för att arbeta med hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. För att minska 
arbetsrelaterad ohälsa och skapa goda förutsättningar för att främja medarbetarnas hälsa är 
ledarskap något som behöver beaktas. Ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa är ett 
område som är intressant eftersom ledarskap har stor inverkan på människors fysiska och 
psykiska hälsa. 

Under mitt arbetsliv och mina folkhälsostudier har mitt personliga intresse för hälsa i 
arbetslivet vuxit, särskilt ledarskapets betydelse för människors hälsa. Genom att arbeta med 
att identifiera vad som inverkar på människors hälsa i arbetslivet och titta närmare på 
ledarskap och chefers upplevelse av ledarskapets betydelse, vill jag med denna studie skapa 
en förståelse för hur cheferna upplever sin situation. Författarens förhoppning är att studien 
kan bidra till att arbete vidare inom området och stärka chefer i sitt ledarskap.  
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2 BAKGRUND  

2.1 Hälsa i arbetslivet 
Sveriges Riksdag har beslutat att det nationella Folkhälsomålet ska ligga till grund för det 
systematiska folkhälsoarbetet som bedrivs i Sverige (Prop. 2002/03:35). Det övergripande 
syftet med folkhälsoarbetet är att alla människor ska ges samma förutsättningar för en god 
hälsa. Det nationella folkhälsomålet har brutits ner i elva målområden och det fjärde 
målområdet handlar om hälsa i arbetslivet. Arbetsplatsen är en viktig arena att arbeta 
hälsofrämjande på, då människor spenderar många år av sina liv i arbetslivet. För att 
människor ska ha en god hälsa, är det viktigt att arbetsplatsen arbetar hälsofrämjande genom 
att stäva efter att alla människor ska ha samma förutsättningar till en god hälsa i arbetslivet 
(Folkhälsoinstitutet, 2011). 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) anger att arbetstagaren är skyldig att underrätta 
arbetsgivaren vid misstanke eller uppenbara risker för olycksfall eller ohälsa (SFS 1977:1160). 
Arbetsmiljöverkets författningssamling som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö 
menar att arbetsgivaren har ett ansvar att se till att chefer har kunskap om hur ohälsosam 
arbetsbelastning förebyggs och hanteras, vilket ställer stora krav på chefers ledarskap. 
Medarbetarna har också ett ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet, men även vissa 
skyldigheter såsom att följa de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen (AFS 
2015:4).  

2.2 Ledarskap 
Ledarskap kan definieras på ett flertal olika sätt, med det gemensamt att ledarskap handlar 
om att påverka människor i ens närhet. I litteraturen definieras ledarskap ofta som ett stöd 
som kommer underifrån, från medarbetarna (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  

Nilsson (2009) menar att det har skett ett skifte i synen på ledarskap. Från att ledaren 
fungerade som en rationell beslutsmaskin, med entydiga krav på ledarskapet och den 
tekniska kompetensen, till att idag då helt andra krav ställs på en ledare. Ett flertal 
dimensioner har på senare år tillkommit till ledarskapsrollen, den moderna ledaren bör 
inneha förmågor såsom att på ett skickligt sätt kommunicera med medarbetarna, leda och 
coacha (Nilsson, 2009). Genom ett gott ledarskap som kännetecknas av kommunikation och 
interaktion med medarbetarna, kan ledaren tillsammans med medarbetarna utforma tydliga 
arbetsbeskrivningar, ge stöd, vara delaktig, berömma och visa hänsyn (Gurt, Schwennen & 
Elke, 2011). 

Förutom traditionella chefsegenskaper som god förmåga att analysera, planera och fatta 
beslut krävs förmågan att få människor med sig och få dem att komma till sin rätt på bästa 
sätt. Emotionell intelligens anses vara viktigt i ett modernt ledarskap och innefattar 
ledaregenskaper som intuition, skapande, affärskänsla, omvärldskunnande, personlig 
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mognad och social kompetens. Emotionell intelligens värderas högt i den moderna 
organisationen (Nilsson, 2009).  

En av ledarskapets viktiga uppgifter är att vara ett föredöme för medarbetarna och att leva 
som man lär. Ett ledarskap som tar hänsyn till mjuka värden såsom förtroende, tillit, närvaro 
och goda relationer främjar medarbetarnas hälsa. Om organisationen istället fokuserar på 
hårda värden såsom vinstmarginal, lönsamhet och produktivitet kan det orsaka problem i 
organisationen och medarbetarna riskerat att drabbas av ohälsa. Både chefer och 
medarbetare har därför ett ansvar att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och skapa en 
hälsosam organisation, där människor trivs och mår bra (Yamamoto & Bellgran, 2010).  

2.3 Medarbetarskap 
Begreppet medarbetarskap återfinns inom ledarskap och fokuserar på de roller som chef och 
medarbetare får i en organisation när chefen partiellt avstår från sin formella makt (Hällstén 
& Tengblad, 2006). Ett gott medarbetarskap kan beskrivas som att medarbetaren tar ansvar i 
arbete och ledning över sig själv, ansvarar för relationen med arbetskamrater, gränsdragning 
och balans mellan arbete och fritid, engagemang, motivation, lojalitet och 
arbetstillfredsställelse (Arbetsmiljöverket, 2012). Vinnova (2008) menar att det finns en 
direkt koppling mellan ledarskap och medarbetarskap vilket styrker att utvecklingsarbetet 
ska utarbetas gemensamt. Ledarskap och medarbetarskap är beroende av varandra och 
därför bör processen löpa parallellt med att utveckla både ledarskap och medarbetarskap. 

2.4 Företagskultur 
Bäckström och Ingelsson (2015) menar att chefer och ledare har stort inflytande på 
företagskulturen på arbetsplatsen. Företagskultur kan beskrivas som att mjuka värden såsom 
förtroende, tillit, närvaro och goda relationer präglar klimatet i organisationen. Dessa 
faktorer tillsammans med chefens handling och beteende spelar en viktig roll för 
medarbetarnas hälsa och är därför viktig att beakta. Yamamoto et al. (2010) styrker 
resonemanget att chefer och ledare har stort inflytande på företagskulturen i en organisation. 
Även Vinnova (2008) menar att företagskulturen präglas av vilket ledarskap som bedrivs. 

2.5 Ledarskapsstilar 

2.5.1 Effektivt ledarskap 

Ett effektivt ledarskap kan beskrivas som ett gott ledarskap och är gynnsamt både för 
medarbetare och organisation (Ljusenius & Rydqvist, 2001).  Faktorer som är avgörande för 
medarbetarnas framgång är välbefinnande, kompetens och motivation, vilket tillsammans 
med ett gott ledarskap stärker medarbetarnas initiativförmåga och entusiasm. Ett 
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framgångsrikt ledarskap syftar till att verksamheten går med vinst genom att stärka 
medarbetarna genom utveckling, vilket leder till medarbetare som mår bra och en effektiv 
verksamhet (Ljusenius & Rydqvist, 2001).   

Ledaregenskaper som att understödja sammanhållningen i arbetsgruppen och stötta i att nå 
organisationens mål är några av de egenskaper som effektiva ledare innehar menar Ruggeri 
och Abbate (2013). Vidare beskrivs den effektiva ledaren som delaktig i organisationen när 
visioner och mål formas och påverkar arbetets riktning och fokus hur arbetet ska bedrivas. 
Ett effektivt ledarskap kännetecknas av egenskaper såsom närvarande, flexibel, social 
kompetens, människokännedom, beslutsamhet och civilkurage (Bolman & Deal, 2012). 

2.5.2 Transformativt ledarskap 

Ett transformativt ledarskap kan likställas med ett utvecklande ledarskap och kännetecknas 
av proaktivitet, nyskapande, motivation av medarbetare genom vision och värderingar, ser 
till gruppens gemensamma intresse och individanpassar så att allas unika behov och 
färdigheter tas tillvara (Hentrich, Zimber, Garbade, Gregersen, Niennhaus & Petermann, 
2017). Även Karakitapoğlu-Aygün och Gumusluoglu (2013) menar att det tranformativa 
ledarskapet anses innefatta goda ledarskapsegenskaper och att cheferna har höga mål och 
visioner som de tror på. Genom att själv tro på mål och visioner är det lättare att påverka och 
få med sig medarbetarna. Transformativt ledarskap anses mildra medarbetarnas känsla av 
krav i arbetet genom att cheferna uppmärksammar, individanpassar, stimulerar och coachar 
medarbetarna (Hentrich et al., 2017). Bäckström och Ingelsson (2016) menar att det är 
viktigt att chefen mår bra för att vara en bra ledare och att kommunikation med medarbetare 
fungerar väl. Syrek, Apostel och Antoni (2013) menar också att det transformativa 
ledarskapet kan fungera som en skyddsfaktor för organisationens medarbetare när det gäller 
arbetsrelaterad ohälsa. Ett transformativt ledarskap innebär att ledaren främjar 
organisationens kommunikation, ger socialt stöd, motiverar arbetstagare till vidareutveckling 
och skapar ett förtroende mellan arbetstagare och ledare. Det transformativa ledarskapet 
bygger på ett ”bottom-up”-perspektiv, där en del av ledarens roll är att engagera 
medarbetarna och arbeta mot organisationens gemensamma visioner och mål. Ett 
transformativt ledarskap främjar utveckling och leder till stärkta medarbetare som växer och 
känner sig delaktiga och viktiga i arbetet mot organisationens gemensamma mål (Syrek et al., 
2013).  

2.5.3 Låt-gå-ledarskap 

Till skillnad från ett hälsofrämjande ledarskap skapar ett låt-gå-ledarskap konflikter i 
arbetsgruppen, tvetydiga roller som leder till konflikter. När ledaren bortser från förväntade 
uppgifter såsom att vara närvarande, engagerad, ge feedback, uppmärksamhet och belöning, 
kan det leda till problem i gruppen i form av exempelvis otydliga roller. Brist på ett 
hälsofrämjande ledarskap kan leda till mobbning på arbetsplatsen till följd av roll- och 
personliga konflikter, ett låt-gå-ledarskap har starka kopplingar till stress i arbetslivet 
(Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland och Hetland, 2007).  
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2.6 Ledarskapets betydelse för hälsa i arbetslivet 
Ledarskap har stor betydelse för medarbetarnas hälsa och välmående menar forskning. 
Arbetet med interventioner inom området arbetsmiljö och hälsa bör därför fokusera på 
ledarskapsutveckling för att främja människors hälsa (Kelloway et al., 2010). Forskning visar 
att ledarskap och medarbetarskap är faktorer som har stor betydelse för att upprätthålla och 
främja hälsa hos medarbetarna (Dellve, 2008, & Eriksson, 2010).  

I ett projekt som genomfördes bland privata företag i Sverige mellan åren 2005-2008 
studerades vilka faktorer som var utmärkande hos företag med låg andel sjukskrivningar, till 
skillnad från företag med genomsnittlig andel sjukskrivningar. Resultatet visar att företag 
med låg andel sjukskrivningar har en utvecklad ledarskapsfilosofi, där internrekrytering med 
tonvikt på ledaregenskaper och social kompetens är betydelsefullt. Medarbetarna ses som en 
resurs vilket kan anses vara ett incitament att se till att medarbetarna behåller en god hälsa. 
Prioriteringar som främjar medarbetarnas hälsa styrker det faktum att medarbetarna mår 
bra och behåller sin hälsa vilket gynnar både individ och organisation. Kompetensutveckling 
styrdes inte enbart av verksamhetens direkta behov i de välmående företagen, utan sågs som 
personlig utveckling för individen. Att medarbetarna känner sig uppskattade främjade även 
hälsa hon medarbetarna (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Företag har stora vinster i att arbeta hälsofrämjande eftersom friska medarbetare inte enbart 
är en ekonomisk fördel utan det ser också bra ut ur ett företagsperspektiv. Ett företag som 
har friska och välmående medarbetare är en attraktiv arbetsplats där människor söker sig till 
(Bäckström et al., 2015). Kritik som riktas mot satsningar för att sänka sjukfrånvaron är att 
det inte alltid innebär god hälsa hos individen. Låga sjuktal är en indikator på hur 
medarbetarna mår, men för att få en komplett bild av hälsoläget behöver även andra delar 
undersökas, till exempel om medarbetarna känner arbetstillfredsställelse och engagemang 
menar Eriksson (2011). Vidare beskrivs aspekter såsom chefers förmågor och kunskap att 
vara hälsofrämjande som en viktig faktor som påverkar medarbetarnas hälsa.  

2.7 Hälsofrämjande ledarskap 
Ett hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av socialt stöd, vilket innebär att chefen stödjer 
medarbetarna, är ansvarstagande, tydlig, har förmåga att involvera medarbetarna i 
utformande av mål, kommunicerar, är lyhörd och har förmåga att lyssna in medarbetarna 
(Arbetsmiljöverket, 2012). Försäkringskassan (2005) menar att socialt stöd är en viktig 
faktor för att medarbetarna ska behålla en god hälsa. Stöd från ledningen anses vara en 
förutsättning för att arbeta hälsofrämjande (Eriksson et al., 2010).  För att arbeta för en god 
hälsa i organisationen krävs stöd från ledningen, men många chefer vittnar om att stödet i 
organisationen är något de saknar (Dellve & Wikström, 2009).  

Arbetsmiljöverket (2012) menar att ledarskap är en utgångspunkt för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö. Faktorer som ett närvarande, engagerat, tillgängligt och rättvist ledarskap anses 
viktigt för ett hälsofrämjande ledarskap och är avgörande för att skapa en frisk arbetsplats.  
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Naidoo och Wills (2007) menar att hälsofrämjande ledarskap bygger på en bred förståelse 
och kunskap om hur ledarskap kan ge goda effekter på medarbetarnas hälsa (Naidoo & Wills, 
2007). Arbetsmiljöverket (2012) menar att organisatoriska hälsofrämjande insatser bör 
prioriteras framför individuella insatser för att effekten av insatserna ska vara mer hållbar. 
För att skapa bästa möjliga förutsättning för ett ledarskap som är hälsosamt krävs uppbackning 
från ledning och organisation, men även tydliga strukturer är viktigt för att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap. Att ledaren har socialt stöd från ledning påverkar ledarskapet 
positivt (Lundqvist, Ekberg & Eriksson Fogelberg, 2010). Att företagsledningen är tydlig i sin 
kommunikation är viktigt och tydlighet anses vara en förutsättning för ett gott stöd för 
cheferna (Dellevue & Wikström, 2009).  

2.8 Teoretiskt perspektiv 

2.8.1 Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) som teori grundar sig i Aaron Antonovskys salutogena 
perspektiv och innefattar de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Antonovsky, 1979). Från att tidigare arbetat utifrån ett patogent 
förhållningssätt utarbetades KASAM där det salutogena perspektivet är centralt. Grunden för 
en hälsofrämjande arbetsplats är det salutogena perspektivet, att utgå från det friska 
(Antonovsky, 2005; Graeser, 2011).  

Begriplighet innebär att det som händer i livet är någorlunda förutsägbart och om oväntade 
händelser inträffar så går de att förstå efteråt. Hanterbarhet innebär att individen kan möta 
de krav de ställs inför och att det finns resurser, egna eller andras, som kan användas vid 
behov. Meningsfullhet handlar om delaktighet och hur individen kan klara av påfrestningar. 
Dessa tre komponenter samverkar för att individer på bästa möjliga sätt ska ha möjlighet att 
hantera fysiska, psykiska och sociala påfrestningar (Antonovsky, 2005). Begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet är faktorer som främjar psykisk hälsa i arbetslivet menar 
Graeser (2011).  

Det finns även kritik som riktas mot KASAM-begreppet som menar att komplexiteten i 
begreppet och frågan om det är en sociologisk teori eller kanske ett psykologiskt fenomen kan 
diskuteras (Westman, 1998). Theorell (1998) menar att Antonovskys sociologiska bakgrund 
tillsammans med individualpsykologiska frågeställningar kan bidra till att det är 
problematiskt att få en konsekvent teori. Vidare anses Antonovskys syn ha en pessimistisk 
syn på KASAM, det vill säga att när en persons KASAM ha grundlagts så finns det liten 
möjlighet att förändra den (Theorell, 1998). 

2.8.2 Krav- kontroll- och stödmodellen 

I krav- och kontrollmodellen ligger fokus på miljö och de sociala omgivningsfaktorer till 
skillnad från tidigare stressforskning som fokuserade på individen och individuella lösningar. 
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Grundaren Robert Karasek (1979) menar att fokus istället skulle ligga på att ändra arbetet 
och produktionen för att på så sätt främja hälsa. Modellen utgår från yttre omständigheter 
och gör två huvudsakliga antaganden. Arbetsbelastnings-hypotesen hävdar att psykologiska 
reaktioner som trötthet, ångest, depression och utmattning framkallas när kraven i arbetet är 
höga och beslutsutrymmet lågt. Aktivt lärande-hypotesen avser att lärande och utveckling 
inträffar när kraven är höga och beslutsutrymmet stort. Den mindre omtalade dynamiska 
hypotesen, innebär att aktivt lärande över tid medför en känsla av att hantera stress som i sin 
tur leder till minskad belastning (Karasek, 1979). Person och Ørbæk (2014) menar att 
långvarig arbetsbelastning kan leda till en nedåtgående spiral med hälsomässiga och sociala 
negativa effekter (Persson & Ørbæk, 2014).  

Socialt stöd lades till som en tredje dimensionen under 1980-talets mitt till krav- och 
kontrollmodellen. Socialt stöd antas ha en skyddande effekt för de anställda om 
förhållandena på arbetsplatsen är bristfälliga och stressfyllda. Anledningen till att socialt stöd 
tillkom i modellen är att det ansågs ha en dämpande effekt på negativa effekter till följd av 
hög arbetsbelastning. Genom socialt stöd som en ytterligare dimension uppkom en ny 
hypotes att höga krav, liten kontroll och avsaknad av socialt stöd kan leda till allvarliga 
hälsorisker (Persson & Ørbæk, 2014). Enligt modellen kan individen bemästra krav som är 
högt ställda om upplevelse av att ha möjlighet att kunna fatta nödvändiga beslut och 
dessutom få det stöd som behövs. Modellen åskådliggör även att en individ kan bli stressad 
av lågt satta krav om möjligheten att styra över situationen saknas och om det sociala stödet 
är otillräckligt (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd är en viktig faktor i hälsofrämjande 
arbete och bidrar till människors välmående. Stöd från medarbetare och chefer är viktigt och 
kan bestå av både praktiskt stöd men även känslomässigt stöd från chefen (Andersson, 
2009). En förutsättning för att medarbetarna ska må bra och ha en god hälsa är att 
medarbetarna upplever stöd från sina chefer. Detta styrker resonemanget att stöd från chefer 
är en viktigt för medarbetarnas hälsa (Conrad och Tangen, 2009). Arnesson och Ekberg 
(2005) menar att socialt stöd bör prioriteras från ledningen men även gruppsammanhållning 
är något som är bra att uppmärksamma i en hälsofrämjande organisation. 

2.9 Problemformulering 

Hälsa i arbetslivet är prioriterat i politiken och återfinns som ett målområde i det svenska 
nationella folkhälsomålet (Prop. 2002/03:35). Allt fler människor blir sjuka i arbetslivet 
vilket påverkar både individ och samhälle på ett negativt sätt. Enligt Arbetsmiljöverkets 
författningssamling som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö har arbetsgivare 
ett ansvar att säkerställa att chefer och ledare har kunskap om hur ohälsosam 
arbetsbelastning kan förebyggas och hanteras på ett effektivt sätt (AFS 2015:4). Trots att det 
på senare år har gjorts prioriteringar för att minska den arbetsrelaterade ohälsan så fortsätter 
sjuktalen att öka. 

Tidigare studier visar att ledarskap har stor betydelse för medarbetarnas hälsa vilket styrker 
nyttan av att studera ledarskapets betydelse för människors hälsa. För att få en djupare 
förståelse för hur chefer upplever ledarskapets betydelse i det hälsofrämjande arbetet, har 
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denna studie genomförts. Tidigare forskning visar att ledarskap är en viktig del i ett 
hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Det anses viktigt att studera vilka faktorer som är 
viktiga i ett ledarskap som främjar människors hälsa och hur ska det praktiska arbetet 
bedrivas i arbetslivet. En förhoppning är att studien ska bidra med kunskap om hur chefer 
upplever ledarskapets betydelse för hälsan, men också vad som är viktigt för att kunna 
bedriva ett ledarskap som främjar hälsa.  

3 SYFTE 

• Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser av ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas hälsa. 

4 METOD 

4.1 Val av metod 

Kvalitativ metod valdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar eftersom metoden 
lämpar sig väl för att undersöka människors egna upplevelser och fokus ligger på det talade 
ordet (Bryman, 2011). Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelser och då lämpar 
sig kvalitativ metod eftersom denna metod syftar till att skapa en förståelse för hur 
människor upplever sin sociala omvärld, i studien är förståelsen en central del (Bryman, 
2011). Ett kvalitativt angreppssätt passar väl för studien eftersom fokus ligger på mjuka 
värden såsom upplevelser (Patel & Davidson, 2011). Ett av de utmärkande dragen för 
kvalitativ forskning är att datainsamlingen sker med kvalitativa forskningsintervjuer vilket 
stärker valet av metod då semistrukturerade intervjuer ligger till grund för studien, men 
datainsamlingen kan även ske med exempelvis observationsstudier och dokumentstudier 
(Patel & Davidsson, 2011). Det finns inga rätt eller fel i informanternas berättade upplevelser, 
vilka är subjektiva upplevelser som berättas och tas tillvara i studien.  
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4.2 Urval 
I studien har ett målstyrt urval tillämpats, individer valdes ut för att matcha studiens syfte 
och frågeställningar. Individerna valdes utefter relevans för det specifika fenomen som skulle 
studeras, med koppling till ledarskap (Bryman, 2011). I praktiken innebar urvalet att 
personer som ansågs adekvat för att svara upp till syftet tillfrågades, urvalet anpassades till 
syftet (Bryman, 2011). Kriterier för urvalet var att individen innehar en chefsposition i ett 
företag inom service-, tillverkning eller utvecklingsbranscher i den privata sektorn. Chefer i 
författarens bekantskapskrets tillfrågades om att delta i studien. I ett inledande skede visade 
åtta relevanta personer intresse för att delta i studien, följaktligen sändes missivbrev ut via e-
post och därefter kontaktades de för att boka in intervjuer (Bilaga A). Av de totalt åtta 
personer som tillfrågades för deltagande valde fem personer att delta i studien. Deltagarna är 
fyra män och en kvinna med varierande ålder och erfarenhet (Tabell 1). Datainsamlingen 
ägde rum utefter deltagarnas önskemål och behov, tid och plats bestämdes i samförstånd. 
Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och ostört i deltagarnas hem. 

Tabell 1: Studiens deltagare 

Kön Ålder	 Antal	månad/år	som	
chef	

Antal	medarbetare	

Man 39	 5	år	 10	

Man 40	 2	år	 4	

Kvinna 41	 2	månader	 11	

Man 43	 20	år	 35	

Man 57	 10	år	 10	

 

4.3 Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod tillämpades semistrukturerade intervjuer för att samla in 
empirisk data (Patel och Davidsson, 2011). En intervjuguide utformades och användes vid 
genomförandet av intervjuerna, en lista över relativt detaljerade områden och var ett bra stöd 
vid intervjutillfället (Bryman, 2011). Intervjuguiden utformades genom att två teman 
skapades utifrån studiens syfte, ledarskap och ledarskap och hälsa, frågorna utformades 
därefter. Ytterligare ett tema tillades till intervjuguiden och handlade om deltagarens 
bakgrund och den slutgiltiga intervjuguiden innehöll 16 frågor och syftet var att strukturera 
upp intervjun och få en röd tråd genom hela intervjuprocessen (Bilaga B). En pilotintervju 
genomfördes för att säkerställa att frågorna uppfattades korrekt och att svaren matchade 
syftet. Efter pilotintervjun justerades intervjuguiden, några frågor förtydligades och några 
frågor togs bort. Intervjuguiden användes som en ram för intervjun, informanten hade stort 
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utrymme att besvara frågorna utifrån sitt personliga tycke. Under en veckas tid genomfördes 
fem semistrukturerade intervjuer med deltagarna som valt att delta i studien, intervjuerna 
varade mellan 22 till 33 minuter. Frågorna ställdes i den angivna ordningen men vid några få 
tillfällen ändrades frågeföljden under intervjun, några frågor tillkom och några togs bort allt 
eftersom svaren varierade. Vid några tillfällen förekom uppföljningsfrågor för att utveckla det 
som informanten sagt. Processen var flexibel och tonvikten lades på upplevelser som 
informanten ansåg viktiga (Bryman, 2011).  

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och ljudmaterialet transkriberades när alla 
intervjuerna hade genomförts, vilket innebar att allt som informanten sagt skrevs ner 
ordagrant för att få en djupare känsla för materialet. Transkriberingen har gjorts noggrant 
med syfte att återspegla den fysiska intervjun eftersom materialet blir studiens empiriska 
kärna.  Att spela in deltagarna kan vara något som stör informanten, eftersom det kan kännas 
obekvämt för informanten att det som sägs blir inspelat. För att avdramatisera inspelningen 
och lugna informanten togs ämnet upp innan inspelningen startade (Bryman, 2011).  

4.4 Databearbetning och analys 
Materialet som transkriberats lästes igenom upprepade gånger för att skapa en gedigen 
känsla för materialet och en fördjupad bild av helheten. Informanterna avidentifierades 
under transkriberingen och istället för namn tilldelades de koderna IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5 
för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet och anonymitet. Texten analyserades genom 
en manifest innehållsanalys, vilket Graneheim och Lundman (2004) menar är en analys av 
det som uttryckligen står skrivet i texten, som är konkret eller uppenbart i materialet. 
Avsikten med analysen var att identifiera likheter och skillnader mellan deltagarnas 
upplevelser.  

Innehållsanalysen följde Graneheim et al. (2004) systematiska arbetssätt för att analysera 
och konkludera innehållet i intervjumaterialet och kan beskrivas som en vetenskaplig 
analysmetod med utgångspunkt från empiriska studier. Texten lästes igenom för att få en 
helhetskänsla av hela materialet. Intervjumaterialet färgades i fem olika färger, varje 
informant fick en egen färg. Avsikten med att färgkoda materialet var att det skulle 
underlätta att urskilja vem som sagt vad.  Materialet analyserades förbehållslöst och i 
analysens inledande skede var antal kategorier inte definierat. Meningsbärande enheter 
plockades därefter ut från textmaterialet vilket innebar att fraser eller meningar som svarade 
på studien syfte extraherades ur texten. För att åskådliggöra och underlätta det praktiska 
arbetet i hela processen användes Microsoft Excel för att göra tabeller (Tabell 2). Därefter 
kondenserades meningsbärande enheterna, för att materialet skulle bli mer lätthanterligt och 
att det centrala innehållet i materialet var kvar. Kondenseringen underlättade urskiljningen 
av informanternas utsagors likheter och skillnader i materialet. För att ytterligare 
konkretisera innehållet abstraherades samtliga kondenserade meningsbärande enheter och 
tilldelades en kod som kort beskriver innehållet. I nästa steg bildades underkategorier som 
kan beskrivas som ett samlingsnamn av innehållet i koderna. Slutligen bildades fyra 
kategorier som kom att utgöra resultatets rubriker: Stöd till medarbetare, Relationer, 
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Chefers självkännedom och Stöd från ledning. I kategorin Stöd till medarbetare fanns ett 
flertal olika former av stöd, för att åskådliggöra för läsaren på tydligare sätt delades 
huvudkategorin in i fem underkategorier. Tabell 2 visar ett exempel på tillvägagångssätt av 
analysen (Graneheim et al., 2004).  

Citat som är informanternas ordagranna beskrivning har använts för att styrka innehållet i 
resultatet. För att visa att ett citat är taget ur ett sammanhang visas det med klammer och tre 
punkter, […].  

Tabell 2: Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad	
meningsbärande	
enhet	

Kod	 Underkategori	 Kategori	

”Jag tycker att man ska 
vara tydlig, så att 
medarbetarna vet vad det 
är som gäller och inte 
behöver tvivla på vad jag 
tycker.” (IP2) 

Tydlighet	gör	
medarbetarna	
trygga	

Tydlighet	 Stötta	
medarbetarna	

Stöd	till	
medarbetarna 

 

4.5 Kvalitetskriterier  
För att stärka studiens kvalitet och tillförlitlighet har kvalitetskriterierna pålitlighet, 
överförbarhet och trovärdighet beaktats (Holloway & Wheeler, 2010).  

För att stärka studiens pålitlighet har tillvägagångssättet genom hela studiens arbetsprocess 
beskrivits utförligt och motiverats. För att läsaren enkelt ska kunna följa processen och förstå 
hur författaren har kommit fram till slutsatser har val av metod, urval, datainsamling, analys 
och etiska principer beskrivits noggrant. Att urvalet har beskrivits noggrant bidrar till att 
studien kan replikeras och få ett resultat som överensstämmer med denna studie (Holloway 
& Wheeler, 2010). Den noggrannhet och systematiska arbetssätt som beaktats genom hela 
studien bidrar till att andra forskare kan göra om studien på ett liknande sätt. 

Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna gå att tillämpa på en annan grupp eller 
kontext. Kriterier för urvalet och hur processen har gått till är noga beskrivet vilket kan 
stärka studiens överförbarhet. Det kan möjliggöra för andra forskare att göra liknade studier 
på grupper som överensstämmer med urvalet i denna studie (Holloway & Wheeler, 2010). 
För att stärka trovärdigheten har intervjufrågorna valts utefter relevans för att kunna kopplas 
till studiens syfte (Bryman, 2011). 

Trovärdighet innebär att studien utförts med god kvalitet, att genomförandet är korrekt 
utefter de regler som finns (Holloway & Wheeler, 2010). Deltagarna i studien valdes ut efter 
relevans för studiens syfte, deltagarnas erfarenheter och upplevelser inom ämnet bidrog till 
att stärka trovärdigheten eftersom de har erfarenhet av just det som ska studeras. För att 
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säkerställa att intervjufrågorna var utformade på ett sätt som var lätta att förstå för 
informanterna och svarade upp mot det som var tänkt att undersökas testades intervjuguiden 
i en pilotintervju. Några av frågorna togs bort för att det uppfattades som upprepning. När 
intervjuguiden var justerad och svarade upp mot studiens syfte, inleddes intervjuerna med 
deltagarna (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant för att 
stärka kvaliteten och trovärdigheten i studien. För att tydliggöra och åskådliggöra det som 
framkom i intervjuerna har citat används (Holloway & Wheeler, 2010). 

Författarens förförståelse genom arbetslivserfarenhet och akademiska studier i 
folkhälsovetenskap kan ha påverka studiens trovärdighet. För att stärka trovärdigheten har 
en medvetenhet om förförståelsens betydelse beaktats. Genom hela analysprocessen har 
chefernas upplevelser inkluderats, vilket innebar att enbart det som uttryckligen sagts vid 
intervjutillfället togs med i studien (Holloway & Wheeler, 2010). 

4.6 Etiska aspekter 
Etiska principer för forskning fastställdes i Helsingforsdeklarationen och omfattar forskning 
som innefattar människor (World Medical Association General Assembly, 1964). En av 
forskarens skyldigheter som beskrivs i deklarationen är att skydda deltagarnas hälsa, 
rättighet, integritet och värdighet. I rapporten beskrivs de forskningsetiska principerna 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka 
anses vara grundläggande vid forskning som innefattar människor. 

Informationskravet innebar att studiens deltagare fick information om studiens syfte, att 
deltagande i studien är helt frivilligt och att informanterna kan avbryta sin medverkan när 
som helst under hela processen (Bryman, 2011). I studien skickades ett missivbrev (Bilaga A) 
ut till informanterna, samtliga informerades om att medverkan var helt frivillig och kunde 
avslutas när som helst. Samtyckeskravet innebar att deltagarna själva bestämde över sin 
medverkan. All information tilldelades samtliga informanter i missivbrevet som skickades ut 
via mail. Konfidentialitetskravet innebar att deltagarnas uppgifter har behandlats med 
största möjliga konfidentialitet. Samtliga informanters identitet har skyddats, informanterna 
tilldelades istället för namn ett id, IP1-IP5, för att säkerställa att personuppgifter inte 
offentliggjordes, vilket skulle strida mot konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebar att 
deltagarna informerades om att allt insamlat material endast kommer att användas i studien. 
Deltagarna informerades om samtliga etiska principer, dels genom missivbrevet som 
skickades ut innan intervjuerna ägde rum och dels vid intervjutillfället per muntlig 
information. Deltagarna hade även möjlighet att ställa frågor innan och vid själva 
intervjutillfället (Bryman, 2011). 

Genom hela processen har samtliga etiska principer varit centrala och tagits i beaktande för 
att ingen människa ska komma till skada. 
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5 RESULTAT 

Utifrån den manifesta innehållsanalysen framkom att ett ledarskap som främjar hälsa 
kännetecknas av stöd till medarbetare. Informanterna beskriver det stöttande ledarskapet 
som tydligt, närvarande, att se alla medarbetare, att prioritera och att arbeta för att forma en 
bra arbetsgrupp. Informanterna anser vidare att relationer, självkännedom och stöd från 
ledning är avgörande faktorer i ett ledarskap som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos 
medarbetarna. 

Utifrån den manifesta innehållsanalysen framkom fyra kategorier: Stöd till medarbetare, 
Relationer, Chefers självkännedom och Stöd från ledning.  

5.1 Stöd till medarbetare 

Kategorin stöd till medarbetare är den mest omfattande och komplexa kategorin. För att 
resultatet ska bli tydligare och mer överskådligt har kategorin delats in i fem underkategorier. 

Cheferna som medverkat i studien beskriver fem olika typer av stöd till medarbetarna som de 
anser viktiga i ett hälsofrämjande ledarskap: Tydlighet, Närvarande, Att se alla 
medarbetare, Prioritera och Arbetsgruppen.  

5.1.1 Tydlighet 

Informanterna anser att det är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap då tydlighet bidrar till att 
medarbetarna vet vad som förväntas av dem. Tydlighet medför att medarbetarna kan känna 
sig trygga i sin roll. Att chefen tydligt visar vad som förväntas och vilka krav som ställs på 
medarbetaren bidrar tydlighet till ökat välmående. Fyra av fem informanter uttrycker att 
tydlighet är en viktig komponent i ett ledarskap som främjar hälsa. 

”Jag tycker att man ska vara tydlig, så att medarbetarna vet vad det är som gäller och inte 
behöver tvivla på vad jag tycker.” (IP2) 

5.1.2 Närvarande 

Chefens närvaro stärker medarbetarna och gruppen i sitt arbete vilket gynnar både 
arbetsprestation och medarbetarnas mående menar informanterna. Att vara närvarande 
beskriver informanterna som att delta på fikaraster, att sitta på sin arbetsplats och att finnas 
där när medarbetarna behöver dig. Vidare anser informanterna att samtala och ställa öppna 
frågor av genuint intresse, visar att du som chef bryr dig om medarbetaren. Informanterna 
anser att vara närvarande är en viktig del i ett ledarskap som främjar hälsa. 

[…] ”man måste fråga folk ”hur är det?”, alltså ställa öppna frågor, vara närvarande. För är 
man närvarande, då ser man ju vad som händer. Försöka sitta på sin plats, försöka vara med 
och fika, ja, så att det påverkar i allra högsta grad, det tror jag.” (IP4) 
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5.1.3 Att se alla medarbetare 

Informanterna beskriver att en viktig del i ledarskapet är att se alla medarbetare, att 
uppmärksamma allas individuella behov och att individanpassa så att allas färdigheter tas 
tillvara. Informanterna beskriver dock att det är svårt att möta alla olika behov och 
medarbetare, vissa kräver mycket stöd medan andra bara arbetar på och inte är i behov av 
stöd. Informanterna anser därför att det är viktigt att uppmärksamma även de medarbetare 
som inte kräver din uppmärksamhet. Vidare anser informanterna att medarbetare som inte 
kräver chefens uppmärksamhet lätt kan glömmas bort. Informanterna anser att en viktig del 
av stödet är att avsätta tid för varje individ så att alla känner sig sedda och 
uppmärksammade. 

”Vissa kräver ju mycket mer än andra så det måste ju också uppmärksammas så att inte någon 
blir helt bortglömd på grund utav någon annan karaktär som kräver hemskt mycket.” (IP1) 

5.1.4 Prioritera 

Informanterna beskriver att chefens uppgift är att prioritera och fördela arbetet. Att 
prioritera handlar även om resursfördelning, att arbetet är jämt fördelat bland medarbetarna 
så inte någon medarbetare blir överbelastad eftersom överbelastning kan leda till ohälsa. 
Informanterna anser att det är viktigt att medarbetarna respekterar att chefen ansvarar för 
att leda och fördela arbete och resurser, att medarbetarna vänder sig till chefen om de 
behöver extra resurser eller har möjlighet att hjälpa andra medarbetare som inte hinner med.  

[…]”ni ska gå till chefen och fråga om ni får ta den personens tid eller om den kan jobba i ett 
projekt, för att annars har du plötsligt en medarbetare som fem personer går till och vill att 
den ska göra saker, och det kan ju vara svårt att säga nej, för säger man nej, då är man, alltså 
då finns det åsikter om det, att man är slö eller att man inte hinner eller att man, ja, bara inte 
vill. Men i själva verket så kanske det bara är någon som försöker skydda sin hälsa, att jag kan 
inte göra alla de här sakerna”[…] (IP4) 

5.1.5 Arbetsgruppen 

Informanterna anger att en förutsättning för ett hälsofrämjande ledarskap är att 
arbetsgruppen fungerar på ett tillfredställande sätt. Informanterna anser att stämningen i 
gruppen påverkar både chef och medarbetare. Informanterna anger att det är viktigt att 
arbeta med gruppdynamiken. Arbetet ska vara ständigt pågående eftersom en grupp kan 
förändras över tid, medarbetare slutar och andra tillkommer eller så händer det saker i 
organisationen. Informanterna beskriver att det yttersta ansvaret ligger hos dem, men att 
medarbetarna också har ett ansvar att vara delaktig i det ständiga arbetet. 

[…]”Gruppdynamik är ju någonting som är, svårt är kanske fel ord, men de krävs ju mycket 
arbete, det är ju ett levande arbete, det är ingenting man bara kan lära sig, det är inget 
självspelande piano utan det är något man får, svårighet, svårighet, men det är tidskrävande 
och kräver lite baktanke hur man ska lägga upp det. För det är ju en ständig förändrad 
gruppdynamik.” (IP5) 
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5.2 Relationer mellan chefer och medarbetare 
Informanterna anser att relationen med medarbetarna är något som ska prioriteras, det ska 
avsättas tid till arbetet eftersom annars är det lätt att det bortprioriteras. Informanterna 
anser att de behöver umgås med medarbetarna, både i grupp och individuellt. När det gäller 
att skapa och vårda relationen till medarbetarna ställs höga krav på chefen menar 
informanterna. Informanterna beskriver det som att i praktiken innebär det att avsätta tid till 
att vårda relationerna och att vara närvarande i det dagliga arbetet vilket underlättar både för 
chef och medarbetare att utveckla relationen. Flera av informanterna vittnar om att det 
ibland är svårt och tidskrävande att vårda relationen till medarbetarna, vissa individer är 
svårare än andra och personkemi spelar en betydande roll. 

”Varenda person jag är chef över har jag en särskild relation med och den relationen tar tid att 
vårda och den tiden finns det oftast inte, den ska räcka till alla praktiska saker”[...] (IP2) 

5.3 Chefers självkännedom 
Informanterna beskriver att självkännedom är en viktig del i ett ledarskap som främjar hälsa, 
att känna sig själv och att vara medveten om hur det egna beteende påverkar medarbetarnas 
hälsa och mående. Informanterna värderar förmågan att vara en duktig ledare högt, att 
ledaregenskaper är viktigt och inte detaljkunskaper i den övriga verksamheten. Vidare 
beskriver informanterna att för att leda en grupp medarbetare krävs att du som chef är 
medveten om hur det egna beteendet påverkar andra människor. Informanterna anser att 
deras beteende påverkar medarbetarna, ett dåligt ledarskap kan till exempel leda till att 
medarbetarna blir sjuka. Chefens beteende kan påverka medarbetarna negativt, som en 
informant beskriver att hen till exempel går snabbt eller springer mellan saker, detta kan 
uppfattas som att hen är stressad vilket i sin tur kan stressa upp medarbetarna även då hen 
inte är stressad. Informanterna beskriver att god självkännedom är en bra grund för ett gott 
ledarskap, men det är svårt att leva som man lär. 

”Ja, det påverkar ju hälsan i den, beroende på hur jag beter mig mot mina medarbetare i allra 
högsta grad.” (IP5) 
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5.4 Stöd från ledningen 
Informanterna beskriver att ledningens förhållningssätt till ledarskapets betydelse i 
verksamheten påverkar i högsta grad hur ledarskapet prioriteras, vilket i förlängningen även 
påverkar medarbetarnas hälsa. Om cheferna inte kan bedriva ett ledarskap som främjar hälsa 
påverkar det medarbetarna negativt, vilket kan leda till ohälsa hos medarbetarna. 
Informanterna anser att ledningen saknar verktyg för att mäta om chefen bedriver ett 
ledarskap som främjar medarbetarnas hälsa och utrycker att det som att det är lättare att 
mäta arbetsprestationer i from av exempelvis arbete i ett projekt. Flertalet av informanterna 
uttrycker en frustration över att det inte finns tillräckligt med tid för att just leda 
medarbetarna. Informanterna efterfrågar ett tydligt mandat från ledningen att ledarskapet 
prioriteras så att cheferna har mer tid till att utveckla och praktisera ett ledarskap som 
främjar hälsa. 

”Och då är det så här, vad ska jag prioritera, vad är viktigast? Leda de andra, eller ska jag göra 
det som … Det är lättare att mäta mig på de arbetsuppgifter som jag har.”  (IP3) 
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6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet redovisas resultatdiskussion och metoddiskussion. Det som 
framkommit i resultatet diskuteras och sammanfattas i resultatdiskussionen. Tidigare 
forskning i ämnet, studiens resultat och teoretisk koppling ligger till grund för diskussionen. 
Teoretisk koppling diskuteras i resultatet med koppling till KASAM och Krav-kontroll-stöd-
modellen. För att enkelt kunna följa diskussionen utifrån resultatet kommer upplägget vara 
likt det som presenterades i resultatet. Metoddiskussionen tar upp tillvägagångssättet som 
tillämpats genom hela forskningsprocessen, dessutom diskuteras kvalitetskriterier och etiska 
aspekter. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelse av ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas hälsa. Resultatet visar att cheferna upplevde att ledarskap har betydelse för 
medarbetarnas hälsa, vidare beskrev cheferna ett flertal faktorer som påverkar, både positivt 
och negativt. Resultatet kan kopplas fullt ut till tidigare forskning, vilket kan anses som en 
styrka, då studiens resultat bekräftar tidigare forskning (Nilsson, 2009; Gurt et al., 2011). 

Människor påverkas i högsta grad av ledarskap i arbetslivet, ett dåligt ledarskap gör 
människor sjuka, medan ett gott ledarskap är hälsofrämjande (Försäkringskassan, 2005). 
Socialt stöd anses vara en viktig del i ett hälsofrämjande ledarskap och en förutsättning för en 
hälsosam arbetsplats vilket kan kopplas till Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 
1990). Försäkringskassan (2005) menar att socialt stöd är en viktig faktor för att 
medarbetarna ska må bra. De företag som prioriterar ledarskap och ser medarbetarna som 
en resurs har också välmående medarbetare som behåller sin hälsa (Arbetsmiljöverket, 
2012). Att ha ett salutogent förhållningssätt kan kopplas till KASAM, eftersom teorin grundar 
sig i ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 1979). Författaren menar att ett hälsofrämjande 
ledarskap är en förutsättning för att människor ska må bra på arbetet och fritiden. En chef 
som bedriver ett hälsofrämjande ledarskap är ett gott föredöme, vilket gynnar både chef och 
medarbetare. Ledarskap och det salutogena perspektivet stärker individer i arbetslivet 
eftersom friskfaktorer är utgångspunkten.  

6.1.1 Stöd till medarbetare 

Cheferna i studien var överens om att ett gott ledarskap var viktigt för en organisation, vidare 
beskriver cheferna att stöd till medarbetarna i form av tydlighet, att vara närvarande, att se 
alla medarbetare, att kunna prioritera och att få arbetsgruppen att fungera väl var faktorer 
som kännetecknar ett ledarskap som främjar hälsa. Samtliga chefer var överens om vikten av 
att stödja medarbetarna, vilket till stor del överensstämmer med tidigare forskning (Eriksson 
et al., 2010; Arbetsmiljöverket, 2012).  
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Socialt stöd kopplas ofta till ett hälsofrämjande ledarskap vilket även överensstämmer med 
ett transformativt ledarskap och effektivt ledarskap (Arbetsmiljöverket, 2012; Ruggeri et al., 
2013; Syrek et al., 2013). Ett företags lönsamhet är viktig, men att endast bedriva ett effektivt 
ledarskap för att nå god lönsamhet kan i slutändan bli en olönsam affär. Det är därför viktigt 
att företagsledningen har kunskap och förståelse vad som främjar medarbetarnas hälsa och 
att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap. 

Försäkringskassan (2005) menar att ett hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av faktorer 
som socialt stöd till medarbetarna, tydlighet, kommunikation, lyhördhet och att inneha 
förmåga att lyssna in andra människor. I resultatet framkommer att tydlighet anses viktigt 
för ett ledarskap som främjar medarbetarnas hälsa, vilket bekräftas av tidigare forskning 
(Försäkringskassan, 2005). Att tidigare studier kommit fram till liknande resultat kan anses 
vara en styrka för studiens trovärdighet. Bolman et al. (2012) menar att goda 
ledaregenskaper kännetecknas av ett närvarande ledarskap, vilket studiens resultat bekräftar. 
Även Hentrich et al. (2003) menar att individuell anpassning är viktigt i ett transformativt 
ledarskap. Resultatet visar att en viktig del i ledarskap är att se alla medarbetare, att allas 
individuella behov tillgodoses. I enlighet med Hentrich et al (2013) överensstämmer 
resultatet med tidigare forskning som menar att ett transformativt ledarskap kännetecknas 
av individanpassning för att allas färdigheter ska tas till vara. En fungerande arbetsgrupp är 
en förutsättning för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap, cheferna anser att det är viktigt 
att arbeta med gruppdynamiken, vilket styrks av tidigare forskning (Ruggeri et al. 2013). 
Resultatet i denna studie visar att det är chefens ansvar att få arbetsgruppen att fungerar väl, 
men även medarbetarna anses ha ansvar för att vara delaktiga i arbetet som ständigt är 
pågående. I litteraturen beskrivs vikten av medarbetarnas ansvar att vara delaktig, men det 
bör även ses som en förmån eller möjlighet att få delta i arbetsmiljöarbetet (AFS 2015:4).   

Stöd till medarbetare kan kopplas till KASAM, vilket kan beskrivas som att chefernas 
situation ska vara hanterbar för att vara ett gott stöd till medarbetarna. Att cheferna upplever 
sin situation förutsägbar, att cheferna är trygga i sin position skapar en känsla av 
förutsägbarhet. Chefernas meningsfullhet anses viktig, att cheferna är delaktiga i arbetet, att 
de själva påverkar sitt ledarskap med stöd från ledningen. Meningsfullhet bidrar till fördelar 
både för chefer och medarbetare, dock kan avsaknad av någon av de tre komponenterna 
missgynna båda parter vilket skulle kunna resultera i ett ohälsosamt ledarskap som i sin tur 
kan påverka medarbetarna negativt. På samma sätt kan stöd till medarbetarna kopplas till 
KASAM då cheferna medverkar för att medarbetarnas situation ska vara begriplig, hanterbar 
och meningsfull (Antonovsky, 2005). Graeser (2011) menar att begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet är faktorer som främjar psykisk hälsa i arbetslivet, vilket styrker 
resonemanget att det är av stor vikt att chefer ges goda förutsättningar för att möjliggöra att 
ett hälsofrämjande ledarskap bedrivs. Socialt stöd anses ha en skyddande effekt för 
medarbetarna om det finns brister i exempelvis arbetsmiljön (Karasek & Theorell, 1990). För 
att cheferna ska må bra och för att ha goda förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande 
ledarskap är det viktigt att ledningen bistår med socialt stöd. Cheferna i sin tur ger 
medarbetarna socialt stöd, vilket kan anses hälsofrämjande. Både chefer och medarbetare 
har behov av socialt stöd, författaren menar att om medarbetarna saknar socialt stöd från 
sina chefer, riskerar medarbetarna att utsättas för hälsorisker såsom exempelvis stress. Att 
cheferna är närvarande och att de ser sina medarbetare är en förutsättning för att 
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medarbetarnas arbetsbelastning blir hanterbar, vilket styrks av krav-kontroll-stödmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990).  

6.1.2 Relationer 

Tidigare forskning visar att relationen till medarbetarna är viktig, vilket även framkommer i 
studiens resultat (Nilsson, 2009). Författaren anser att chefernas berättelse kan 
sammanfattas som att utan en väl fungerande relation mellan chef och medarbetare, är det 
näst intill omöjligt att bedriva ett ledarskap som främjar medarbetarnas hälsa. Det finns 
ingen manual att följa när det kommer till relationer, utan bygger på en ömsesidig tillit, 
mellanmänskligt möte, vilket ställer höga krav på både chefer och medarbetare. Socialt stöd 
är viktigt för medarbetarnas välmående, att chefen stödjer medarbetaren emotionellt, vilket 
även stärker relationen mellan chef och medarbetare (Andersson, 2009). Tidigare forskning 
menar att en förutsättning för att medarbetarna ska må bra är socialt stöd från chefen 
(Conrad et al., 2009). 

Chefens personlighet och personliga egenskaper är faktorer som spelar in vid 
relationsbyggande, egenskaper som social kompetens, att ge beröm och visa hänsyn anses 
viktiga (Gurt et al., 2011). Författaren kopplar denna ömsesidiga tillit till KASAM, där 
framförallt delaktighet leder till meningsfullhet hos både chefer och medarbetare 
(Antonovsky, 1979).  

Något som framkommit i studien men inte återfinns i tidigare forskning som tagits upp i 
denna studie, är att personkemi har en betydande roll för att skapa goda relationer. Att 
personkemi inte återfinns i tidigare forskning skulle kunna betyda att personkemi är något 
nytt som tidigare inte framkommit, men det kan även bero på att det uttryckligen inte är 
beskrivet, utan att det är underförstått. Tidigare forskning talar om människokännedom och 
social kompetens, vilket skulle kunna anses vara en förutsättning för att kunna bemöta alla 
olika människotyper (Ruggeri et al., 2003).  

Kommunikation är något som beskrivs i tidigare studier, att kommunikationen fungerar på 
ett tillfredställande sätt mellan chef och medarbetarna är avgörande för en väl utvecklad 
relation (Bäckström et al., 2016). Grunden för god kommunikation är att chef och 
medarbetare har en god relation, där båda parter känner sig trygga och kommunikationen 
bygger på en dialog vilket kan kopplas till denna studies resultat. 

 

6.1.3 Chefers självkännedom 

En chef eller ledare med god självkännedom är en bra grund för ett gott ledarskap visar 
studiens resultat. Att vara ödmjuk och att ha förståelse för hur ens eget beteende påverkar 
medarbetarna värderas högt hos cheferna. I litteraturen beskrivs emotionell intelligens, där 
ledaregenskaper som personlig mognad och intuition är något som värderas högt i moderna 
organisationer, vilket författaren likställer med god självkännedom (Nilsson, 2009). I 
praktiken är självkännedom en subjektiv bedömning, författaren menar att alla individer har 
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olika referensramar om vad som kan anses bra respektive mindre bra. Att vara medveten om 
sitt beteende är ett första steg i att kunna förändra eller utveckla sitt beteende, vidare menar 
författaren att chefens självkännedom och beteende avspeglar sig i företagskulturen vilket 
tidigare forskning bekräftar (Bäckström et al., 2015). Resultatet visar en viss frustration hos 
cheferna, att leva som man lär är inte alltid helt enkelt. Som en av cheferna beskriver, att 
hens sätt att vara, påverkar medarbetarna negativt. Författaren menar att det åskådliggör 
just självkännedom på ett tydligt sätt. På samma sätt påverkar ett gott ledarskap 
medarbetarna positivt, vilket styrker resonemanget att chefens möjlighet att forma en god 
företagskultur som främjar människors hälsa.  Yamamoto et al. (2010) styrker resonemanget 
om att cheferna har stort inflytande på att skapa företagskultur.  

Socialt stöd kopplar författaren till krav-kontroll-stödmodellen, där stöd från chefen kan 
anses främja medarbetarnas hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Att chefen är medveten om att 
det egna beteende påverkar medarbetarna är ett första steg till att göra en förändring 
(Bäckström et al., 2015). Att då ha stöd från ledningen i att bedriva ett ledarskap som främjar 
hälsa ger förutsättningar att leva som man lär. På så sätt är socialt stöd både i form av att 
chefen upplever stöd från ledningen men även att chefen ger stöd till medarbetarna i form av 
ett hälsofrämjande ledarskap. 

6.1.4 Stöd från ledningen 

Hur duktiga ledare cheferna än är, menar författaren att det som är avgörande är hur 
organisationens ledning prioriterar ledarskap. Resultatet visar att cheferna anser att 
medarbetarnas hälsa påverkas negativt om ledningen inte satsar på ett ledarskap som 
främjar hälsa. För att det ska vara möjligt att arbeta för en god hälsa i organisationen krävs 
stöd från ledningen, det är dock många chefer som vittnar om att de saknar stöd från 
ledningen (Dellve et al., 2009). Tidigare litteratur och studier visar att avsaknad av gott 
ledarskap kan missgynna både verksamhet och medarbetare (Arbetsmiljöverket, 2012). Att 
prioritera ledarskap gynnar både organisation och medarbetare, vilket också leder till att 
medarbetare som mår bra även är produktiva. Ljusenius och Rydqvist (2011) styrker 
resonemanget och menar att ledarskap är en bland flera viktiga faktorer för en välmående 
organisation. Resultatet visar även att cheferna är frustrerade över att ett ledarskap som 
främjar medarbetarnas hälsa inte prioriteras fullt ut från ledningen, frustrationen kan 
kopplas till Karasek och Theorells (1990) modell, där avsaknad av socialt stöd från ledning 
kan orsaka ohälsa hos chefer som i sin tur påverkar medarbetarna negativt.  
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6.2 Användning av forskningsresultat 
Forskningsresultatet kan användas av arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare för att 
arbeta vidare med att utveckla organisation och ledarskap samt att förstå bakomliggande 
orsaker till att människor blir sjuka och vilka faktorer som bidrar till att människor håller sig 
friska.  

Resultatet skulle kunna användas som utgångspunkt för vidare forskningsstudier inom 
ledarskap och dess påverkan på människors hälsa. För att nå ut till en större population 
skulle det vara intressant att med kvantitativ metod studera vidare inom detta område. 
Forskningsnytta med studien skulle kunna vara att resultatet kan ligga till grund för andra 
forskningsstudier eller utformande av hälsofrämjande arbetssätt inom ledarskap och hälsa.  

6.3 Metoddiskussion 

Modellen som valts för teoretisk koppling har inte varit möjlig att applicera fullt ut i hela 
resultatet. Krav-kontroll-stödmodellen som användes visade sig lämplig till viss del, 
framförallt i form av socialt stöd eftersom det ofta kopplas till hälsofrämjande arbete 
(Karasek & Theorell, 1990). Författaren är medveten om att metodvalet kunde ha gjorts 
annorlunda, men på grund av tidsbrist var det inte möjligt att ändra. Valet kan ha påverkat 
studien, med en annan teoretisk koppling skulle det kunna bidragit till en ökad förståelse för 
det studerade fenomenet. 

6.3.1 Val av metod 

Eftersom studiens syfte är att undersöka chefers upplevelse om ledarskapets påverkan på 
medarbetarnas hälsa ansågs kvalitativ metod lämplig att använda då det lämpar sig bra för 
att få en förståelse för människors egna upplevelser (Bryman, 2011). Kvalitativ metod har 
valts för att metoden möjliggör att gå på djupet och skapa bred förståelse på ett sätt som inte 
hade varit möjlig med exempelvis kvantitativ metod. För att besvara syftet lämpar sig inte 
kvantitativ metod eftersom metoden lämpar sig till syften där likheter och skillnader 
studeras, vilket inte var ändamålet i studien (Bryman, 2011). Hollyway och Weeler (2010) 
menar att en svaghet med kvalitativ metod är att metoden är tidskrävande. Tidsramen för 
forskningsstudien var begränsad, men eftersom kvalitativ metod var ett självklart val för 
studiens syfte så användes metoden trots att den är tidskrävande. Informanterna i studien 
fanns i författarens närhet och var tillgängliga omedelbart, vilket påskyndade processen 
avsevärt och underlättade för författaren. Innehållsanalysen fick då större utrymme i 
forskningen vilket har bidragit till att den är grundligt genomförd. Avsikten med att 
genomföra semistrukturerade intervjuer var att få fram chefers upplevelser, det skulle inte ha 
varit möjligt med kvantitativ metod.(Patel & Davidsson, 2011). Kritik som ofta riktas mot 
kvalitativ forskning är att författaren kan ha svårt att vara objektiv och en fråga som ofta 
ställs är hur författaren har kommit fram till resultat och slutsats (Bryman, 2011). För att 
tydliggöra studiens arbetssätt redogörs en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet i 
metoden vilket kan anses stärka studien ytterligare. 
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Bryman (2011) menar att kritik som ofta riktas mot kvalitativ forskning handlar om svårighet 
med att replikera studien, tillvägagångssättet har noggrant beskrivits vilket styrker studien 
och möjliggör replikering. Kvalitativ forskning har även kritiserats för att vara osystematisk, 
med detta i åtanke har författaren noggrant beskrivit samtliga steg i studiens 
forskningsprocess. Författaren har genom hela processen varit medveten om och haft i 
beaktande att det finns kritik riktat mot den kvalitativa forskningen. Denna medvetenhet kan 
anses styrka studien ytterligare (Bryman, 2011). 

6.3.2 Urval 

Studiens urval är chefer inom den privata sektorn och författaren har viss koppling till tre av 
de fem informanterna i form av bekantas bekanta. Förförståelsen i ämnet och relationen till 
informanterna kan ha påverkat resultatet. Författaren har gjort bedömningen att båda parter 
kände sig bekväma vid intervjutillfället, vilket bidrog till en god stämning och ett lättsamt 
mellanmänskligt möte vilket kan styrka studien (Bryman, 2011). Bedömningen om ämnets 
karaktär har tagits i beaktande, det kan inte anses känsligt för deltagarna att på ett ärligt sätt 
beskriva sin upplevelse. Således anses relationen inte ha påverkat studien negativt utan 
snarare positivt. En styrka med att det var möjligt att intervjua individer i författarens närhet 
är att det gick fort att komma igång med intervjuerna, trots att tre individer hoppade av 
precis innan intervjuerna skulle genomföras, vilket bidrog till att tidsplanen följdes. 

Deltagarna valdes ut genom ett målstyrt urval, cheferna anses ha kunskap och erfarenhet för 
att svara mot studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Cheferna arbetar dagligen 
med ledarskap, vilket kan anses som en styrka eftersom det är deras upplevelse som studien 
syftar till att undersöka. Cheferna som deltog i studien visade alla ett intresse för hälsa i 
arbetslivet, om deltagarna istället saknade intresse i ämnet skulle resultatet ha kunna blivit 
annorlunda. Författaren gör den bedömningen att det var positivt att samtliga deltagare hade 
ett genuint intresse inom området eftersom det har bidragit till ett gediget empiriskt 
material. 

6.3.3 Datainsamlingsmetod 

För att insamla empirisk data användes semistrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att semistrukturerade intervjuer är en flexibel datainsamlingsmetod där inga 
exakta regler måste följas. Flexibiliteten öppnade upp för författaren att få en djupare 
förståelse för det ämnesområdet som studerats, vilket gav utrymme för att lyssna in och 
känna av informanternas upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervjuguiden gav ett bra stöd vid intervjutillfället, men det gavs även utrymme till att vara 
flexibel (Bilaga B). Ett fåtal följdfrågor ställdes som inte fanns med i intervjuguiden, att ställa 
ytterligare frågor gav en bredare och djupare förklaring för det studerade området, vilket kan 
anses vara en styrka för att få en djupare förståelse (Bryman, 2011). Intervjuguiden 
utformades med en förhoppning om att uppnå studiens syfte, intervjuguiden var ett bra stöd 
för författaren under intervjutillfället (Bryman, 2011).  
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Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotintervju, syftet var att säkerställa att 
frågorna var lättförståeliga och att frågorna gav svar som matchade syftet. Författarens 
bedömning var att frågorna var öppna, vilket möjliggjorde för intervjupersonen att med stort 
utrymme svara på frågorna. Öppna frågor som ger intervjupersonen utrymme att på ett fritt 
sätt svara på frågorna är en styrka med semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Efter 
pilotintervjun tydliggjordes några frågor och någon fråga togs bort från intervjuguiden 
eftersom författaren upptäckte att frågorna var otydliga eller gav samma eller liknade svar. 
Denna justering av intervjuguiden hjälpte författaren att genomföra studiens fem intervjuer. 

Författaren har i sina intervjuer ställt frågan vad som kännetecknar ett hälsofrämjande 
ledarskap, respondenterna har i flera fall svarat vad som inte är hälsofrämjande utan snarare 
vad som kan anses vara ett ohälsosamt ledarskap och faktorer som försvårar för chefen att 
bedriva ett ledarskap som främjar medarbetarnas hälsa. Författaren är medveten om att det 
kan ha funnits brister i utformningen av intervjufrågor och intervjuguiden, vidare kan brist 
på erfarenhet ha bidragit till att fenomenet med ett patogent synsätt uppkommit. För att 
avhjälpa detta skulle författaren med fördel samarbetat med en erfaren forskare, dock var det 
inte möjligt i studien vilket kan ha påverkat resultatet i något avseende. De facto föreligger att 
fenomenet ibland förekommer inom folkhälsoventenskapen, att det är lättare att prata ur ett 
patogent perspektiv istället för ur ett salutogent perspektiv.  

Bryman (2011) menar att det krävs erfarenhet och praktisk övning för att genomföra 
kvalitativa intervjuer på bästa möjliga sätt. Författaren saknade till viss del den erfarenhet 
som krävs för att på ett optimalt sätt genomföra intervjuerna, vilket resulterade i att vissa 
förbättringsmöjligheter kunde konstateras i efterhand. Förbättringsmöjligheterna handlade 
till stor del om följdfrågor, där följdfrågor ställdes för att få mer uttömmande svar. Om 
författaren hade haft större erfarenhet av intervjuer och ställt fler och mer genomtänkta 
följdfrågor skulle svaren möjligen blivit mer utvecklade. Trots denna brist resulterade 
intervjuerna i ett gediget material för att kunna besvara studiens syfte. 

Bryman (2011) menar att författarens förutfattade mening kan påverka studiens resultat, 
därför har författaren strävat efter största möjliga objektivitet. Under hela intervjuprocessen 
har författaren haft ett neutralt förhållningssätt, vilket styrker studien eftersom resultatet 
inte påverkats av författarens förutfattade mening. Förförståelsen har även bidragit med en 
kunskap för det studerade fenomenet, vilket kan anses positiv. Det har resulterat i att 
följdfrågor ställdes på ett naturligt sätt som har gett ett mervärde till studien. 

Intentionen var att genomföra fem semistrukturerade intervjuer som varade i ungefär 30 
minuter, i praktiken varade intervjuerna i mellan 22-33 minuter. För att nå en teoretisk 
mättnad, kan det ha varit nödvändigt att genomföra ytterligare intervjuer (Bryman, 2011). 
Eftersom tidsplanen var snäv, begränsades deltagarantalet till fem, vilket kan anses vara en 
svaghet i studien eftersom det kan antas att teoretisk mättnad inte har uppnåtts med så få 
intervjuer. En mobiltelefon användes för att spela in samtliga intervjuer och för att 
säkerställa att tekniken fungerade testades inspelningen vid varje intervjutillfälle för att 
begränsa missöden vid inspelning.  

Samtliga intervjuer ägde rum i informanternas hem, deltagarna gavs möjlighet att själva välja 
var intervjuerna skulle äga rum. Informanterna valde uteslutande att bli intervjuade i sin 
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bostad, vilket underlättade för både forskare och informant. För att säkerställa att 
informanterna kände sig trygga att svara sanningsenligt på frågorna var forskare och 
informant själva i bostaden vid intervjutillfället, vilket minimerade störningsmoment och att 
personer utanför forskningen inte kunde ta del av informationen. Det kan anses vara en brist 
att författaren inte hade tillgång till en given lokal för intervjuerna, det hade förenklat 
inbokningen av intervjuerna avsevärt, men lösningen med att besöka informanterna i 
bostaden ansågs som bästa tänkbara lösning.  

Informanterna informerades återigen om att deltagandet i studien är frivillig, samtliga 
samtyckte till medverkan. Innan inspelningen startades informerades informanterna att 
inspelningen skulle starta, därefter påbörjades intervjuerna. Alla intervjuer avlöpte utan 
störningar med bra ljudkvalitet, vilket resulterade i ett gediget material och anses vara 
forskningens empiriska kärna (Kvale & Brinkmann, 2014). För att avdramatisera 
inspelningen av intervjuerna samtalade forskaren och informanten innan inspelningen 
startade. Att tala om själva inspelningen uppfattades ha en lugnande effekt på informanterna. 

 

6.3.4 Databearbetning och analys 

Allt intervjumaterial transkriberades vilket innebar att allt inspelat intervjumaterial skrevs ut 
ordagrant. Materialet transkriberades efter att alla intervjuer var genomförda, inte i direkt 
anslutning till intervjutillfället eftersom samtliga intervjuer bokades in under några få dagar. 
Att transkriberingen inte gjordes i direkt anslutning till intervjutillfället kan ha bidragit till 
att viktiga iakttagelser vid själva intervjutillfället missades då det kan vara lätt att glömma 
viktiga detaljer som upplevs (Bryman, 2011). Materialet lyssnades därför igenom innan 
transkriberingen för att få en känsla för materialet och för att komma ihåg intervjutillfället. 
Bristande erfarenhet och en snäv tidsram resulterade i att den latenta innehållsanalysen 
utelämnades till fördel för den manifesta. Brist på erfarenhet medförde att enbart den 
manifesta innehållsanalysen genomfördes för att minska risken för feltolkningar eftersom 
den syftar till att fokusera på uttryckta meningar och ord. Den latenta analysen består till 
skillnad från den manifesta av tolkning av materialet men båda analysmetoderna innehåller 
tolkningar, det som skiljer metoderna åt är djupet i själva tolkningen (Graneheim et al., 
2004). Valet av innehållsanalys stärker studien eftersom den manifesta innehållsanalysen 
lämpar sig för oerfarna forskare, då det inte ställs lika höga krav på de analytiska 
färdigheterna som i den latenta analysen (Holloway och Wheeler, 2010).  

6.3.5 Kvalitetskriterier 

Genom hela studiens process har kvalitetskriterierna pålitlighet, överförbarhet och 
trovärdighet beaktats.  Urvalet har beskrivits noggrant i metodavsnittet för att studien ska 
vara möjlig att replikeras i en liknande kontext och få ett resultat som överensstämmer med 
denna studies resultat, vilket styrks av Holloway och Wheeler (201o). Pålitligheten stärks 
genom att studiens process i sin helhet beskrivs i metodavsnittet och tydligt visar hur 
arbetssättet har fortlöpt. Intervjuerna transkriberades ordagrant och citat har används i 
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resultatet för att stärka studiens trovärdighet, vilket stärker studiens trovärdighet (Holloway 
& Wheeler, 2010). För att stärka studiens överförbarhet har urvalet beskrivits noggrant i 
metodavsnittet där en detaljerad beskrivning av deltagarna finns. För att säkerställa 
deltagarnas konfidentialitet har varje enskild individs utbildning utelämnats (Holloway och 
Wheeler, 2010).  

Studiens resultat kan ha påverkats av författarens tolkning, för att hantera detta kan 
respondentvalidering användas. Respondentvalidering innebär att respondenten delges delar 
av författarens resultat för att få feedback (Bryman, 2011). I denna studie har 
respondentvalidering inte varit möjlig på grund av tidsbrist, detta kan ha påverkat studiens 
trovärdighet och kan anses vara en svaghet.  

Den noggrannhet och systematik som uppvisas i denna bidrar till att tillförlitligheten stärks. 
Kvalitativ forskning får ofta kritik för att vara subjektiv, det är därför viktigt att visa att 
arbetet har varit systematiskt och att alla regler har följts. 

En svaghet i studien kan vara författarens bristande erfarenhet, därför har samtliga regler 
och metoder som finns inom den kvalitativa forskningen följts. Att på ett tydligt och medvetet 
sätt visat hur hela arbetsprocessen har gått till stärker studiens trovärdighet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vid intervjutillfället ställdes följdfrågor till informanterna för att 
säkerställa att författaren hade uppfattat informantens svar korrekt, vilket kan anses stärka 
studiens trovärdighet. För att en studie ska vara trovärdig och tillförlitlig är det viktigt att 
informanternas upplevelser beskrivs på ett korrekt sätt i studien (Holloway och Wheeler, 
2010). 

Författaren var medveten om att förförståelsen inom studiens område kan påverka resultatet, 
eftersom forskare som bedriver kvalitativ forskning alltid besitter en viss förförståelse inom 
forskningsområdet. Det är därför viktigt att det som verkligen sägs i studien används och att 
författarens förförståelse inte påverkar innehållet (Graneheim et al., 2004). Författaren har 
erfarenhet både som medarbetare och chef inom den privata sektorn. Författarens tidigare 
erfarenhet har stärkt studien eftersom en förståelse för hur strukturen ser ut i en 
organisation har underlättat för författaren att sätta sig in i respondenternas situation. En 
medvetenhet om att författarens förförståelse kan ha påverka resultatet har genomsyrat hela 
processen. För att minimera risken att författarens förförståelse skulle kunna påverka 
resultatet har den manifesta innehållsanalysen valts med fokus på det som tydligt utrycks i 
intervjuerna (Graneheim et al., 2004). 

6.3.6 Etik 

Genom hela studiens process har de fyra etiska principerna varit centrala: 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidenialitetskravet och Nyttjandekravet har i 
varje del av studien beaktats (Bryman, 2011).   

Samtliga deltagare i studien har informerats genom att ett missivbrev har skickats ut innan 
intervjuerna bokats in. Information om syftet med studien, tillvägagångssätt och att 
deltagarna har rätt att när som helst under processen avbryta sin medverkan har lämnats till 
deltagarna och genom detta har informationskravet uppfyllts.  
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Samtyckeskravet uppfylldes genom att varje individ informerades att de själva bestämmer 
om de vill delta i studien. Deltagarna informerades att deras medverkande i studien är helt 
anonym, att allt material kommer att förvaras så att endast personer i forskningen har 
tillgång till materialet och att inga personuppgifter kommer att lagras eller kunna kopplas till 
deltagarna personligen.  

För inspelning av intervjuerna användes en lösenordskyddad mobiltelefon. Efter intervjun 
sparades det inspelade materialet ner i en mapp på en lösenordskyddad dator som förvarades 
på ett säkert sätt. Avsikten med att inte förvara inspelat intervjumaterial på mobiltelefonen 
är att skydda deltagarna eftersom en mobiltelefon kan komma att hamna i orätta händer 
vilket skulle kunna äventyra deltagarnas konfidenitalitet. Att spela in med ett mobilt 
inspelningsverktyg kan medföra etiska problem, eftersom deltagarna kan riskera att 
identifieras om verktyget kommer i orätta händer. I denna studie har allt material hanterats 
med varsamhet, vilket har minimerat risken att materialet ska offentliggöras (Holloway & 
Wheeler, 2010). Deltagarna informerades om att allt insamlat intervjumaterial kommer att 
raderas efter att examensarbetet är examinerat och godkänt. På samma sätt informerades 
deltagarna att det transkriberade materialet skulle förstöras. Försiktighetsåtgärder som dessa 
bidrar till att konfidentialitetskravet uppfylls.  

Vid ett tillfälle under urvalsprocessen kan konfidentialiteten ha äventyrats för två av studiens 
deltagare. En av deltagarna som hade gett sitt medgivande att delta i studien angav en bekant 
som möjlig deltagare i studien. I och med detta är deltagarna inte längre anonyma vilket 
anses som en viktig del ur ett etikperspektiv. Den tillfrågade individen fick utan 
påtryckningar bestämma själv om deltagande, därför kan det inte anses äventyra individens 
konfidentialitet eftersom deltagandet är frivilligt. 

Deltagarnas konfidentialitet skulle kunna äventyrats då detaljerad information delgivits i 
metoden, vilket hade kunnat medföra att informanterna skulle kunna känna sig identifierade. 
Eftersom informationen stärker möjligheten att replikera studien i en liknande kontext 
gjordes bedömningen att nyttan bidrog till en styrka i studien, samtidigt som informanterna 
skyddades eftersom avslöjande detaljer såsom utbildning och namn utelämnats. För att 
undvika att informanterna skulle känna sig utpekade tillfrågades deltagarna om att 
offentliggöra aktuell information, samtliga informanter gav sitt medgivande.  

Nyttjandekravet uppfylldes genom att varje deltagare informerades om att inhämtat material 
endast kommer att användas till denna aktuella studie. Allt material har förvarats på ett sätt 
så att ingen obehörig har haft tillgång till det. 
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7 SLUTSATSER 

Studiens resultat visar att ett ledarskap som främjar medarbetarnas hälsa kännetecknas av 
stöd till medarbetarna i form av tydlighet, närvarande, att se alla medarbetare, prioritering 
och att skapa en bra arbetsgrupp. Faktorer såsom relationer, chefers självkännedom och stöd 
från ledningen ansågs också viktiga i vad de definierade som ett hälsofrämjande ledarskap. 

Resultatet visar att cheferna är medvetna om att ledarskapet har stor betydelse för 
medarbetarnas hälsa. Samtliga chefer anser att de bedriver ett hälsofrämjande ledarskap, 
vilket torde gynna medarbetarnas hälsa. Dock framkom det i resultatet att faktorer som 
försvårar för cheferna att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap förekommer. Största 
utmaningen var stöd från ledningen, främst hur ledningen prioriterade ledarskap och dels 
tiden som cheferna hade för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Resultatet visar 
glädjande nog att det finns en tydlig ambition hos samtliga chefer att bedriva ett 
hälsofrämjande ledarskap. Det framkommer också att hälsa i arbetslivet måste prioriteras i 
en organisation, eftersom medarbetarnas hälsa är viktig. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att genomföra en kvalitativ studie och intervjua medarbetarna, för 
att se om deras upplevelse överensstämmer med chefernas. Vidare vore det intressant att 
utföra fältstudier för att observera cheferna i det dagliga praktiska arbetet, att jämföra 
chefers egna uppfattningar med hur det är i verkligheten. Det skulle vara intressant att 
undersöka om det finns några skillnader eller likheter som påverkas av exempelvis ålder, kön 
och antal år i yrket. 
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BILAGA A 
Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Anne-Sofie Pärlemyr och studerar sjätte och sista terminen på folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens Högskola i Västerås. Jag ska nu skriva mitt examensarbete inom hälsa i arbetslivet. Jag 
har valt att studera ledarskapets betydelse för hälsa i arbetslivet inom den privata sektorn.   

Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelse av ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas hälsa. 

Material till studien kommer att samlas in via intervjuer. Du tillfrågas här med om medverkan i 
studien. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avslutas. 

Du har valts ut eftersom du arbetar i en ledande position inom den privata sektorn. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 30-60 minuter. Alla intervjuer kommer att spelas in och 
transkriberas för att sedan sammantaget analyseras. Examensarbetet planeras att vara klart i slutet av 
april 2017. 

De svar du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Efter godkänd examination kommer det 
inspelade materialet att raderas.  

Har du frågor eller funderingar som gäller studien är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Vänliga hälsningar, 

Anne-Sofie Pärlemyr 

 

 

Kontaktuppgifter till min handledare: 

Anna Johansson, fil.dr och universitetslektor 

Mälardalens högskola 

Akademin för hälsa vård och välfärd, Folklhälsovetenskap 

Box 883, 721 23 VÄSTERÅS 
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BILAGA B 

 

INTERVJUGUIDE 

Hej och välkommen! 

Jag vill informera dig om att denna intervju är frivillig och du när som helst kan avbryta ditt 
deltagande i studien. Har du några frågor innan vi sätter igång? 

Nu sätter jag igång inspelningen. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Din ålder, utbildning, hur länge har du varit chef, hur många anställda ansvarar du för och 
hur många timmar arbetar du per vecka? 

Ledarskap 

Kan du berätta för mig… vad du tycker kännetecknar ett gott ledarskap? 

Kan du beskriva vad ledarskap innebär för dig? 

Hur skulle du beskriva dina kunskaper och erfarenheter kring ledarskap? Erfarenhet eller 
utbildning? 

Hur skulle du beskriva arbetsfördelningen på din tjänst, hur stor del lägger du på att leda 
dina medarbetare? Skulle du vilja ha mer eller mindre tid till att just leda? 

Ledarskap och hälsa 

På vilket sätt skulle du beskriva att ledarskapet påverkar människors hälsa? 

Hur skulle du beskriva ett hälsofrämjande ledarskap? 

Vad är ett hälsofrämjande ledarskap för dig? 

På vilket sätt upplever du att ditt ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa?  

Finns det några svårigheter i att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap? Om ja, hur skulle du 
beskriva det?  

Hur ser du på övertid hos dina medarbetare? 

Vad tänker du om att kontakta medarbetare efter arbetstid när det gäller arbetsrelaterade 
ärenden? 

Är det något som du skulle vilja tilläga, något som du tycker att jag missat eller kanske något 
som du vill förtydliga? 

Tack för din medverkan! 
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