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Abstrakt:  

Tidigare forskning: Behandlar olika studier inom arbetsliv och ledarskap som koncentrerar 

sig på hälsofrämjande strukturer ur ett psykosocialt perspektiv.  

Teoretiska perspektiv: Fokuserar på olika vetenskapliga artiklar och litteratur kring det 

hälsofrämjande området. Här kan läsaren också få svar på vad meningen med ett 

hälsofrämjande salutogent tänk på arbetsplatsen kan innebära. Det teoretiska perspektivet 

belyser även vad som kännetecknar ett salutogent ledarskap med inslag av KASAM (känsla 

av sammanhang).  

Syfte: Undersöka om ledare kan nå en mer hälsofrämjande arbetsmiljö utifrån ett salutogent 

synsätt. En arbetsmiljö som innefattar ett starkt KASAM.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes tillsammans med fyra olika respondenter. 

Dessa respondenter innehar en ledarposition där koncentrationen var att undersöka ledarens 

roll i förhållande till att nå en hälsosam arbetsgrupp.  

Resultat: Uppmärksammar att ledarskapet visat sig vara avgörande för medarbetarnas 

mående. Ledarens tankar och värderingar har en hög påverkan hos medarbetarna. Ledare som 

visar omtänksamhet och fokuserar på en hälsofrämjande atmosfär har också medarbetare som 

mår bättre och som kan leverera bättre resultat.  

  

Nyckelord: Antonovsky, KASAM, salutogenes, hälsofrämjande ledarskap, psykosocial 

arbetsmiljö, health promoting leadership. 
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Tack!  

  

Till de personer som bidragit till att undersökningen har kunnat genomföras. Vi tackar framför 

allt våra respondenter som gett oss en stund av sin tid. Ni har hjälpt oss att få fram mycket 

matnyttig information. Slutligen vill vi också tacka våra lärare, vänner och vår familj som 

ställt upp i vått och torrt.  

Juliet Celik och Maria Nyberg  

2016-05-10  
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1: Inledning  

__________________________________________________  
I det här avsnittet förklaras en allmän bild av studiens bakgrund, syfte och frågeställning. 

Under bakgrund ges en bild av teorierna Salutogenes, KASAM och det hälsofrämjande 

arbetet utifrån en ledares perspektiv.   

___________________________________________________________________________  

 

1:1 Bakgrund  

Ett flertal forskningsresultat visar att ledaren på ett företag har stor betydelse för den 

anställdes hälsa och välbefinnande. En stöttande och delaktig ledare har med andra ord visat 

sig vara mycket framgångsrikt. Det här är en form av ledarskap som till exempel visat sig 

minska uppkomsten av stress och minskad sjukfrånvaro (Chênevert, et al, 2013).  Genom 

deltagandet får individer inte bara en större kontroll över sin arbetssituation, utan också en 

ökad förmåga att klara av kraven i arbetet. Utifrån den ökade kontrollen över arbetet blir även 

individernas känsla av sammanhang (KASAM) starkare. Detta har visat sig vara starka 

friskfaktorer (Knöppel & Pettersson, 2008).  

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste anledningarna till dagens sjukskrivningar. Hur det 

kommer sig att just den psykiska ohälsan visat sådana utslag kan bero på att hela ansvaret ofta 

läggs på den enskilde arbetstagaren. Problematiken kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan 

ytterligare vara en anledning till varför ledaren behöver ta det övervägande ansvaret i en 

hälsofrämjande process. Det finns också andra viktiga områden som ledaren behöver beakta 

för att en god hälsa ska kunna blomstra på arbetsplatsen. Ett område är att se till de 

strukturella förutsättningarna som har visat sig vara mycket lovande. Ett annat område är att 

se över den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, samt att fundera på vad som egentligen är 

hälsofrämjande. Vid en sådan översikt på arbetsplatsen utgår ledaren från ett salutogent 

perspektiv och fokuserar på faktorer som ökar hälsa, istället för vad som förebygger ohälsa 

(Graeser, 2012).    
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I den här studien definieras hälsofrämjande ledarskap och hälsa ur ett salutogent perspektiv.  

Här nedan kommer världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsopromotion.  

 

“Den process som gör det möjligt för individer, grupper eller samhällen att öka kontrollen 

över, och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och andliga hälsa. Detta kan uppnås genom 

att skapa miljöer och samhällen som karakteriseras av tydliga strukturer där människor 

känner delaktighet och där de kan identifiera sina interna och externa resurser. Miljöer, där 

de kan nyttja dessa resurser om och om igen med målsättningen att förverkliga sina 

ambitioner och att tillfredsställa sina behov, att uppleva och uppnå meningsfullhet i livet och 

slutligen förändra eller anpassa sig till sin miljö på ett hälsofrämjande sätt” (WHO, 1986).  

  

Hälsan spelar en stor roll för individers prestation på arbetsplatsen och det är därför ännu 

viktigare att ha en ledare med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Ledarskapet är en viktig 

nyckel för att hela arbetets utformning ska fungera. En god hälsa kan även bottna sig i en 

trygghet och säkerhet på arbetet. Brister ledarskapet genom att ledaren är passiv och undviker 

vissa relevanta områden kan arbetsutföranden i verksamheten leda till förödande 

konsekvenser även ur ett säkerhetsperspektiv (Hagevoort, Douphrate, Reynolds, 2013).  

  

Det finns få empiriska studier av interventioner på arbetsplatsen. Även genomförandet av 

hälsofrämjande ledarskap är ovanligt förekommande i undersökningar. En studie som gjordes 

på ett ledarskapsprogram med syftet att utveckla hälsofrämjande ledarskap visade sig vara av 

stor vikt för ledarna (Eriksson, Axelsson, Bihari, 2011). Tidigare forskning visar att ett 

salutogent förhållningssätt kring ledarskap är det som är mest framgångsrikt för ledare där 

ledaren tar hänsyn till både sociala aspekter, som fysiska och psykiska perspektiv (Pettersson, 

2012).  Salutogenes och patogenes är begrepp myntade av Aaron Antonovsky. Det salutogena 

perspektivet står för hälsans ursprung och ser till ett positivt synsätt gällande hälsa. Det är 

situationen för stunden och även hur individen förhåller sig till läget som visar om tankesättet 

är salutogent eller patogent. För att kunna skapa en helhetsuppfattning av en person behöver 

människans historik och den nuvarande situationen sammankopplas. Där igenom bildas ett 

sammanhang som kan förklara hur det kommer sig att vissa människor hanterar svårigheter 

bättre än andra. Det här är ett fenomen som sedan banade väg för Antonovskys salutogena 

synsätt (Winroth & Rydqvist, 2008).   
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En individ kan se sitt liv genom tre olika tidsepokrar. I det första ledet beror det på om 

människan har ett patogent eller ett salutogent synsätt. Ett patogent synsätt består av 

besvikelse, missnöje och oro kring vad som varit, vad som är och vad som komma skall. Vid 

ett salutogent synsätt är individer mer tacksamma för det som varit, förnöjsamma idag och har 

en positiv bild av framtiden (Hanson, 2010). Det salutogena tillvägagångssättet fokuserar 

även på att utveckla och bibehålla individers hälsa. Metoden ser till hur människor kan hämta 

kraft och energi genom sina positiva erfarenheter i livet. Motsatsen till konceptet är patogenes 

där preventiva insatser fokuserar på eliminering av riskfaktorer som bidrar till dålig hälsa 

(Nilsson, 2012). Hälsa har ett högt värde för individer och organisationer med deras anställda.  

En aspekt som kan påverka hälsan på arbetsplatsen är sättet som ledarskapet bedrivs. 

Begreppet hälsofrämjande ledarskap försöker identifiera specifika komponenter i ledarens 

beteende som kan påverka hälsa och forma en hälsofrämjande arbetsmiljö (Jiménez, Winkler, 

Dunkl, 2016).  

  

Uttrycket “hälsofrämjande arbetsplatser” kan upplevas som ett ganska stort område där många 

olika avsnitt är inberäknade. Det som ofta tas med i beräkningen är som nämnt ovan, 

ledarskapet, men vid hälsofrämjande arbetsplatser är likväl uppmuntran till återhämtning 

viktigt. Genom att låta kroppen få aktiva pauser i sitt arbete hjälper de anställda sig själva till 

att hålla sig fokuserade på arbetet. En annan fördel är att återhämtningen bidrar till mer 

variation för muskelbelastningen (Holmström & Ohlsson, 2014). Återhämtning är en av de 

viktigaste faktorerna i skapandet av en hälsofrämjande och psykosocial arbetsmiljö, men 

också vid skapandet av balans i livet. Det är pauser och möjlighet till fritid som ger individer 

ork och motivation för arbetets utmaningar. Genom en god balans mellan arbete och fritid 

skapas en trivsel, mening, och välbefinnande med känsla av sammanhang (KASAM). Vad 

som annars är viktigt för att nå en hälsofrämjande arbetsplats är att se varje arbetsplats som 

unik där satsningar i arbetet utformas med individuella planläggningar (Hultberg, 2007).    

  

Att trivas på sin arbetsplats är viktigt, men det räcker inte med att bara trivas utan trivseln 

behöver kombineras med att känna engagemang för uppdraget som utförs. Genom 

engagemang är den anställde med och skapar resultat. Många medarbetare känner genom 

engagemang en motivation till att göra sitt yttersta för verksamheten (Lugn & Rexed, 2009). 

Andra viktiga inberäknade delar är organisationskultur och bemanning. Alla olika 

arbetsrelaterade delar som berörs vid arbetsplatsen behöver stå i samklang till varandra för att 
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individer ska kunna uppnå en god hälsa på arbetet. Vidare kan arbetsplatsen ses som en arena 

där de anställda har möjlighet att växa och stärka sin hälsa. När arbetet upplevs som bra 

utvecklar medarbetarna sin individuella KASAM som i sin tur motverkar stress. Ett högt 

KASAM har visat på olika hälsosamma effekter. När medarbetare upplevt högt KASAM har 

det visat sig att en medvetenhet och en känsla för engagemang i olika åtaganden också 

infunnit sig i högre grad (Hultberg, 2007).    

1:2 Problemformulering  

Det blir allt vanligare att medarbetare uttrycker ett dåligt mående på arbetet. Arbetsbördorna 

står sällan i proportion till vad de anställda fysiskt och psykiskt är kapabla till att hantera. 

Arbetsuppgifterna ska dessutom genomföras allt snabbare och mer effektivt. Många gånger 

blir medarbetarna även lämnade till “sitt eget öde” vid problemlösningar i arbetet. Tidsramar 

mellan arbete och privatliv tänjs och arbetet övergår från att vara “självständigt” till att vara  

“gränslöst”. Det här är en ohälsosam process som mer och mer förvandlats till en 

normalisering i arbetslivet. Ett förlopp som resulterat i ökad stress, överbelastning, 

överansträngning, och en känsla av osäkerhet hos medarbetarna (Allvin, et al, 2014). En 

kanadensisk studie från 2013 menar att det finns en koppling mellan medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö och ledarskap. När ledare “backar undan” från sin roll som 

bekräftande och stöttande, skapas exempelvis osäkerhet och stress hos medarbetarna 

(Chênevert, et al, 2013).       

1:3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika branscher arbetar för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsmiljö. En miljö där medarbetarna har ett starkt KASAM.   

  

För att precisera syftet har en frågeställning formulerats:  

1. Hur arbetar ledarna för att uppnå en arbetsplats som är hälsofrämjande utifrån ett 

salutogent förhållningssätt?  
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2: Teoretiska Perspektiv  
___________________________________________________________________________ 

Textens teoretiska utgångspunkt inriktar sig mot Aaron Antonovskys KASAM modell och 

fokuserar på salutegenesbegreppet som betyder hälsans ursprung.   

___________________________________________________________________________  

  

2:1 KASAM- Känsla av sammanhang  
 

Aaron Antonovsky, skapare av KASAM  

Aaron Antonovsky var professor och forskare inom medicinsk sociologi och utvecklade 

begreppen salutogenes och KASAM under 70-talet. Han var känd för sin förmåga att tänka 

annorlunda gentemot andra forskare i samma område. Istället för att fokusera på vad som 

skapar ohälsa (det vanligaste tillvägagångssättet), föredrog Antonovsky att fokusera på vad 

som skapar hälsa (Hanson, 2010). Begreppet känsla av sammanhang (KASAM, eng: sense of 

coherense, SOC) var från början en studie som Antonovsky genomförde där han studerade 

israeliska kvinnor av olika etniciteter, och hur kvinnorna hade anpassat sig till klimakteriet. 

Efter en jämförelse av den psykiska hälsan mellan de judiska kvinnor som överlevt 

koncentrationsläger upptäckte Antonovsky att vissa kvinnor hade en god allmän psykisk och 

fysisk hälsa. Detta trots att kvinnorna överlevt både psykisk och fysisk tortyr vid de olika 

koncentrationslägren. Utöver den historiken hade kvinnorna sedan fått leva som flyktingar i 

andra länder under ett flertal år. Genom studien på dessa kvinnor uppkom den salutogena 

modellen (Antonovsky 1987).  

 

I arbetet med KASAM sökte Antonovsky olika modeller som kunde förklara vad som gör att 

individen rör sig på den konstanta dimensionen av upplevd hälsa som även kallas salutogenes. 

Utifrån den konstanta dimensionen utformades “kontinuumsynsättet”, (figur 1) och 

“salutogenes - patogenes” (hälsa - ohälsa). Dessa begrepp innebär att hälsan förändras och rör 

sig mot minimal eller optimal hälsa hela tiden (Hanson, 2010). Genom den här synen på hälsa 

fann Antonovsky att KASAM har en stor betydelse för individers välbefinnande (Antonovsky, 

1996).   
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Vid användandet av KASAM identifierade Antonovsky tre centrala komponenter som är 

avgörande gällande hälsotillståndet hos en individ. Begriplighet- syftar till hur man upplever 

alla intryck och all information i sin vardag som strukturerad, förutsägbar och förnuftsmässigt 

gripbar. Det vill säga hur hög individers förmåga är till att bedöma verkligheten och skapa 

förståelse för varför situationer blir som de blir. Hanterbarhet- handlar om vilka resurser en 

individ anser sig ha till sitt förfogande vid de olika situationerna. Hanterbarhet handlar också 

om vilken möjlighet personen anser sig ha till att kunna möta de olika krav som uppkommer. 

Det har visat sig att individer som kan hantera resurser bättre än andra har också haft mer 

motståndskraft gentemot ohälsa. Meningsfullhet- innefattar två olika sätt att reagera på en 

uppgift. Det ena sättet är att arbetet upplevs som en tung börda. Det andra sättet är att se 

arbetet som en utmaning värt att engagera sig i. De människor som känner stark 

meningsfullhet samt motivation skaffar sig kunskap och resurser för att lösa olika uppgifter 

(Antonovsky 2002).  

De tre begreppen är sammanflätade och beskriver tillsammans den totala känslan av 

sammanhang, (KASAM). Begreppen bidrar även till individens förmåga att hantera problem 

och stresstålighet. Lågt KASAM innebär att individen blir ett offer för de omständigheter som 

finns. Högt KASAM betyder istället förmågan att välja en strategi vid en, för individen, 

plötsligt uppkommen situation. På så sätt skapas en positiv spiral som ger en ökad förmåga 

och kunskap till att hantera fler oförutsedda tillfällen över tid (Antonovsky, 2002).   

                 
Figur 1: Kontinuumsynsättet (Leppäniemi, 2009, s.13).  
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När Antonovsky presenterade salutogenes var han tydlig med att det hela tiden fanns två 

krafter som drar i en individ, något som figur 1 uppvisar. En process är nedbrytande och går 

mot ökad ohälsa. Den andra processen är uppbyggande och går mot ökad hälsa. Varje gång 

hälsans och ohälsans begrepp används är det viktigt att se deras relation. Patogenes (ohälsa) 

och salutogenes (hälsa) är två olika processer som utgår från två olika synsätt. Det måste dock 

konstateras att båda dessa processer hela tiden är närvarande. Processerna kan ses som en 

kamp mellan sjukdomsframkallande samt hälsofrämjande faktorer (Hanson, 2004).   

  

För att veta var en individ befinner sig utifrån ett psykiskt, fysiskt och socialt tillstånd har en 

pedagogisk modell framtagits (Figur 2). Modellen benämns som hälsokorset och är inspirerad 

av  

Antonovskys resursbegrepp “kontinuumsynsättet” som innefattar just “kampen mellan de 

sjukdomsframkallande samt de hälsofrämjande faktorerna”.    

  

 

                                    
                           Figur 2: Hälsokorset (Winroth & Rydqvist, 2008, s 18).  

  

“Frisk”, respektive “sjuk” står för en fysisk och psykisk hälsa och ohälsa.  

“Må bra” och “må dåligt” ser till hur hälsan upplevs. Hälsa är ett förhållandevis invecklat 

begrepp där det somatiska tillståndet och hur människan tolkar sin hälsa kan vara svåra att 

urskilja ifrån varandra. En person med en svår sjukdom kan med andra ord själv uppleva sig 

ha en hög hälsa och en frisk person kan uppleva sig ha ohälsa. Utifrån ett praktiskt perspektiv 

uppstår ett “växelspel” mellan den somatiska och den uppfattade hälsan. Växelspelet är vad 

som går att jämföra med Antonovskys kontinuumsynsätt kring “de två krafterna”. Krafterna 
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som även kallas polerna. Polerna som drar oss mellan en hälsosam, respektive ohälsosam 

riktning (Winroth & Rydqvist, 2008).   

  

En känsla av sammanhang i arbetslivet      

Antonovsky talar även om arbetsbetingad stress och att ens rätt till att bestämma har med den 

anställdes förmåga att fatta beslut att göra. Om medarbetarna delges en möjlighet till 

medbestämmande och inflytande vid arbetet ökar också känslan av meningsfullhet. Ett 

salutogent perspektiv och meningsfullhet bidrar till inflytande, och innebär att medarbetaren 

har möjlighet att vara med och påverka sin arbetsplats. Förutsättningar till medbestämmande 

genom meningsfullhet har också att göra med begriplighet och hanterbarhet då samtliga tre 

parter leder till KASAM. Antonovsky (2007) menar att en upplevelse av frihet i att kunna 

bestämma själv, i sitt arbete och i sin situation vid verksamheten är betydelsefulla inslag. För 

att medarbetaren ska kunna uppleva en känsla av begriplighet är förmågan att kunna avläsa 

vad som är på gång i arbetet också väsentligt.Om medbestämmandet faller på plats finns en 

stor sannolikhet att medarbetaren kommer uppleva en “belastningsbalans” med en hög känsla 

av hanterbarhet. Genom belastningsbalansen upplever medarbetaren sig även genomföra ett 

bra arbete. Vi står inför stress, utmaningar och bakslag i livet och våra framgångar eller 

misslyckande i livet är beroende av vår förmåga att hantera, övervinna och återhämta sig från 

dessa faktorer, utmaningar och motgångar. Denna förmåga beror på enligt Antonovsky teori, 

styrkan i en individens KASAM som bestäms av en individs generella motståndsresurser 

(Griffiths, Ryan, Foster, 2011).  

  

I en social struktur som finns på många arbeten behövs rätt miljö och verktyg för att arbetet 

ska kunna utföras bra. Även en god sammanhållning är en viktig komponent för att arbetet 

ska fungera. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stötta och skapa förutsättningar för att 

människor ska hitta en kontroll i sin vardag. En gemensam syn på sitt arbete är något som kan 

infinna sig i en stödjande miljö. Den gemensamma uppfattningen kan också leda till 

arbetstrygghet och lättsam stämning i arbetet. Genom att en arbetsgrupp känner sig 

avslappnad, trivs, och har tillit till varandra kommer kommunikation underlättas och även 

möjligheten att leverera feedback (Antonovsky, 2007).  
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Möjligheten att påverka sin individuella arbetstakt har visat sig ge positiva resultat utifrån 

fysiska och psykosociala hälsotillstånd. Även flexibilitet i arbetet med möjligheten att 

individanpassa arbetstider efter medarbetarens liv har visat sig ge hälsosamma effekter. 

Flexibiliteten kring arbetstider är dock viktigt att beakta för att arbetet inte ska förvandlas till 

gränslöst. Arbeten som är gränslösa kan resultera i en förlorad medvetenhet gällande sin 

arbetstid, och att arbetet många gånger går utöver privatlivet (Allvin, et al, 2014). Arbeten 

med mycket övertid, och med knapp återhämtning riskerar att påverka hälsan negativt. Om 

arbetstagare får möjlighet att planera sina arbetstider, vistas de mer på arbetet. En 

longitudinell studie med 659 arbetstagare visade att en ökad möjlighet att påverka sin egen 

arbetstid resulterade i mindre konflikter mellan arbete och privatliv. Det har också visat sig att 

en förlängning av sovtiden påverkade hälsan positivt. Ett positivt psykosocialt arbetsklimat 

skapas genom både gruppsammanhållning, och som nämnt engagemang i arbetsuppgifter.  

Dessa två komponenter bidrar till en känsla av arbetstillfredsställelse. För att nå en förbättrad 

arbetsmiljö har det visat sig att kompetensutveckling och möjlighet att öva sig i att arbeta 

självständigt och i team är betydelsefullt (Holmström och Ohlsson, 2014).  

  

En stark känsla av hanterbarhet handlar återkommande om arbetserfarenheter och vilken 

förmåga den anställde har till att arbeta efter bra material och hjälpmedel, samt till sociala och 

organisatoriska resurser. När det istället inte ges en möjlighet att visa vad som kan levereras i 

arbetet sjunker känslan av hanterbarhet. Det är vid tillfällen där arbeten blir för enformiga och 

det upplevs en avsaknad till ansvar. Vid dessa stunder upplever medarbetare sig ofta 

underbelastade och det är då känslan för hanterbarhet sjunker. Känslan av en låg hanterbarhet 

kan därför skapa en känsla av otrygghet och oro hos medarbetaren (Antonovsky, 2007).  

  

Känslan av meningsfullhet i arbetet skapar glädje och stolthet. Vid en hög känsla av 

meningsfullhet faller som nämnt ovan möjligheten att påverka arbetet in som ett viktigt 

inslag. En social värdering inom sitt arbete är enligt Antonovsky också viktigt. Om 

medarbetaren upplever att den sociala värderingen motsvarar sin egen syn på rättvisa är 

möjligheten större för att den anställde känner att arbetet är “mitt”. Om människor dessutom 

får utlopp för sina potential i olika arbetsrelaterade situationer kommer arbetstrygghet att 

bildas utifrån en känsla av tillit. Dessutom öppnas dörrar för kommunikation, feedback och 

bättre sociala relationer. Antonovsky menar att det som stör en “känsla av hanterbarhet” kan 

vara en kronisk och akut “överbelastning” där det inte finns tillräckligt många möjligheter till 
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återhämtning och pauser. Överbelastning hittas ofta hos arbetstagare som jobbar extra, arbetar 

skift, eller hos kvinnor som ofta tar ett större ansvar för det obetalda arbetet (hemmet) utöver 

sitt avlönade arbete. När en medarbetare upplever sig överbelastad är det viktigt för hälsan 

och välbefinnandet att möjligheten till en stunds återhämtning finns (Antonovsky 2007).  

  

Redan på Aristoteles tid talades det om hälsa och välmående. Aristoteles som var en grekisk 

filosof född 384 f.kr sa en gång:   

  

“De bevis jag gått igenom visar klart att dessa behov hänger samman med varandra: 

Kontroll över livet och möjligheter till meningsfullt och socialt engagemang är nödvändigt för 

hälsan.” (Marmot, 2012, s. 308).   

  

Det intressanta är att filosofen Aristoteles visar redan under sin tid upp ett tankesätt som 

påminner om det salutogena budskapet med hälsan i fokus. Anledningen till att kosten inte 

ingår i Aristoteles tankar beror däremot på att det inte fanns särskilt stora skillnader runt en 

individuell kosthållning under den tidsepoken (Marmot, 2012). Bra sömn och en näringsrik 

kost är betydelsefullt för att nå god hälsa. Om dessa bitar uppfylls minskar risken för 

metabola syndrom, psykosocial stress, fysisk inaktivitet och sömnstörningar, osv. Vid arbetet 

är raster och pauser viktiga inslag. Att variera en muskulär aktivitet leder också till att 

kroppen orkar längre, långsiktigt (Holmström & Ohlsson, 2014).  

  

För att ge extra uppmärksamhet åt det goda ledarskapet i form av ett salutogent perspektiv 

behövs vissa vinnande egenskaper. Till att börja med behövs en vilja för att vara ledare. Att 

vara intresserad och nyfiken av andra människor är också av betydelse. En annan viktig 

komponent är att se ledarskapet som ett meningsfullt arbete för sin själ och inte endast som en 

så kallad statushöjare. Något som sällan visat sig ge bra resultat. För att kunna bli en bra 

ledare behövs självinsikt och att ledaren funderar över vad som kan vara bra att förändra hos 

sig själv som ledare. Sedan är kunskapen om människan och även hur samspel fungerar något 

värdefullt. Då begriplighet är en av byggstenarna i KASAM kan även den delen ses som 

givande ur ett ödmjukt perspektiv. Att ha en begriplighet som ledare kan innebära att ledaren 

har förmågan att erkänna att ledarskapet inte är fullfjädrat. Ledaren kan se hos sig själv att det 

finns mycket som kan läras. Genom exempelvis självinsikt och lyhördhet kan öppenhet för 

feedback även stärka ett ledarskap (Hanson, 2010).  
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Hälsofrämjande arbetsplats                                                                         

Arbetsplatsen betraktas ofta som en av de viktigaste platserna för att främja hälsa. Stora 

insatser av hälsofrämjande arbete har genomförts på många arbetsplatser. Hälsofrämjande 

arbetsplats är ett brett begrepp som omfattar både friskvårdsaktiviteter samt förbättrade 

organisatoriska och arbetsmiljöfaktorer för att öka de anställdas välmående. Under de senaste 

åren har fördelarna med en mer holistisk strategi för att främja de anställdas hälsa blivit mer 

erkänd. Detta tillvägagångssätt uttrycks i, bland annat, begrepp som "hälsofrämjande 

arbetsplatser”.   

Hälsa har inte bara definierats som frånvaro av sjukdom, utan är även en källa för det dagliga 

livet, däribland fysiskt och psykiskt samt socialt välbefinnande. Baserat på dessa olika 

beskrivningar om hälsa kan begreppet ”hälsofrämjande” definieras som "processen som gör 

det möjligt för människor att öka kontrollen över och förbättra deras hälsa" (Eriksson, 

Axelsson, Bihari, 2011 s 1). Detta innebär delaktighet och att involvera medarbetarna i 

planeringen av hälsofrämjande insatser. En sådan delaktighet har visat sig öka framgången för 

en arbetsplats interventioner (Eriksson, Axelsson, Bihari, 2011). Begreppet hälsofrämjande 

myntades i början av 1980-talet, men begreppet hälsofrämjande arbetsplats blev introducerat 

först på 1990-talet. WHO definierar hälsofrämjande arbetsplats som:   

“one in which workers and managers, colloborate to use a continual improvement process to 

protect and promote the health, safety and well-being of all workers and the sustainability of 

the workplace” (Burton, 2009).  

Arbetsplatsen uppfattas allt oftare som en hälsofrämjande plattform där individer inte bara kan 

förebygga arbetsskador utan även förbättra människors hälsa och välmående. "Friska" 

arbetsplatser bidrar till lyckligare, starkare och mer produktiva medarbetare och samtidigt 

minskar ett hälsofrämjande arbete kostnader i samband med sjukdom, skada och frånvaro 

(Wyatt et.al, 2015). Antonovsky (1996) menar att ett salutogent förhållningssätt är ytterst 

nödvändig inom det hälsofrämjande området. Antonovsky talar också om hur ekonomi fått 

stora framgångar genom ett hälsofrämjande synsätt. Behovet av sjukvårdsgrundade insatsers 

utgifter skulle också minska, dessutom säger även Antonovsky likt Wyatt et al (2015) att 

arbetseffektiviteten kommer öka. Kontroll över hälsofaktorer uppnås genom att arbeta med 

både hälsopolitik och individinriktad hälso- pedagogiskt arbete.  Kärnan i ett hälsofrämjande 

synsätt är att ta itu med de grundläggande och underliggande faktorer som påverkar hälsan, 

empowerment (egenmakt) och för att förhindra social ojämlikhet i hälsa. Arbete är en faktor 
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som i hög grad bidrar till att forma medborgarnas hälsa och därmed också sociala skillnader i 

hälsa (Torp, 2013).  

2:3 Delaktighet, konflikthantering och kommunikation  

Skapandet av delaktighet kan vara det sättet som främjar medarbetarens kontroll över sin 

arbetssituation. Att ha kontroll menas med vilket inflytande den anställde har i sitt arbete samt 

över sitt arbete. Genom att ha inflytande kan den anställde även påverka ”hur” arbetet 

genomförs och ”att” arbetet genomförs. Inflytandet gör även att den anställde kan fatta sina 

egna beslut och får även delta i gemensamma beslut på sin arbetsplats (Hanson, 2004). En 

ökad delaktighet innebär att intensiteten i relationer ökas, vilket kan leda till mer friktion och 

konflikter. Det är inte så vanligt att medarbetarna frivilligt får välja vem de ska arbeta med. På 

en arbetsplats kan det finnas en hel del olika personligheter, därför blir det högre krav på 

toleransnivån för individers olika egenskaper. Detta kan ibland även försvåras av att individer 

inte känner varandra eller har olika nationaliteter. Det är viktigt att individer lär känna 

varandra och kommer närmare varandra så att dåliga mönster bryts. Detta kan göras genom att 

medarbetarna har någon form av aktivitet tillsammans där de kan samtala mer personligt, 

(Hanson, 2004). Alla har rätt till att känna sig motiverade och engagerade inför sina 

arbetsuppgifter, men det är inte alla arbetsplatser som passar alla. En hälsosam ledare skapar 

förutsättningar för delaktighet och säkerställer att allas uppgifter är begripliga, hanterbara och 

meningsfulla (Lugn & Rexed, 2009).  

En annan viktig del för att nå en hälsofrämjande arbetsplats är tydlighet. Med tydlighet menas 

att på ett pedagogiskt sätt se till att alla anställda är medvetna om vad verksamheten ska 

bedriva och vad den går ut på. Visas inte en sådan tydlighet från arbetsgivaren är det omöjligt 

för de anställda att bli engagerade och känna sig delaktiga i de mål som har blivit uppsatta. 

För detta krävs kommunikation mellan ledare och medarbetare. En ledare som har god 

kommunikationsförmåga kan på ett begripligt sätt även informera om vad som gäller och vad 

som är på gång. Det både utanför som inom verksamheten. Det är en pedagogisk utmaning att 

ha en god kommunikation, det vill säga att ledaren måste anpassa sina signaler efter hur 

mottagaren tar emot dem. Ledaren ska inte bara vara bra på att lämna ut signaler  utan även 

vara duktig på att ta emot och kunna avläsa signaler som kan ges med olika beteenden, miner, 

blickar, gester osv. En duktig ledare skapar förutsättningar så att samtalsklimatet är 

konstruktivt och öppet mellan sig själv och sina medarbetare (Malmström & Skoglund, 2013).  
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Kommunikation är kanske en av de största utmaningarna för chefer och ledare idag. Att 

tydligt formulera idéer och förväntningar till anställda är avgörande för produktiviteten och 

livslängden för en organisation. Forskning har visat hur lämpligt och effektiv kommunikation 

är för hälsofrämjande arbete. Det har även visat sig att effektiv kommunikation är den mest 

värdefulla av alla ledaregenskaper (Hicks, 2011). Antonovsky talar om öppen kommunikation 

och hur viktigt det är att kunna kommunicera för att nå KASAM. Ansvarstagande vid 

skapandet av en fungerande kommunikation, och en möjlighet till delaktighet vid 

problemlösningar leder till arbetsglädje, (Antonovsky, 2007).   

  

Konstruktiv feedback har också visat en ökad trivsel på arbetet och där kommer ledaren in 

som en viktig komponent. En ledare som vill arbeta hälsofrämjande behöver öva upp sin 

förmåga i att delge ett socialt stöd. Utöver sin stödjande roll behöver ledaren också visa en 

tydlighet med vad som ska göras, och vara skickligt i att vägleda sin personalgrupp mot goda 

resultat. Ett stöd från sin ledare innebär däremot inte alla gånger endast en uppmuntrande 

klapp på axeln. Stöd kan sammankopplas med lyhördhet då det är upp till ledaren att ta reda 

på vad arbetsgruppen behöver för stöd. Kompetensutveckling har också visat sig vara bra för 

hälsan. Ett arbetsklimat som skapar möjligheter till att ventilera och uppdateras med nya rön 

leder vidare till en god trivsel i arbetet. Att vara mån om varandra i arbetet ökar också 

förmågan att hantera stress, och minskar konsekvenserna som stress kan leda till (Holmström 

och Ohlsson, 2014).  

  

Som nämnts ovan är ledarskapet av en hög betydelse. Ledare som bekräftar, uppmuntrar och 

inspirerar sina medarbetare hjälper också arbetstagarna till att kunna fokusera på ett 

salutogent perspektiv. När ledare fokuserar på de fungerande och positiva arbetsrelaterade 

ändamålen blir också arbetets mening något som får ett övertag där kompetens och 

arbetsglädje kommer väckas. Genom att koncentrera sig på sådant som fungerar skapar även 

ledaren ett tillfälle för medarbetaren att framhävas och växa. Ingen människa kommer 

någonsin att bli fulländad, och ingen människa kan lära sig allt. Försöker individer endast 

fokusera på sådant som de ”inte kan” kommer livet förvandlas till ett evighetsarbete där all tid 

kommer gå åt att försöka korrigera fel och brister. Ett bättre alternativ är att fokusera på vad 

som fungerar och få medarbetare att känna en vilja att ta sig an utmaningar som stärker 

kompetensen (Hansson, 2010). Arbetsplatser med höga krav har ett stort behov av just socialt 
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stöd från sin ledare. Det har också visat sig att konstruktiv feedback breddar väg för trivseln 

på arbetet, och ökar förmågan till delaktighet. Konstruktiv feedback möjliggör också en 

ytterst gynnsam utveckling vid arbetsplatsen (Holmström & Ohlsson, 2014).  

   

3: Metod  
___________________________________________________________________________ 

Här redogörs forskningens val av metod. Här lämnas även en beskrivning runt hur det 

empiriska datamaterialet bearbetats och hämtats in för att kunna besvara forskningens syfte.  

 
  

De fyra forskningsetiska principerna har beaktats under hela studien. Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Trost, 

2010). Berörda parter har informerats om forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet har 

blivit korrekt ifyllt innan respondenterna deltagit i undersökningen. Deltagarna har fått 

besvara intervjufrågor och har blivit informerade om att de närsomhelst under intervjun haft 

möjlighet till att ställa frågor eller välja att inte svara på någon fråga. Respondenterna blev 

även informerade om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att motivera varför. De 

uppgifter som framkommit i undersökningen har behandlats konfidentiellt och alla som deltog 

i undersökningen garanterades konfidalitet. Informationen från intervjuerna förvarades sedan i 

låsta skåp så att inga obehöriga personer kunnat ta del av materialet. Det inspelade underlaget 

har endast använts för forskningsändamålet och har därefter förstörts.   

Den här studien har en kvalitativ forskningsstrategi med induktivt angreppsätt. Insamlingen av 

datamaterial har skett via semistrukturerade intervjuer. Innan de riktiga intervjuerna gjordes, 

testades frågorna på bekanta för att se om några frågor behövde ändras, läggas till eller tas 

bort. De personer som testintervjuades är verksamma som ledare eller har varit verksamma 

som ledare. De riktiga intervjuerna genomfördes på fyra verksamma ledare. Intervjuerna 

skedde i respondenternas naturliga miljö vilket var på deras kontor, eller i ett rum anslutet till 

kontoret. Anledningen var att respondenten skulle känna sig så bekväm som möjligt i 

situationen. Den kvalitativa forskningsmetoden kan användas för att göra mer djupgående 

undersökningar och koncentrerar sig på olika empiriska erfarenheter. Det här är upplevelser 

som ser till individens tolkningar och uppfattningar. Semistrukturerade intervjuer är flexibla 

då intervjuerna till sin fördel kan avvika från frågeschemat och ger även plats för eventuella 

följdfrågor (Bryman, 2013).  
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Första kontakten med respondenterna skedde antingen per telefon, eller fysiskt. 

Respondenterna informerades om varför de erbjudits en intervju och vilket universitet 

forskningen utgår ifrån. Efter medgivande om medverkan i studien lämnades ett 

informationsbrev, samt förslag på datum då intervjun kunde genomföras. Intervjuerna skedde 

under två veckors sammanhängande tid i april 2016. Efter en liten presentation av studien och 

dess syfte informerades respondenten om dess frivillighet att delta och möjligheten att under 

intervjun kunna ställa frågor eller välja att inte svara på vissa av frågorna. Det poängterades 

även att respondenten kunde avbryta den pågående intervjun utan att motivera varför.   

 

Under intervjun användes en intervjuguide som stöd för att frågorna inte skulle komma så 

långt bort från ämnet. Ordningen på frågorna var flexibla och vid oklarheter eller när djupare 

förståelse behövdes så ställdes det följdfrågor. Intervjuerna pågick i ca 30-60 minuter och hela 

samtalet spelades in med hjälp av en diktafon.  Att spela in intervjuer med diktafon och att 

transkribera datamaterial är en grundläggande åtgärd för att undvika missförstånd. Dessa 

moment innebär även att en noggrannare analys av det insamlade materialet kan göras och 

misstolkningar kan förhindras i största mån (Bryman, 2013).   

En kvalitativ innehållsanalys har använts som analysmetod, detta innebär att meningar 

indentifieras, kategoriseras och slutligen kodas. Efter genomförandet av intervjuerna 

transkriberades det insamlade datamaterialet en kort tid efter genomförd intervju. Detta 

eftersom att intrycken som erhållits från intervjun fortfarande var färska. När transkriberingen 

hade genomförts avlyssnades den inspelade intervjun ett flertal gånger. Syftet till varför 

intervjuerna lyssnades av flera gånger var för att kontrollera att det som transkriberats blivit 

rätt och att inga missförstånd eller misstolkningar hade skett. Efter transkriberad data gjordes 

en respondentvalidering där det transkriberade materialet skickades till respondenterna. 

Genom en respondentvalidering skapas en möjlighet till feedback. Respondenterna får också 

tillfället att göra eventuella tillägg, eller ändringar (Ahrne och Svensson 2015).  

  

När allt förarbete var utfört lästes alla intervjuer igenom flera gånger för att hitta viktig 

information för forskningen. Från transkriberingen valdes meningsbärande enheter ut som 

sedan kondenserades, det vill säga att meningen kortades ner, och samtidigt sparades det 

viktigaste. De kondenserade meningarna blev kodade och sedan kategoriserade under olika 

teman. Koderna beskriver kort innehållet i meningsenheten, och de olika teman som finns 
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skapar ett sätt att länka de olika kategorierna. På det viset kunde skillnader och samband 

utvinnas mellan de olika svaren som lämnats under intervjuerna (Graneheim & Lundman, 

2004). Vid kodningsprocessen har vi tagit hänsyn till sekretessen genom att inte skriva med 

ord eller uttryck som eventuellt kan känneteckna respondenten vid intervjun. Vi har även varit 

noggranna med att inte använda oss av fingerade namn eller gjort andra förändringar i arbetet. 

Att använda fingerade namn eller göra om beskrivningar kring deltagare i ett arbete kan 

förekomma. Samtidigt kan påhittade beskrivningar leda till eventuella följder. Troligen sker 

handlingen i all välmening av de författare som skrivit en studie. Dock innebär det problem 

genom att forskarna i så fall riskerar att utsätta någon utomstående för en ”felaktig 

identifiering”. En individ som möjligen stämmer in på det påhittade signalementet och kan 

därför riskera att möta konsekvenser (Trost, 2010).   

  

Validitet och reliabilitet kännetecknar en kvantitativ studie, medan en kvalitativ studie 

använder sig av begrepp som tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet innehåller fyra 

delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, och möjlighet till att styrka och 

konfirmera. Forskningen har följt de riktlinjer och regler som finns gällande uppsatsskrivning 

som ges av Mittuniversitetet och genom forskningslitteraturen. I rapporten lämnas det en 

fullständig redogörelse av alla moment som gjorts i forskningsprocessen. Innan forskningen 

började så gjordes det en litteraturstudie där det skapades en bred kunskap om ämnet. I största 

möjliga mån har forskningen förhållit sig så objektiv som möjligt vid bearbetning av insamlad 

data.  Detta trots att den kvalitativa forskningsstrategin är ett subjektivt angreppsätt (Bryman, 

2013).  

  

För att ge en inblick i hur ledare arbetar för att få en hälsofrämjande arbetsplats så har fyra 

ledare från olika branscher runt om i landet intervjuats. Det de har gemensamt är att de har 

någon slags ledarposition inom säljbranschen. För att få kontakt med ledarna har passande 

deltagare kontaktats på olika sätt. Bekanta som arbetar som ledare har frågats. Även ledare 

som för oss personligen är okända har tillfrågats. Alla tillfrågade ledare har på något vis gett 

oss en uppfattning om att de kan bidra till intressant information inför vår studie. Deltagarna 

har kontaktats fysiskt, eller genom telefon. För att få ett bredare urval har deltagare valts ut 

från olika orter i Sverige. Alla medverkande är konfidentiella, de gav dock sitt medgivande 

till att det skrevs ut hur många anställda de ansvarar för samt under hur många år de haft en 

ledarposition. Deltagarna är noggrant utvalda på ett strategiskt sätt och anses aktuella för 
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studien eftersom de tillsammans utgör en variation gentemot varandra kring antalet arbetade 

år, samt antalet anställda som ledarna ansvarar över (Ahrne & Svensson, 2016).  

  

Ledaren vid intervju 1 har 19 medarbetare, ledaren vid intervju 2 har fem medarbetare och 11 

studenter/elever då arbetsplatsen också har utbildningar. Ledaren vid intervju 3 har också fem 

medarbetare, och ledaren vid intervju 4 har 43 medarbetare. Erfarenheten vid 

ledarpositionerna utgör en bredd mellan deltagarna. Ledaren vid intervju 1 har arbetat som 

ledare i 20 år. Ledaren vid intervju 2 har varit ledare i 34 år, ledaren vid intervju 3 i fyra år 

och ledaren vid intervju 4, tre år.  Urvalet är ett målinriktat sampel vilket innebär att det är ett 

icke-sannolikhetsurval (Bryman 2013).  

 

  

4: Resultat och diskussion  
___________________________________________________________________________  

Här presenteras vad som framgått utifrån det empiriska materialet. Utgångspunkten vid 

analysen är salutogent ledarskap och upplevd känsla av sammanhang. Resultatet som visas är 

att ledarna har ett liknande tankesätt. Nedan följer exempel utifrån intervjuerna som visar på 

den likheten.  

___________________________________________________________________________  

4:1 Hälsofrämjande arbetssätt  

Respondenterna berättar sina tankar berörande ett hälsofrämjande arbetssätt. Det första citatet 

tar upp vikten av återhämtning för att medarbetarna ska få mer fritid och på så sätt mer ork 

och motivation till att jobba.  

  

“Oftast så låter jag dem jobba långa dagar, men de får istället heldagar i ledighet. Det 

innebär att jag har öppet måndag till fredag så innebär det att de kan få ledigt fredag, lördag 

och söndag och till och med även måndag.”/Intervju 3  

  

Ledaren vid intervju 4 upplevs ha en avslappnad syn på träning där medarbetarna inte ska 

behöva känna någon press till träning. Ledarna vill nå en välmående arbetsgrupp genom att 

själv utstråla träningsglädje. Samtidigt gör ledaren träningstillfället till en rolig grej som 
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verkar leda till en god stämning i arbetet över lag. Theorell, Nyberg och Romanowska, (2013) 

beskriver att en ledares beteende har en stor betydelse för hälsan hos alla medarbetarna på en 

arbetsplats.  

  

“Varje måndag har jag lite rörelse på morgonmötet, jag drar igång någon låt och sen kör vi 

lite morgongympa, vissa uppskattar det jättemycket och vissa gör ju inte det, men det lockar 

ofta fram till skratt och man märker att det ger energi resten av dagen.”/Intervju 4  

   

Ledare som mår bra kan vara avgörande för hela arbetets utformning. En ledare som mår bra 

har mer energi och mår även många gånger bättre som människa. Det här skulle leder i nästa 

led till fler välmående medarbetare (Chênevert, et.al). När människor mår bra är det också 

lättare att se positivt på sin tillvaro och känna en mening med sitt liv och sitt arbete 

(Antonovsky, 2002). Ett välmående på arbetsplatsen var något som även ledarna 

uppmärksammat som en hälsobringande faktor.  

  

“Folk som mår bra, känner sig trygga och tycker att det är skoj presterar väldigt bra. På kort 

sikt kan man kanske piska fram ett resultat, långsiktigt måste man få folk att vilja dit jag 

vill.”/Intervju 1  

  

“När man jobbar inom det här yrket så tycker man oftast att det är väldigt kul. Man ser det 

kanske inte alltid som ett jobb. Det blir ett sätt att leva. Alla kämpar för att vara på jobbet.  

Sen får det inte vara så att man kämpar så att det är dumdristigt.”/Intervju 2  

  

“De som säljer bäst har högst närvaro och de som säljer minst har högst frånvaro. Så det är 

det som drar ner. Men det är att man ska hitta en motivation till jobbet. Att man mår bra är 

väldigt bundet till din situation här, alltså ditt mående, i och med att det är psykiskt 

påfrestande med försäljning”/Intervju 4  

  

Citaten ovan beskriver ledarnas tankar kring välmående och hur humöret kan ge ett utslag vid 

effektivitet. Intervjun fokuserar på vad som kännetecknar en hälsofrämjande arbetsplats. 

Ledaren vid intervju 4 månar om att personalen ska se en mening i sitt arbete och må bra på 

arbetsplatsen. Ledaren vid intervju 1 tänker på hur en god vinst kan ske utifrån ett långsiktigt 

perspektiv. Ledaren vid intervju 2 genomstrålar en uppfattning av att arbetsglädje kan uppstå 
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genom att välja jobb efter mening och intresse. Samtliga ledare pointerar också vikten av att 

arbetsutförandet ska ligga på en hälsosam nivå med lagom höga krav.  

  

 

4:2 KASAM på arbetsplatsen  
  

Här berättar respondenterna om delaktighet som är en viktig komponent för hälsa och 

välmående på arbetsplatsen.  

  

“Vi gör samma arbetsuppgifter så då känner de sig väldigt delaktiga i allting.  Så är det 

något som uppstår så är alla med och försöker lösa problemet. Då tar man ju beslut 

tillsammans”/Intervju 3  

  

“Jag tror att schema är väldigt viktigt för anställda. Att de har tid för sig själva, att de slutar 

tidigare och gör andra aktiviteter. Att de får vara delaktiga i hur de ska arbeta när de ska 

arbeta tror jag är första steget./Intervju 3  

  

Då KASAM även kan innebära andra delar utöver delaktighet som leder till motivation på 

arbetsplatsen, innebär det att medarbetare kan känna en meningsfullhet. En meningsfullhet 

som bygger på psykosociala delar som innefattar sammanhållning och kamratskap. Det kan 

nämligen vara en viktig del att medarbetarna lär känna varandra på ett mer personligt plan. 

Detta kan göras genom att även umgås utanför arbetstid. På så sätt kan personalen komma 

närmare varandra, förstå varandras olikheter, få en högre acceptansnivå som förmodligen kan 

minska konflikter (Lugn, Rexed, 2009).  

  

“Vi reser även en gång per år, imorgon reser vi till mallis med alla medarbetare. Tre ggr per 

termin har vi även personalfester eller att man gör nånting med sin avdelning.”/Intervju 4  

  

“Att ha roligt på jobbet är också en belöning. Att man kanske kan gå ut och ta en öl 

tillsammans. Man kanske kan åka iväg på en utbildning tillsammans och bara va.”/ Intervju2  
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4:3 Salutogent ledarskap  

För att se till ett salutogent synsätt kring ledarskap menar ledarna att de vill stärka sina 

medarbetare och få dem att se sig själva utifrån sina bästa sidor.   

  

“Bygga självförtroende är mycket viktigt, medarbetare ska se sig i bra situationer, och att 

man gläds åt och firar framgångar. Sedan är det viktigt att må bra själv för annars kommer 

du aldrig kunna ge till dina medarbetare.”/Intervju1  

  

“Vi har morgonmöten tre gånger i veckan. Beroende på vad jag säger så antingen kan jag 

uppmuntra dem eller så kan jag få dem att må sämre”/intervju 4  

  

Här genomstrålar en medvetenhet där ledarna tycks veta med sig att de kan påverka hela 

gruppen av medarbetare. Ledarna menar likt det Hanson (2010) skriver om i sin bok  

”Salutogent ledarskap”. Att en positivt inställd ledare får hela gruppen att vara positiv. Genom 

uppmuntran kommer medarbetarna känna sig mer uppskattade på sitt arbete.  

4:4 Konflikthantering  

Förmågan att hantera konflikter är en viktig del i ledarnas arbete, här nedan berättar några av 

ledarna hur allting blir bättre bara man vågar ta tag i konflikten och inte skjuter det åt sidan.  

  

“Många av de gånger som jag tänker att det här blir ett jobbigt samtal så blir det något bra 

av det. Det är väldigt sällan det blir nånting om man tar det på rätt sätt.”/Intervju1  

  

Att våga kommunicera med varandra, och även att samtliga på en arbetsplats ansvarar för att 

kommunikationen blir bra är också betydelsefullt. Ledaren från intervju 1 talar om att 

konstruktiva samtal med fokus på eventuella konflikter ibland kan bottna sig vid duktiga 

medarbetare som inte alltid gör sitt bästa på arbetet. Här är ledaren noga med att framhålla att 

det inte har med resultatet i sig att göra. Om medarbetarna försöker göra sitt yttersta, men 

misslyckats är ledaren väldigt nöjd. Medarbetare som däremot genomför halvhjärtade försök, 

oavsett resultat finns det mindre förståelse till. Det är sådana situationer som till exempel 

leder till så kallade jobbiga samtal.    
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“Jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna på alla. Ledsna är alla nån gång, och då är det 

viktigt att tala om för alla anställda att “idag är jag jätteledsen, förbannad” Säger du då att 

jag vill inte prata om det här, men jag är jätteledsen idag, men då vet vi det. Då är det inte 

oss du är arg på.”/ Intervju 2  

  

Ledaren från intervju 2 framhäver även vikten av att låta konflikthantering ske genom öppen 

kommunikation. Genom att beskriva sitt mående för kollegorna, slipper de oroa sig eller 

fundera över om de har bidragit till ett dåligt humör. Ledaren berättar också att deras arbete 

innebär att arbeta nära varandra. Arbetet går att jämföra med ett arbete vid en teater. På 

”scenen” lägger alla på sig en mask, för att sedan bakom kulisserna låta sitt rätta jag komma 

fram. Skildringen till teatervärlden som den här ledaren gör påminner mycket om teoretikern 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Goffman drar paralleller mellan den verkliga 

världen och teaterns värld där människor intar olika roller i sina arbets- och privatliv. I 

arbetslivet (på scenen) följs ett manus som följer förväntningar från omgivningen (exempelvis 

kunder). På rasten exempelvis (bakom kulisserna) kastas manuset bakom ryggen för en stund. 

Här finns inga särskilda tankar på uppförande, utan här visas en mer sanningsenlig bild av 

individen upp (Gottzén och Lögdlund, 2014).   

Ledaren berättar även en historia om en kvinna som bar en “migränknapp” i form av en “blå 

liten blomma”. När hon kom med den blå blomman på sig behövde kvinnan inte anstränga sig 

med att förklara för samtliga att hon hade ont, alla förstod. Utifrån det undveks en sämre 

stämning på arbetsplatsen skapad av ovisshet. En ovisshet som i längden möjligen skulle 

kunna resultera i en psykosocial ohälsa på arbetsplatsen.  
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4:5 Kommunikation  

 

Här nedan följer citat från några av ledarna där de berättar hur viktigt det är med 

kommunikation på arbetsplatsen.  Vikten av att lyssna och prata med sina medarbetare så att 

de känner sig delaktiga i arbetet.  

 

“Att man är ödmjuk som chef. Man ska våga ge och ta också. Men det är verkligen att vara 

ödmjuk och verkligen lyssna på sina medarbetare och inte bara köra över och bestämma hur 

det ska vara”/Intervju 3  

  

“Att man känner att man blir hörd och sedd, för det är något man får höra.  Att man inte blir 

sedd.”/intervju 4  

 

Ledaren vid intervju 4 menar att på arbetsplatsen går det komma långt i arbetet på vägen mot 

hälsa. Det bara genom att finnas för sina medarbetare. Arbetet och även medarbetarna i sig 

behöver möta god kommunikation, uppmärksammas och synliggöras för att skapa en 

välmående och hälsofrämjande anda på arbetsplatsen. En ledare menade att tiden kan vara 

hindret för att medarbetarna ska få den bekräftelse, hjälp, eller stöd de behöver. Det kan också 

vara betydelsefullt att visa för ens medarbetare att de är betydelsefulla och har en betydande 

roll för att arbetet ska fungera. Även att tydlighet får sitt utrymme kan skapa en fungerande 

kommunikation som vidare möjligen skapar en trygghet och säkerhet vid arbetsplatsen.   

 

“Jag försöker underlätta att relationerna sinsemellan förbättras. Ibland får jag höra; “Hon 

är så jäkla duktig på det!” “Har du sagt det till henne?” “Nej det har jag inte gjort”  

/Intervju 1  

 

Ledaren menar att underlättandet av att relationerna på arbetet förbättras är viktigt. Han/hon 

brukar exempelvis påminna medarbetarna om att de ska ge varandra beröm. Att uppmuntra 

medarbetare till att ge varandra beröm gör att relationen sinsemellan också blir bättre, och 

genom bättre relationer blir också arbetet bättre. Ledaren menar också att det är betydelsefullt 

att få veta ifrån medarbetarna när de har bekräftat varandra. Det skapar utgångslägen som gör 

att det blir lättare för ledaren att också se sina anställda och kunna ge beröm. En positiv 

handling som får medarbetaren att må bra.  
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      5: Sammanfattande diskussion  
_________________________________________________________________________ 

Här kommer vår uppfattning kring ledarskap och vad som bidrar till en hälsofrämjande 

atmosfär på arbetet. Vi försöker även besvara vår frågeställning och diskutera kring syftet 

med arbetet. Dessutom kommer vi gå in på bitar som berör fortsatt forskning och diskussion 

kring metod.  

__________________________________________________________________________  

  

Det har visat sig vara en trend att många ledare inte längre är närvarande vid sina 

medarbetares arbetsplatser. Numera sitter flertalet ledare vid ett annat kontor, och även vid 

vissa ställen i en annan del av staden, eller landet (Hägg, 2009). Våra egna upplevelser ifrån 

arbetslivet är att en god kontakt med sin ledare är viktig. När ledare funnits i närheten och 

visat sitt stöd, bekräftat och gett konstruktiv feedback har även arbetet i sig upplevts mer 

betydelsefullt. Våra erfarenheter är att ledare som inte har varit närvarande på arbetsplatsen, 

eller endast fokuserat på medarbetares fel och brister har arbetsplatserna i regel också haft 

höga personalomsättningar. Det har visat sig att medarbetare vid arbetsplatser med bristfälligt 

ledarskap har mått psykiskt dåligt. Det dåliga måendet har vanligen yttrat sig genom en oro 

och osäkerhet vid arbetsplatsen (Chênevert, et al, 2013).   

Genom våra egna erfarenheter och upplevelser av arbetsplatser med bristande ledarskap 

skapades idén om att skriva hur ledare kan arbeta för att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats 

utifrån ett salutogent förhållningssätt.  

  

För att se till det salutogena ledarskapet och de faktorer som upplevts viktiga utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv har vi i vår studie kommit fram till att några inslag visat sig vara 

viktigare än andra. Det som upplevs vara viktiga ur en hälsofrämjande ledares synpunkt är 

lyhördhet och förmågan att stötta medarbetarna. Även skickligheten att kunna erbjuda rätt 

resurser på arbetsplatsen har visat sig vara viktigt. Andra bitar är att kunna bemöta 

medarbetarna positivt, samt att möjliggöra för medarbetarna att kunna påverka sin situation i 

arbetslivet. Efter bearbetning av resultatet kan det redovisas att alla ledare som medverkade 

i studien har visat en medvetenhet i hur viktigt det är att vara en ledare som arbetar på ett 

hälsofrämjande arbetssätt.    
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Vad som egentligen definierar ledarskap med hälsofrämjande arbetssätt är individuellt. När en 

ledare är lyhörd gentemot sina medarbetare, öppnas också flera dörrar för vad som egentligen 

är hälsofrämjande utifrån varje medarbetares perspektiv. En av respondenterna arbetade hårt 

för att skapa en arbetsåtergång för långtidssjukskrivna medarbetare. En medarbetare fick till 

exempel ett arbetsanpassat kontor som anpassades efter medarbetarens skador. Eftersom 

denna individ även var ljudkänslig installerades glasväggar. Glasväggarna fyller möjligen 

syftet att stänga ute onödiga ljud, och samtidigt bibehålla en kontakt med resterande 

medarbetare. Arbetsgivare har en skyldighet som går ut på att hela tiden se över det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. En av de åtgärderna är att se till just arbetsanpassningen som 

innebär att arbetsplatsen utformas med förutsättningar där medarbetare kan utföra sina 

arbetsuppgifter utan att påverkas onödigt mycket av sitt hälsotillstånd. För att minimera 

onödiga belastningar vid en funktionsnedsättning kan arbetet anpassas med hjälpmedel efter 

arbetstagaren (arbetsmiljoupplysningen.se).  

  

Vikten av att ledarskap spelar stor roll på arbetsplatsen utifrån ett hälsofrämjande perspektiv 

har vi fått svar på. En av de frågor som har väckts under arbetets gång är hur ledare ytterligare 

kan arbeta för att nå mer hälsa i arbetet. En ledare får exempelvis lära sig att delegera ut 

uppgifter vilket leder till att ledaren slipper överbelastning, samt att delaktigheten hos 

medarbetarna stärks, och sammantaget leder detta till ett högt KASAM (Antonovsky, 2007). 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie då vi ville att ledarna fritt skulle ge sin bild 

om hälsa, psykosocial arbetsmiljö samt hur en god ledare ska vara. Vi strävade efter att vara 

objektiv i vårt synsätt och så försökte vi att inte ställa några ledande intervjufrågor. När det 

gäller urvalet av respondenter så inriktade vi oss på en befattningsnivå, vilket i detta fall var 

ledare. Genom att avgränsa oss till en grupp så blir uppsatsen mer enhetlig och inte så bred 

enligt oss. Då tidsbristen var ett faktum under hela processen är vi tacksamma att vi gjorde 

denna begränsning. Vi kunde fokusera oss på bara en grupp och på så sätt förenklade det vårt 

arbete när vi sökte i litteratur efter till exempel teori och tidigare forskning.  

  

Det som lockade oss att använda en semistrukturerad intervju var möjligheten att kunna 

anpassa vårt frågeschema beroende på vem som blev intervjuad. Andra fördelar som fick oss 

att välja en semistrukturerad intervju var möjligheten att minimera risken för missförstånd. 

Frågor kan med andra ord omformuleras och individanpassas under intervjuns gång. Väl vid 

intervjutillfället kan vi bekräfta att den semistrukturerade metodvarianten gav en mer 
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avslappnande känsla. Vi valde att testintervjua några ledare innan de riktiga intervjuerna 

gjordes. På så sätt upptäckte vi att några frågor behövde ändras, då frågorna kunde vara för 

lika eller otydligt formulerade. De nya frågorna som utformades blev väldigt bra tack vare att 

vi valde att testa frågorna först.  

  

Utöver att en semistrukturerad intervju kan anses som en styrka är också 

inspelningsmöjligheten med hjälp av diktafon också det. En inspelning vid intervjun stärker 

trovärdigheten bakom vårt material. Allt finns tillgängligt att lyssna på igen för att säkerställa 

att respondenterna uppgett den form av fakta som sedan nämns i arbetet. I en kvantitativ 

undersökning kan svaren kontrolleras på ett annat sätt än i en kvalitativ undersökning. Vi 

använde oss av ett intervjuschema där vi kunde ändra på ordningsföljden av frågorna. Här 

fanns även möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett förtydligande. Genom att ha använt oss 

utav den semistrukturerade metoden kan det fria upplägget som metoden för med sig skapa 

svårigheter för en annan forskare att replikera studien. Dessutom når en kvantitativ 

undersökning ut till fler respondenter som genom det kan öka en kausal trovärdighet. Därför 

kan tillförlitligheten och trovärdigheten i vår studie ifrågasättas. En metod kunde ha varit att 

använda sig av flermetodsundersökning för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten 

(Bryman, 2013). I förhållande till att arbetet förlagts under en halv termin ansåg vi att en 

flermetodsundersökning skulle vara aningen tidskrävande för oss.  

  

Under intervjuerna fick alla fyra respondenter samma frågor med några eventuella följdfrågor.  

Det här upplägget möjliggör en bra bedömning av de problemområden som finns i studien.  

Intervjuerna visade att ledarna har en önskan om att arbeta på ett hälsofrämjande arbetssätt. 

Respondenterna upplever däremot en del hinder vilket minskar möjligheten till att arbeta 

hälsofrämjande fullt ut. De hinder som fanns kopplades i de flesta fall till resurs- och tidsbrist. 

Det verkar som om ett par av ledarna hellre tänker på den ekonomiska biten istället för att 

lägga tiden och resurserna på att arbeta ännu mer hälsofrämjande för sina medarbetares skull. 

Detta görs förmodligen i tron om att medarbetarnas hälsa inte kommer att påverka företagets 

vinst. De ledare som däremot var noga med att försöka ge tid till sina medarbetare hade utöver 

välmående personal, också välmående företag som låg bra till utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Att trivsel på arbetsplatsen och ökad produktivitet går hand i hand är något som vi 

ser en logik bakom. Även att ett hälsosamt mående i längden ger ökad vinst åt företaget 

upplever vi som realistiskt. Grundaren för Ford Motor, Henry Ford, sa för cirka 100 år sedan: 
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“Ett företag som bara tjänar pengar är ett fattigt företag” (Malmström & Skoglund 2013, s 

34).  

  

Vi har kommit fram till att vårt resultat påminner om vad som studerats fram av Eriksson, 

Skagert och Dellwe (2013). Deras forskningsarbete visar att tid och resurser för att nå hälsa är 

av stor vikt. Även att delegering av ansvarsområden kan vara en viktig nyckel i utvecklandet 

av ett hälsofrämjande arbete. Det behövs också en drivkraft och en vilja i att engagera sig för 

att kunna nå fram till hälsa på arbetsplatsen. Till skillnad från vår studie har Eriksson, Skagert 

och Dellwe använt ett så kallat interventionsprogram. Det här programmet har respondenterna 

under en viss tid, och vid olika arbetsplatser fått förhålla sig till.   

  

I vår studie har vi som nämnt koncentrerat oss på hur ledarna arbetar för att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats. Vi har försökt att finna salutogena drag i ledarskapet och försökt 

förstå hur ledaren tänker i de olika situationer som respondenterna fått beskriva utifrån de 

semistrukturerade intervjuer som genomfördes. Då vi endast har intervjuat ledarna så har vi 

på så sätt inte fått veta om medarbetarnas bild av en hälsofrämjande arbetsplats 

överensstämmer med ledarnas. En studie inom ledarskap och anställdas hälsa visar att någon 

form av observation eller kontroll av medarbetarna kan vara betydande. Ledarna kan i vissa 

fall möjligen göra en felbedömning av hur deras eget ledarskap uppfattas på arbetsplatsen. 

Något som sedan leder till en utveckling bland medarbetarna där hälsan på arbetsplatsen 

riskerar att inte leva upp till det hälsofrämjande ideal som ledarna uppfattat (Theorell, Nyberg 

och Romanowska, 2013).   

  

En annan möjlig implikation som vi kan ha stött på är att vi genomfört en så kallad  

“postkodning”. Postkodning är sammankopplat med intervjumetoder som ställer öppna frågor. 

Problemet som kan uppstå är om vi möjligen kan ha misstolkat någon av respondenterna 

under kodningsprocessen. Ett sådant misstag skulle innebära en viss skevhet i arbetet, samt en 

lägre trovärdighet (Bryman, 2013). Dock har vi trots medvetenhet om dessa möjliga 

konsekvenser ändå valt att genomföra vårt arbete efter öppna frågor. Frågeställningar 

kopplade till endast ledarna. Anledningen beror delvis på att ledarna troligvis har en tillräcklig 

bild av hur hälsosam deras arbetsplats är. Dessutom skulle uppsatsen riskera att utsättas för 

andra större risker som att arbetet blir för brett och förlorar sin röda tråd. Att välja en 

semistrukturerad intervjumetod berodde även där på att fördelarna vägde tyngre än 

nackdelarna. Vi ville att ledarna skulle få en möjlighet att prata ut kring punkterna.   
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Efter genomförd studie ser vi att det kan behövas vidare forskning kring KASAM på 

arbetsplatser och då länkat till de för- eller nackdelar teorin kan ha för såväl den anställde som 

arbetsgivaren. Det skulle vara intressant att göra en djupare undersökning med ett mer 

omfattande arbete. Om vi väljer att läsa vidare på magisternivå hade uppföljningen på arbetet 

bestått av utvärderingar i form av före och eftergranskningar. Undersökningar där vi möjligen 

skulle kunna läsa av ifall effekten av sjukskrivningar går ner i antal när en ledare börjar arbeta 

på ett mer hälsofrämjande arbetssätt. Det skulle vara intressant att koppla medarbetarnas 

välmående till ledarens arbetssätt. Det skulle även vara intressant att utföra någon ekonomisk 

tabell för företaget. En översikt där man kan se hur mycket vinsten ökat tack vare att ledaren 

arbetat på ett mer hälsofrämjande sätt. En vinst som kan bero på att sjukfrånvaron minskat 

bland personalen.    
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6: Sammanfattning  
  

Den här kvalitativa studien lägger fokus på hur viktig ledarens roll är vid arbetsplatsen.  

Intervjuer genomfördes med fyra ledare och materialet analyserades utifrån Antonvskys teori 

KASAM (känsla av sammanhang). En modell som även inbegriper begreppen, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. För att nå fram till en stabil gruppdynamik hos 

medarbetarna behöver arbetsplatsen en ledare som kan kommunicera, visa sin delaktighet i 

arbetet, samt vågar möta konflikter. Andra viktiga aspekter är att ledaren kan stötta, vägleda 

och ge feedback till sina medarbetare. Ledaren behöver visa engagemang och att han/hon 

finns för sina anställda. Vad som mer är övervägande i skapandet av hälsofrämjande 

arbetsplatser är hur arbetsglädjen kan lyftas fram på arbetsplatsen.   

  

För att nå en god psykosocial arbetsmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats har det 

salutogena ledarskapet med fokus på KASAM (känsla av sammanhang) visat sig vara 

framgångsrikt. Ett salutogent ledarskap innebär att ledaren ser till vad som fungerar istället för 

vad som inte fungerar. Vilka styrkor har mina medarbetare? Vilka utmaningar är 

medarbetarna beredda att anta? Det här är frågor den salutogena ledaren skulle kunna 

fokusera på istället för att förebygga skador, hinder och se problem. Ett sådant förhållningssätt 

skapar snarare ett evighetsarbete. Som människa kommer vi troligen aldrig bli perfekta. 

Därför ser en salutogent inriktad ledare till olika områden som lyfter arbetsplatsen och dess 

medarbetare. Områden som arbetsmiljö, gruppens sammanhållning, företagets målbilder, och 

framför allt medarbetarens hälsa och välbefinnande.  
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8: Bilagor  

 

Bilaga 1:  

  

Intervjufrågor:  

• Hur skulle Du beskriva hälsa? och vad innebär det för dig?  

  

• Tycker du att ditt ledarskap har någon inverkan för att få en hälsobefrämjande 

arbetsplats?  

  

• Vad anser du att en hälsofrämjande arbetsplats är? och vad tycker du kännetecknar en 

hälsofrämjande arbetsplats?  

  

• Om du tänker på er egen arbetsplats runt frågan hälsofrämjande arbetsplats vad är det 

först och främst då på arbetsplatsen som gör att dina medarbetare mår bra och trivs 

bra.  

  

• Gör ni några satsningar på medarbetarna så att de ska må bra? Vilka isåfall?  

  

• Vilken påverkan tror du att ditt ledarskap har för att nå en hälsobefrämjande 

arbetsplats?  

  

• Vilken egenskap tror du är viktigast för att skapa nöjda och välmående medarbetare?  

  

• Är det många eller få medarbetare med låg sjukfrånvaro på din arbetsplats? Vad kan 

anledningen till god hälsa bero på tror du?  

  

• Hur arbetar ni för att skapa en arbetsåtergång för de medarbetare som drabbats av 

långtidssjukskrivning?  

  

• På vilket sätt tror du man kan göra en arbetsplats mer hälsofrämjande?  

  

• Vilka framgångar samt motgångar tror du kan vara vanliga på arbetsplatsen ur ett 

hälsobefrämjande perspektiv?  

  

• Hur arbetar du för att hålla dig uppdaterad runt utveckling och skapande av en 

hälsosam arbetsgrupp?  

   

• Kan du känna av en utveckling runt hälsa på arbetsplatsen?  

  

• Hur kan du som ledare utvecklas eller förändras i din ledarskapsroll för att kunna bidra 

till en bättre hälsobefrämjande arbetsplats?  

  

• KASAM är en teori som står för känsla av sammanhang, vilket innebär hur 

meningsfullt, begripligt och hanterbart en person upplever situationen. Har du hört om 

begreppet KASAM tidigare?  
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• Hur upplever medarbetarna på din arbetsplats KASAM tror du?  

  

• KASAM fungerar vid utvecklandet och upprätthållandet av hälsosamma arbetsplatser. 

Använder ni några egna, eller särskilda strategier, modeller, metoder för att nå en 

välmående personal? I så fall vad heter den modellen och hur arbetar man efter 
modellen för att nå hälsa på arbetsplatsen?  

  

• Vad tänker ni kring belöningssystem? Har ni några belöningssystem? Vilka i så fall?  

  

• Vilken egenskap hos ledare tror du är viktigast för att skapa nöjda och välmående 

medarbetare?  

  

• Det hälsosamma ledarskapet är något som ingår i en föränderlig process. För hundra år 

sedan hade vi en tydlig hierarki i arbetslivet, med ett större fokus på fysisk ohälsa 

snarare än psykisk. Idag är den psykosociala ohälsan det tillstånd som står i majoritet 

vid sjukskrivningar. Hur arbetar du för att hålla dig uppdaterad runt utveckling och 
skapande av en hälsosam arbetsgrupp?  

  

• Gör du som ledare kontroller på hur din medarbetare mår och isåfall hur kontrollerar 

du det?  

  

• I den bästa av världar, utan ekonomiska eller andra hinder, hur skulle du då vilja 

arbeta för att skapa en ännu mer hälsosam arbetsplats?  

  

• Hur länge har du arbetat som ledare? Hur många anställda har du?  

  

• Har du utöver intervjun några andra tankar runt hälsa/ohälsa på arbetsplatsen?  

  

• Har den här intervjun fått dig att fundera när det gäller ledarens roll för en 

hälsobefrämjande arbetsplats, på vilket sätt isåfall?  
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Bilaga: 2                                         

  

Informationsbrev:  

Hej!  

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en undersökning med syftet att belysa hur ledare arbetar 

på sina arbetsplatser för att främja hälsa.  

Vi är två studenter som läser vår sista termin via programmet Hälsa och rehabilitering i 

arbetslivet vid Mittuniversitetet.    

Med hänsyn till sekretess samt etiska skäl kommer din titel och ditt namn vara konfidentiellt. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och samtliga deltagare kommer att få 

möjligheten att besvara frågor som ges ur en intervjuguide. Man kan dock när som helst under 

intervjun avbryta och ställa frågor välja att inte svara på känsliga frågor, eller avbryta 

deltagandet utan närmare motivering.  

Intervjun kommer ta maximalt en timme och samtalet kommer spelas in med hjälp av en 

diktafon. Intervjun genomförs i ett avskilt rum på din arbetsplats så att du känner dig trygg. All 

information som framkommer under intervjun hanteras som konfidentiellt material. Därefter 

kommer materialet att förvaras i ett låst skåp som inga obehöriga personer kommer ha tillgång 

till.  

När intervjun har behandlats kommer du att få möjlighet att gå igenom materialet för att se om 

vi uppfattat dig rätt. Du har med andra ord rätt att ta bort eller göra tillägg i undersökningen.  

Det inspelade materialet kommer endast att användas för vårt forskningsändamål och kommer 

sedan förstöras.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av C-uppsats och redovisning vid  

Mittuniversitetet.  

Vi som kommer att genomföra intervjuerna och studien heter Juliet Celik och Maria Nyberg.  
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