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Sammanfattning 
 

Ledarskap är av stor betydelse för de anställdas hälsa och kraven på att man ska verka för att 

skydda och främja hälsa har ökat. Kvinnorna i Sverige har blivit rättsligt jämställd med 

männen, detta har visat sig framförallt bland ledande positioner. Ett hälsofrämjande ledarskap 

är viktigt för att bedriva ett hälsofrämjande arbete. Förutsättningen för att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap är att man som ledare känner sig trygg i sin roll som ledare. Syftet 

med studien är att belysa upplevelsen av att vara kvinnlig enhetschef och deras förutsättningar 

att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Författaren bygger studien på en kvalitativ metod 

och datainsamlingen genomfördes genom telefonintervjuer med fyra kvinnliga enhetschefer 

inom Försäkringskassan under april och maj månad 2018. Resultatet visar på att det finns 

förväntningar över hur en ledare ska vara, detta utifrån att männen utgjort normen för 

ledarskapet. De kvinnliga enhetscheferna upplever att de behöver förklara sig i sitt ledarskap. 

Studien visar att det ändå finns en positiv anda när det gäller enhetschefernas inställning till 

både deras förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande samt till att de oftast har det 

organisatoriska stödet. Däremot visar resultatet på att kontinuerliga uppföljningar och 

utbildning var något som enhetscheferna önskade. Organisationen har bra förutsättningar till 

att bedriva ett hälsofrämjande arbete detta genom att organisationen har bra styrdokument och 

policys, samt möjligheten till att använda HR-avdelningen som stöd. Däremot upplever de 

kvinnliga enhetscheferna att tiden inte finns till att arbeta med det hälsofrämjande arbetet. 

Studien visar även på att låg bemanning och hög belastning är en stor utmaning och att 

enhetscheferna inte har befogenheter att styra över detta. Slutsatsen blir att för att arbeta 

hälsofrämjande krävs det stöd och engagemang från både organisationen och ledarna. 

Flertalet av informanterna upplevde att de ofta får försvara sina beslut, samt sitt ledarskap. 

Flertalet av informanterna upplevde att kontinuerlig utbildning, tillräckliga befogenheter, samt 

tid till att arbeta med de hälsofrämjande frågorna var förutsättningarna för att arbeta 

hälsofrämjande.  

 

Nyckelord: Ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, hälsofrämjande arbete, enhetschef, 

Arbetsmiljö. Kvinnligt ledarskap. 
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1. Bakgrund 

Historiskt sett har forskning visat att kvinnor som förvärvsarbetar har sämre betalt och arbeten 

med låg status (Sandmark, 2011). Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad utifrån kön och 

visar på att arbetsfördelningen är till männens fördel (ibid). Kvinnorna har länge arbetat för att 

få en förändring när det gäller positionen på arbetsmarknaden (ibid). Lundberg & Werner 

(2016) beskriver att man inte föds till kvinna utan att detta är något man blir. De beskriver 

vidare om att genus är ett begrepp som ska skilja på maskulinitet och feminism (ibid). Detta 

utifrån att det finns en viss hierarki på arbetsmarknaden (ibid). Att det finns kopplingar mellan 

ledarskap och kön kan beskrivas utifrån att normen pekar på att männen anses vara självklara 

när det gäller ledarpositioner (Nilsonne, Fahmy & Ponzer, 2000; Regnö, 2013; Sandmark, 

2011; Wahl, 1996). Kvinnor däremot anses som avvikande på ledarpositioner (ibid). Enligt 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) är 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som 

chef och kvinnorna dominerade i de yrkesgrupper där de överlag arbetar kvinnor. SCB (2018) 

beskriver vidare andelen män bland chefer är högre än bland de anställda. Störst andel 

kvinnor bland chefspositioner finns inom hälso- och sjukvården, äldreomsorg och 

förskoleverksamhet, men trots detta så är männen överrepresenterade. Inom gruva och drift är 

andelen män störst och endast 8 procent är kvinnor (ibid). Även Regnö (2013) beskriver att 

studier visar på att det är dubbelt så många män som blir chefer. Inom den privata sektorn är 

männen i dominans medan i den offentliga sektorn är kvinnorna i majoritet när det gäller 

chefspositioner. 

Enligt Reyes, (2014), Eriksson-Fogelberg (2005) handlar det om att uppmärksamma hur 

normerna skapat våra föreställningar, värderingar och de förhållningsätt vi skapat kring 

människors positioner i arbetslivet. Under 1900-talet har kvinnorna i Sverige blivit rättsligt 

jämställd med männen (Björnberg, 2016).  Corin & Björk (2017) menar att kvinnor ofta 

arbetar med sämre förutsättningar framförallt när det gäller krav och resurser. Nilsonne et al. 

(2000); Corvellec & Holmberg (2010) belyser i sin studie att kvinnor inte har samma villkor 

som männen när det kommer till ledarskap. Det finns även skillnader i hur kvinnliga och 

manliga utövar sitt ledarskap (ibid). Nilsonne et al. (2000) beskriver detta utifrån att för 

kvinnor handlar ledarskapet om empati och männen ser det mer utifrån en maktfråga. Bolman 

& Deal (2015) beskriver att de kvinnliga ledarskapet är något som dagens organisationer 



2 

  

behöver. Detta utifrån egenskaper som kvinnor anses ha, intresset av människor, empati och 

omvårdande inställningar samt viljan att dela med sig av information. 

Forsberg Kankkunen (2009) menar att man inte enbart kan säga att det är skillnader i 

ledarskapet utifrån att det handlar om kön. Forsberg Kankkunen, (2009); Mulinari & Selberg 

(2011) beskriver även att ojämnheterna kan bero på hur verksamheten i organisationen är 

uppbyggd. Forsberg Kankkunen (2009) belyser även att oavsett om antalet kvinnor ökar på de 

ledande positionerna så innebär det inte att det med självklarhet kan jämställas.  

Martinsson (Arbetsdepartementet, 2014) menar att trots att man idag har ett framgångsrikt 

jämställdhetsarbete så har man inte nått målet med jämställdhet. Det finns fortfarande 

skillnader i det som kategoriseras och definieras som kvinnor och män. Enligt Regnö (2013) 

syftar jämställdhetsarbetet till att öka andelen kvinnor på ledande poster. Arbetsgivarna är 

skyldiga enligt jämställdhetslagen som trädde i kraft 1980 och som ersattes av 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 2009 att aktivt arbeta för en jämn könsfördelning 

(Diskrimineringslag 2008:567, Jämställdhetslag 1991:433).  

Corvellec & Holmberg, (2010); Ekholm & Malmqvist (2010) menar att utvecklingen från ett 

industrisamhälle till ett kunskapssamhälle inte bara har ändrat synen på ledarskapet, det har 

även förändrat synen på personalen. De beskriver vidare att det finns skillnader i ledare och 

chefer, detta utifrån att man med tiden flyttat fokus från vad man tidigare uppfattades att en 

chef skulle göra, till att ha fokus på personliga egenskaper. Corvellec & Holmberg (2010) 

beskriver vidare att en chef är den som leder och fördelar arbetet åt sina underställda. 

Forskningen visar även på att det finns skillnader i sättet att leda (ibid).  

Sandmark (2011) förklarar att kvinnor sällan befordras till chefsbefattningar, och att de ofta 

befinner sig på positioner med små möjligheter till förändring (ibid). Ledarskapet kan ha stor 

påverkan på arbetsmiljön samt över de anställdas hälsa (Sandmark 2011; Hyllendal, 2007). 

 Welander, Astvik & Hellgren, (2017) beskriver i sin studie om chefer inom Socialtjänsten att 

rimliga arbetskrav, tillräckligt med resurser har påverkan på hälsan och arbetsmiljön samt att 

det har betydelse för ledarskapet. Eftersom kraven i arbetslivet ökar är ledaren en av de 

främsta arbetsmiljöfaktorerna på arbetsplatsen, så vikten av ett bra ledarskap anses vara en 

central pusselbit för arbetsplatsens utveckling (Sandmark, 2011). En grundförutsättning för 

medarbetarnas hälsa är att man har rätt ledare på rätt plats (Sandmark, 2011; Dellve, Eriksson, 

2016). Ljusenius & Rydqvist (1999) beskriver en hälsofrämjande ledare som en som har 
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utgångspunkten i det friska och i det som främjar samt stärker individen. En hälsofrämjande 

ledare skapar ökad kompetens, välbefinnande och motivation (Tangen & Conrad, 2009). 

Eriksson, Skagert & Dellve (2013) beskriver att en förutsättning till att arbeta hälsofrämjande 

är att man har resurserna och stödet uppifrån organisationen, något som cheferna ofta 

upplever att de inte har. Ljusenius & Rydqvist (1999) belyser vikten av en genomtänkt 

strategi, detta utifrån att det främjar både individen och organisationen ur ett hälsoperspektiv. 

 I rapporten om ”Chefsrörlighet och chefshållbarhet i kommunala förvaltningar” (2015) visar 

resultatet på att en av de organisatoriska förutsättningarna som var av vikt för att chefer skulle 

stanna på sin position, var att det hade kontroll över belastningen, bemanningen samt att de 

kunde möta kraven i sin roll som chef.  Dilschmann (2005) beskriver könsskillnader i hur 

ledarskapet utövas men att det finns oklarheter hur skillnaderna uppstår. Man beskriver vidare 

att ledarskapet och ledarskapsteorierna ses ur en feministisk synvinkel men anses vara genom 

ett manligt perspektiv. Dilschmann (2005) belyser även att forskning visar på att de kvinnliga 

ledarna använde sig av tillfälliga belöningar, och att männen mer aktivt gav belöningar och 

bestraffningar. Enligt Hyllendal, (2007); Sandmark, (2011) påverkas organisationsstrukturen 

av ledarnas arbetsvillkor och möjligheter att bedriva ledarskap. Män beskriver ofta sitt 

ledarskap som en auktoritär, rationell och uppgiftsorienterad ledare (ibid). Kvinnornas 

motsvarighet till detta beteende tolkas mer negativt. Kvinnor som har samma yrkeskunskap, 

kompetens eller kvalifikationer men som styr med dominans kallas ragata eller häxor (ibid).  

Jag finner tematiken intressant och önskar att i denna uppsats kunna belysa hur det är att vara 

kvinnlig enhetschef samt att ta reda på vilka förutsättningar som finns för att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap. 

1.1 Normer och värderingar 

Normer och värderingar är något som alltid funnits i samhället. Normer och värderingar är ett 

sätt att uttrycka sig i vad som är rätt eller fel, normer och värderingar avgör för hur vi uppför 

oss både individuellt, organisatoriskt och i samhället (Hirdman, 1988; Aronsson, Hellgren, 

Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012).  

 

 Granström (1996); Hansson (2004); Corvellec & Holmberg. (2010) beskriver 

organisationskultur som organisationens normer och värderingar. De beskriver vidare att det 

finns skillnader i värderingarna inom en organisation. Bilden av att organisationen arbetar mot 
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gemensamma mål och värderingar stämmer inte alltid överens med hur det arbetar inom 

organisationen. Forskningen visar på att det oftast finns grupper inom organisationen som inte 

delar samma uppfattning, samt att den roll man har inom organisationen kan ha påverkan på 

för vilka värderingar man har gentemot organisationen. Man brukar skilja på företagskultur 

och organisationskultur eftersom organisationskultur avser den kultur som utvecklas inom 

olika grupper medan företagskultur avser den enhetliga strävan inom organisationen (ibid).  

I en studie som årligen görs med initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen rankas 

värderingar som styr samhället idag. I studien framkommer det att orden som toppar på 

arbetsplatserna är: kostnadsjakt, hierarki, förvirring och kortsikthet. Värderingarna som 

arbetsplatserna präglas av är: lagarbete, kostnadsjakt, ansvar och resultatinriktning. Studien 

visar även på att det finns regionala skillnader i hur man beskriver sin arbetsplats (Wiman, 

2014).  

1.2 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

Arbetsmiljölagen beskriver arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren. 

Arbetsmiljölagen beskriver även arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot 

arbetsgivaren. Det innebär att det inte enbart är arbetsgivaren som bär ansvaret för 

arbetsmiljön utan arbetstagaren har ansvaret för sin hälsa. Däremot bär arbetsgivaren ansvaret 

för arbetsmiljön vilket innebär att arbetsgivaren ska göra det som krävs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa. Sociala, organisatoriska samt fysiska förhållanden omfattar 

arbetsmiljön. Som chef har du ansvaret att känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler 

som gäller din arbetsplats, samt att se det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i 

den dagliga verksamheten. Genom att initiera skyddsronder och administrera andra delar av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet har man skapat grunden till en bra arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket [AV], 2018). 

Under de senaste åren har ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande 

särbehandling uppmärksammats. Detta har medfört att efterfrågan på tydligare regler och krav 

har ökat. Även intresset för den organisatoriska och social arbetsmiljön har ökat och som svar 

på efterfrågan har den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö kommit 

(Arbetsmiljöverket, 2018, AFS 2015:4). 

Det är inte enbart en efterfrågan på tydligare regler inom den sociala arbetsmiljön, även en 

efterfrågan på kunskap inom den sociala arbetsmiljön har ökat. För att ha öka kunskapen inom 
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den sociala arbetsmiljön behöver arbetsgivaren kontinuerlig utbildning inom området. För att 

öka medvetenheten inom organisationen behöver arbetsgivaren tillföra kunskap både till 

chefer, arbetsledare och skyddsombud (ibid).  

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar regleras i 3 kap. Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160), 

speciellt i 2, 2a, 2b, 2c, 3§. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), Jämställdhetslag (SFS 

1991:433), Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 

1.3 Hälsofrämjande arbetsplats 

Hälsa och främjande är två sammansatta ord som ger begreppet hälsofrämjande. 

Hälsofrämjande arbetsplats beskriver aktiviteter och insatser som främjar hälsa. Att vara en 

hälsofrämjande arbetsplats innebär att individen, samhället och organisationen behöver göra 

gemensamma satsningar. Genom att man skapar förutsättningarna för att medarbetarna ska ha 

en god hälsa skapar man även goda arbetsmiljöer, vilket i slutändan gynnar befolkningen i 

samhället. Ordet hälsofrämjande är inget nytt begrepp utan något som funnits sedan sent 

1600-tal. Så sent som under 1700-talet såg man att man behövde människor både till det 

militära men även till arbetskraft. Eftersom mortaliteten var hög och den medicinska 

vetenskapen inte kunde erbjuda behandling eller bot började man istället arbeta med 

förebyggande insatser Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). Under 70- talet uppstod 

friskvårdsbegrepp på allvar för att under senare år uppstå som promotion och prevention. I 

dagens samhälle pratar man om att främja hälsa och förebygga ohälsa (Ljusenius & Rydqvist, 

2009; Menckel & Österblom, 2000). Alla aktiva åtgärder som vidtas för att främja hälsan, 

såväl fysiska, psykiska som sociala (ibid). 

Tangen & Conrad (2009) beskriver tre faktorer som utgör en hälsofrämjande arbetsplats: 

Attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden. Ofta 

fokuserar man på det som inte fungerar på arbetsplatsen och försöker förändra det men 

Tangen & Conrad (2009) menar att man ska ha fokus på det som faktiskt fungerar och på de 

faktorer som faktiskt främjar hälsan. En förutsättning för att arbeta hälsofrämjande är att man 

skapar förutsättningarna för medarbetarna. Genom att man bemöter arbetets krav och ger 

medarbetarna kontroll ger man dem känslan av delaktighet vilket även skapar en bra 

arbetsmiljö (ibid). Framgången till en hälsofrämjande arbetsplats är dialoger och 

förutsättningar, detta skapas genom att man skapar utrymme för enhets möten, 

arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal samt att kontinuerligt ge återkoppling till medarbetarna 
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(ibid). Även studien som Vinberg, Larsson, Landstad & Malmqvist (2012) gjort beskriver en 

hälsofrämjande arbetsplats där man skapar balans mellan belastning och resurser. En 

hälsofrämjande arbetsplats där man inte enbart ser den fysiska arbetsmiljön utan även har ett 

fokus på den psykosociala arbetsmiljön (ibid). 

Arbetsgivaren har enligt lag en skyldighet att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö (AML 

1977:1160) samt förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Medarbetarna ansvarar för att aktivt 

medverka och delta i genomförandet av de åtgärder som krävs för att skapa en 

tillfredsställande arbetsmiljö. Det är inte enbart på grund av lag som arbetsgivaren ska arbeta 

hälsofrämjande. Dessa satsningar ger både bättre hälsa hos arbetsgivaren samt att det ger en 

ekonomisk vinst för organisationen. Mindre sjukkostnader samt en mer effektiv och produktiv 

personal som ger högre kvalitet i arbetet (Ljusenius & Rydqvist, 1999). 

1.4 Hälsofrämjande ledarskap 

Hälsofrämjande ledarskap beskrivs som en av de främsta arbetsmiljöfaktorerna på 

arbetsplatsen, och definieras som ett ledarskap där man skapar en hälsofrämjande 

arbetsplatskultur och arbetsorganisation, en kultur som genom värderingar ska motivera och 

inspirera de anställda till att vilja förändra arbetsplatsen. Genom att ge belöningar, erkännande 

och respekt till sina medarbetare ökar man frisknärvaron på arbetsplatsen (Tangen & Conrad, 

2009; Eriksson, 2011). Aronsson et al. (2012) belyser att ett bra ledarskap skapar trygghet och 

delaktighet bland medarbetarna ökar både produktiviteten och effektiviteten bland 

medarbetarna, samt att det ger kvalitet i det man genomför. Westermark & Lindgren (2016) 

menar att ledarskap är som att bygga ett hus. En stabil grund är förutsättningen för att huset i 

jämförelse med ledarskapet ska bli stadigt och hållbart. Liksom huset har olika delar har även 

det hälsofrämjande ledarskapet en grund i det uppskattade förhållningssättet och de bärande 

väggarna är självkännedom och kommunikation. Angelöw, Dellve, Andreasson & Jutengren, 

(2013) beskriver att förutsättningarna för ett gott ledarskap kan kännetecknas av att chefen har 

en personlig inställning till sitt uppdrag, samt en hälsofrämjande inriktning. Chefen ska må 

bra och ha stöd av övre chefer samt att organisationen har hälsofokus, lika som de har fokus 

över produktivitet. Angelöw (2013) beskriver vidare att ett hälsofrämjande ledarskap kräver 

att förutsättningarna finns för att kunna bedriva det.  Arbetsgivaren har ansvaret att ge de 

förutsättningar som en chef behöver för att kunna vara en hälsofrämjande ledare. Genom att 

ge cheferna tillräckligt med mandat och befogenheter. Detta utifrån att man även har tydliga 

ansvarsområden, rimlig arbetsbelastning samt stöd i chefsrollen (ibid). Uppfyller man dessa 
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kriterier ges chefen de rätta förutsättningarna för att leda hälsofrämjande (Ledarna, 2018). 

Corin & Björk (2017) menar även att man ofta glömmer bort chefens arbetsmiljö, detta kan ha 

påverkan på verksamhetens resultat och prestationer. 

Dellve & Eriksson (2016) beskriver att olika ledarstilar har betydelse för skapa demokrati och 

delaktighet, samt för att motivera och leda. De beskriver vidare att olika ledarstilar kan ha 

påverkan på medarbetarnas välbefinnande och engagemang. Under 1950- talet presenterade 

forskare vid Ohio State University och Michigan University två olika ledarstilar som 

beskriver chefers beteenden samt variationen av olika ledarskapsstilar (Aronsson et. al 2012). 

Den uppgiftsorienterade chefen gav struktur och genom planering, samordning och tekniskt 

stöd kunde man uppnå organisationens formella mål. Den relationsinriktade chefen gav 

uppmuntran, stöd och uppskattning. Hjälp till utveckling samt karriärplanering (Aronsson et. 

al 2012; Menckel & Österblom, 2000). Dessa teorier har diskuterats om det är tillräckligt för 

ett framgångsrikt ledarskap eftersom chefers arbetsuppgifters styrs både av relationer och 

resultat. Enligt dessa teorier bestäms ledarens effektivitet och framgång utifrån det 

sammanhang som hen är verksam i. Ledarens inställning ska matchas mot tre 

situationsförhållanden: grad av strukturering i uppgifterna, vilken nivå i organisationen 

cheferna finns på och slutligen organisationsklimatet (Aronsson et. al.2012). Studien av 

Vinberg et. al (2012) beskriver att hälsosamma organisationer innehåller faktorer som ett 

relationsinriktat ledarskap.  

Tangen & Conrad, (2009); Hyllendal (2007) beskriver att en bra ledare ska ha god 

självkännedom och en trygghet i sig själv, detta för att lättare kunna motivera och förstå 

andra. De beskriver vidare att tydlighet och kommunikation ska vara på en nivå som alla kan 

förstå. För att få medarbetarna delaktiga i beslutsfattandet och få dem att se att deras arbete är 

meningsfullt och betydelsefullt bör ledaren skapa förutsättningarna för sina medarbetare 

(ibid).  

 

2. Problemformulering 

Forskning visar att det finns skillnader och likheter mellan kvinnor och män när det gäller 

arbetets betydelse i livet framförallt när det gäller karriärsutveckling. Forskning visar även på 

att ledarskapet har betydelse för anställdas hälsa. Eftersom enhetschefen är länken mellan 

ledningen och de underställda är ett fungerande ledarskap viktigt för att möjliggöra 

organisationens olika mål. Idag är det fler män än kvinnor på ledarpositioner och kvinnliga 
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ledare möts av andra utmaningar än män, detta utifrån att forskningen visar på att männen 

utgjort normen för ledarskapet. Därmed är det av betydelse att belysa vikten av att vara 

kvinnlig enhetschef och vilka förutsättningar de har att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 

3. Syfte/ Frågeställning 

Syftet med denna studie är att belysa upplevelsen av att vara kvinnlig enhetschef och 

undersöka vilka förutsättningar de upplever att de har för att bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap. Frågeställningarna är: 

Hur upplever kvinnliga enhetschefer det att vara ledare? 

Hur upplever de sina förutsättningar till hälsofrämjande ledarskap? 

4. Metod 

Studien bygger på att ta reda på upplevelsen av att vara kvinnlig enhetschef och vilka 

förutsättningar kvinnliga enhetschefer inom Försäkringskassan upplever sig ha för att bedriva 

ett hälsofrämjande ledarskap. 

Utifrån problemformuleringen valdes en kvalitativ ansats. Vad som definierar den kvalitativa 

metoden är insamling av data i form av ord, meningar och uttryck (Jacobsen, 2012).  

Författaren har använt sig av semistrukturerade enskilda telefonintervjuer (bilaga 1). Detta var 

ett medvetet val av författare eftersom intervjupersonerna får uttrycka sig på sitt egna sätt och 

uttrycka sig med egna ord samtidigt som man på ett säkert sätt får informanternas åsikter och 

tolkningar. En annan fördel med denna intervjuform är att det ger intervjuaren möjligheten att 

ändra ordningsföljden i intervjuguiden genom att ställa följdfrågor (Bryman, 2011; Jacobsen 

2012).  

4.1 Urval/ Genomförande 

Författaren arbetar på Försäkringskassan Norrbotten och har genom kontakten med 

områdeschefen fått fram personerna till undersökningen. Ett informationsbrev mailades till 

områdeschefen som sedan gav sitt samtycke till att genomföra studien (Bilaga 2). Författaren 

fick namn på 10 stycken kvinnliga enhetschefer inom Försäkringskassan Nord. Efter inbjudan 

var det 4 stycken kvinnliga enhetschefer som var intresserade av att delta i studien och 

återkopplade till författaren. Den femte enhetschefen tackade nej till att medverka i studien på 
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grund av tidsbrist. Därefter bestämdes i samråd med informanterna datum och tid för 

intervjuerna, detta via mail. Enligt Bryman (2011) är detta ett bekvämlighetsurval som 

tillämpas för studien. De 4 kvinnliga enhetscheferna arbetar på olika orter i Region Nord 

(Kalix- Gävle) och ansvarar för arbetsgrupper med ett antal på 4-25 personer, Enhetscheferna 

var i åldrar 40- 57 år. Antalet yrkessamma år i Försäkringskassan varierade mellan 5-30 år. 

Enhetscheferna arbetar alla inom sjukförsäkringen. 

 4.2 Datainsamling 

Författaren har under en två veckor under april 2018 med stöd av en intervjuguide genomfört 

semistrukturerade telefonintervjuer (Bryman, 2011). Intervjuerna tog 30-40 minuter att 

genomföra. Alla intervjuer utom en spelades in och transkriberades. De transkriberade 

intervjuerna lästes av författaren och författaren själv ansvarade för att transkriberingen 

genomfördes. 

4.3 Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är ett vanligt tillvägagångssätt när fokus ligger på att tolka 

materialet och syftar till att förenkla och berika data. Att man under hela processen har syfte 

samt frågeställningarna i åtanke. Att man under processen läser texten flertalet gånger och 

återgår till syftet för att komma fram till den specifika texten som ger kategorierna som är av 

vikt för studien (Bryman, 2011; Jacobsen, 2012; Lundman & Graneheim, 2008). Enligt 

(Ganeheim & Lundman 2004; Jacobsen 2012) är en meningsenhet en sammansatt textmassa 

som ger texten sin helhet. 

Den specifika texten eller de meningsenheter som var relevant till studiens syfte plockades ut 

och författaren valde att sammanställa varje fråga var för sig för att sedan sätta en kod på 

varje meningsenhet. Detta för att göra varje underkategori mer lätthanterlig och mer 

överskådlig (Graneheim & Lundman, 2004).  

Efter att transkriberingen var klar valde författaren att ställa skriftliga kompletterande frågor 

till en av informanterna, detta för att få ett mer vidareutvecklat svar på en av frågorna, detta 

skedde via mail. Efter att svar inkommit har författaren återupprepat processen med att plocka 

ut de meningsenheter som var relevant och sattes samman i analysen. Den kompletterande 

frågan gav dock inget annat utfall på analysen. 
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I den sammanställda analysen fick författaren fram ett resultat på 10 underkategorier och 3 

kategorier. Organisatoriska faktorer, hälsofrämjande ledarskap, upplevelsen av ledarskapet. 

Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Väldigt mycket 

kvinnor. Hög 

belastning med 

låg bemanning är 

en stor utmaning. 

Mycket at göra 

och det ska gå fort 

vilket leder till 

stresspåslag. 

Ekonomi råder, 

budgeten styr. (1) 

Kvinnodominerad 

arbetsplats. Med 

hög belastning 

mot låg 

bemanning som 

skapar stress. 

Ekonomiskt styrt. 

Skapa 

förutsättningar. 

Lika 

behandling. 

Krav/ kontroll. 

Utmaning. 

Förutsättning. 

Inflytande. 

Organisatoriska 

faktorer 

 

5. Etiska aspekter 

Studien utgick från de fyra grundläggande etiska principerna som finns beskrivna i Bryman 

(2011). Genom att deltagarna fått ta del av informationsbrevet som beskriver studiens syfte 

och samtycke samt fått information om att deltagandet är frivilligt och att rätten till att hoppa 

av finns har man tagit hänsyn till informationskravet. Deltagarna i undersökningen har vidare 

fått information om att man har rätt att själva bestämma över sin medverkan vilket innebär att 

man delgett information om samtyckekravet. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att man 

har avidentifierat och numrerat alla intervjuer som kan kopplas till den enskilde deltagaren 

samt att inga obehöriga har haft tillgång till det insamlade materialet samt att efter studien 

avslutats har allt insamlat material raderats. Eftersom att de insamlade uppgifterna endast har 

använts till för forskningsändamålet har man tagit hänsyn till nyttjandekravet.  

6. Resultat 

Syftet med studien var att belysa hur kvinnliga enhetschefer inom Försäkringskassan upplever 

sina möjligheter och förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Studien 

resulterade i 10 underkategorier samt 3 kategorier, organisatoriska faktorer, hälsofrämjande 

ledarskap och upplevelsen av ledarskapet som presenteras i bilaga 3. I resultatet kommer 

kategori beskrivas som rubrik, underkategori beskrivs som underrubrik. Resultatet kommer att 
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styrkas genom att citat från intervjuerna kommer presenteras. Citaten presenteras med 

siffrorna 1-4 och har avidentifierats. 

Bilaga 3 Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Organisatoriska faktorer Lika behandling 

Krav/ kontroll 

Utmaning 

Förutsättning 

Inflytande 

Hälsofrämjande ledarskap Omtanke 

Engagemang 

Delaktighet 

Stöd 

Upplevelsen av ledarskapet Förklara 

 

 

 

6.1 Organisatoriska faktorer 

6.1.1 Lika behandling 

Flertalet av enhetscheferna upplevde att organisationen är kvinnodominerat bland 

ledarpositionerna. Flertalet upplevde att från organisationen behandlas de likvärdigt med sina 

manliga kollegor, däremot upplevde en av enhetschefen att som kvinnlig enhetschef fick man 

ta mer av det praktiska arbetet. En annan enhetschef ansåg att de manliga kollegorna ofta 

frågade efter hennes åsikter. 

”Kul att du tar upp frågan. Är många kvinnliga chefer inom organisationen. Anser inte att 

det skiljer sig åt hur vi behandlas, däremot får vi ta mycket av det praktiska arbetet” (2) 

Något som flertalet av enhetscheferna upplevde var att det fanns löneskillnader mellan dem 

och de manliga kollegorna. De upplevde att det arbetar med likvärdiga arbetsuppgifter och att 

de ofta arbetar gemensamt 

 

6.1.2 Krav/ Kontroll 

Flertalet av enhetscheferna upplevde att de har bra kontroll över sin arbetssituation. Flertalet 

av enhetscheferna upplevde att de hade bra kontroll trots att det fanns stora utmaningar att 

bemöta, exempel som kom upp var att inte överarbeta. Däremot upplevde enhetscheferna att 
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det var svårt att bemöta kraven som organisationen ställer på de som enhetschefer. En av 

enhetscheferna upplevde att det var svårt att ha kontroll över kraven eftersom upplevelsen av 

en ryckighet fanns i arbetet. Upplevelsen av att man trots lång erfarenhet inte kan allt men att 

man som enhetschef ska kunna det mesta fanns bland enhetscheferna. 

”Jag upplever att man ska kunna lite om mycket i rollen som enhetschef, man ska sätta sig 

in i allt och det kan bli lite mäktigt ibland” (3) 

 

6.1.3 Utmaning 

Enhetscheferna upplevde att det fanns flertalet utmaningar i jobbet som enhetschef. Den första 

stora utmaningen var den höga belastningen som råder på både enhetscheferna och 

medarbetarna. Den andra stora utmaningen var den låga bemanningen bland medarbetarna. 

Flertalet av enhetscheferna upplevde även att det var svårt att inte ta på sig allt arbete som 

kommer från andra enheter.  

”Den största utmaningen som jag ser det är att inte vara den där chefskollegan som tar på 

sig allt arbete, vilket är lätt då man vill leverera bra och genomtänkta resultat” (4) 

Flertalet av enhetscheferna upplevde att den låga bemanningen var ett problem bland 

medarbetarna. De upplevde att medarbetarna hade svårt att bemöta den höga 

arbetsbelastningen. De upplevde även att detta gav stresspåslag bland medarbetarna. Tid till 

att arbeta hälsofrämjande var även något som flertalet av enhetscheferna upplevde som en 

utmaning, däremot belyste flertalet att det handlade om att prioritera sin egen tid och skapa 

sina förutsättningar. 

”Man får mycket at göra och det ska gå fort, vilket ofta leder till stresspåslag både hon oss 

enhetschefer men även bland medarbetarna” (1) 

En annan utmaning som en av enhetschefen upplevde var att medarbetarna är utspridda på 

olika orter. Utmaningen var att man inte träffas fysiskt på samma sätt, och att kontinuerliga 

uppföljningar var svåra att åstadkomma.  

”En av de största utmaningarna är när man har personalen utspridda över flera orter, och 

man inte har möjlighet att träffas fysiskt lika ofta som om personalen hade befunnits på 

samma geografiska område” (3) 
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6.1.4 Förutsättningar 

Enhetscheferna upplevde att den organisation som de arbetar för har intresse i att arbeta 

hälsofrämjande. Flertalet upplevde att det hade HR-avdelningen att ta till om deras kunskap 

inte räckte till. Flertalet av enhetscheferna upplevde att deras tidigare yrkeserfarenheter var av 

nytta i sin roll som enhetschef, samt att de hade bra användning av det i det hälsofrämjande 

arbetet. Däremot upplevde flertalet att kontinuerliga uppföljningar var av vikt för att hela 

tiden vara uppdaterad i vad som gäller hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande ledarskap. 

Flertalet av enhetscheferna belyste att det inte enbart är organisationens ansvar att vilja arbeta 

hälsofrämjande. Tillsammans med medarbetarna har man ansvaret för en bra arbetsmiljö. 

”Jag anser att jag i min roll som enhetschef får skapa mig förutsättningarna om det saknas” 

(4) 

Flertalet av enhetscheferna belyste även att det finns regeringsbeslut som påverkar deras 

arbete. Enhetscheferna uppgav att det handlar om ekonomiska faktorer.  

Flertalet av enhetscheferna ansåg att organisatoriskt sett hade de bra förutsättningar för att 

bedriva ett hälsofrämjande arbete, detta utifrån att organisationen har policydokument över 

det hälsofrämjande arbetet. Organisationen genomför kontinuerliga uppföljningar med 

medarbetarna, samt att arbetsplatsträffar är obligatoriskt. Flertalet av enhetscheferna belyste 

att förutsättningen för att arbeta med hälsofrämjande arbete är att chefen mår bra, och att 

organisationen har hälsofokus. 

”En förutsättning är att organisationen inte bara har ett resultatinriktat fokus utan även har 

ett fokus på hälsa. Mår personalen bra mår organisationen bra” (2) 

 

6.1.5 Inflytande 

Flertalet av enhetscheferna upplevde att de hade tillräckligt med inflytande för att fatta beslut 

över arbetsmiljön, förutom när det handlade om större insatser som att ta in terapihjälp, 

psykologer. En av enhetscheferna upplevde att hon inte hade något inflytande i dessa frågor. 

Något som enhetscheferna upplevde att de inte kan påverka var bemanningsfrågor, detta 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

”Nej, många andra beslutar innan det hamnar hos mig. Inget inflytande överlag. Kan 

däremot jobba med det lilla” 
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6.2 Hälsofrämjande ledarskap 

6.2.1 Omtanke 

Flertalet enhetschefer upplevde att det hälsofrämjande ledarskapet handlade om att vara 

lyhörd och öppen. En av enhetscheferna menar att ett hälsofrämjande ledarskap är när man 

lyckas att få sina medarbetare att må bra, trivas på arbetet. Flertalet av enhetscheferna belyser 

vikten av att alla ska känna sig sedda. 

”Jag tänker på hälsofrämjande ledarskap där man visar omtanke för sina kollegor och sina 

medarbetare. Man ska vara öppen och lyhörd. Man ska kunna förklara och förmedla så att 

alla vet vad som förväntas av en på jobbet” (4) 

6.2.2 Engagemang 

Att skap engagemang bland sina medarbetare var något som flertalet av enhetscheferna 

belyste. Flertalet av enhetscheferna upplevde att ett närvarande ledarskap var av vikt. Med ett 

närvarande ledarskap upplevde de att man är ute bland sina medarbetare. Synas ute i 

produktionen. Flertalet av enhetscheferna upplevde även att engagemanget bland 

medarbetarna ökade när enhetscheferna visade att det fanns ett intresse i hur medarbetarna 

upplevde sin arbetssituation. 

”Jag upplever att ett närvarande ledarskap skapar engagemang hos mina medarbetare. 

Upplever att medarbetarna uppskattar att man visar sig ute i produktionen” (1) 

Enhetscheferna upplevde att genom dialoger och kommunikation engagerade man medarbetar 

i det hälsofrämjande arbetet vilket även ökad produktionen och kvalitén i medarbetarnas 

arbete.  

6.2.3 Delaktighet 

Enhetscheferna upplevde att ett hälsofrämjande ledarskap innebär alla ska känna sig sedda 

och känna sig delaktiga i sin hälsa och sin utveckling. Som enhetschef bör man uppmuntra 

sina medarbetare att komma med egna idéer. En av enhetschefen upplevde att man skapar 

delaktighet genom att kommunicera med medarbetarna. Enhetscheferna belyste att man som 

ledare behöver ha tryggheten i sig själv och för att skapa en känsla av trygghet och delaktighet 

i gruppen.  

”Att jag som enhetschef visar att jag finns och att jag lyssnar skapar delaktighet i gruppen” 

(2) 
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Enhetscheferna upplevde att arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, verksamhetsövningar 

skapade både delaktighet och engagemang hos medarbetarna. De upplevde att medarbetarna 

hade möjlighet att påverka sin arbetssituation och deras arbetsmiljö på detta sätt.  

6.2.4 Stöd 

Enhetscheferna upplevde att de har det organisatoriska stödet som behövs för att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap. Enhetscheferna upplevde att organisationen har bra verktyg för att 

bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. Däremot upplevde enhetscheferna att det sakandes 

bemanning för detta.  

”Jag upplever att jag har stödet från organisationen och att jag har bra instrument att ta till 

om det behövs, däremot finns det inte bemanning för att täcka upp det” (1) 

 

6.3 Upplevelsen av ledarskapet 

6.3.1 Förklara 

Flertalet av enhetscheferna upplevde att de ofta får förklara sig i deras beslut. De upplevde att 

männen ofta grupperade sig och såg sitt ledarskap som det mest korrekta. Flertalet av 

enhetscheferna upplevde att de behövde förklara sitt agerande när det gällde ledarskapet. En 

av enhetscheferna upplevde att männens beslut ofta inte var lika förankrade som kvinnornas 

beslut. De upplevde att de får stå på sig främst när det gällde att genomföra större 

organisatoriska förändringar.  

”Man får ha en strategi, hur agera jag själv. Ta för sig mer!” (1) 

En enhetschef upplevde att det ofta finns oskrivna regler inom organisationen men även att 

dessa oskrivna regler finns hos individen.  

”Jag upplever att de normer och föreställningar som finns om kvinnligt ledarskap även 

visar sig bland kollegorna. Vi kvinnor uppfattas som besvärande och bara pratar. Att det 

fortsätter vara en norm tycker jag är konstigt” (2) 

Enhetscheferna upplevde även att vara en kvinna som är stark och som tar för sig är inte alltid 

uppskattat. Upplevelsen är att man är besvärande, undfallande och fega men männen ses som 

modiga. Flertalet enhetschefer belyste att en blandning mellan kvinnor och män för 

verksamheten vidare, men påtalar även att kvinnorna utifrån deras empati och omvårdande 

inställning skapar positivitet inom organisationen. Däremot upplevdes det att när kvinnorna är 
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i majoritet kan det bli mycket ruggande och ältande och behöver där bli mer lik männen som 

är mer rak på sak.  

”Blandning mellan kvinnor och män för verksamheten vidare” (3) 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Lundman & Graneheim (2008) samt Jacobsen (2012) menar att den kvalitativa forskningen 

präglas av forskarens förståelse. Detta innebär forskarens förutfattade meningar, erfarenheter 

och tidigare kunskaper. Bryman (2011) menar att all forskning präglas av ett etiskt 

förhållningssätt. Bryman (2011) menar att man ska respektera informanterna, samt att de data 

som samlats in har hanterats rätt och riktigt. Författaren kommer att utgå från begreppen som 

Bryman (2011) beskriver om trovärdighet i studien. Bryman (2011) belyser begreppen 

delaktighet, överförbarhet, giltighet samt tillförlitlighet. 

Eftersom författaren är ute efter upplevelsen av deras erfarenheter och vill skapa en förståelse 

av deras erfarenheter valdes en kvalitativ metod då studien genomfördes. Författaren valde 

även den kvalitativa metoden utifrån att man får ett djup analysen samt att det ger en 

deskriptiv bild av respondentens synsätt (Runae, 2006). 

Eftersom författaren hade kriterier för undersökningen och urvalet var begränsat till kön 

valdes det första urvalet ut av områdeschefen för Försäkringskassan Nord. Om författaren 

hade haft möjlighet att utifrån de kriterier som fanns haft möjlighet att utföra studien på flera 

olika arbetsplatser hade det varit möjligt att kunna överföra resultaten till andra miljöer. 

Intervjupersonerna befann sig utspridda över region nord (Kalix till Gävle) vilket innebar att 

författaren varken hade de ekonomiska förutsättningarna eller tiden till att resa för att 

genomföra intervjuerna på plats, och valde därmed att genomföra dem via telefon.  

Författarens tidigare erfarenheter av manliga ledare, samt att författaren undersöker sin egen 

arbetsplats medförde vissa förutfattade meningar, men har strävat efter att ha en objektiv syn. 

Lundman & Graneheim (2008) menar att man inte kan utgå från att resultatet i intervjun har 

sett ur en objektiv synvinkel och att när man diskuterar delaktighet i en kvalitativ studie 

menar de forskarens samspel under intervjun. 
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Däremot har författaren genom sin erfarenhet av manliga ledare, och sina erfarenheter av 

arbetsplatsen kunnat skapa sig en viss förståelse, och därmed kunna formulera frågorna 

utifrån studiens syfte. Författaren har även genom sina tidigare erfarenheter en förförståelse i 

det som ska studeras, och kan utifrån det se möjligheterna till att finna ny kunskap och nya 

förhållningssätt (Lundman & Graneheim, 2008). Däremot behöver det inte innebära att det 

bara är till fördel att ha erfarenheten, och en viss förståelse. Att som forskare försöka ha ett 

neutralt och opartiskt förhållningssätt kan vara en stor utmaning när man studerar de egna 

arbetsplatsen, (Jacobsen, 2012).  

Intervjupersonerna bestod av enbart kvinnor med olika utbildningsbakgrunder, detta kan 

medföra att tillförlitligheten i studien inte får samma tillförlitlighet som om urvalet hade haft 

mer variation (Graneheim & Lundman, 2004).  

Författaren gjorde ett medvetet val till att låta informanten välja tid (plats) för intervjun 

eftersom detta skapar en trygghet hos informanten, vilket i sin tur kan leda till en djupare och 

rikare beskrivning av de erfarenheter som efterfrågas (Bryman, 2011).  

Innan datainsamlingen skedde informerade författaren om bakgrunden till studien samt att 

författaren informerade om syftet. Författaren informerade även att det var frivilligt att delta i 

studien samt att man när som helst kan avbryta sin medverkan utan att behöva förklara 

(Bryman, 2011). Författaren valde att göra datainsamlingen i form av semistrukturerade 

intervjuer. En intervjuguide med öppna frågor användes vilket innebär att giltigheten i studien 

stärks (ibid). 

Författaren valde att inte göra någon pilotstudie innan intervjuerna genomfördes med 

enhetscheferna, vilket kan vara av betydelse för studiens trovärdighet (Bryman, 2011) 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att man kan ställa följdfrågor och ändra 

ordningsföljden. Författaren valde att spela in alla intervjuer utom en, samt att författaren 

under intervjun valde att ta anteckningar detta utifrån att Bryman (2011) beskriver att det kan 

vara lämpligt att ta anteckningar under intervjun, eftersom att tekniken inte alltid är att lita på. 

Författaren ansvarade själv för att transkriberingen genomfördes, och att endast de specifika 

meningsenheterna plockades ur. Författaren valde att skriftligen komplettera en fråga via mail 

för att få en bättre förståelse av vad informanten ville förmedla. Detta även för att säkerställa 

att ingen viktig data uteblivit. Denna komplettering gav dock inget annat utfall av analysen 

eftersom informanten inte gav en grundligare beskrivning av frågan än det som författaren 

redan uppfattat. För att öka tillgängligheten i studien har författaren valt att visa ett exempel 
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ur analysprocessen (Jacobsen, 2012; Lundman & Granehiem, 2008), detta för att läsaren ska 

få en överskådlig bild av hur författaren fått fram de underkategorier och kategorier som 

analysen beskriver. I exemplet ur analysprocessen visar författaren även hur de 

meningsbärande enheterna kondenserats och fått sina koder. För att ytterligare stärka 

tillförlitligheten och trovärdigheten i studien har författaren i resultatdelen redovisat 

intervjuerna i form av citat. Därefter har författaren till studien valt att redogöra för hur urval, 

informanter, insamling av data och analysen genomförts vilket anses att författaren även 

tillgodosett överförbarheten och pålitligheten (Bryman, 2011; Jacobsen, 2012; Lundman & 

Graneheim, 2008). 

Författaren har i studien inte gjort några egna tolkningar eller värderingar utifrån det som 

framkommit i resultatet, eftersom det fanns en begränsning av urvalet anser författaren att min 

studie är överförbar till viss del, samt att tillförlitligheten hade kunnat bli av bättre kvalitet om 

man haft ett större urval. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer bestå av de resultat som framkommit i studien angående 

enhetschefers upplevelse inom Försäkringskassan och deras möjligheter att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete. Inledningsvis kommer resultatdiskussionen handla om normer, 

värderingar som kan ha påverkan på ledande positioner. Därefter kommer det hälsofrämjande 

ledarskapet att lyftas fram samt vad enhetscheferna anser att hälsofrämjande ledarskap 

innebär och hur de jobbar för en hälsofrämjande arbetsplats. 

Författaren finner i studiens resultat att det framkommer liksom i Reyes, Björnbergs (Citerat i 

Lundberg & Werner, 2014) tidigare forskning att normer och värderingar kan ha påverkan på 

våra ledande positioner i arbetslivet, och trots att ett jämställdhetsarbete pågår finns det stora 

skillnader mellan kvinnor och mäns arbetsvillkor.  Författaren finner liksom Bolman & Deal 

(2000); Nilsonne et al. (2015) att utifrån kvinnornas empatiska och omvårdande inställning 

ser enhetscheferna sig som hälsofrämjande ledare samt att det tillför ledarskapet något 

positivt. De beskriver det kvinnliga ledarskapet som något av dagens organisationer behöver, 

detta utifrån att kvinnor har egenskaper i intresset av människor, empati och omvårdande 

inställningar samt viljan att dela med sig av information. Författaren finner däremot att 

enhetscheferna upplever att det behövs en blandning av män och kvinnor i de ledande 

positionerna. Resultatet visade liknande resultat som (Jämix, 2016) fann i sin slutrapport. De 

kvinnliga enhetscheferna är i dominans på Försäkringskassan. 
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Författaren finner liknande resultat som (Corvellec & Holmberg 2010; Nilsonne et al. 2000; 

SOU 2004:34) att de finns skillnader över hur en ledare ska vara. Detta utifrån att de 

kvinnliga enhetscheferna oftare får förklara och motivera sitt ledarskap något som de upplever 

att männen inte behöver. Författaren kan i studien se liknelser mellan ledarskap och 

maskulinitet det som Sandmark (2011) även beskriver.  

 Om man ser över olika branscher finner författaren en likhet i det som (Archbold & Moses 

Schultz 2008; Selecki & Paynich 2007; Regnö 2013) fann i tidigare studier. Kvinnor kan 

prestera i samma omfattning som männen men de har inte alltid samma förutsättning som 

männen detta utifrån att männen arbetssätt oftast ses som rätt, och kvinnorna inte ska ta för 

mycket plats. Det framkommer även att könsfördelningen ser olika ut beroende på bransch, 

det finns områden där kvinnor är i majoritet både när det gäller anställda och chefspositioner. 

Liksom Dellve et. al (2013) finner författaren att det organisatoriska faktorerna måste finnas 

för att cheferna ska ha förutsättningarna till att arbeta hälsofrämjande. Detta genom att 

enhetscheferna får tillräckliga befogenheter, kunskaper och tiden till att arbeta med dessa 

arbetsmiljöfrågor. Med befogenheter menar enhetscheferna att det ska ha möjlighet att ha en 

rimlig arbetsbelastning och bemanning.  

Författaren finner att enhetscheferna inte hade tillräckligt med befogenheter över den låga 

bemanningen och den höga belastningen. Höga belastning och de låg bemanningen skapar 

stress hos både medarbetarna och cheferna något som Welander et.al (2017) även finner i sin 

forskning.  

Författaren liksom Kelloway & Day (2005); Hilmarsson (2016); Dellve & Eriksson (2016) 

finner att en balans mellan belastning, organisatoriska resurser och stress är en förutsättning 

för en god arbetsmiljö. Vidare beskriver Hilmarsson (2016) att stress kan ha en positiv 

påverkan, detta utifrån att stressen i sig utsöndrar adrenalin och kortisol som ger en förmågan 

att hantera stressen. Även enhetscheferna belyser att man trots den höga belastningen kan man 

hantera stressen på ett hanterbart sätt om den är under kontrollerade former, samt att man får 

förutsättningarna till det. 

Författaren finner vidare att en balans mellan privatliv och arbetet är av vikt för att ha 

förutsättningarna till att arbeta hälsofrämjande. Författaren finner även (Eriksson & Bihari 

Axelsson 2011; Jelonek Karin, u.å; Milner et. al 2013) att det behövs både ett bra ledarskap 

och ett organisatoriskt ledaskap för att ha förutsättningarna för att bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap, och därmed skapa förutsättning till en hälsofrämjande arbetsplats.  
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Författaren finner en positiv anda när det gäller enhetschefernas inställning till både 

förutsättningarna och det organisatoriska stödet det har från arbetsgivaren. Detta är något som 

Menckel & Österblom (2000) även beskriver som hälsofrämjande arbetsplats. Menckel & 

Österblom (2000) beskriver även att förutsättningen för att bedriva ett hälsofrämjande arbete 

är att man har man kan avsätta tid till att arbeta med hälsofrämjande arbeten, samt att 

kontinuerliga uppföljningar görs för att ge ledarna rätt förutsättningar. Något som 

respondenterna även upplevde i studien. 

8. Slutsats 

För att arbeta hälsofrämjande krävs det stöd och engagemang från både organisationen och 

ledarna. Flertalet av informanterna upplevde att de ofta får försvara sina beslut samt sitt 

ledarskap. Flertalet av informanterna upplevde att kontinuerlig utbildning, tillräckliga 

befogenheter, samt tid till att arbeta med de hälsofrämjande frågorna var förutsättningarna för 

att arbeta hälsofrämjande.  

 

  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Författaren anser att det skulle vara av intressant att göra en större studie där enhetschefer 

över hela landet deltog, i denna studie deltog enhetschefer i området Region Nord samt att 

eftersom urvalet endast bestod av kvinnliga enhetschefer vore det intressant att göra en studie 

över manliga enhetschefer och se om det skiljer sig åt i ledarskapet och deras förutsättningar. 

Vidare finner författaren att en studie över hur medarbetarna upplever det hälsofrämjande 

arbetet och deras upplevelse av arbetsmiljö samt vad den låga bemanningen och den höga 

arbetsbelastningen beror på vore av intresse.  
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Bilaga 1 

Syftet med denna studie är att belyser upplevelsen av att vara kvinna och enhetschef. Och 

undersöka de förutsättningar en enhetschef har för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 

 

INTERVJUFRÅGOR 

1.   Hur upplever du det att vara kvinna och enhetschef? 

 

● Följdfråga: Vilka är de största utmaningarna? 

 

2. Vad tänker du på när du hör begreppet hälsofrämjande arbete? 

 

3. Anser du att du är en hälsofrämjande ledare? Ja/ Nej? För att… 

 

4.      Vilka förutsättningar finns för att jobba hälsofrämjande på din arbetsplats? 

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

hälsofrämjande? 

● Följdfråga: Tycker du att du ha tillräckligt med kunskap för att jobba hälsofrämjande? 

 

5.    Upplever du att du har stöd av organisationen när det kommer till dina möjligheter att 

bedriva ett hälsofrämjande arbete? Ja/ Nej? För att… 

 

  

6.      Känns det som att du har tillräckligt inflytande för att fatta beslut om åtgärder som rör 

arbetsmiljön?  

    

7. På vilket sätt arbetar du för att skapa delaktighet hos dina anställda? 

 

 8. Har du något övrigt att tillägga i intervjun? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Inbjudan att delta i en studie som undersöker hur det är att vara kvinna och enhetschef samt 

hur du upplever dina möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande arbete. 

Vi tillbringar mycket tid på arbetsplatsen och det är viktigt att vi mår bra när vi är på arbetet.  I 

studien Kvinnliga enhetschefer och deras förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande arbete 

vill jag undersöka kvinnliga enhetschefers upplevelse av deras möjligheter att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete. Som en del i undersökningen kommer jag att genomföra individuella 

intervjuer och jag är intresserad av att intervjua dig som kvinna och enhetschef. Det innebär att 

Du som väljer att medverka träffar mig på en gemensamt överenskommen plats och tid. Jag 

räknar med att intervjun kommer att ta cirka 30 minuter.  Det som sägs är strikt konfidentiellt 

och kommer enbart att användas för detta syfte. Information du lämnar kommer att 

anonymiseras och inga personliga uppgifter kommer att redovisas i min rapport.  Anteckningar 

kommer att förstöras efter att arbetet är klart. Jag kommer att följa gällande forskningsetiska 

riktlinjer i arbetet. Det innebär att Ditt deltagande är frivilligt och Du kan avstå från att svara 

på frågor eller när som helst avbryta Din medverkan utan att motivera varför. 

Det insamlade materialet kommer att användas till en C-uppsats i “Programmet för hälsa och 

rehabilitering i arbetslivet” vid Mittuniversitetet 

Du är välkommen med funderingar till oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

 

Ulrika Eriksson                                                Handledare: Åsa Tjulin                                                                                                         

Tfn: 073- 031 35 10                                                                                                                                                   

Mailadress: uler1401@student.miun.se            Mailadress: Asa.Tjulin@miun.se            
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Bilaga 3 

Kategori Underkategori 

Organisatoriska faktorer Lika behandling 

Krav/ kontroll 

Utmaning 

Förutsättning 

Inflytande 

Hälsofrämjande ledarskap Omtanke 

Engagemang 

Delaktighet 

Stöd 

Upplevelsen av ledarskapet Förklara 
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