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Förord 

Inledningsvis vill vi börja med att tacka oss själva för att vi lyckas genomföra denna 

studie. Resan har många gånger varit arbetsam men samtidigt har den varit väldigt 

inspirerande. Studien har bidragit till att våra kunskaper inom det aktuella ämnet 

fördjupats. 

Vår förhoppning med vårt arbete är att det ska förmedla nya infallsvinklar och skapa mer 

intresse kring chefers hälsa utifrån deras chefsnivå. 

Vi vill säga ett varmt tack till företagets personalchef för hennes mottagande och intresse 

för studien. Genom hennes engagemang har vi givits förmånen att intervjua tre chefer 

hos ett av Sveriges ledande företag. Ett hjärtligt tack riktar vi till var och en av 

intervjupersonerna som generöst bidragit med sin tid och sina erfarenheter. Slutligen 

men inte allra minst ett jättestort tack till vår handledare Berndt Skoglund som med sin 

visdom och sina logiska kommentarer hjälpt oss igenom denna studie. 

 

Sundsvall den 16 maj 2010 

 

Denita Hammar 

Linda Larsson 
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Sammanfattning 

Hälsa är ett begrepp som har förändrats över tid. Chefers 
hälsa har diskuterats en hel del men däremot har inte 
chefsnivåns betydelse för den egna upplevda hälsan 
diskuterats. Syftet med denna studie var att beskriva tre 
chefers upplevelser av egen hälsa från deras egen 
chefsnivå. Metod: Den empiriska studien genomfördes 
genom tre kvalitativa intervjuer i form av en halv (semi) 
strukturerad intervju. Intervjuerna analyserades med hjälp 
av en manifest innehållsanalys vilket resulterade i tre 
huvudkategorier; krav och kontroll, stödets betydelse samt 
chef och ledarroll. Huvudresultat: Studien visar på oavsett 
vilken chefsnivå man befinner sig på krävs det en hög 
arbetsinsats för att kunna leva upp till ansvarstagandet i 
chefskapet. Studien visade även ett oreflekterat arbetssätt 
vad det gäller kopplingen till egen hälsa. Resultatet i 
studien kan bidra till en djupare förståelse och medvetenhet 
för chefers egen upplevelse av hälsa utifrån deras 
chefsnivå. Genom att lyfta fram chefernas egna upplevelser 
kan kunskap framkomma om hur hälsa påverkas utifrån var 
man befinner sig inom organisationen. Detta för att 
förebygga och undvika ohälsa. 
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Inledning 

 
Många ställer sig frågan vad som driver människor att bli chefer, då alla vet att det inte 

rör sig om något 9-5 jobb och att de förväntas ställa upp på andra tider. Idag räcker det 

inte till att chefsrollen kontrollerar och styr verksamheten och dess ekonomi. Man måste 

även vara medveten om globaliseringens konkurrenskraft, europeiseringens effekter och 

ha förmåga att anpassa sig till ny lagstiftning och regler på grund av den snabba 

förändringstakt som organisationerna tvingas ta del i för sin överlevnad (Kontura). 

Samtidigt innebär chefsrollen ett ansvar för arbetsplatsens arbetsmiljöarbete och 

medarbetarnas hälsa och rehabilitering, vilket regleras i Svensk lagstiftning (AML). 

Betydelsen av en god hälsa och arbetstillfredsställelse är två viktiga byggstenar för att 

organisationer skall ska lyckas nå ett framgångsrikt företag. Menckel och Österblom 

(2004) redovisade att ett chefskap som främjar hälsa bara kan utövas av en som mår bra. 

Vidare menade de att det behövs ett chefskap som inte bara välvilligt talar om betydelsen 

av god hälsa, utan ett chefskap som även styr mot målet god hälsa.  

Vårt intresse för chefers hälsa väcktes genom våra gemensamma ledarskapsutbildningar 

på Mittuniversitetet i Sundsvall.  Vi blev medvetna att det fanns väldigt mycket 

forskning kring chefskapet med fokus på kostnadseffektivitet och produktivitet. Chefers 

hälsa diskuteras i många böcker, exempelvis i boken Att styra med hälsa (Malmquist, 

Vinberg & Larsson 2007). Däremot har vi inte funnit något kunskapsläge om chefernas 

hälsa utifrån deras egen chefsnivå. Mot bakgrund av detta så ställer vi oss därför frågan; 

hur upplever chefer på olika nivåer sin egen hälsa?  

Vårt syfte är inte att generalisera utan vi är intresserade av att fånga upplevelsen hos var 

och en av cheferna gällande deras hälsa. En individs upplevelser kring något kan ju 

aldrig vara osant. De är alltid sanna för individen och det har vi tagit fasta på. Vi hoppas 

att vår studie kan vara ett bidrag till forskningen om chefsnivåns betydelse för egen 

upplevd hälsa. 

 

Förförståelse 

Det finns skäl att belysa vår förförståelse då det finns tydliga kopplingar mellan 

forskares personliga intressen för ämnet och krav på en objektiv forskning. Vår 

förförståelse för denna studie är att vissa chefspositioner i sig är svårare att hantera, 

särskilt för chefer i mellannivån. Å ena sidan har de en fot i det operativa arbetet och ett 
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kollegialt förhållande till dem de har ledaransvar för. Samtidigt ska den andra foten vara 

hos den överordnade ledningen. De kan känna att de dras åt olika håll, och i vissa 

situationer kan valet stå mellan en konflikt uppåt eller gentemot den egna personalen.  

Enligt Ekeland (2006) innehåller vissa ledarroller i sig en mer pressad arbetssituation, 

särskilt gäller det chefer på mellannivå. Vi är medvetna om vår förförståelse och att den 

inte får stå i vägen för nya kunskaper eller övertygelser. Därför är vi öppna för att vi kan 

ha fel i vår förförståelse och att nya resultat kan kullkasta våra tidigare kunskaper. 

De nyckelord som vi använt oss av är: chefskap, nivå, hälsa, ledarskap, ledarroll. 

Förtydligande av studiens tre olika chefsnivåer 

Låg nivå: Chefsnivån bygger på konkreta kunskaper och färdigheter. Cheferna är 

beroende av specifik och solid fackkunskap (Kaufmann & Kaufmann 2005) 

Mellanledarnivå. Generella ledaregenskaper krävs för att kunna medverka till att 

motivera medarbetare samt förmåga att skapa sociala relationer och en trivsam 

arbetsmiljö. 

Toppledarnivå: Generella ledarfunktioner krävs såsom skapa visioner om framtida mål, 

inspirera de anställda och skapa ett samordnat engagemang för att nå målen (ibid). 

Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att få ökad förståelse för chefsnivåns betydelse för egen 

upplevd hälsa. 

Vår frågeställning är: 

• Hur upplever tre chefer på de tre olika nivåer sin egen hälsa? 

Avgränsningar 

Studien omfattar tre chefer utifrån tre olika chefsnivåer under en och samma avdelning. 
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Litteratursökning  

Forskning och litteratursök har genomförts för inhämtning av teoretiska utgångspunkter. 

Detta för att på så vis ha de förutsättningar som krävs för att analysera det empiriska 

materialet på ett bra teoretisk grund (Kvale 1997). Mittuniversitetets biblioteksdatabas 

MIMA samt i det nationella biblioteket LIBRIS har använts. Vi har även använt 

kurslitteratur från programmet Rehabiliteringsvetenskap samt ur kursen Ledarskap och 

organisationsutveckling. Som stöd för rapportskrivningen användes Bryman (2002) och 

Backman (2008). 

Teoretisk referensram 

Hälsa 

Begreppet hälsa har förändrats mycket över tid. Tidigare såg vi på hälsa som enbart 

något kroppsligt; antingen var vi friska eller sjuka. Idag pratar vi om upplevd hälsa. 

Hälsa är något som vi alla människor vill ha. Det man kan fundera över är vad vi menar 

med hälsa. En upprepad definition av hälsa är den som WHO antog 1948, där hälsa sågs 

vara ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Folkhälsorapport 2005). 

Är det möjligt att uppnå denna definition, eller är den utopiskt? Vad vi vet är att varje 

människa är unik och begreppet hälsa betyder olika för alla utifrån varje individs 

livshistoria. Vad det gäller ledarskap och hälsa så har Menckel & Österblom (2004) 

skrivit att ett ledarskap som främjar hälsa bara kan utövas av en som mår bra. Vidare 

nämner de att det behövs ett ledarskap som inte bara välvilligt talar om betydelsen av 

god hälsa, utan ett ledarskap som även styr mot målet god hälsa. Det förutsätter ett 

ledningssystem som har insikt om hälsans betydelse (ibid).  

Chef och ledare 

Att vara chef kontra ledare handlar om två olika positioner men inte alltid två olika 

personer. Enligt författarna till boken Ledarskapets inre och yttre resa (2006) handlar 

chefskapet om en formell position medan ledarskap handlar om en informell position. 

Chefskap innebär att sätta igång. Du har befogenheter av administrativt slag att driva 

verksamheten. Ledarskapet innebär att vägleda, en roll som man får genom 

medarbetarnas acceptans. Ledarskapsforskningen tenderar att bortse från att chefskap 

handlar om både ett formellt och informellt ledarskap. Den som lyckas kombinera dessa 
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två positioner ökar sina möjligheter att bli effektiv i sin yrkesroll. Enligt Kaufmann & 

Kaufmann (2005) innefattar chefsfunktionen på mellannivå varierande uppgifter och 

funktioner. Förutom nödvändig fackkompetens krävs mer generella ledaregenskaper. På 

mellanledarnivå ska man kunna motivera medarbetarna att skapa goda sociala relationer 

och en trivsam arbetsmiljö. Vidare menar de att en bra ledning i mellanskiktet kan 

åstadkommas genom träning i så kallade områdes specifika färdigheter som är knutna till 

uppgiftslösning, målstyrning, bemästrade av strukturerade problemlösningsmetoder på 

individ- och grupp planet, eller relationsuppgifter. Exempel kan vara i form av 

kommunikationsfärdigheter och konfliktlösningsmetoder (ibid). 

Mycket av den litteratur som vi har läst som diskuterar hälsoutveckling på arbetsplatser 

och inom arbetslivet, förespråkar ett ledarskap som präglas av delaktighet och ökat 

inflytande för medarbetarna. Trollestad (2003) menar att ledaregenskaper såsom starkt 

engagemang, tydlighet samt även att ledaren är ödmjuk inför uppgiften att leda 

medarbetarna samt själva ledarskapsuppgiften är en ledarstil som hör hemma i 

organisationer där tillit och öppenhet råder. Dessa organisationer genererar ett gott 

resultat. Enligt Bovivie (2004) behöver ledare vara stöd till övriga ledare för att utveckla 

sin ledarroll och sin yrkesskicklighet med regelbunden uppföljning. Han menar även att 

man bör satsa på ledarskapsutbildningar som ser till det individuella kapitalet. Menckel 

& Österblom (2004) hävdar att samtalspartners eller mentorer är värdefulla verktyg för 

att öka tryggheten i ledarskapet. De menar också att ledaren måste prioritera sig själv för 

att kunna utveckla sitt ledarskap. Det är viktigt att ledarna för utvecklingssamtal med 

sina överordnanden, ett samtal som mer handlar om utveckling av ledarskapet och 

mindre om utveckling av verksamheten.  

Empowerment 

Under 1990-talet har empowerment utvecklats till att bli ett modebegrepp som kan liknas 

med själbestämmande makt, egenmakt. Man talar om empowerment utifrån tre nivåer; 

den individuella nivån, samhälliga nivå och ur organisationens nivå. Ordet ”empower” 

står för ”att ge makt till eller auktoritet till” och att ge möjligheter eller tillåtelse. 

Begreppet kan beskrivas som en process och kan ses som ett mål som innehåller centrala 

komponenter såsom makt, kontroll, kapacitet och självtillit. Empowerment bygger på ett 

förhållningssätt och en människosyn där utgångspunkten är att alla människor har 

resurser och kapacitet att definiera sina egna problem och att utveckla 
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handlingsstrategier för att lösa dessa. Människor betraktas som subjekt och som personer 

som är kapabla att styra över sina egna liv. Att öka kontrollen över sina egna liv innebär 

dels en strävan mot ett särskilt sätt att tänka om sig själv med tillit till sig själv och andra. 

I hälsosammanhang används empowerment dock för att stödja människor att utveckla 

sitt eget hälsoprogram och ta kontroll över sitt eget hälsotillstånd genom att höja deras 

kompetens och öka deras medvetande över den egna situationen. Att känna 

självförtroende, förmåga att göra egna val, känna säkerhet och ha tillgång till 

information är komponenter inom empowerment. Det är en dynamisk process som 

innebär samspel mellan individen och omgivningen som leder till förändringar både hos 

individen och i det sociala sammanhanget. Genom att utgå ifrån individens önskemål kan 

man öka motivationen och förmågan hos individen att ta ansvar för sitt liv och sin hälsa, 

samt lära individen att utveckla copingstrategier för att klara de olika yttre 

sammanhangsfaktorer som kan uppkomma. Exempel på yttre sammanhang kan vara 

familjesituation, arbetsplats och socialt nätverk. Att aktivt arbeta för att stärka individen 

är på många sätt ett lyckat arbetssätt. (P. Millet, personlig kommunikation, föreläsning 

23 september 2008). 

Identiteten och chefsjobb 

Identiteten är något vi konstruerar. Den skapas inte i ett tomrum utan i interaktion med 

andra och är en process som ständigt pågår. Omgivningen bidrar med att påverka och 

”skapa” chefen vilket sätter sin prägel på chefens självuppfattning. Hur mycket man 

påverkas är troligtvis individuellt. Vi är trots allt unika individer. Vi reagerar olika på 

sjukdom, konflikter, skilsmässa osv. Det är vår personliga identitet som kommer till 

uttryck och som gör att vi upplever livet på ett sätt som skiljer sig från alla andra 

människors sätt att uppleva det. Att ha fått ett chefsjobb innebär en sak, men att vara 

chef är en annan. I de flesta organisationer är det primära att tjäna pengar, vilket leder till 

att vissa ramar ställs upp för hur man ska vara som chef (Billing 2006). 

 Makt 

McClellands (1976) motivationsteori säger att prestations-, samhörighets-, och 

maktbehov finns hos alla individer. Varje individ har behov av; prestationer - önskan om 

att göra något bättre eller mer effektivt än andra, tex. lösa problem eller klara av svåra 

uppgifter. Makt- önskan att kontrollera andra personer, tex. att påverka deras beteende 
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eller ansvara för andra människor och deras arbete. Samhörighet- önskan att etablera och 

upprätthålla vänliga och nära förbindelser med andra människor. Dessa behov har visat 

sig vara viktiga orsaker till handling och framgång i arbetslivet. McClellands forskning 

har gjort det möjligt att förstå varför människor med bland annat starkt prestationsbehov 

uppvisar så speciella karakteristiska drag i sitt beteende.  

Prestationsbehovet hos ledare: det finns inga teoretiska argument för att en person med 

starkt prestationsbehov skulle bli en god ledare. Studierna visade att högt 

prestationsbehov förenades med avancera i arbetslivet i ett större företag.  

Maktbehov hos ledare: rent teoretiskt kan man förvänta sig att en framgångsrik ledare 

har ett starkare maktbehov än prestationsbehov.  

Maktbehovens två ansikten: socialiserat behov eller personligt maktbehov. Det 

personliga maktbehovet är det som är negativt och ineffektivt, eftersom målet för makten 

uteslutande är personligt. Det socialiserade maktbehovet är maktdriften till det som är 

bäst för andra, vilket med andra ord är positivt och effektivt. Slutsatsen är att chefer bör 

ha ett starkt maktbehov, dvs. vara engagerade i att påverka andra människor och 

kanaliseras mot organisationens bästa och inte ledarens personliga maktfullkomlighet. 

Ledarens maktbehov bör vara större än ledarens tillhörighetsbehov, behov av att vara 

omtyckt av sina medarbetare. Denna motivationsprofil är den mest effektiva, hävdar 

McClelland (ibid). 

Organisationerna tilldelar ledarskapet en legitim maktposition, vilket innebär att man har 

status och auktoritet att genomföra förändringar. Positionen innebär även att man har 

makten och kontrollfunktionen att få igenom sina intressen och behov gentemot de 

anställda, vilket innebär att ledaren äger det slutgiltiga ordet. Enligt Northouse (2004) 

handlar makt om att kunna påverka andras övertygelser, attityder och 

handlingsalternativ. Att inneha makt innebär ett etiskt ansvar att behandla anställda med 

värdighet och respekt. Maktpositionen innebär ett särskilt ansvar eftersom positionen 

innebär att man har större möjlighet att påverka andra och få igenom sin vilja. 

Krav och kontroll   

Enligt Theorell (2003) handlar krav- och kontrollmodellen om relationen mellan yttre 

psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människor kan få i 
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sin miljö. När man talar om relationen mellan krav- och kontrollmöjligheter betonar man 

fyra extremsituationer. Den avspända som innebär att kraven inte är extremt höga och att 

möjligheten att utöva kontroll är högt. Där arbetar man i rimlig takt och kan lägga upp 

arbetet ganska mycket själv. Den passiva situationen innebär att man har låga krav, 

mycket lite beslutsutrymme och den spända innebär att man har höga krav och litet 

beslutsutrymme. Det finns forskning som talar för att den spända situationen är den som 

ökar risken för sjukdomar. I modellen kan man också betrakta hur bra stöd man får från 

chefer och arbetskollegor och då blir modellen ännu bättre. Om man får stöd innebär det 

att man kan få både praktisk och känslomässig hjälp. Ett bra stöd på ett arbete minskar 

risk för sjukdom (ibid). Krav, kontroll och stödmodellen var det Robert Karasek som 

lanserade på 1970-talet för att analysera arbetsrelaterade stressfaktorer. Theorell har 

tillsammans med Karasek utvecklat modellen som nu används för att analysera 

psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsan (Karasek och Theorell 1990). 

I den modellen är förhållandet mellan upplevd kontroll och upplevda krav i 

arbetssituationen avgörande för om arbetet kommer att leda till stress. Har man en hög 

nivå av yttre krav i kombination med låg nivå av personlig kontroll skapar man ett 

tillstånd av negativ spänning som på sikt kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Har man 

däremot en kombination av höga krav och hög kontroll leder det till ett tillstånd av 

positiv aktivitet som underlättar utveckling och inlärning. Ju högre kontroll en individ 

upplever, desto högre krav från sin miljö klarar denne av utan att det ger negativ effekt. 

Här definieras krav som psykologiska stressfaktorer i arbetssituationen tex tidspress och 

stor arbetsmängd. Kontroll definieras dels som egenkontroll och självbestämmande och 

dels som stimulans och utveckling (ibid) 

 

KASAM 

 

Känsla av sammanhang, KASAM, är ett begrepp skapat av Aaron Antonovsky (2005) 

där han menar att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk, utan att man hela 

tiden rör sig mellan att vara frisk och sjuk. Antonovsky menar att det är graden av 

KASAM som ligger till grund för vart vi befinner oss mellan frisk och sjuk. 

KASAM som begrepp innehåller tre delkomponenter: 



 

12 

 

• Begriplighet: i vilken utsträckning man upplever yttre och inre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara. Uppfattas information som ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig eller som brus, kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad 

och oförklarlig 

• Hanterbarhet: upplevelse av att ha tillgång till resurser, med vars hjälp man kan 

möta de krav som aktualiseras av de stimuli som man bombarderas med. Har 

man en stark känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer 

för omständigheter eller tycka att livet behandlar en orättvist. 

• Meningsfullhet: Upplevelse av att känna att livet har en känslomässig innebörd. 

Upplevelse av att en del av de krav som livet ställer en inför är värda att investera 

energi i. Har man en stark känsla av meningsfullhet så uppfattar man i stor 

utsträckning utmaningar som välkomna snarare än som en börda. (idib) 

Metod  

Med tanke på studiens syfte föll det sig naturligt att använda en hermeneutisk ansats då 

avsikten är att tolka och förstå intervjupersonernas (IP) egna berättelser om deras egen 

hälsa. Thuren (2000) redovisade att tolkningar som bygger på att vi människor förstår 

andra människor är kärnan inom hermeneutiken. När man vill gå in djupare i 

studieobjektet är det kvalitativ metod som är lämpar sig bäst. För att komma IP nära inpå 

livet och fånga deras unika upplevelse av hälsa valdes en halv (semi) strukturerad 

intervju som enligt Bryman (2002) kan kallas för en kvalitativ intervju. Som forskare 

inom vald metod innebär det att man intar en helt annan position i förhållande till sitt 

problem. Den kvalitativa metoden betonar flexibilitet och närhet. Närheten uppstår i 

relationen mellan forskarna och IP och det råder ofta ett jag – och du förhållande. Målet 

med närheten är att krypa in under skinnet på dem som undersöks (Jacobsen 2007). Den 

kvalitativa intervjun ger ofta förutsättningar att få uttrycka sig med sina egna ord och på 

var och ens egna specifika sätt. Syftet med studien är inte att generalisering och 

representativitet, utan istället att öka kunskap och skapa en djupare förståelse för det 

fenomen som studeras. 
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Datainsamling  

Data har samlats in genom tre individuella kvalitativa intervjuer. Styrkan med den 

kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal med 

inslag av öppenhet och lyhördhet för vad som sägs och för vad som inte sägs. Intervjuer 

är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen med deras liv, 

beskriva deras upplevelser och självuppfattningar och klargöra och utveckla deras eget 

perspektiv på sin livsvärld (Bryman 2002). För att lättare hålla fokus på studiens syfte 

valdes vissa frågeteman ut med avsikt att låta IP utveckla sina egna svar i en så kallad 

halv (semi) strukturerad intervju. Kriterierna för semistrukturerad intervju är att 

intervjuaren följer någon typ av manus eller skript, men utifrån detta kan det också 

förekomma uppföljningsfrågor till det som uppfattas som viktiga svar (Bryman 2002). 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1). Denna översikt 

fungerade som ett stöd för oss alla att hålla sig till de valda termer som skulle behandlas 

under intervjun. Följdfrågor ställdes för att få en bättre förståelse för svaren eller för att 

beskriva de svar som ansågs viktiga för studiens syfte. 

Urval 

Utifrån personalchefen, det vill säga kontaktpersonen, på företaget framkom det att 

cheferna hade en komplex arbetssituation bestående av tillgänglighet när det gällde tid 

och närvaro. Av dessa förekommande skäl bad vi personalchefen att komma med förslag 

samt att ta en första kontakt med tilltänkta IP. Därav styrdes vårt urval utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2002) innebär ett bekvämlighetsurval att personer 

valts ut på grund av tillgänglighet. Personalchefen handplockade våra IP vilket infriade 

vårt önskemål att de skulle vara representativa för studiens syfte. Utifrån studiens urval 

förelåg medvetenhet om att det inte går att generalisera resultaten eftersom stickprovet 

inte kan leva upp till att vara representativt för en hel population. Enligt Bryman (2002) 

är det omöjligt att generalisera resultaten från ett bekvämlighetsurval eftersom man inte 

vet vilken population detta är representativt för. Resultaten kan däremot fungera som 

ansats till vidare forskning inom ämnet. Samtliga personer deltog frivilligt i studien 

varav inget bortfall redovisats. Till IP utlämnades ingen arvodering.  
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Material 

Utifrån problemformulering och syfte har en semistrukturerad intervjuguide utformats. 

Intervjuerna följde guiden med viss ordning för att på så sätt fungera som ett ramverk 

och som ett stöd till de teman vi valt. Valda teman som var relevanta för studien var: 

krav och kontroll, stödets betydelse och chef och ledarroll. Under intervjun gavs 

utrymme för följdfrågor och diskussioner runt IP:s svar (Bryman 2002). 

Etiska aspekter   

Vid planering av en studerandeuppsats är det viktigt att beakta Vetenskapsrådets 

forskningsetiska krav: informations-, samtycke-, konfidentialitets och nyttjandekravet. 

(Ejlertsson 2005) 

Informationskravet: Tillgodosågs genom att personalchefen och de tre IP informerades 

om studiens syfte både muntligt och skriftligt. 

Samtyckekravet: Infriades genom att IP gav samtycke och det inkluderar även de citat 

som använts i denna studie. IP fick information om studiens syfte, tillvägagångssätt och 

rutinerna för konfidentialitet samt att förekommande intervjuer skulle spelas in. För att 

minimera risken för tvång i deltagandet informerades åter IP om att deltagandet är 

frivilligt samt att de kan när som helst, utan motivering avbryta sitt deltagande. Hänsyn 

har tagits till IP:s genom samtyckeskravet att godkänna det citatinnehåll som använts 

innan studiens publikation. 

Konfidentialitetskravet: Arbetsplatsen och IP fick information om att gällande sekretess 

och forskningsregler kommer att följas. Arbetsplatsens namn och deltagarnas namn 

kommer inte att nämnas i studien.  Intervjuer och citat redovisas på ett sådant sätt att 

identiteten på deltagarna inte kan spåras. Allt datamaterial förvaras inlåst. 

Nyttjandekravet: Infriades genom att deltagarna upplystes om att allt insamlat material 

om den enskilde, vad gällande: intervjuanteckningar samt bandinspelning kommer att 

arkiveras för att sedan förstöras efter att studien examination. Allt material förvaras 

inlåst och ingen obehörig ges tillgång till materialet. De insamlade uppgifterna kommer 

att användas för det ändamål det är avsett för och inte i något annat sammanhang. 

Konstruktionen av intervjuguiden har noga övervägts för att inte uppfattas som 

kränkande eller störande för intervjupersonerna. 
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Procedur 

Via (personlig kommunikation den 9 april 2010) informerades personalchefen om 

studiens syfte. Utifrån studiens syfte överlämnades material i form av projektplan (bilaga 

2), brev till IP (bilaga 3) samt samtyckeskrav (bilaga 4). Personalchefen bad att få 

återkomma med tilltänkta IP. Den 14 april via telefonsamtal rekommenderade 

personalchefen ett antal chefer. Telefonnummer till var och en erhölls så att kontakt 

kunde tas. Dessa tre chefer kontaktades via telefon och tid avtalades för intervjuer. Det 

fanns stor förståelse och intresse för vårt arbete och alla tre IP accepterade en intervju 

direkt. Vi bad även här om att få tillåtelse att använda bandspelare vilket samtliga 

godkände. IP valde själva tid och plats med hänsynstagande till vårt önskemål att de 

kunde genomföras på ostörd plats samt att de skulle känna sig trygga och bekväma. Var 

och en av IP fick information innan intervjun angående studiens syfte, att deras 

deltagande var frivilligt och att de kunde när som helst avbryta sin medverkan. De 

upplystes även om att deras trygghet och integritet skulle säkras via studiens 

konfidentialitet, det vill säga, att deras namn inte kommer att nämnas i studien. Detta för 

att ingen skulle kunna identifiera deras identitet. Samtliga fick slutligen skriva på ett 

samtyckesformulär innan intervjun startade. Intervjuerna tog mellan 60 – 90 minuter. 

Inspelningarna transkriberades efteråt i sin helhet till text. Genom inspelningen av 

intervjun kunde koncentration läggas på att upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt 

och ett iakttagande av IP:s beteende (Jacobsen 2007). IP blev erbjudna att läsa utvalda 

citat som är med i studien, vilket alla samtyckte till. Strategin under intervjuerna var att 

skapa en god öppen stämning. Denna goda stämning skapades genom att ställa några 

generella frågor om deras bakgrund för att sedan lyfta fram de valda teman framkommit 

som intressanta områden för studien.  

Kvalitativ innehållsanalys 

Varje intervju transkriberades och en manifest innehållsanalys gjordes på 

intervjutexterna enligt Graneheim & Lundman (2004). I manifest innehållsanalys görs 

ingen tolkning i analysen, utan enbart en kategorisering utifrån substansen i citaten. 

Analysprocessen har vägletts av intervjuguiden.  I ett första steg läste var och en för sig 

igenom de skrivna intervjutexterna. Detta för att få en övergripande förståelse för 

innehållet i texterna. I ett nästa steg lästes texterna tillsammans mer ingående för att få 

en gemensam helhetsbild av analysenheterna. Tillsammans valdes de meningsbärande 
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enheterna ut i texterna och markerades genom understrykning. Meningsbärande enheter 

är ord, meningar eller stycken som har gemensamma egenskaper utifrån innehåll och 

kontext. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, det vill säga att de 

reducerades till korta meningar där det väsentliga innehållet fortfarande framgick.  

Kondensation av de meningsbärande enheterna sker genom en process av nedkortning av 

texten till ett kärninnehåll vilket slutligen betecknades med en kod.  De kondenserade 

meningarna kodades, för att sedan grupperas i kategorier som återspeglade det centrala 

budskapet i de ursprungliga meningarna. Koderna skrevs ut på papper och klipptes isär 

för att lättare kunna sorteras på ett överskådligt sätt. Koderna blev subkategorier som 

sorterades in under de tre huvudteman som tydligt framgick under arbetets gång.  
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Figur 1 visar ett exempel på hur analysprocessen gått till.  

 

Meningsbärande  
 

 

Kondensat  
 

 

Kod  
 

 

Tema  
 

”Att jag jobbar mycket 

hemmavid är för att jag 

inte riktigt hinner med 

mig på arbetstid. ” 

Jobbar hemma 

Hinner inte med 

Arbetsbelastning/ 

Mängd 

Krav och kontroll 

”Jag kände också med ett 

hundratal personer och 

att jag skulle var chef 

över de, men efter någon 

månad här så kom jag till 

insikt att jag är ju inte 

deras arbetsledare, jag 

hänvisade till deras chef 

så får han komma till 

mig.” 

Kom till insikt 

Hänvisa till deras 

chef. 

 

Arbetsbelastning/ 

Mängd 

Krav och kontroll 

”Det är nästan dagligen 

att jag drar in 

lunchrasten, jag sitter 

nästan aldrig 45 

minuter.” 

Drar in lunchen 

dagligen 

Arbetstid och lunch Krav och kontroll 

”Jag har alltid lunch men 

jag kanske inte sitter alla 

minuter som man ska” 

 

Alltid lunch Arbetstid och lunch Krav och kontroll 
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Presentation av företaget 

Detta svenska företag är ett stort globalt bolag med huvudmarknad riktat mot Europa. 

Koncernen har en stark position i Nordamerika, Latinamerika och Stillahavsasien. 

Bolaget består utav fyra verksamhetsområden varav de tre intervjupersonerna tillhör 

företaget som är den sjätte största tillverkaren totalt i Europa. Cirka 52 000 anställda 

arbetar inom koncernen varav cirka 1000 arbetar inom detta företag. Nettoomsättningen 

under 2008 uppgick för hela koncernen till 110 449 miljarder kronor.  

Presentation av intervjupersoner 

Denna intervjustudie består av tre olika chefer från en och samma avdelning dessa chefer 

representerar en toppchef, mellanchef och en chef av lägre nivå. Intervjupersonerna är 

utvalda på grund av sina formella ledarpositioner.  

Intervjuperson 1: Arbetsuppgifter/ansvar  

- Personalansvar, flera hundra stycken 

- Rapporterar till platschefen 

- Är produktionsdirektörens ställföreträdare 

- Utbildning/Civilingenjör, Företagets ledarskapsutbildning  

- Ansvarar för utvecklingssamtal  

 

Intervjuperson 2: Arbetsuppgifter/ansvar  

- Personalansvar, fler än hundra stycken 

- Direkt underställd produktionsdirektören 

- Ansvarar för avdelningens produktion vad avser kvalité och kvantitet 

- Upprättar planer/förslag för investeringar 

- Utbildning/KTH 5 år som processingenjör och företagets ledarskapsutbildning 

- Ansvarar för utvecklingssamtal  

 

Intervjuperson 3: Arbetsuppgifter/ansvar 

- Personalansvar, cirka hundra stycken 
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- Tillsammans med ombuden skapa system och rutiner för att säkerställa 

bemanningen. 

- Sköter bemanningen kortsiktighet medellång/längre sikt samt nyanställningar. 

- Upprättar utbildningsplaner. 

- Semesterplanering gentemot budget. 

- Utbildning/Högskola och företagets ledarskaps utbildning 

- Ansvarar för utvecklingssamtal  

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier och dess 

subkategorier som redovisas i figur 2. Dessa presenteras nedan i löpande text som 

valideras med IP:s citat. Dessa kategorier täcker in studiens syfte.  

 

Figur 2 visar på en översikt över kategorier. 

Krav och kontroll 

– Arbetsbelastning 

– Arbetstid och lunch 

– Påverkan av arbetssituation 

– Den personliga yrkesmässiga utvecklingen 

 

Chef – ledarroll 

– Delegering 

– Ansvar 

– Makt och befogenhet 

– Stimulansens betydelse för rollen 

Stödets betydelse 

– Betydelse av det privata stödet 

– Betydelse av stödet inom arbetet 

– Deras syn på samtalets betydelse 

– Betydelse av kontakt med andra människor 

 

 

 



 

20 

 

 

Betydelse utav egen hälsa utifrån krav och kontroll 

Arbetsbelastning 

Alla tre chefer ansåg att de hade hög arbetsbelastning och för att klara av arbetsmängden 

hade de olika strategier för att klara av sin arbetssituation.  

”Egentligen ska vi vara två på den här tjänsten men just nu är jag själv. 

Det är ett stort antal att leda. Men det är bra just nu tycker jag, för nu kan 

jag motivera både för mig själv och uppåt varför det ser ut som det gör. 

Jag hinner inte med för jag är själv på ett hundratal personer, där man 

skall vara två.” 

En av cheferna hade högre arbetsbelastning från början på sin tjänst eftersom personen 

ansåg att den skulle utföra ett större ansvar än vad som ingick. 

”Jag kände också med ett hundratal personer och att jag skulle var chef 

över de, men efter någon månad här så kom jag till insikt att jag är ju inte 

deras arbetsledare, jag hänvisade till deras chef så får han komma till 

mig.” 

En annan chef ansåg: 

”Jag har väldigt mycket att göra., Jag jobbar ju nästan varje kväll hemma 

men jag känner mig väldigt sällan stressad utan på något vis så får man 

göra en prioritering. Det här måste vara klart då.” 

”Att jag jobbar mycket hemmavid är för att jag inte riktigt hinner med mig 

på arbetstid. ” 

Arbetstid och lunch 

Det som framgick angående chefernas arbetstid var att det varierade mellan varandra. De 

menade att arbetstiden skulle vara av effektiv, det vill säga att tillgänglighet ansågs vara 

viktigt. 

”Jag brukar jobba 6.30 – 17.00, ungefär en normal arbetsdag. Sen jobbar 

jag ofta på vägen hem, sitter i telefon ibland hela vägen hem. Med såna 

samtal som man inte hunnit med. Ibland sitter jag kvar i bilen när jag 
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kommit hem för att avsluta samtalen. Men det räknas ju inte som arbetstid, 

men det är ju ändå arbetstid.” 

”När jag gick in i den här rollen så kände jag själv att om jag över 

huvudtaget skulle klara det, så var det att jag skulle jobba hemifrån. 

Arbetstiden varierar mellan 7 – 16 eller till 18 - tiden och i snitt arbetar 

jag hemifrån 6,4 timmar i veckan” 

”Jag vet inte. Oftast jobbar jag mellan 7 och 17. Det ligger nog på en 60 – 

70 timmar kanske i veckan. Jag jobbar oftast någon helgdag också, jag 

brukar försöka vara helledig antingen lördag eller söndag.” 

Det framkom också att lunchtiden prioriterades olika av de tre cheferna. 

”Det är nästan dagligen att jag drar in lunchrasten, jag sitter nästan 

aldrig 45 minuter.” 

”Lunchen den ser jag lite som helig, då samlas vi faktiskt hela korridoren 

och går och äter lunch tillsammans. Och sen brukar vi sätta oss i 

fikarummet tillsammans och dricka kaffe och prata lite.” 

”Jag har alltid lunch men jag kanske inte sitter alla minuter som man ska” 

Påverkan av arbetssituation 

Alla chefer var eniga i att de krav som ställdes i deras befattning var höga och att de 

behövde prioritera för att klara av sin arbetssituation. 

”Som nu har jag alldeles för mycket att göra egentligen. Nu måste man 

prioritera. Vissa saker får vara, som tex i min situation nu så får 

medarbetarsamtalen vara. Så är det bara, man får lägga det åt sidan.” 

Även yttre faktorer hade betydelse för arbetssituationen. 

”Det är så otroligt mycket man skall klara av. Många gånger kan jag 

uppleva när man kommer på möten; - att visste du inte det? Men det är ett 

så gigantiskt informationsflöde. Det ligger på våran hemsida men jag sitter 

i möten, inte hinner jag surfa på intranät på alla hemsidor som läggs ut. 

Just det här att man skall vara så uppdaterad och ha koll på allt.” 
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En av cheferna menade att: 

”Det är inte ett arbete det är en livsstil.” 

En annan chef ansåg att en nära kontakt med arbetarna var svår att få till 

”Jag jobbar med att kunna frigöra tid, så att jag kan vara mer ute i 

organisationen.” 

Den personliga yrkesmässiga utvecklingen 

Betydelsen att förkovra sig i sin ledarroll låg på ett självreflekterande plan, där de själva 

uppmärksammade sina behov och förankrade dessa hos företaget. Alla var överens om 

att möjligheter fanns och erbjöds av företaget bara man själv ville. 

”Det är väl egentligen bara att fortsätta att utveckla sig själv. Som nu då 

har vi en ny utbildning i coachande ledarskap och det är ju en ny grej.” 

”Det enda som jag känner som jag skulle behöva bli bättre på, är att jag 

upplever mig själv att vara, jag är mer en analytiker, är lite introvert, jag 

vill gärna lyssna på människor men jag tar kanske inte den där stora 

platsen vid möten. 

”Jag känner att det bara egentligen är hårt arbete. Att reflektera över det 

som händer för att utveckla sig vidare. I och för sig kan man säkert gå flera 

ledarskapsprogram.” 

En av cheferna ansåg att betydelsen av egen insikt var viktig utifrån sin yrkesroll  

”Jag har gjort ett sånt där personlighets test och faktum är, att det 

stämmer ganska bra. Jag tycker att det var skönt att jag gjorde det där för 

helt plötsligt fick jag ord på det där jag kände men kunde inte beskriva 

själv” 

 

”Jag är inte den där naturliga människan som reser mig upp och pratar, 

vilket kanske många förväntar sig av en chef i min position, exempelvis att 

jag skall hålla i takt pinnen.” 
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Stödets betydelse för den upplevda hälsan 

Betydelse av det privata stödet 

Alla tre chefer menade på vikten av att ha ett privat stöd för sin arbetsroll. Samtliga insåg 

att det var omöjligt att kunna tacka ja till en sådan tjänst om det inte var så att det hade 

stöd. 

 

”Det är mycket och så men det är roligt och ibland blir det mycket och 

man grubblar lite, men jag mår inte dåligt av det. Ibland när jag är 

fundersam hemma så säger frun men nu tänker du på jobbet igen. Men jag 

mår absolut inte dåligt.” 

”Det är ju min man då som jag pratar med då. ” 

”Jag tror att jag har ganska stor acceptans hemma. Sen tror jag där också 

att vi har ungefär liknade bakgrund så jag tro att vi har förståelse för 

varandra. 

Betydelse av stödet inom arbetet 

Två av cheferna hade olika sätt att söka stöd i sin yrkesroll. 

 

”Det är personalchefen då eller kanske någon av personalutvecklarna. 

Hon som jag tillhör har jag ju pratat med tidigare när jag jobbade som 

samordnare.” 

”Sen skulle jag kunna gå till min närmaste chef också” 

En chef menade på att det inte pratades öppet om stödet. 

”Det är väl det här som är problemet, vem lättar man på trycket till, och 

visst kan man väl påpeka att jag har mycket att göra, man vet ju hur det är. 

Det snackas väldigt lite om sådant där, och så ser man att jobbet måste 

göras, det går inte att komma ifrån. Och sen är det där att, det kan jag 
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tänka mig att, vi pratar inte så mycket vi andra blockledare i mellan heller. 

Det snackas väldigt lite om sådant där.” 

Samtalets betydelse 

Chefernas uppfattning om samtalets betydelse för stödet i sin arbetsroll var lite olika. 

 

”Det är en bra organisation. Vi har många ledare här, nu tex är vi 12 

stycken härifrån som har gått samma utbildning och bland dom så hittar 

man ju också personer att prata med och ventilera. Med dem kan man 

bolla mycket frågor.” 

En chef menade på att man kunde vända sig till organisationens företagshälsovård. 

”Då pratade jag med många personer här, även med vår beteendevetare 

från företagshälsovården för att försöka få en annan infallsvinkel, att inte 

bara se utifrån mitt perspektiv. ” 

En annan chef ansåg att  

”Ja visst säger man ibland att idag är det mycket och fan vad det ligger på, 

men det är inget direkt som att man sitter med någon kollega och sitter och 

pratar på djupet i en timme” 

Betydelse av kontakt med andra människor 

Samtliga tre chefer belyste vikten av att umgås med sin familj. 

”Det är det jag i alla fall försöker göra med arbetstiden, jag sitter inte kvar 

här för att jag inte hunnit med. Jag försöker göra en plan som jag följer 

och det jag inte hinner med får vänta till i morgon. Jag försöker ändå hålla 

arbetstiderna, jag har ju familj hemma också.” 

”En vanlig dag när jag kommer hem så tar jag det lugnt men oftast är jag 

inställd på att jobba någon timme på kvällen.” 

”Det som är svårt är att hinna med vänner, det hinner jag inte riktigt med. 

Men det har jag som mål för framtiden att bli bättre på. Jag kan känna att 

jag har valt bort det för att hinna med barnen.” 
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Chef – ledarroll 

Delegering 

Att delegera uppgifter ser samtliga chefer som viktiga. Sättet att delegera skilde sig åt. 

 

”Delegering är jätte viktigt i mitt jobb som jag har nu. Vi har ombuds 

roller på varje avdelning, som jag försöker delegera mycket saker till. Inte 

så mycket för att lätta min egen arbetsbörda utan för att ge de ansvar, ge 

de möjlighet att utvecklas också.” 

En chef menar att  

”Jag har inget problem att delegera ut uppgifter. Naturligtvis är det så att 

det är svårare att dela ut, sånt som jag inte skulle kunna klara av själv.” 

En annan chef ansåg att  

”Sen är det så att då växer de personerna. Om jag är borta, då kan någon 

annan kliva in i stället för mig, för de har redan provat på dom bitarna.” 

”Delegering det ser jag som ett sätt att få medarbetarna att växa och för 

att tydliggöra ansvaret. Ett exempel är arbetsmiljöfrågor, där vi skriftligt 

delegerar ansvaret för att tydliggöra rollen.” 

Ansvar 

Alla chefer menade på att chefsrollen inkluderade ett ansvarstagande. Alla tre cheferna 

hade liknande värderingar.  

”Jag klara inte av att utföra allt eftersom det är för mycket jobb för en och 

det skall vara två, menar det finns en förståelse för att jag inte hinner 

med.” 

”Jag vill inte smita från mitt ansvar jag vill dra mitt strå till stacken.” 

”Ska man vara chef så måste man tycka om och våga ta ansvar, för i 

ansvar ligger också mycket mod. ” 
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”Och sen är det de att jag ser på mina under mig att dom jobbar väldigt 

hårt så om jag delegerar ut någonting på dom så måste dom försumma 

någonting i sin tur.” 

En chef menade på 

”Man vill inte vara den svaga länken i kedjan, att nä nu gör inte jag mitt 

jobb och vi försummar det här och driften börjar gå dåligt och det blir 

problem med personalen, det är det som snarare var mitt som jag såg som 

ett oro moment. Skulle jag fylla kostymen på det viset.” 

Makt och befogenhet 

Samtliga chefer värderade maktbegreppet på ett liknade sätt. 

”Jag menar det är ju min roll som chef, att ha makten att påverka om man 

säger så. Dom har inte samma möjligheter att påverka som jag har. Så det 

är en form av makt. ” 

”Jag menar att man påverkar ju vardagen för många människor och det är 

också en form av makt som följer med chefskapet.” 

”Egentligen har jag ganska stor makt här på avdelningen, tack och lov så 

är jag ju inte maktgalen.” 

”Det är mera att som chef så får man ett mandat, man har ansvar för 

någonting. Men det är klart att som chef så har man alltid makt på något 

vis ändå.” 

”Man har makt att påverka lönsamheten för företaget men det är ett stort 

ansvar.”  

Stimulansens betydelse för rollen 

Alla tre chefer hade liknande värderingar angående chefsrollens krav av innehåll. 

”Jag tycker att mitt jobb är jättemeningsfullt. Jag har en möjlighet att 

verkligen kunna påverka människor att utvecklas och må bra helt enkelt.” 
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”Men jag tror nog att även om jag hade ett annat jobb så skulle jag i 

perioder jobba mycket för jag tycker att det är intressant eller kanske är 

engagerad någonstans i grund och botten” 

”Jag tycker om att skapa visioner och målen, att blicka framåt, se helheter 

och uppmuntra personer och få andra personer att växa.” 

”Jag tycker att det är kul att jobba med övergripande bitar. Att kunna vara 

med och påverka att nå målen.” 

”det är väl problemlösningen som är det intressanta” 

Metod och resultatdiskussion 

Detta avsnitt tolkar och reflekterar studiens metod. 

Valet att intervjua tre chefer utifrån deras chefsnivå grundades utifrån vårat syfte. Att 

endast tre chefer valdes för studien anser vi dock var tillräckligt med hänsyn till studiens 

induktiva arbetssätt och på grund av den begränsade tiden. Vi har haft förmånen att gå 

ned i djupet och analysera materialet noggrant, vilket var väldigt tidskrävande. Backman 

(2008) menade att denna forskningsansats är tidskrävande och fodrar viss erfarenhet, 

vilket vi ger medhåll. I efterhand anser vi dock att det hade varit intressant att intervjua 

fler intervjupersoner på grund av mer kunskapsinhämtning, vilket vi tror givit en högre 

mättnadsgrad i analys- och resultatdelen. Trots detta anser vi att de undersökta 

nyckelaktörerna var för oss tillräckliga då materialet annars blivit alltför stort och 

svårbearbetat, vilket förmodligen hade hindrat den analytiska granskningen. 

Vidare hade det varit väldigt spännande att använda den kvalitativa metoden, deltagande 

observation, vilket skulle ha gett oss möjlighet att undersöka deras verkliga livssituation 

kopplat till hur deras hälsa gav uttryck. Det finns en risk med att intervjupersonerna har 

svarat på ett visst sätt för att ge ett gott intryck av sin hälsa och inte vilja delge sin 

ohälsa. Vi medvetna om att de svar som givits av intervjupersonerna kan vara svar som 

styrs av ren ovilja att vilja lämna ut sig på grund av ämnets känsliga karaktär eller att de 

lämnat önskvärda svar utifrån organisationens förväntningar på dem som chefer. Enligt 

Bryman (2002) föreligger en risk att intervjupersonerna givit de svar de förväntat sig att 

vi ville ha, vilket kallas för en intervjuareeffekt. 
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Dock anser vi, trots föreliggande riskmoment, att intervjupersonerna bjöd på sig själva 

med en öppenhet, ärlighet och en villighet att delge sina tankar kring sin egen hälsa. 

Deras engagemang för studiens syfte, att det var någon som tänkte på dem, tror vi hade 

stor betydelse för detta fenomen. En möjlig analys kan vara att vi berörde deras värld 

med omtanke, vilket skapade ett förtroende mellan oss. Vi tror även att den teoretiska 

världen som vi representerade hade betydelse. Vi utgjorde inget hot mot deras livsvärld 

vilket resulterade att ingen prestige befann sig hos var och en. Bryman (2002) skriver att 

det är viktigt att det finns ett förtroende mellan intervjuaren och intervjupersonen för att 

lyckas med resultatet i intervjun. 

Vi anser att urvalet av intervjupersoner uppfyllde representativitet för studiens syfte. De 

representerade tre chefsnivåer. Trots detta menar vi att det hade varit intressant att få 

möjlighet att påverka urvalet genom att kunna använda sig av ett slumpmässigt urval. 

Detta på grund av att säkra risken med att företaget ”valt” de rätta personerna som de 

ansåg vara representativa för företaget. 

En del forskare menar att kvalitativa studier behöver andra bedömningskriterier/former 

än kvantitativa studier. De menar att validitets- och reliabilitetsbegreppen inte är 

applicerbara på kvalitativa studier eftersom dessa begrepp mest fokuserar på mätning. 

De vill använda sig av alternativa kriterier som på något sätt motsvarar reliabilitets- och 

validitetsbegreppen.  

Angående bedömningskriterier för denna kvalitativa studie gällande hur väl den är 

genomförd och tolkad, så valde vi att använda oss av Guba och Lincoln`s 

kvalitetsbegrepp vad gäller synen på trovärdighet och äkthet.  

Dessa begrepp är framtagna med hänsyn till att kvalitativ forskning inte har en absolut 

sanning som mål (Bryman 2002). 

Trovärdighet: Begreppet trovärdighet är uppdelad i fyra aspekter; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2002). 

Tillförlitlighet: vilket motsvarar den interna validiteten. Detta innebär att 

beskrivningarna av chefernas sociala verklighet blir tydlig och att denna har uppfattats 

rätt. För att få ett tillförlitligt resultat säkerställs att studien har följt de etablerade regler 

och att cheferna fått ta del av sammanställningen av empiriska materialet innan det 

publiceras, en så kallad respondentvalidering. Genom riskmedvetenheten att 
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feltolkningar av det insamlade materialet kunde ske, har bandinspelningen lyssnats 

igenom och transkriberingen av intervjun lästs flera gånger av var och en. Därefter har vi 

ifrågasatt var och ens tolkningar av insamlade data. Dessutom har samtliga chefer fått 

möjlighet att ta del av deras citat i syfte att verifiera att vi uppfattat deras verklighet på 

ett korrekt sätt (Bryman 2002). 

Överförbarhet: motsvarar den externa validiteten. Vid en kvalitativ studie ska en 

noggrann och detaljerad beskrivning kunna tillhandahållas. Då vi valt att intervjua tre 

chefer ligger kunskapsbidraget primärt i den information som kommer fram just om 

dessa tre chefer. Detta innebär att dessa resultat är unika för dessa tre men om samma 

förutsättningar skulle kunna förekommas skulle det kunnas förekomma. Resultatets 

bedömer vi inte kunnas överföra till någon annan situation eller miljö. Vikten i denna 

studie anser vi istället ligger på förståelsen för de enskilda individernas upplevelse av 

egen hälsa. 

Pålitlighet: motsvarar reliabiliteten inom kvantitativ forskning. Genom att vi beskrivit 

alla delar i forskningsprocessen på ett noggrant och fullständigt sätt anser vi att studiens 

mått av pålitlighet uppfyllts. Studiens arbetsgång har granskats av vår handledare och av 

vänner inom den akademiska världen. Dessa personer har bedömt studiens kvalité och 

huruvida de slutsatser vi kommit fram till är välgrundade. Enligt Bryman (2002) kan 

medarbetare användas som granskare för att bedöma undersökningens kvalitet och även 

bedöma om slutsatserna är välgrundade. Vi anser att pålitlighetsaspekten har uppfyllts då 

vi haft flera granskare vid olika tillfällen. 

Styrka och konfirmera: motsvarar objektiviteten. Detta innebär att säkerställa att 

forskaren har verkat i god tro (Bryman 2002). Vi är medvetna om att det förelåg en 

förförståelse hos oss båda innan denna studie genomfördes. De kunskaperna har vi fått 

genom Rehabiliteringsprogrammet och ledarskapskurserna.  Däremot hade ingen av oss 

erfarenhet från den verkliga chefsvärlden, varpå inga tidigare kunskaper bildats. Därav 

menar vi att objektiviteten infriades, men vi vill inte utelämna risken för subjektivitet i 

vår analys. Vi har dock försökt bibehålla kontroll över våra egna värderingar så att de 

inte skulle påverka studien på något sätt. 

Äkthet: Det är fem kriterier även för äkthet, dessa kriterier är: Rättvis bild, Ontologisk 

autenticitet, Pedagogisk autenticitet, Katalytisk autenticitet och Taktisk autenticitet. 



 

30 

 

Äkthet eller autencitet belyser även om studien har givit en rättvis bild av 

intervjupersonernas olika uppfattningar åsikter och beskrivningar (Bryman 2002) 

Rättvis bild: Vi anser att vi givit en rättvis bild av chefernas upplevelse. Detta genom att 

vi lyssnat på varje chefs bandinspelning, samt att vi transkriberat intervjuerna i sin 

helhet. Studien återspeglar deras upplevelse av egen hälsa genom att vi givit en rättvis 

bild av de uppfattningar och åsikter som givits av de tre cheferna.  

Ontologisk autenticitet: Om studien har hjälpt de tre cheferna att få en bättre förståelse 

av den verkliga miljö som de lever i är inget vi kan bekräfta, men vår förhoppning är att 

vardera chef tar del av denna studie efter publiceringen för att få insikt om deras egna 

hälsoläge. 

Pedagogisk autenticitet: Vi kan inte heller uttala oss i denna kategori eftersom syftet 

med den pedagogiska autenticiteten är huruvida cheferna har fått en bättre bild av hur 

andra chefer i miljön upplever saker och ting (Bryman 2002). Vår förhoppning är även 

här att cheferna tar del av denna studie efter publicering. 

Katalytisk autenticitet: Vi anser att studiens resultat skulle kunna förändra chefernas syn 

på egen hälsa. Genom att medvetandegöra och lyfta upp ouppmärksammade 

livsbeteenden i deras verklighet tror vi att cheferna skulle påverkas av denna studie. 

Taktisk autenticitet: Syftet med denna studie var att fånga chefernas egen upplevelse av 

hälsa utifrån deras egen chefsbefattning. Om denna studie bidragit med att ge bättre 

möjligheter och åtgärder kring egen hälsa vill vi vara osagt. Reflektioner är subjektiva 

och allt ligger i betraktarens ögon. 

Diskussion  

 

För att återknyta till syftet med rapporten, är det att få ökad förståelse av chefsnivåns 

betydelse för egen upplevd hälsa med följande frågeställning: hur upplever de tre 

cheferna sin egen hälsa från deras egen chefsnivå? Genom tre kvalitativa intervjuer har 

studien med dess frågeställning som utgångspunkt blivit belyst och därmed har studiens 

syfte uppfyllts. 

I litteraturen kan man läsa att en av de viktigaste faktorerna för att reducera ohälsa är att 

ha kontroll över sin arbetssituation.  Karasek och Theorell (1990) tar i sin krav-kontroll-
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stödmodell upp förhållandet mellan upplevd kontroll och upplevda krav. De menar i den 

modellen att förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i sin arbetssituation 

är avgörande för om arbetet leder till negativ eller positiv stress. Vidare menar de att en 

hög nivå av yttre krav i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, egenkontroll, 

skapar ett tillstånd av negativ spänning, som på sikt kan leda till psykisk och fysisk 

ohälsa. Mot denna referens lyfter vi det som vi anser är huvudfyndet i vår studie. Vi 

påvisar att oavsett vilken chefsnivå man befinner sig på, krävs det en hög arbetsinsats för 

att kunna leva upp till ansvarstagandet i chefskapet. IP menar att chefsrollen innebär ett 

åtagande gentemot organisationens krav och att deras position kräver mer arbetstid 

utöver en normal arbetsvecka.  

 

Trots den höga arbetsbelastningen menar cheferna vidare att belastningen inte 

nödvändigtvis leder till ohälsa. Chefernas argumentation menar vi kan kopplas till deras 

önskan av att vilja vara mer effektiv än andra i sin arbetsroll. En tänkbar anledning till 

chefernas uttalande skulle kunna leda mot nya karriärer. Vi menar att McClellands 

(1979) motivationsteori kan kopplas mot cheferna argumentation. McClelland menar att 

varje individ har behov av; prestationer – en önskan om att göra något bättre eller mer 

effektivt än andra till exempel att lösa problem eller klara av svåra uppgifter.  Vi tror 

däremot tvärtom än vad cheferna tror angående deras reflektion gentemot 

arbetsbelastning och ohälsa. Att arbeta såsom de tre valde att göra kan aldrig vara 

hållbart i längden enligt oss. Detta finner vi stöd i krav-kontroll-stödmodellen. Detta 

bekräftades även av en av cheferna. Efter egen reflektion kring sin arbetsbörda valdes 

strategin att hålla ut ett tag för att sedan gå vidare till någon mer kontrollerad vardag. Vi 

anser även studien visar på att cheferna, oavsett nivå, tänjer på sina gränser för att kunna 

hinna med alla sina åtaganden. Att arbetsstrategin blev en oreflekterad handling hos dem 

tror vi beror på att de arbetar på utan att reflektera över sin egen hälsa. Något vi tyckte 

var intressant var att de la in komponenter såsom att få andra människor att växa och att 

avsikten inte var att underlätta sin egen arbetsbörda. Detta menar vi är en strategi som är 

hållbar för att kunna upprätthålla en god hälsa utifrån deras arbetsbelastning. En annan 

reflektion som vi gör över denna brist på reflektion angående deras arbetsbörda, utgår 

från hur man identifierar sig med det man gör. Kan det vara så att cheferna identifierar 

sig in i sin chefsposition så att man inte reflekterar över sin arbetsbelastning? Billing 

(2006) menar att identiteten är något vi konstruerar.  Den skapas inte i ett tomrum, utan i 

interaktion med andra och är en process som ständigt pågår. Vidare menar Billing att 
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omgivningen bidrar till att påverka och ”skapa” chefen, vilket sätter prägel på chefens 

självuppfattning. Vi menar att de ställda förväntningar som organisationen har på 

chefsrollen påverkar cheferna och de skyddar sig själva genom att förbereda sig utanför 

arbetstiden. Detta, menar vi, gör att de får bättre förutsättningar att hantera de krav som 

ställs. Därmed minskar de sin osäkerhet och kan förbereda sig inför nya situationer på ett 

bättre sätt.  

 

I vår studie framkommer det att en av cheferna var tacksam över genomförandet av ett 

personlighetstest. Chefens behov av självkännedom bekräftade ett behov som vi anser är 

viktigt för att kunna koppla sin egen identitet gentemot chefsrollen. Att inte veta hur man 

själv fungerar som människa gör det svårt att förstå hur andra människor fungerar, menar 

vi. Detta kan göra att chefsuppgifterna upplevs som en belastning, vilket skulle kunna 

leda till ohälsa. Vi anser att empowerment bidrar till att utveckla chefers förmåga att ta 

kontroll över sitt eget hälsotillstånd. Enligt Millet (2008) används empowerment till att 

höja kompetensen och medvetandet och få kontroll över sig själv. Begreppet kan 

beskrivas som en process och kan ses som ett mål som innehåller centrala komponenter 

såsom makt, kontroll, kapacitet och självtillit. Deras liknande värderingar angående 

chefrollens åtagande vad gäller delegering, makt och ansvar, väckte vårt intresse. Att 

dessa tre chefer har en samsyn om dessa begrepp gör att vi ställer oss frågan om denna 

inställning är kopplad till organisationens ledarskapsutbildningar eller om de ger ett svar 

som de förväntar sig att vi vill ha. Något vi även tyckte var intressant var vår fråga om 

stödets betydelse för egen hälsa. Bovivie (2004) menar att ledare behöver stöd från 

övriga ledare för att utveckla sin ledarroll och sin yrkesskicklighet. Han menar även att 

man bör satsa på ledarskapsutbildningar som ser till det individuella kapitalet. 

Chefernas sätt att söka stöd och öka sin trygghet i sin roll skiljer sig åt mellan nivåerna. 

Om det har att göra med var man positionerar sig inom organisationen vill vi vara osagt, 

men vi tror att högre arbetsbelastning för den enskilde chefen medför en ”stress” som 

hindrar att man ber om hjälp. Vi menar att cheferna vill klara av sin chefsroll på egen 

hand, vilket gör att en tänkbar prestige skulle kunna infinna sig. Vi tror därför att den 

normativa hjältebilden föreligger. Man inte vill vara sämre än någon annan chef. Trots 

denna infallsvinkel utesluter vi inte att det handla om chefsnivåerna, vilket gör att 

cheferna väljer olika sätt att söka stöd. Menckel & Österblom (2004) menar att 

samtalspartners eller mentorer är värdefulla verktyg för att öka tryggheten i ledarskapet.  
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Att chefer på olika nivåer innehar olika uppgifter och funktioner var något som vi var 

insatta i efter våra gemensamma ledarskapsutbildningar. Trots vår teoretiska kännedom 

inom ämnet, överraskades vi av att resultatet bekräftade vår förförståelse; att en viss 

chefsnivå var mer utsatt än de andra. Vi menar att ambivalens förelåg hos en av cheferna 

i och med pressen från två olika håll: från ledningen när det gäller att infria 

kompetenskravet som ställs i chefsrollen och gentemot sig själv som individ och 

medmänniska. Enligt Nilsson & Gustafsson (2006) tenderar ledarskapsforskningen att 

bortse från att chefskap handlar om både ett formellt och informellt ledarskap. Chefskap 

innebär att sätta igång och att du har befogenheter av administrativt slag att driva 

verksamheten. Ledarskapet i sin tur innebär att vägleda, det vill säga en roll man får 

genom medarbetarnas acceptans. Vi menar att för att kunna lyckas leva upp till de 

förväntningar som ställs på dagens chefer och dessutom förebygga ohälsa, krävs att rätt 

förutsättningar ges att kombinera chefs- och ledarroll. 

En reflektion som vi avslutningsvis vill dela med oss av när det gäller chefernas hälsa 

utifrån chefsnivån, är begreppet meningsfullhet i KASAM av Antonovsky (2005). De tre 

cheferna förmedlar en gemensam upplevelse av meningsfullhet i sin yrkesroll. Vi menar 

att känslan av stimulans infinner sig på grund av de utmaningar som ställs på chefsrollen. 

Av den anledningen så tror vi att cheferna tycker att det värt att investera sin energi i 

Framtida forskning 

Utgångspunkten som förelåg denna studie var att det saknas kunskap om chefers hälsa 

utifrån deras egen chefsnivå. För att öka kunskapen inom området så anser vi att 

näringslivet och forskningsvärlden behöver utveckla sina teoretiska områden kontra den 

praktiska verkligheten. Hälsa är ett område som innefattar en subjektiv upplevelse av hur 

man mår. Chefernas tankar, erfarenheter och beskrivningar påtalar betydelsen av att 

problematisera chefsnivåns betydelse av egen upplevd hälsa. Nya infallsvinklar och 

frågor behöver ställas angående chefers hälsa gentemot deras arbetsbelastning.  

systembrister inom organisationen, trots att cheferna ansågs sig ha stöd genom de 

ledarskapsutbildningar som samtliga erbjöds. Vi menar att stödstrategier, såsom 

mentorer, inte utvecklats mellan  
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Bilaga1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder 

Kön 

Hur länge har du jobbat som chef?  

Hur kommer det sig att du valde att arbeta som chef? 

Vad har du för utbildning för ditt nuvarande arbete?  

Hur skulle du vilja beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

1. Hur många anställda är du ansvarig över? Är det ett ”lagom” antal för att kunna vara 

en bra chef och ledare? Om så, varför tycker du det? Om inte, hur många är ”lagom”? 

 

2. Hur skulle du vilja beskriva ett bra respektive dåligt chefskap? 

 

- Vilka är dina styrkor respektive svagheter i din ledarroll? 

- Hur ser du på förändringsmöjligheter vad gäller dina svagheter? 

 

3. Hur skulle du beskriva dina utvecklingsmöjligheter när det gäller att utveckla dig i din 

chefsroll? Vilka begränsningar upplever du att du har i din chefsroll? 

 

- På vilka sätt är ledningsgruppen ett stöd eller en belastning? Beskriv både positiva och negativa 

delar . 

 

4. Hur skulle du vilja beskriva/förklara dessa begrepp i förhållande till din chefsroll. makt, 

delegering, befogenheter, ansvar, meningsfullhet.  
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5. Vem eller vilka är de viktigaste personerna för dig som stöd i ditt chefskap?  

Varför är just den/dessa stödjande? Vad kännetecknar dem? 

 

- På vilket sätt får du stöd utifrån den psykiska, fysiska och sociala hälsan  

- Vem vänder du dig till när du inte mår bra? Upplever du prestige att inte utlämna dig inför 

företaget? Om så, varför?  

- Vilken slags hjälp eller stöd är svårast att be om? 

- Beskriv en situation eller ge exempel på när du mår bra på ditt jobb 

- Beskriv en situation eller ge exempel på när du mår dåligt på ditt jobb 

 

6.  Beskriv en typisk arbetsdag för dig?  

 

- Hur många timmar i veckan arbetar du? 

- Händer det att du drar in lunchrasten för att du har för mycket att göra? 

 - Arbetar du ofta övertid? Tar du med jobb hem? 

- Upplever du att du kan koppla bort arbetet efter dagens slut?  

- Hur hanterar du din stress? 

 

7. Hur tror du att Krav och Kontroll in din yrkesroll påverkar din hälsa?  

 

- Beskriv varifrån kraven kommer och hur du kan uppnå kontroll i din profession? 

- Upplever du att det är balans mellan krav och kontroll i din tjänst? Om inte, hur tar det sig 

uttryck? 

- upplever du att kompetenskraven överstiger de egna resurserna? 
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8. På vilket vis påverkas din hälsa av missnöje, klagomål, konflikter av medarbetare? Om 

inte, på vilket vis hanterar du det? 

 

- Vad gör du då?  

- Hur avsätter du tid till det? 

- Sömnsvårigheter? 

 

9. Beskriv vad som är mest belastande i ditt arbete?  Vad är minst belastande i ditt arbete? 

 

- Beskriv dina tankar om vad som skulle kunna minska din belastning 

 

10. Finns det något mer du skulle vilja säga eller lägga till? 
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Introduktion  

Ledarskaps- och chefsroller fascinerar och intresserar väldigt många människor. Mycket 

av den litteratur som vi har läst under vår utbildning och den forskning som bedrivits 

diskuterar chefernas betydelse för en hälsosam organisation med fokus på 

kostnadseffektivitet och produktivitet. Vad vi kan se finns det betydligt mindre forskning 

om chefernas hälsa och om chefsnivåns betydelse ur ett hälsoperspektiv. Vårt huvudmål 

med projektet är att gå in i de olika chefsnivåerna och finna förståelse för hur chefsnivån 

påverkar deras egen hälsa. Skiljer det sig i hälsa mellan chefsnivåerna? Klarar man bättre 

av sin egen hälsa ju högre upp i organisationen man befinner sig eller kan det vara så att 

cheferna på golvet är de som upplever sig ha god hälsa. Vi har gjort litteratursökningar 

för att finna vad som har gjorts inom ämnet, och det har visat sig att kunskap saknas kring 

chefsnivåer och hälsa. Mot bakgrund av detta så ställer vi oss därför frågan; hur upplever 

chefer på olika nivåer sin egen hälsa?  

 

Problemformulering   

Inom arbetslivet talas det mycket om kvalitet och lönsamhet men också om hur man ska 

komma tillrätta med den ökade ohälsan inom arbetslivet. Vi anser att dagens 

organisationer lever i ett pressat klimat, vilket innebär att cheferna inom de olika 

nivåerna har ett tyngre ansvar att leverera en kostnadseffektiv och hälsosam 

organisation. Vilket borde påverka hälsan på olika vis i de olika nivåerna. 

Vi ställer oss därför frågan, hur upplever cheferna på de olika nivåerna sin egen hälsa? 

 

Syfte  

Vårt syfte med denna studie är att få ökad förståelse för chefsnivåns betydelse för egen 

upplevd hälsa. 
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Genomförande 

Intervjuerna kommer att genomföras på den plats personerna önskar. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band, därefter kommer de att ordagrant skrivas ut på dator. 

Skriftlig information kommer att ges till de intervjuade om studiens syfte. Cheferna som 

kommer att ingå i intervjuerna får både skriftlig och muntlig information om deltagande.  

 

Etiska aspekter 

Intervjuer och citat redovisas på ett sådant sätt att identiteten på deltagarna inte kan 

spåras. 

Organisationens namn kommer inte att nämnas i arbetet. Gällande sekretess och 

forsknings-regler kommer att följas och resultatet beskrivs så att enskilda personer inte 

kan identifieras. Samtliga intervjupersoner kommer att informeras om studiens syfte och 

ge sitt samtycke. IP kommer att informeras om att de kan när som helst, utan motivering 

avbryta sitt deltagande. De kommer även att informeras om att de kan läsa deras egna 

citat innan publiceringen, om de är intresserade. Detta för att förebygga eventuella 

missförstånd. 
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Bilaga 3 

Hej     

Du är en av tre chefer som har möjlighet att delta i en intressant studie och bidra med 

ökad kunskap kring chefers hälsa.  

Vi som avser att göra undersökningen heter Linda Larsson och Denita Hammar. Vi är 

två studenter från Rehabiliteringsvetenskapsprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall.  

Vi avser att göra en hälsostudie om chefer. Vi har riktat in oss på chefsnivåer och ställer 

oss frågan ”hur upplever cheferna på de olika nivåerna sin egen hälsa”?  

Studien avser en C-uppsats inom ämnet hälsa och kommer att läggas fram som en 

akademisk uppsats vid Mittuniversitetet. Intervjuerna kommer att spelas in på en 

bandspelare och beräknas ta cirka 60-90 minuter. Plats och tidpunkt för intervjun sker 

efter överenskommelse. Ditt deltagande är frivilligt och du har möjlighet att när som 

helst avbryta din medverkan, utan särskild förklaring till oss. Din trygghet och integritet 

säkras via studiens konfidentialitet. Ditt namn och arbetsplatsens namn kommer inte att 

nämnas i studien. Dina citat kommer att redovisas på ett sådant sätt att din identitet inte 

kan spåras.  

Efter att studien skrivits arkiveras all data enligt gällande rekommendation av 

forskningsetiska kommittén.  

Du kommer att erbjudas att ta del av och godkänna dina citat innan studien läggs fram 

för examination den 3 juni 2010. 

Känns detta intressant för dig att ställa upp på, så ber vi dig fylla i samtyckesformuläret 

som finns på nästa sida.  

Denna uppsats kommer sedan att finnas tillgänglig vid Mittuniversitetets bibliotek.  
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Vid eventuella frågor kontakta oss gärna.  

Linda Larsson: xxx-xxx xx xx 

Denita Hammar: xxx-xxx xx xx 

Handledare Berndt Skoglund: xxx-xx xx xx 
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Formulär 

Samtycke                                    

Bilaga 4 

 

 

Projektets titel:  

 

Chefsnivåns betydelse för egen upplevd 
hälsa 

Datum:  

 

2009-04-01 

 

Studieansvariga:  

 

Linda Larsson 

 

Denita Hammar  

 

Handledare: 

Berndt Skoglund 

 

 

Studerar vid Mittuniversitetet, 
Sundsvall, Tfn  

 

Utbildning:  

Rehabiliteringsvetenskapliga 

programmet 

 

Nivå:  

Termin 6 C- Uppsats 

  

 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig 

 

 information. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag 

 

 när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
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Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

 

 

Datum: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Deltagarens underskrift: ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


