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Förord 

Olika studieuppgifter samt diskussioner med klasskamrater och lärare på 
hälsovägledarprogrammet har gjort oss nyfikna på hälsopromotiva insatser inom psykisk 
hälsa för män. Vi upplever att det har blivit allt mer vanligt med forskning kring kvinnor 
tillsammans med insatser för den psykiska hälsan, samtidigt som vi i vår egen omgivning ser 
att även männen är i behov av dessa insatser. Då vi till vår C-uppsats har behövt avgränsa 
målgruppen valde vi att fokusera på området stress och män. Då stress ökar väldigt mycket 
just nu i vårt samhälle och ofta är en utlösande faktor till psykisk ohälsa kändes det som ett 
relevant och väldigt intressant område att undersöka och som vi båda brinner för. I olika 
studier har vi läst att män generellt hanterar stress och psykisk ohälsa på ett mindre effektivt 
sätt än kvinnor. Därför vill vi med denna studie lyfta fram denna målgrupp genom att visa 
vilka strategier de använder sig av mot stress som faktiskt fungerar.  

Vi vill passa på att tacka de som på olika sätt bidragit till vår studie. Ett speciellt tack till våra 
informanter som med sina reflektioner, kloka resonemang och ett öppet sinne delat med sig av 
sina erfarenheter. Även tack till Anneli och Kim som hjälpte oss med kontakten till 
informanterna. Tack också till Anna-Karin Lindqvist som varit en ovärderlig hjälp som 
handledare och såklart även tack till A-K´s bästa brudar för opponering och stöttning under 
skrivandets gång.  

 

Ebba och Anna 
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Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva vilka copingstrategier män med hög arbetsbelastning 
använder sig av för att hantera stress. Kvalitativ metod användes för att besvara syftet. 
Datainsamlingen bestod av individuella intervjuer med fem informanter vilka arbetar som 
enhetschefer i en kommun i mellersta Sverige. Den insamlade datan analyserades med latent 
innehållsanalys och presenteras utifrån huvudtemat “Kunskap om mig själv stödjer mig i 
arbetslivets med- och motgångar” och fyra subteman: (1) Glädje är drivkraften, (2) Att se ett 
större sammanhang, (3) Styrkan kommer inifrån samt (4) Jag har en plan. Resultatet visade 
att informanterna använde sig av aktiva copingstrategier och hade en hög medvetenhet om sig 
själv och egenmakt, vilket gjorde att de hade kännedom om vilka copingstrategier som 
passade dem. Informanterna hade flertalet individuella strategier som de tog sig an för att 
hantera stress, varav vissa skedde på arbetsplatsen medan andra handlade om 
grundinställningen beträffande stress och sin egen person.  

Nyckelord: Hälsopromotion, hälsovägledning, coping, stress, manliga chefer, friskfaktorer, 
medvetenhet. 

The aim of this study was to describe which coping strategies men with a high workload use 
to manage stress. Qualitative method was used to answer the purpose. The data collection 
consisted of individual interviews with five informants who work as unit managers in a 
municipality in central Sweden. The collected data was analyzed by latent content analysis 
and presented on the basis of the main theme "Knowledge of myself supports me in working 
life fights and adversities" and four subthemes: (1) Enjoyment is the driving force, (2) Seeing 
a larger context, (3) The strength comes from within and (4) I have a plan.The result showed 
that the informants used active coping strategies and had a high awareness of themselves and 
self-empowerment, making them aware of the coping strategies that suited them. The 
informants had several individual strategies that they took to deal with stress, some occurred 
at the workplace, while others were about the basic setting regarding stress and their own 
person.  
 
Keywords: Health promotion, health guidance, coping, stress, male managers, health factors, 
awareness. 
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Introduktion 

World Health Organization [WHO] definierade 1948 hälsa som ett jämviktstillstånd av 
psykiskt, socialt, fysiskt och emotionellt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom 
och handikapp. 1986 presenterade WHO via Ottawa Charter en definition som visar på hur 
man arbetar med hälsa genom att se det fungerande och friska snarare än att behandla det 
sjuka, så kallat hälsopromotion. Inom hälsopromotion ses hälsa som en resurs och inte en 
målsättning för att kunna leva (ibid.). Enligt Antonovsky (1996) bygger hälsopromotion på 
kunskap om vad som gör att människor förblir friska, även kallat salutogenes. 
Hälsopromotion har utvecklats till en egen inriktning, avskilt från hälsoarbete som arbetar 
med ett förebyggande och botande synsätt, med hjälp av idén om salutogenes (WHO, 1986). 
Med hälsopromotivt arbete är det speciellt viktigt att identifiera vad det är som gör att 
individer lyckas hålla sig friska trots att de utsätts för riskfaktorer, alltså vilka frisk- och 
skyddsfaktorer finns i individens omgivning och hur kan de användas (ibid.). Ett annat viktigt 
mål med hälsopromotion är att underlätta för människor att göra hälsosamma val, vilket kan 
vara svårt om individer inte upplever kontroll över den egna miljön (Koelen & Lindström, 
2005). För att hjälpa människor med detta är olika teorier viktiga i hälsopromotivt arbete, 
speciellt viktig är empowerment som handlar om att ge hjälp till självhjälp. Empowerment är 
viktig då det väcker en medvetenhet och egenmakt hos individer genom att individen själv får 
verktygen till att genomföra en förändring (ibid.).  

Krav-, kontroll- och stödmodellen handlar om sambanden mellan yttre psykiska krav och 
vilka möjligheter till stöd och eget-bestämmande som människor får i den miljö de befinner 
sig i (Theorell, 2012). Krav- kontroll modellen definierar stress på arbetsplatsen som en 
kombination av för höga psykologiska arbetskrav och för lågt inflytande över 
arbetssituationen (Chungkham, Ingre, Karasek, Westerlund & Theorell, 2013). Senare har 
också stöd på arbetsplatsen lagts till i modellen som en faktor som kan skydda mot stress även 
när kraven är för höga och inflytandet för lågt (ibid.). Enligt Westerlund et al. (2010) är 
sjukdomsfrånvaro på arbetet starkt sammankopplat med höga krav och låg kontroll över sina 
arbetsuppgifter. Samtidigt kan man mycket väl ha god hälsa även om man utsätts för höga 
krav, om socialt stöd och kontroll finns representerat (ibid.). Enligt krav, kontroll och 
stödmodellen är arbetssituationen mest gynnsam för både företag och individ när höga krav 
ställs på de anställda, samtidigt som de upplever att de har kontroll över sitt arbete (Theorell, 
2012). De anställda stimuleras då till utveckling och blir mer aktiva i sina arbetsuppgifter. Bra 
stöd på arbetet medför att man som anställd kan få både praktisk och emotionell hjälp av 
ledning och kollegor och detta har visat sig minska risken för sjukdom (ibid.). 

22 procent av Sveriges befolkning hade under 2015–2016 någon form av besvär till följd av 
arbetet som gjorde att det blev svårt att arbeta eller utföra det dagliga hemarbetet 
(Arbetsmiljöverket, 2016). De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär för både 
kvinnor och män är stress och andra psykiska påfrestningar vilket är ett stort 
folkhälsoproblem (ibid.). I samma rapport från Arbetsmiljöverket (2016) kan man också läsa 
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att stress och psykiska påfrestningar är den problematik som hela tiden ökar till skillnad från 
den fysiska belastningen i arbetet.  

Stress är en reaktion som människor skyddar sig med vid allvarliga hot och faror och är 
samma reaktion nu som för flera tusen år sedan, dock så har anledningarna till reaktionen 
förändras med tiden (Eschleman, Alarcon, Lyons, Stokes & Schneider, 2012). Det som händer 
i vår kropp vid behov av prestation är att kroppens stress- och prestationsrespons aktiveras 
genom två system som kallas för HPA - och SAM-axlarna (Lundberg, 2005). Genom 
frisättning av hormoner som kortisol, adrenalin och noradrenalin arbetar dessa system för att 
mobilisera energi i vår kropp. Detta för att vi ska ha energi att kunna fly eller slåss vid behov, 
denna reaktion sker även om hotet idag skulle vara tidsbrist på arbetet eller ett möte med en 
björn i skogen. Stressen gör oss mer alerta, effektiva och målinriktade, vilket kan leda till att 
vi presterar bättre och klarar av utmaningar vi ställs inför (ibid.). Långvarig stress med för lite 
återhämtning kan däremot försämra vårt immunförsvar och leda till utmattning och sjukdomar 
såsom depression, cancer, hjärtsjukdomar och diabetes (Enns et al, 2016). Stress påverkar 
andra funktioner i vår kropp som exempelvis minnet, även kortvariga intensiva perioder med 
stress påverkar minnesfunktionen negativt (Öhman, Nordin, Bergdahl, Birgander & Neely, 
2007). För att undvika de negativa konsekvenserna av stress behövs återhämtning, det är den 
process som omvänder de negativa konsekvenserna av arbetets krav till en individs grundnivå 
för stress och är en viktig faktor för livskvaliteten (Binnewies, Sonnentag & Mojza, 2010).  

I en studie av Skakon, Kristensen, Christensen, Lund och Labriola (2011) visade det sig att 
chefer upplevde högre krav, högre grad av konflikter och lägre grad av socialt stöd än andra 
anställda på arbetsplatsen. Även Nyberg, Leineweber och Magnusson Hanson (2015) 
beskriver hur manliga chefer ofta upplever brist på stöd och konflikter med överordnade. 
Trots detta visade studien att cheferna upplevde sig vara mindre stressade. Denna skillnad 
förklaras med att cheferna hade högre värden i psykosociala arbetsmiljöfaktorer som trivsel, 
upplevd styrning från ledare, inflytande, frihet i arbetet, möjligheter till utveckling och 
betydelsen av arbetet (Skakon, Kristensen, Christensen, Lund & Labriola, 2011). Enligt 
Arbetsmiljöverket (2016) är manliga chefer en av de arbetskategorier som rapporterar in 
bland de lägre siffrorna när det gäller besvär till följd av arbetet. En chefsposition innebär ofta 
en hög arbetsmängd men också en hög känsla av kontroll vilket kan förklara varför många 
chefer inte upplever allt för höga stressnivåer (Lornudd, Bergman, Sandahl & Von Thiele 
Schwarz, 2016). Att vara chef är dock relaterat till att ha en stor mängd ansvar, att behöva ta 
impopulära beslut och tidigare studier som undersökt chefers hälsa säger att de ofta upplever 
en stor mängd stress (Skakon, Kristensen, Christensen, Lund & Labriola, 2011). Vidare visar 
Ly, Asplund och Andersson (2014) på att förmågan att hantera stress är avgörande för hur man 
klarar av sitt ledarskap som chef.  

Vilken förmåga en individ har för att hantera påfrestningar och krav kallas coping (Lazarus & 
Folkman, 1984). Coping representerar kognitiva och beteendemässiga insatser för att hantera 
stressiga situationer och har visat sig vara en viktig komponent för vår livskvalitet (Gattino, 
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Rollero & Piccoli, 2015). Lazarus och Folkman (1984) menar att tolkningen av stressen är 
mer betydelsefull än själva händelsen och att denna tolkning tillsammans med tilliten till att 
hantera situationen är avgörande för hur vi reagerar i stressiga situationer. Ordet coping 
används för att förklara varför inte alla som utsätts för stress blir sjuka och en viktig del av 
coping handlar om vilka möjligheter till åtgärder av uppkomna problem som individen själv 
ser (Lazarus & Folkman, 1984). Det finns två aspekter av coping: problemfokuserad coping 
och emotionsfokuserad (Lazarus, 1993). Problemfokuserad handlar om att undanröja hotet 
och emotionsfokuserad om att individen förändrar sitt förhållningssätt på grund av den 
hotfulla situationen (ibid.). Problemfokuserad coping innebär ett mer aktivt sätt att bemästra 
problem och har också visat sig vara den strategi som positivt bidrar till livskvaliteten 
(Gattino, Rollero & Piccoli, 2015). Emotionsfokuserade copingstrategier är mer passiva och 
inverkar oftast negativt på vår livskvalitet, undantaget är situationer som inte går att 
kontrollera (ibid.). Lazarum och Folkman (1984) menar att varje individ har sina egna 
personliga copingstrategier och att det ofta är en kombination av problemfokuserad och 
emotionsfokuserad coping. I en början av en uppkommen situation tillämpar man ofta 
emotionsfokuserad coping medan den problemfokuserade copingen används mer aktivt när de 
emotionella reaktionerna mattas av (Lazarum & Folkman, 1984). Spendelow (2015) menar att 
om en copingstrategi är användbar eller inte beror på situationen.  

Tidigare forskning angående män och copingstrategier har till största delen fokuserat på 
svagheter i hanterandet av stress, att det exempelvis är vanligt att de använder undvikande och 
passiva copingstrategier som förnekelse, distraktioner och tar till alkohol snarare än att 
erkänna ett behov av hjälp (Sandmark, Sarvento-Håkansson, Franke & Akhavan, 2014). Även 
jämförelser med kvinnor har gjorts där kvinnor visat sig ha effektivare metoder för att hantera 
stress.I en studie av Mellor, Connaughton, McCabe och Tatangelo (2017) visade det sig att 
upplevda stressymptom hos män på grund av användandet av ineffektiva copingstrategier, 
förutspåddes ge funktionella begränsningar nästan 30 år senare. Omvänt har resultat visat att 
copingsstrategier som anpassats för män har associerats med bättre fysisk hälsa senare i livet. 
Därför har forskare visat på behovet av program för att hantera mäns copingstrategier (ibid.). 

Rationale 

I en tid där den psykiska ohälsan i form av bland annat stress hela tiden ökar är det viktigt att 
även närma sig detta område med en promotiv ansats. Då studier på män med fokus på vad de 
använder för framgångsrika strategier mot stress är få, bör detta undersökas och beskrivas 
ytterligare. Chefer är en arbetskategori som rapporterar in låga siffror av arbetsrelaterade 
besvär trots hög arbetsbelastning, därför är denna målgrupp relevant för att beskriva vilka 
copingstrategier de använder sig av. 
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva copingstrategier för stress hos män i chefspositioner med 
hög arbetsbelastning. 
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Metod 

Kvalitativ metod innebär en fördjupning i individers upplevelser av verkligheten i relation till 
deras tidigare erfarenheter och kunskaper (Backman, 2008). Eftersom denna studie syftar till 
att beskriva individers egna erfarenheter bedömde författarna den kvalitativa metoden som 
bäst lämpad. I intervjuer utforskas ofta erfarenheter och upplevelser av personliga och 
känsliga ämnen, vilket kan bidra till att ta fram faktorer som kan leda till en förbättrad 
förståelse och utveckla hälsoarbetet (Tong, Sainsbury & Craig, 2007). Den insamlingsmetod 
som använts är individuella intervjuer, med hjälp av en intervjuguide baserad på 
hälsopromotiva frågeställningar.  

Urval 

Studien genomfördes i en kommun i mellersta Sverige där fem män i åldrarna 39–51 år i  
chefspositioner intervjuades. Informanterna valdes genom ändamålsenligt urval och 
kontaktades av personalavdelningen på den aktuella kommunen, åtta manliga chefer 
tillfrågades och fem av dessa tackade ja till att vara med. Inklusionskriterier var att 
informanterna skulle vara män och chefer, som i och med sitt chefsansvar har en hög 
arbetsbelastning. Vilka som kontaktades utsågs av personalavdelningen. Efter att informanter 
visat intresse för studien nåddes de av författarna via mail. För att få en spridning bland 
informanterna var det en enhetschef per sektor inom kommunen som valdes ut. Samtliga 
informanter fick ta del av ett informationsbrev i samband med intervjun (bilaga 1) som 
innebar att de fick ta ställning till om de ville delta i studien eller inte.   

Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes med hjälp av individuella intervjuer där informanterna fick svara på 
frågor från en intervjuguide med hälsopromotiv ansats (bilaga 2). Intervjuguiden bestod av 
frågor kopplade till teman med rubrikerna: arbetssituation, stress, copingstrategier och 
hälsopromotion. Öppna frågor användes till stor del då målet var att inte styra informanternas 
svar i någon riktning.  Författarna genomförde intervjuerna på informanternas arbetsplats för 
att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum då 
kollegor som hör och andra oljud kan störa intervjun och påverka vilka svar man får (Olsson 
& Sörensen, 2011). Innan intervjuerna startades fick informanterna information om hur 
intervjun skulle gå till, vad syftet med intervjun var och frågan om de hade någon undran till 
författarna innan inspelningen började. Detta är avgörande hurvida intervjupersonen kommer 
ha tillit att dela med sig av känslor och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter 
avslutad intervju fick de även information om nästa steg i studien och de fick möjlighet att 
ställa frågor om det uppkommit några under intervjun. Detta för att inte lämna 
intervjupersonen med en tom och undrande känsla efter intervjun (Kvale & Brinkmann, 
2009). Avsikten var att skapa en avslappnad dialog mellan informant och författare och därför 
turades författarna om med att ställa frågorna från intervjuguiden.  
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Författarna strävade efter att vara öppna och lyhörda under intervjuerna då detta är en viktig 
del för att få en bra bild av det informanten vill förmedla (Olsson & Sörensen, 2011). 
Intervjuerna spelades in på två inspelningsanordningar av säkerhetsskäl. Tiden för 
intervjuerna varierade mellan 20–30 minuter. 

Etik  

Grundläggande etiska frågor som tagits hänsyn till under denna studie handlar om frivillighet, 
integritet och konfidentialitet (Olsson & Sörensen, 2011). Deltagarna informerades om 
studiens syfte och vilka villkor som gällde för medverkan i ett informationsbrev 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna upplystes om att det är frivilligt att genomföra 
intervjun och att de får om de så önskar avbryta sin medverkan utan några som helst 
konsekvenser. Det är viktigt att informanterna får information om alla de steg som innefattar 
studien och att ingenting som skulle kunna leda till avhopp utelämnas, därmed har hänsyn 
tagits till informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Autonomiprincipen innebär att forskaren tar hänsyn till informantens rätt till 
självbestämmande och integritet (Olsson & Sörensen, 2011). Utöver detta respekteras 
informantens förmåga att själv ta ställning till informationen som ges och hur individen väljer 
att agera. I praktiken innebär detta att all information som ges kring studien har varit 
lättförståelig och heltäckande (ibid.). Det är viktigt att informera informanterna om vad som 
kommer hända med de svar som de lämnar i undersökningen och vad de kommer leda till, 
detta bör inkluderas i informationen som ges ut innan undersökningen börjar 
(Vetenskapsrådet, 2002). Denna informationen fanns med i informationsbrevet som 
informanterna fick ta del av innan intervjun. 

I denna studie har även konfidentialitetkravet bemötts vilket innebär att alla uppgifter som 
lämnats av medverkande i undersökningen behandlats så konfidentiellt som möjligt (Olsson 
& Sörensen, 2011). De uppgifter som samlats in om enskilda personer har endast använts för 
forskningsändamål, vilket också stämmer överens med nyttjandekravet (ibid.). Inspelningarna 
som gjorts under studiens gång har raderats från inspelningsanordningarna efter 
transkriberingen. 

Dataanalys  

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ latent innehållsanalys som 
innebär att upplösa information i beståndsdelar i olika kategorier (Olsson & Sörensen, 2011). 
När man kategoriserar läser man genom rådata och kodar avsnitt som av författarna ses som 
särskilt viktiga för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta ger en överblick över det ofta 
omfattande intervjumaterialet samt underlättar i arbetet för jämförelser. Denna kategorisering 
delar upp intervjumaterialet i tabeller, rubrikerna på dessa kan antingen vara bestämda innan 
analysen påbörjas eller växa fram under analysens gång (ibid.). I denna studie användes den 
senare beskrivna metoden genom att låta tabellernas rubriker samt antalet tabeller växa fram 
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under analysens gång. En innehållsanalys kan ha två olika ansatser - manifest och latent 
(Olsson & Sörensen, 2011). Med manifest menas att beskriva de synliga och uppenbara 
komponenterna utan djupare tolkning och i en latent ansats arbetar forskaren med att tolka det 
som ligger bakom orden (Olsson & Sörensen, 2011).  

Inspirerade av Graneheim och Lundman (2004) användes följande steg i dataanalysen:  

1. Författarna tog del av och bearbetade den transkriberade rådatan var för sig och 
bildade då sig en helhetsbild av materialet.  

2. Författarna identifierade, fortfarande på varsitt håll, meningsbärande enheter, vilket är 
ord och yttranden som har samma grundläggande mening.  

3. De meningsbärande enheterna som författarna på varsitt håll tagit fram diskuterades 
tillsammans och kodades. Att arbeta textnära eftersträvades.  

4. Koderna från de meningsbärande enheterna sorterades in i kategorier.  

5. Den underliggande innebörden av kategorierna tolkades och utvecklades till ett 
huvudtema. 
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Resultat 

Tabell 1. Resultatöversikt 

Genom en kvalitativ latent innehållsanalys av insamlad data framkom flera meningsbärande 
enheter som svarade bra mot syftet och tillsammans bildade de ett huvudtema: Kunskap om 
mig själv stödjer mig i arbetslivets med- och motgångar. Under detta huvudtema växte fyra 
subteman fram: 1. Glädje är drivkraften, 2. Att se ett större sammanhang, 3. Styrkan kommer 
inifrån och 4. Jag har en plan. Dessa teman har för avsikt att beskriva vilka copingstrategier 
som fungerar för informanterna i vår studie och beskrivs utförligt nedan. 

Kunskap om mig själv stödjer mig i arbetslivets med- och motgångar 

Glädje är drivkraften 

Informanterna beskrev hur viktigt det var för dem att känna glädje på sin arbetsplats och att de 
såg detta som en copingstrategi för att hantera stress. Dels att arbetet i sig skulle kännas 
meningsfullt, men egentligen främst själva stämningen på arbetsplatsen. Det var viktigt att 
glädje och humor fanns representerat på arbetsplatsen då detta bidrar till en tillåtande miljö 
som skapar trivsel. Gemenskapen och glädjen bidrar stort till att man mår bra på sin 
arbetsplats.  

“...det viktigaste tycker jag, att man har kul på jobbet och att man har.. humor och glädje 
liksom..” 

Informant 3 

För att uppnå detta upplevde informanterna att det var viktigt med en gemensam värdegrund i 
arbetslaget samt att alla visste vad de arbetade mot och kände sig delaktiga i detta. En av 
informanterna tryckte på hur viktigt det var att ha respekt för varandra och hur detta kan 
genomsyra hela verksamheten. Ett exempel på detta var att man pratar med varandra istället 
för om varandra.   

Huvudtema: Kunskap om mig själv stödjer mig i arbetslivets med- och motgångar

Subteman: Glädje är 
drivkraften

Att se ett större 
sammanhang

Styrkan kommer 
inifrån

Jag har 
en plan
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“...ja för mig så är det nog, i grunden så måste jag nog känna att jag har roligt på jobbet 
alltså med de människor jag jobbar tillsammans med ….. att vi har roligt tillsammans och att 

vi har en stark värdegrund på arbetsplatsen där man liksom med respekt för varandra är 
tillsammans vilket liksom.. den grunden måste finnas tycker jag.”  

Informant 2 

Som en del av värdegrunden kom också frihet upp och de beskrev att det var viktigt för dem 
att känna sig fri inom ramen för sitt uppdrag. De menade att genom frihet så växer också 
tilliten till varandras förmågor och detta gynnade samarbetet kollegorna emellan.  

Att ha roligt på arbetet var någonting som påtalades som viktigt i flertalet av intervjuerna, dels 
att ha roligt tillsammans med de närmsta kollegorna men även med människor som indirekt 
befinner sig i ens vardag. 

“Fast en arbetsuppgift är tråkig så ska man ändå kunna ha roligt i det man gör…Eller 
trivsamt.. Något positivt även om det man gör är tråkigt, känna ett driv framåt i det man gör.” 

Informant 5 

Informanterna upplevde att arbetsglädjen gav arbetet ett driv framåt och att det är en av 
anledningarna till att de såg det som en strategi för att hantera stress. En annan del i denna 
strategi är att det ger ringar på vattnet och bidrar till en trivsam arbetsmiljö som man faktiskt 
vill vistas och utvecklas i. Genom möjligheter till reflektion kunde informanterna ännu 
tydligare komma fram till vad som är en god arbetsmiljö för dem. Genom att reflektera kring 
sin arbetssituation kunde de se ett sammanhang och känna meningsfullhet.   

Att se ett större sammanhang 

Bland informanterna fanns en medvetenhet kring hur olika sorters stress påverkar dem, att 
stress ofta kunde ha en positiv inverkan genom att ge adrenalinpåslag. De beskrev att de 
kunde trivas i den stressen och att den hjälpte dem i deras arbete genom att de fick “en kick” 
av det. 

“Den här adrenalinproducerande stressen. Ehh, den kan jag egentligen trivas i ibland också. 
Jag gillar litegrann om det blir problem om man får va stressad på det viset att nu har vi 

problem som måste lösas och det måste lösas snabbt..” 
Informant 1 

Den andra sortens stress som beskrevs av informanterna var den som ledde till frustration och 
där man exempelvis inte kunde se en start och ett stopp av en uppgift. En viktig strategi för att 
hantera denna sortens stress handlade om att se vilka tecken som uppkommer hos individen 
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själv som tyder på stress, för att sedan kunna göra något åt det.  I ett flertal av intervjuerna 
framkom det att känna sig själv var viktigt för att se dessa tecken och för att veta vilka 
strategier som fungerar. Att de var medvetna om detta gjorde att de upplevde stressen som 
hanterbar och inte övermäktig.  

“...egentligen spelar det ingen roll om man är chef men jag tror överhuvudtaget att vi måste 
lära oss att hantera stress och det stress leder till och vi måste liksom ha våra egna verktyg 

för det, då måste man lära känna sig själv först.” 
Informant 2 

Som en del i att känna sig själv var det viktigt att vara ärlig, både mot sig själv men också 
med sin omgivning. Informanterna ansåg att genom ärlighet blev det lättare att hantera de 
problem som kunde uppstå under en arbetsdag. Genom att vara ärlig med sina medarbetare 
ökade möjligheterna till kommunikation och förståelse för alla inblandade. Bristen på 
kännedom kring chefens arbetsuppgifter upplevdes kunna leda till missförstånd och irritation, 
att man som medarbetare tyckte att chefen borde hantera saker annorlunda. Med en öppen och 
ärlig kommunikation minskar riskerna för ett sådant scenario och kan istället öka tilliten och 
viljan till att samarbeta och hjälpas åt.  

“...vara ärlig och säga att nu hinner jag inte med vissa saker. Och det.. .så det löste sig då 
tillslut när man fick lugna ner sig lite och tänka efter .. hur ska jag hantera det här? Och 

liksom vara ärlig med personalen och säga att jag är ledsen och jag vet att jag missat saker 
eller inte hört av mig men… så brukar det ju gå bra. Då får man förståelse.” 

Informant 2 

En strategi för att få ett avbrott från stressen var för några av informanterna att göra det 
motsatta, nämligen varva ner och få återhämtning. För att uppnå detta behövde informanterna 
vara medvetna om vad som fungerar just för dem. Att bara vara ledig och helt koppla bort 
arbetet var viktigt och kunde exempelvis nås genom att stänga av mobiltelefoner, lämna 
datorn på arbetsplatsen och inte läsa jobbmejlen.  

“Om det är att stapla ved eller om det är att ta en långpromenad eller vad det än må vara så 
brukar det vara väldigt befriande för både tanken och själen...det är fascinerande hur mycket 

man hinner lösa på en timmes promenad. ”   
Informant 3 

Genom att göra sådant som informanterna tyckte var kul och avkopplande fylldes de med 
energi och detta ledde till att de klarade av påfrestningarna i arbetet bättre. Exempel på detta 
varierar informanterna emellan, en tyckte att stapla ved var en skön avkopplings-syssla medan 
en annan uppskattade att vara i fjällen med familjen och åka skidor.  
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Styrkan kommer inifrån  
 
Att uppmärksamma sina prestationer var viktigt för informanterna för att de skulle känna sig 
nöjda med sitt arbete. De menade att det lätt händer att det gås för fort fram och att endast se 
listan på det som är kvar att göra istället för det som är genomfört. Att både se det man själv 
gör men också vad arbetsgruppen åstadkommit var en viktig del. En strategi som var viktig 
för att uppnå detta var att uppmärksamma det arbetet som utförs varje dag.  

“Åh det är lätt att vi är så himla ambitiösa vi som är chefer och vill liksom bara vidare, så 
stanna upp med personalen och fira det som vi har gjort bra också…”   

Informant 3 

En annan viktig aspekt för att känna sig nöjd med sitt arbete var inställningen till sig själv. 
Enligt informanterna kunde inställningen till sig själv och förväntningarna på sig själv vara en 
viktig hälsofaktor, att hitta en balans där man väger upp den kritik man ger till sig själv med 
lika mycket beröm. Med denna grundinställning menar informanterna att det är lättare att 
hantera hinder som dyker upp.  

“..man måste liksom vara någonstans snäll med sig själv också tycker jag, det är lätt att vara 
elak mot sig själv..”  

Informant 2 

Informanterna upplevde att en viktig nyckel för deras välmående var att ge sig själv beröm 
och inte vänta in det från andra. Detta tillsammans med att inte ha för höga förväntningar på 
sig själv menade informanterna bidrog till ökat välbefinnande. Informanterna kände att en del 
av den upplevda stressen på arbetet var när man hade förväntningar på sig själv som man inte 
kunde leva upp till.  

"...jag har inga förväntningar på mig själv att jag ska hinna allt hela tiden. Det tror jag är 
avgörande för att klara sig och ha ett hållbart ledarskap, då behöver man ha rimliga 

förväntningar på sig själv." 
Informant 3 

En av informanterna reflekterade över hur viktigt det var att inte ta åt sig personligen av kritik 
som kan uppstå på arbetsplatsen gentemot chefen. Genom att påminna sig om att kritiken var 
mot honom som yrkesperson upplevde han att det var lättare att lyssna och verkligen förstå 
innebörden istället för att bemöta det med motstånd och sårade känslor.  

Jag har en plan 
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Gemensamt för informanterna var att de hade tydliga strategier för hur de hanterade typiskt 
stressfulla situationer som kunde uppstå under en arbetsdag. Det handlade om struktur, att 
prioritera rätt och att inte skjuta upp saker som är viktiga för dem själva.  

“man kan inte gå och hämta 100 nötter för då tappar man dem bara, det är ju bara att ta en i 
taget..” 

Informant 3 

Genom att informanterna var välplanerade, tog en sak i taget och prioriterade det som var 
viktigast för dem kunde de känna sig lugna trots att det ibland kunde vara mycket att göra och 
att deras arbetsdag innebar ett högt tempo. Att prioritera rätt saker menade en av 
informanterna kunde handla om att i valet av att prioritera en fråga om pengar eller en fråga 
om personal så valdes alltid personalen i första hand. I och med dessa strategier upplevde de 
inte situationerna som stressfulla utan mer som en utmaning.   

"Ja men jag är ganska bra på att sortera och göra listor och ta en sak i taget och inte försöka 
göra allt på en gång. Att tänka att nu stänger jag av datorn nu har jag gjort jättebra ifrån mig 
idag, jag kan inte göra mer just nu fast jag har 20 saker som ligger och folk som väntar på att 

jag ska göra saker och som tycker det tar tid kanske". 
Informant 4 

Genom att informanterna använde ett framtidsperspektiv samtidigt som de hanterade 
situationerna i nuet skapades ett lugn. Denna strategi för att hantera stress såg informanterna 
kunde förbättra deras välbefinnande på sikt.  

“..man planerar in lite mer luft i scheman igen, för att man ser att på lång sikt har man igen 
det..”  

Informant 1 

Det fanns flera idéer om framtidsplaner som skulle kunna implementeras på arbetsplatsen för 
att uppnå ett ökat välbefinnande. Främst handlade det om uppskattning och stöd kring 
ledarskapet. Önskan kring uppskattning var särskilt från kommunens ledning och då angående 
sådant som cheferna gör bra, det som fungerar. Informanterna hade en känsla av att de endast 
var i kontakt med kommunens ledning när det var någonting som inte fungerade och att det 
hade gett dem mycket att även få positiva kommentarer när saker och ting gick som det 
skulle. Det som informanterna beskrev angående stöd i ledarskapet var också det delvis riktat 
mot kommunens ledning. Ibland fanns det en känsla av ensamhet bland cheferna och de hade 
värdesatt ett ökat teamarbete.  

“...det hade betytt mycket för mig och skulle gjort mig gott,  
att oftare ha andra att bolla med...”       

Informant 2 
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De såg även att de själva hade kunnat arbeta i team i större utsträckning än de gör i nuläget, 
 genom att bilda sina egna team såg de möjligheter till ökat stöd för sin egen skull.  
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Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning strävar efter att förstå omvärlden utifrån informantens synvinkel och det 
är ett bra sätt att lyfta fram olika upplevelser och perspektiv hos människor (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan vi i 
samtal med människor få kunskap genom att få ta del av deras erfarenheter, attityder och 
känslor. Med detta som bakgrund valdes en kvalitativ metod för att få en beskrivning av 
informanternas strategier för att hantera stress. Genom att använda intervjuer som metod 
kunde författarna med hjälp av en intervjuguide få de upplysningar som behövdes för att svara 
mot syftet. Andra möjliga metoder hade exempelvis varit enkäter eller öppna brev. Fördelen 
med båda dessa metoder är att de kan ske anonymt och att det finns större möjlighet till 
eftertanke innan svar ges. Genom att skicka frågorna till informanterna innan intervjun hade 
de kunnat fundera på sina svar också i den valda metoden, dock upplevde flera av 
informanterna att det var en fördel att reflektera öppet och spontant och att det möjligtvis hade 
levererats andra svar om de fått fundera för mycket på frågorna innan intervjun genomfördes. 
I en enkät använder man sig ofta av en kvantitativ ansats och svarar på numeriska frågor 
(Trost, 2009). Då författarna ville ha beskrivningar av informanternas copingstrategier sågs 
intervjuer och kvalitativ ansats som bättre lämpad. Öppna brev sågs som en möjlig 
datainsamlingsmetod, dock finns inte möjligheten med följdfrågor, något som författarna 
upplevde som en förutsättning för att kunna uppfylla studiens syfte. 

Trots att man i kvalitativa intervjuer strävar efter att vara så neutral som möjligt finns det en 
risk att intervjuaren leder konversationen i den riktning som skulle gynna studien (Tong, 
Sainsbury & Craig, 2007). För att undvika detta i största möjliga mån har samma 
intervjuguide använts och båda författarna har medverkat på likartade sätt under samtliga 
intervjuer. Kvalitativa intervjuer används ofta trots detta då det ökar förståelsen kring 
individens upplevelse av personliga och känsliga ämnen (Tong, Sainsbury & Craig, 2007). 
Enligt Trost (2009) kan två samspelta intervjuare genomföra en bättre intervju med större 
informationsmängd än en ensam intervjuare, något som författarna såg som en stor möjlighet 
och upplevde att det ledde till en dynamisk process. Samtidigt finns risken att informanten 
känner sig utsatt då denne är i numerärt underläge, dock är detta inget som författarna 
uppmärksammat under intervjuerna utan samtliga intervjuer upplevdes som ett positivt möte. 
Detta är inte heller något som informanterna lyfte i diskussionen efter avslutad intervju.  

Det är viktigt att diskutera trovärdigheten i kvalitativa studier då den insamlade datan blir 
präglad av studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Att fokusera på trovärdigheten 
genom alla faser i studien är viktigt, då det i slutet av studien kan vara för sent att rätta till 
något som blivit fel (Cope, 2014). Det finns inget facit eller en korrekt innebörd av ett 
forskningsresultat men ur ett visst perspektiv är det som mest sannolikt (Graneheim & 
Lundman, 2004). I kvalitativ forskning handlar det om att fastställa argument för troliga 
tolkningar, exempelvis genom citat som denna studie använt sig av (ibid.). Enligt Tong, 
Sainsbury och Craig (2007) ska man presentera resultatet med citat från flera av 
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informanterna för att ge insyn och en trovärdighet till fynden, detta har studien tagit hänsyn 
till. Genom att citaten också tagits direkt ur rådatan visar det läsaren att resultatet inte är 
forskarnas åsikter (Cope, 2014). Informanterna bestod av fem män i chefspositioner där alla 
arbetade inom olika sektorer i en kommun, detta för att få en spridning i studien. Granheim 
och Lundman (2004) menar att informanter med olika perspektiv bidrar till en rikare variation 
av det fenomen som studeras. Författarna menar också att mängden data som behövs för att 
besvara en studies syfte på ett trovärdigt sätt kan variera beroende på den insamlade datans 
kvalité och hur komplicerat ämnet som studeras är. Utifrån detta gjordes en bedömning av den 
insamlade datan och det konstaterades att den höll en hög kvalité för att besvara studiens 
syfte.  

Kvalitativ forskning baserad på data från berättelser och observationer kräver förståelse och 
samarbete mellan forskaren och deltagarna, så att texter baserade på intervjuer och 
observationer är ömsesidiga (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att resultatet skickades 
till informanterna för att säkerställa att studiens resultat överensstämmer med vad 
informanterna förmedlat har trovärdigheten ökat. Insamlad data innebär alltid flera betydelser 
och det finns alltid en viss grad av tolkning när man närmar sig en text (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka copingstrategier män i chefspositioner använder 
sig av samt att få en ökad förståelse för hur informanterna hanterar stressfyllda situationer i 
sitt arbete. Resultatet i vår studie visade att informanterna i stor utsträckning använde sig av 
aktiva och problemlösande strategier. Detta i motsats till tidigare forskning som visat att män 
har en tendens att använda sig av undvikande och passiva copingstrategier mot stress som 
exempelvis förnekelse och distraktioner (Sandmark, Sarvento-Håkansson, Franke & Akhavan, 
2014). Informanterna beskrev strategier som handlade om att strukturera och prioritera, just 
för att lösa de uppkomna problemen och även till viss del undvika att hamna i stressfyllda 
situationer. Enligt Gattino, Rollero och Piccoli (2015) är det denna problemfokuserade coping 
som bidrar till livskvalitén, något som våra informanter relaterar till att de får mer tid till 
glädje på arbetsplatsen och även att kunna slappna av när de inte är på arbetet. Informanterna 
skildrade den emotionsfokuserade copingen med att de ibland hamnade i frustrations-känslor 
när det var hög arbetsbelastning, genom att istället se på problemet rationellt kom de från det 
emotionella och passiva tillståndet.  

Informanterna använde sig av personliga strategier som de utvecklat för att passa just dem. 
Detta i enlighet med vad Lazarum och Folkman (1984) beskriver, att varje individ har sina 
egna individuella copingstrategier.  Däremot kan det vara svårt att ha klargjorda 
copingstrategier för alla möjliga situationer som kan uppkomma (ibid.). Dock visar denna 
studiens resultat att genom att känna sig själv kan man ha personlig beredskap även om 
situationen i sig är ny. I medvetenheten och kännedomen om sig själv kunde informanterna 
till viss del trivas i stressfyllda tillstånd och beskrev att de kunde få en kick utav detta. Detta 
förklarar Lundberg (2005) beror på att vid stresspåslag frisätts hormoner i kroppen som bidrar 
till att vi presterar bättre både fysiskt och psykiskt. Genom att dessutom använda sig av 
copingstrategier som är applicerbara i flera olika sorters situationer är grundinställningen 
fastställd och genomsyrar informanternas inställning till stress i stort. Bland annat visar 
resultatet på hur informanterna beskrev strategier som handlar om att vara nöjd med sitt arbete 
och inte hela tiden se allt som finns kvar att göra utan istället stanna upp och fira det som är 
avklarat. Detta hälsopromotiva angripningssätt är inget resultat som förväntades samtidigt 
som flera av informanterna tryckte på just detta.  

Denna medvetenhet kring sig själv som informanterna besatt och hur den hjälpte dem att 
hantera stressorer kan kopplas till en hälsopromotiv teori som heter känslan av sammanhang.  
Känslan av sammanhang (KASAM) är en teori som återspeglar människans kapacitet för att 
hantera vardagliga stressorer och består av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Super, Wagemakers, Picavet, Verkooijen & Koelen, 2016). Begriplighet 
handlar om att uppleva stimuli som härrör från både den inre och yttre miljön i livet som 
gripbar, strukturerad och förklarlig (Antonovsky, 1996). Med hanterbarhet menas att det finns 
resurser tillgängliga för att kunna möta de krav som dessa stimuli ställer och den tredje delen 
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av KASAM, meningsfullhet, innebär att kraven som ställs ses som utmaningar värda ens 
engagemang och inte som en börda (ibid.).  

För att förhindra att spänningar utvecklas till stress krävs att människor åtminstone har 
känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Super, Wagemakers, Picavet, 
Verkooijen & Koelen, 2016). Reflektion, som syftar till att förbättra dessa tre KASAM-
komponenter, blir då ett nödvändigt villkor för att ge människor möjlighet att hantera 
stressorer (ibid.). Studiens resultat visade att informanterna genom att vara reflekterande både 
kring arbetsuppgifter och sig själv upplevde begriplighet genom en hög grad av struktur. De 
upplevde hanterbarhet genom att de trodde på sig själva och sin egen förmåga och 
meningsfullhet genom att de var medvetna om vad som var viktigt för dem och prioritera det. 
Att informanterna hade en hög känsla av sammanhang bidrog till att de inte såg stressorerna 
som bördor utan som utmaningar. Mellor, Connaughton, McCabe och Tatangelo (2017) har 
visat att det finns ett behov för män att utveckla strategier för att hantera stress samt att detta 
kan ge en positiv inverkan på det psykologiska, sociala och fysiska välbefinnandet. Resultatet 
i denna studie visar bland annat att samtalet i sig kan bidra till reflektion och därmed en ökad 
känsla av sammanhang, medvetenhet om sig själv och med detta följer utvecklandet av 
copingstrategier för att hantera stress. 

Empowerment innebär att en människa känner makt över sin egen situation, sina 
arbetsuppgifter och sin närmiljö och är enligt Koelen och Lindström (2005) en viktig process 
inom det hälsopromotiva arbetet då det gör det lättare för människor att göra hälsosamma val.  
Informanterna besatt en stor dos av empowerment i och med att de hade flertalet strategier för 
att hantera sin vardagliga stress. Dock kan det vara svårt att inneha denna egenmakt i 
genomförandet av hälsosamma val och möjligheter till förändring om inte omgivningen är 
stöttande (Koelen & Lindström, 2005). För att en ökning av empowerment ska vara möjlig 
bör människor ha möjlighet att påverka sin omgivning samt känna att man vill och kan göra 
förändringar utifrån sina egna förutsättningar (ibid.). Resultatet i denna studie visade att 
informanterna upplevde höga krav i arbetet men också en hög grad av kontroll, det som 
saknades var socialt stöd vilket kan resultera i ett lägre välbefinnande, detta i enlighet med 
Chungkham, Ingre, Karasek, Westerlund & Theorell (2013). Detta överensstämmer också 
med resultatet från Skakon, Kristensen, Christensen, Lund och Labriolas (2011) som visade 
att chefspositionen innebar en frihet som skapade en känsla av kontroll och att cheferna inte 
kände sig stressade av de höga kraven på grund av denna kontroll. Däremot önskade 
informanterna en högre grad av stöd för att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen 
ytterligare. I linje med Koelen och Lindströms (2005) beskrivning av egenmakt och 
möjligheter till ökad sådan. Då resultatet i likhet med tidigare studier tyder på att psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer är en faktor som minskat stressupplevelsen hos informanterna, bör 
framtida interventioner som syftar till att minska stress på arbetsplatser satsa på att stärka 
faktorer i arbetsmiljön som skapar exempelvis frihetskänsla, trivsel och 
utvecklingsmöjligheter (Skakon, Kristensen, Christensen, Lund & Labriola, 2011). 
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Framtida forskning  

Resultatet i denna studie visade att informanterna, trots att de inte särskilt ofta reflekterat över 
det, hade flertalet copingstrategier för att hantera stress. Detta visar på att människor ofta vet 
vad de mår bra av, vilka verktyg de behöver för att öka sitt välbefinnande samt besitter förslag 
på åtgärder. I den hälsopromotiva ansatsen är det viktigt att människan som ska genomföra en 
förändring är delaktig i processen och att man identifierar vad det är som gör att individer 
håller sig friska (WHO, 1986). Resultatet i denna studie är ett tydligt exempel på hur man kan 
ta tillvara på människors kunskap och erfarenheter - genom att samtala. Enligt Skakon, 
Kristensen, Christensen, Lund & Labriola (2011) bör framtida interventioner som syftar till 
att minska stress på arbetsplatsen satsa på psykosociala arbetsmiljöfaktorer, exempelvis 
trivsel, frihet och möjligheter till utveckling. Dock har resultatet i denna studie visat att vad 
dessa arbetsmiljöfaktorer innebär varierar individer mellan och därför bör människor som 
inkluderas av förändringar på arbetsplatsen även vara inkluderade i framtagandet av dessa 
faktorer. Framtida forskning hade förslagsvis kunnat riktas mot arbetsplatser där 
medarbetarna fått vara med och påverkat hur en arbetsdag ska se ut, vilka psykosociala 
faktorer som ska finnas representerade och andra faktorer som de ser ökar deras 
välbefinnande på arbetsplatsen. Forskningsfrågan hade kunnat vara en jämförelse mellan 
arbetssättet tidigare och det nya hälsopromotiva arbetssättet.  

Genom att ha ett hälsopromotivt tänk i framtida studier överlag, med fokus på det friska och 
fungerande kan människor stärkas i tilltron till sin egen förmåga och se att de kan påverka sitt 
mående och sin omgivning.  

Slutsats 

Informanterna i denna studie kunde berätta om flertalet copingstrategier som de använde sig 
av för att hantera stress, såsom arbetsglädje, reflektion, fysisk aktivitet och att prioritera.  
Människor har till stor del kunskap och tankar kring vad som skulle kunna öka deras 
välbefinnande, det gäller att lyssna på dessa idéer. Om hälsovägledaren eller andra 
hälsofrämjande professioner antar ett aktivt lyssnande och vägleder människan i förändring i 
det hälsopromotiva, det friska, har vi kommit en bra bit på vägen. I resultatet från denna 
studie kan vi se att samtalet i sig inte ska underskattas. Genom detta uppkommer tankar hos 
människor som sedan blir kärnan i deras utveckling och framförallt- de har odlat den själv.  
Denna studie visar även att alla grupper bör inkluderas i hälsopromotiva interventioner. Vilka 
som är utsatta grupper kan inte alltid utläsas från statistik utan påverkas även av andra 
osynliga faktorer.  
Studien visar att genom att ta tillvara på de friskfaktorer som redan finns i människors liv, kan 
man stärka välbefinnandet innan det finns en sjukdomsbild. Förutfattade meningar om vem 
som bör klara av vad vinner ingen på, genom gemenskap, inkluderande och ett öppet klimat 
kan varje individ hitta de verktyg som just denne behöver för att öka sitt välbefinnande.  
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“Varje människa är unik och har något att lära mig” 
 

(Kostenius & Lindqvist, 2006, s260) 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej!  
Vi heter Anna Olsson och Ebba Nordell och vi studerar till hälsovägledare vid institutionen 
för hälsovetenskap på Luleå Tekniska Universitet (LTU). 
Nästa steg i vår utbildning är att skriva C-uppsats och i denna göra en studie. Vi har valt att 
undersöka vilka copingstrategier män använder sig av för att hålla sig friska, trots hög 
arbetsbelastning.   
Vår förhoppning med denna studie är att öka kunskapen om mäns psykiska hälsa och vilka 
strategier som används för att främja hälsan, att denna kunskap leder till att fler insatser riktas 
mot denna målgrupp. För att få en ökad kunskap vänder vi oss till män i chefspositioner med 
en hög arbetsbelastning. 
Verktyget vi valt att använda oss av är intervjuer och undrar med detta brev om du är 
intresserad av att medverka på en sådan intervju. Svaren som du ger kommer inte att gå att 
koppla till dig i rapporten. När studien är avslutad och en resultatrapport är skriven får du ta 
del av denna och ge ditt godkännande att materialet i studien är använd på ett korrekt sätt. De 
som kommer ha tillgång till materialet under bearbetningen av studien är vi och vår 
handledare, Anna-Karin Lindqvist. Det slutliga resultatet från studien kommer att publiceras 
på Luleå Tekniska Universitets hemsida och Åre kommun kommer även att få ta del av 
resultatet. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
förklaring eller följder. 

Genom att du skriver under godkänner du ovanstående information. 

Underskrift:______________________________________________________ 

Med vänliga hälsningar 
Anna Olsson (anaolo-4@student.ltu.se) 
Ebba Nordell (ebbnor-4@student.ltu.se) 
Hälsovägledarprogrammet, Luleå Tekniska Universitet 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Ålder? 
2. Hur länge har du arbetat om chef? 

Intervjufrågor: 

Arbetssituation 
1. Berätta om din roll som enhetschef. 
2. Hur upplever du det att vara chef,  jämfört med att vara anställd utan chefsansvar? 
3. Hur många timmar arbetar du per vecka, inklusive övertid och hemarbete? 

Stress 
4. Vad är stress för dig?  
5. Hur reagerar du när du är stressad? 
6. Kan du beskriva en stressig situation som du upplevt i arbetet nyligen? 

Coping 
7. Vad gjorde du i denna situationen, hur hanterade du den? 
8. Har du flera/andra strategier du använder när du är stressad? 

Hälsopromotion 
9. Vilka faktorer är viktiga för att din arbetsdag ska bli så bra som möjligt? 
10. Finns det något du önskar på din arbetsplats som hade ökat ditt välbefinnande?. 

Följdfrågor:  

1. På vilket sätt?  
2. Hur kändes det?  
3. Hur upplevde du det?  
4. Kan du berätta mer?  
5. Kan du säga något mer om det?  
6. Vad anser du om det? 
7. Kan du ge några exempel? 
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