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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis was to study the view on workplace health promotion among leaders in 

elderly care, to see how their views can influence employee health. The research questions of 

this study were: How do leaders in elderly care define the term health? What conditions do 

leaders in elderly care experience that they need to maintain or improve employee health? 

How do leaders in elderly care experience their role in workplace health promotion? 

The thesis is done with a qualitative approach and is based on six partly 

structured interviews with leaders of care homes within Stockholm municipality. The results 

from the interviews were analysed against Aaron Antonovskys theories about the salutogenic 

model and sense of coherence as well as with previous research. The result from the study 

showed that the leaders´ had an awareness of the meaning with health promotion, however, 

they had not reached the stage where they implemented the health promoting thoughts in their 

actual work with health. Their focus were still on the physical health of the employees and not 

on the holistic views that Antonovskys theory on the salutogenic model and sense of 

coherence showed were important for individuals to move towards total health. 
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INLEDNING 
 

Det är intressant hur högt människor värderar sin hälsa och vilka resurser samhället lägger på 

att förebygga ohälsa, samtidigt visar statistik på höga sjukfrånvaronivåer i Sverige. Inom den 

offentliga sektorn är ohälsan som högst och främst inom kvinnodominerade vård- och 

omsorgsyrken, exempelvis äldreomsorgen. Ohälsa påverkar inte bara samhälle och välfärd, 

utan även den enskilde individen. Arbetet har för många ett egenvärde och människor behöver 

den gemenskap som arbetet skapar, samt möjligheten till att försörja sig (Palmer, 2004). 

 Palmer (2004) konstaterar att forskningen varit bristfällig vad gäller kunskapen 

om orsaker till ohälsa och sjukfrånvaro. För att effektiva åtgärder skall kunna sättas in för att 

förbättra hälsan krävs forskning från ett flertal perspektiv. Vidare menar Palmer att ohälsa är 

ett komplext fenomen som inte kan förklaras utifrån en enda studie. Den påverkas av både 

inre faktorer hos individen och av yttre faktorer i samhället.  

 I tidigare forskning har orsaker till anställdas hälsa identifierats och diskuterats. 

Bidragande orsaker har lokaliserats till arbetslivet och till ledarskapet (se t ex Chu & Dwyer, 

2002; Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007; Gilbreath & Benson, 2004). Forskningen visar 

att egenskaper och strategier i ledarskapet kan påverka medarbetares hälsa. Chu & Dwyer 

(2002) beskriver att det under senare år har skett en förändring vad gäller synen på hälsa inom 

arbetslivet. Tidigare har arbetsgivare fokuserat på att förebygga ohälsa och sjukdom, men allt 

mer övergår arbetet till att inrikta sig på hälsofrämjande åtgärder, vilket innebär att som chef 

och ledare skapa förutsättningar för att främja och bevara hälsa hos sina medarbetare. 

 Endast litet av den forskning som i dag har utförts har fokuserat på 

hälsofrämjande ledarskap inom äldreomsorgen. Det vore därför intressant att se hur cheferna 

inom äldreomsorgen ser på hälsofrämjande arbete och vilka förutsättningar de har för detta. 

Vilka möjligheter och hinder finns för att främja och bevara hälsa bland medarbetare? Och 

kan ledarskapet visa sig vara en bidragande faktor till den höga ohälsan inom äldreomsorgen? 

 

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
 

Syftet med denna studie är att undersöka synen på hälsofrämjande arbete bland chefer inom 

äldreomsorgen. Vidare syftar studien till att undersöka hur chefernas syn kan påverka 

medarbetarnas hälsa.  

 

- Hur definierar chefer inom äldreomsorgen hälsa? 

 

- Vilka förutsättningar upplever chefer inom äldreomsorgen att de behöver för att 

bevara eller förbättra medarbetarnas hälsa? 

 

- Hur ser chefer inom äldreomsorgen på ledarens roll i hälsofrämjande arbete? 

 

AVGRÄNSNING 

 

Vår studie avgränsas till att studera sex chefer inom äldreomsorgens vård- och 

omsorgsboenden inom Stockholms stad. Avgränsningen motiveras genom att välja chefer som 

vi tror arbetar i närmare anknytning till sin personal. Enligt vår uppfattning är den dagliga 

kontakten mellan chef och personal inom till exempel hemtjänst inte lika nära.  
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 Vår ambition är inte att ge en heltäckande bild över faktorer som kan påverka 

hälsan bland anställda inom äldreomsorgen, inte heller att säga att ledarskapet inom 

äldreomsorgen är den enda orsaken till ohälsa på arbetsplatser. Ambitionen är att se om 

ledarskapet inom äldreomsorgen skulle kunna vara en bidragande del i den höga ohälsan.  

CENTRALA BEGREPP 

 

I detta avsnitt presenteras de begrepp som är centrala för studien. De begrepp vi valt att 

beskriva och förtydliga är hälsa och hälsofrämjande. 

HÄLSA 

 

År 1946 utkom Världshälsoorganisationens (WHO) väletablerade definition av hälsa som inte 

enbart fokuserar på fysisk hälsa och frånvaro av sjukdom, utan även att hälsa skall ses i ett 

större perspektiv.  

 
 Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the 

 absence of disease or infirmity (WHO, 1946, s. 1). 

 

WHO kom senare att vidareutveckla begreppet hälsa under Sundsvallskonferensen år 1991 

genom att tillägga att hälsa bör ses som en resurs samt en förutsättning för mänskligt liv. 

Hälsa kan enligt WHO jämställas med andra resurser som utbildning, socialt nätverk och 

inkomst. Att se hälsa som en resurs flyttar ansvar från individen till gruppen och samhället. 

För att uppnå hälsa måste individen ges möjlighet till att kontrollera och bemästra sin 

livssituation (Medin& Alexanderson, 2000). 

 

HÄLSOFRÄMJANDE 

 

Att främja hälsa innebär att understödja, gynna, föra fram, utveckla och stärka hälsa. Till 

skillnad från att förebygga ohälsa som fokuserar på att undvika och förhindra hälsorisker, 

fokuserar hälsofrämjande på det friska och försöker föra fram det. Visserligen kan de två 

synsätten överlappa varandra, men deras målsättningar är olika (Menckel & Österblom, 

2000).  

 Angelöw (2002) beskriver hur hälsofrämjande arbete har målsättningen att 

identifiera och hitta möjligheter, styrkor och tillgångar bland exempelvis personal. Medan 

målsättningen i förebyggande arbete istället handlar om att identifiera problem, svagheter och 

brister. Vidare utgår det hälsofrämjande arbetet från ett helhetstänkande som inte exkluderar 

problem och svagheter, men som anser att individer behöver öva upp förmågan att se till 

möjligheter och inte bara till problemlösning. 

 Vidare visar Menckel och Österblom (2000) att det hälsofrämjande arbetet även 

fokuserar på andra faktorer än fysiska faktorer, vilket till exempel kan utgöra sociala, 

emotionella och kulturella faktorer till upplevd hälsa. Vidare ses arbetsliv och privatliv som 

sammanbundna delar till att utveckla god hälsa.   
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TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta avsnitt presenteras både svensk och internationell forskning som har gjorts inom 

området för ledarskap och hälsofrämjande åtgärder. Vi presenterar även vårt 

tillvägagångssätt för hur vi har sökt den tidigare forskningen samt vilka kriterier vi har ställt 

på den.  

SÖKNING AV TIDIGARE FORSKNING 

 

Vi har utfört sökningar i databaserna Academic search premier, EBSCO, Libris samt Social 

Sciences Citation Index. Vi har använt oss av sökord på engelska och svenska samt av 

synonymer för att utöka vårt sökresultat. Följande svenska sökord har använts: 

hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap, ledarskap och sjukfrånvaro. De engelska 

sökorden är: health, health at work, health promotion, leader, leadership, management, 

occupational, sickness absence, sick leave, workplace health promotion, work environment, 

samt work ability. En del av sökorden har vi funnit under själva sökprocessen. I och med att 

vi hittat vetenskapliga artiklar som berört vårt ämne har vi använt oss av deras sökord. Vi har 

även använt oss av de vetenskapliga artiklarnas referenslistor för att finna annan litteratur som 

är relevant för vårt arbete.  

I vår sökprocess har vi valt att utgå från ett antal kriterier. För att garantera en 

viss kvalitetsnivå vad gäller den tidigare forskningen har vi huvudsakligen valt svenska och 

internationella vetenskapliga artiklar som är peer-reviwed, det vill säga artiklar som blivit 

granskade av andra forskare. Syftet med svensk respektive internationell forskning är att få en 

så bred bild av forskningsområdet som möjligt. Vi har även valt att fokusera på aktuell 

forskning från 2000-talet, dock har vi inte uteslutit äldre forskning som kan vara av relevans. 

Vidare har vi medvetet valt bort litteratur som kommer från Statens offentliga utredningar 

(SOU), rapporter från forskning och utveckling (FoU) samt litteratur från 

intresseorganisationer med motiveringen att det kan finnas en risk att materialet är styrt av 

olika intressen. Slutligen i ett försök att försäkra sig om att böcker inte är vinklade har vi varit 

uppmärksamma på vilka förlag som givit ut böckerna. 

 

INLEDNING  

 

Den forskning som behandlar ledarskap och hälsofrämjande åtgärder inom arbetslivet samt 

ledarskapets inverkan på sjukfrånvaro är ett relativt nytt forskningsområde. Forskningen 

fokuserar primärt på hur egenskaper hos ledare påverkar medarbetares hälsa och sjukfrånvaro 

samt strategier från ledaren för att minska sjukfrånvaron genom hälsofrämjande åtgärder.  

Under senare år har forskningen i Sverige och internationellt tilltagit och 

intresserat sig för om ledarskapet kan vara en orsak till ohälsa och sjukfrånvaro bland 

medarbetare.  Ett antal forskare har i studier undersökt ledarskapet och funnit egenskaper och 

strategier som har inverkan på medarbetares hälsa och därmed även inverkan på 

sjukfrånvaron (se t ex Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007; Gilbreath & Benson, 2004; 

Nyberg, Westerlund, Magnusson, Hanson & Theorell, 2008; van Dierendonck, Haynes, 

Borrill & Stride, 2004). 

Det bör nämnas att ett fåtal studier inte anser att ledarskapet har tillräckligt stor 

betydelse för att anses vara en faktor till ohälsa bland medarbetare. Andra faktorer inom 

arbetslivet anses vara mer betydelsefulla som konflikter med arbetskollegor, risk för varsel 
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och ansträngande arbeten (se t ex Stordeur, Vandenberghe & D´hoore, 1999; Bernin & 

Theorell, 2004). Nyberg et al. (2008) visar i sin studie att sjukfrånvaro inte heller alltid 

behöver vara ett tecken på ohälsa utan ett tecken på missnöje riktat mot ledaren. Trots detta 

visar en större del av forskningen på samband mellan ledarskap och hälsa.  

Enligt Dellve et al. (2007) är hälsa en produkt av ett flertal inre och yttre 

faktorer som påverkar individer, många av vilka individen har lite kontroll över. Hälsa är ett 

ansvar som inte enbart ligger hos den enskilda individen utan även hos samhället. Vidare 

innebär hälsa inte bara en människas fysiska hälsa utan den berör även människans psykiska 

och sociala välmående (Eriksson, Jansson, Haglund & Axelsson, 2008).  

Under många år har hälsa inom arbetslivet till största del handlat om att 

förebygga ohälsa och sjukdom. Arbetsgivare har fokuserat på problem och utifrån dem 

försökt skapa förbättringar. Angelöw (2002) menar att det finns ett behov av nytänkande för 

att skapa friskare arbetsplatser där fokus inte ligger på ohälsa och sjukdom. Arbetsgivare 

måste ställa sig frågor om vilka tillgångar och resurser som finns inom organisationen och 

lyfta fram dem. Hela organisationen bör genomsyras av visionen om en frisk arbetsplats 

(Angelöw, 2002). 

En förändring börjar dock ske inom arbetslivet och allt mer blir hälsofrämjande 

åtgärder som istället inriktar sig på att främja och bevara hälsa en del i ledares arbete. Ju mer 

forskning som bedrivs inom området desto mer visar sig ledarskapet ha betydelse för hälsan. 

Oavsett om det handlar om individuella eller organisatoriska faktorer, organisationskultur 

eller arbetsmiljö finns det alltid en gemensam nämnare i ledaren (Chu & Dwyer, 2002). 

 

ORGANISATIONSSTRUKTURENS BETYDELSE FÖR HÄLSA 

 

En uppmärksammad faktor som framkommer i den litteratur som vi tagit del av är att 

organisationens struktur och uppbyggnad påverkar ledarens villkor för att främja hälsa bland 

sina medarbetare. En organisationsform som har utvecklats på grund av nedskärningar sedan 

80-talet är de platta organisationerna och innebär att dagens chefer är ansvariga för fler 

personer än tidigare (Hanson, 2004). Äldreomsorgen utgör en av de verksamheter där 

nedskärningen av chefer varit omfattande och platta organisationsformer är därför vanligt 

förekommande (Thylefors, 2007). Hanson (2004) menar att ansvaret för stora personalgrupper 

hämmar chefernas utvecklande av ett stödjande och personligt ledarskap, ledarskapstilar som i 

sin tur har en positiv inverkan på personalens hälsa. Även Angelöw (2002) tar upp hur 

chefernas ansvar för stora personalgrupper hindrar dem från att kunna uppmärksamma sina 

anställda individuellt. Deras förutsättningar för att skapa och utveckla hälsa hos sin personal 

kan alltså sägas minska med det ökande antalet underställda.  

En studie har även gjorts av hur korta respektive långa beslutsvägar inom 

organisationer påverkar långtidssjukskrivning, långtidsfriskhet samt förtidspensionering. 

Studien visar att närhet till beslut inte behöver ha en positiv inverkan på sjukfrånvaro. I de 

kommuner där det endast fanns en beslutsnivå mellan den personalansvarige och de 

underställda var andelen långtidssjukskrivna högre än i de kommuner som hade upp till tre 

beslutsnivåer. Även andelen långtidsfriska, det vill säga anställda utan en sjukfrånvarodag 

under en tvåårsperiod, var något högre i kommuner med tre beslutsnivåer (Dellve, Skagert & 

Eklöf, 2004). 

 Meggeneder (2007) är dock av annan uppfattning, han menar att små och 

medelstora verksamheter med platt organisation utan några större hierarkiska skillnader har 

goda förutsättningar till att kunna implementera ett hälsofrämjande arbetssätt. En platt 

organisation främjar delaktigheten för personalen, underlättar tillgängligheten för information 
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och förbättrar arbetsmiljön. Det bidrar till de anställdas autonomi samt till att personal och 

ledare utvecklar en nära social relation som främjar medarbetarna hälsa. 

HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP  

 

Utifrån den forskning som i dag finns är relationen mellan ledaren och anställda en central 

del. Wreder (2007) beskriver exempelvis relationen som en förutsättning för att hälsa ska 

kunna främjas bland anställda. Ledaren ska bygga en god relation med varje individ och 

anpassa sitt beteende efter var och en. Relationen ska bygga på respekt och ska vara 

bekräftande. Det är viktigt att ledaren belönar sina anställda för deras arbete, vilket har visats 

vara en faktor till god hälsa. van Dierendonck et al. (2004) bekräftar samma resonemang men 

menar även att relationen inte ska vara en envägsprocess utan en tvåvägsprocess, det vill säga 

att både ledaren och anställda arbetar på relationen. En bra relation är en bra grund att arbeta 

vidare på och detta gynnar hälsa.  

 Ett flertal ledarskapstilar återfinns inom den tidigare forskningen och visar på 

hur relationen mellan ledaren och de anställda kan se ut och hur de kan påverka hälsan. Ett 

genomgående resultat som framkommer är att ledarskapet bör karaktäriseras av ett 

utvecklande ledarskap för att främja hälsa (se t ex Nyberg et al., 2005; Eriksson et al. 2008). 

Författarna beskriver att det utvecklande ledarskapet kännetecknas av att ledaren inspirerar 

och motiverar för att skapa förändring bland sina medarbetare. Ledaren ska ta hänsyn till de 

anställda och skapa stimulans i arbetet. Ett utvecklande ledarskap leder till ett större 

förtroende för ledaren och medarbetarna tar till sig organisationen på ett annat sätt än vad de 

annars är förväntade att göra. Det sker en identifikation med ledaren, vilket gör att de 

anställda strävar efter samma mål och upplever tillfredställelse i arbetet.  

 Andra ledarskapstilar som uppmärksammas är relationsinriktat och 

uppgiftsorienterat ledarskap. Grundtanken i det relationsinriktade ledarskapet är att ledaren 

vill skapa en bra relation till sina anställda. Fokus ligger på att skapa trivsel i arbetet och de 

anställdas känslor och välmående är viktiga. Det uppgiftsorienterade ledarskapet fokuserar 

däremot på de arbetsuppgifter som skall utföras inom organisationen. Medarbetarna uppfattas 

mer som verktyg för att uppnå de mål organisationen har satt upp. Forskningen visar att det 

krävs både ett relationsinriktat och ett uppgiftsorienterat ledarskap för att främja hälsa bland 

medarbetare. Det krävs ett helhetstänkande både vad gäller individerna, men även vad gäller 

organisationens bästa. Ett helhetstänkande på arbetsplatsen ger en positiv korrelation till hälsa 

(Nyberg et al., 2005). 

 En ledarskapsstil som inte visat sig främja hälsa inom forskningen är ett laissez-

faire ledarskap, det vill säga ett låt gå ledarskap. Det är en frånvarande ledare som visar 

ointresse för sina anställda och deras arbetsuppgifter. Ledaren leder inte sin arbetsgrupp utan 

är mycket otydlig och svag i sina instruktioner och ser inte vad som behöver göras för att 

personalen skall må bra. Låt gå ledarskapet karaktäriseras av en ledare som i många fall är 

osäker i sitt ledarskap. Kommunikation och information existerar i begränsad utsträckning.  

Ett låt gå ledarskap gör att ohälsa uppstår och att de anställa upplever sina behov och 

arbetsuppgifter som oviktiga (Nyberg et al., 2005). 

 

HÄLSOFRÄMJANDE DELAKTIGHET 

 

Flera av de källor vi använt oss av tar upp hur både organisationens utformning och 

ledarskapsideal har gått från att präglas av ett tayloristiskt synsätt till ett synsätt där 

medarbetarens delaktighet framhålls (se t ex Chu & Dwyer, 2002; Hanson, 2004; Meggender, 

2007; Huzzard, 2003:9). 
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 Chu & Dwyer (2002) beskriver hur samhällets globalisering och teknologiska 

utveckling skapar nya och hårdare krav på de anställda. Detta i sin tur leder till fler och nya 

risker för ohälsa och arbetsskador, så som sämre mental hälsa och stress. Denna utveckling 

ställer även nya krav på dagens ledare. De bör överge den hierarkiska modellen med 

toppstyrning för att på så sätt kunna ta tillvara på de anställdas kunskap och erfarenheter och 

få dem delaktiga i organisationens utveckling. Detta bekräftas även av Menckel & Österblom 

(2000) som menar att dagens ledarskap bör vara mindre kontrollerande för att kunna skapa en 

hälsosam organisation. Ledarskapet ska istället fokusera på de positiva faktorer som bidrar till 

en förbättrad hälsa. I ett flertal organisationer återstår dock mycket arbete för att få ledare att 

förstå vilken central roll de har i arbetet för hälsa (Chu & Dwyer, 2002).  

Delaktighet och inflytande är två av de faktorer som framhålls tydligt i 

litteraturen vad gäller vilka faktorer som främjar god hälsa på arbetsplatsen (Angelöw, 2002; 

Dellve et al., 2004; Hanson, 2004; Meggeneder, 2007; Menckel & Österblom, 2000). 

Studierna visar exempelvis på att medarbetarnas känsla av delaktighet ger en positiv påverkan 

på upplevd stress samt på förekomsten av långtidssjukskrivningar Delaktighet innebär att som 

medarbetare kunna inverka på beslutsfattandet på arbetsplatsen vad gäller olika frågor och på 

olika organisationsnivåer. Det beslutsutrymme som medarbetaren har avgörs genom vilken 

grad av kontroll som denne har på det arbete som utförs. Det centrala ligger i att kunna 

påverka hur, när och att arbetsuppgifterna utförs. Angelöw (2002) menar att detta kan uppnås 

genom demokratiska beslutsprocesser som innebär att de flesta beslut på arbetsplatsen tas 

tillsammans med personalen och att alla kan vara med och påverka de beslut som tas. Ett 

exempel på detta kan vara att personalen själva ansvarar för schemaläggning och på så sätt 

vinner kontroll över sin egen arbetstid. Även målstyrning kan vara ett effektivt sätt att utvidga 

medarbetarnas beslutsutrymme. Målstyrning innebär att personalen ges frihet att välja hur de 

ska nå de mål som finns uppsatta av ledningen. Målen har utvecklats genom dialog mellan 

chef och medarbetare. Det är dock viktigt att målen som skapas är rimliga och att det finns 

resurser, både ekonomiska och personella, för medarbetarna att uppfylla dem. Detta kan 

annars leda till en ökad negativ stress och sjukfrånvaro hos personalen. Andra sätt att få 

personalen att känna kontroll är genom att införa självstyrande grupper och att stärka 

personalinflytandet över hela verksamheten (Angelöw, 2002). 

En uppmärksammad teori om krav och kontroll i arbetslivet utvecklades av 

Karasek och Theorell (1990). Den visar betydelsen av balans mellan krav i arbetet och att ha 

kontroll över sin arbetssituation. Att få vara delaktig i det som sker på arbetsplatsen har en 

betydande roll för hälsan. Teorin har bekräftats i senare forskning som visar på liknande 

resultat. Hög struktur i förhållande till låg beslutsförmåga eller låg kontroll i sitt arbete 

resulterar ofta i sämre hälsa bland anställda (se t ex Eriksson et al., 2008; Nyberg, Bernin, 

Theorell, 2005; Nyberg et al., 2008). För att uppnå en så bra balans som möjligt mellan krav 

och kontroll måste ledaren aktivt arbeta med strategier för att ge anställda kontroll i sitt 

arbete. Delaktighet innebär kontroll och kan uppnås genom tydlig kommunikation inom 

organisationen. Informationen mellan ledaren och de anställda skall vara strukturerad och lätt 

kunna förstås av alla. Det är viktigt att ledaren gör de anställda delaktiga i organisation samt 

är klar och tydlig med vilka mål och problem som finns. Det skapar större förståelse hos och 

gör det lättare för personalen att förstå helheten bättre.  

Att som ledare inta ett delaktigt ledarskap innebär att delegera ansvar och 

befogenheter till sina medarbetare samt att se till att alla anställdas erfarenheter tas tillvara. 

Det är därför viktigt att som ledare se till att arbetsplatsen har gemensamma mål för att alla på 

arbetsplatsen arbetar i samma riktning, detta i sin tur kräver god kommunikation mellan 

ledare och medarbetare (Angelöw, 2002). 

Delar av den forskning vi tagit del av tar även upp de negativa konsekvenser 

som kan uppstå när man lägger stor tyngd i ett ökat personalinflytande på arbetsplatsen. 
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Forskningen tar upp att de anställda ställs inför en ökad belastning i och med krav på 

engagemang och kunnande. Ett annat problem som kan uppstå då medarbetaren ges frihet att 

fatta beslut och ta ansvar är att deras handlingsutrymme i praktiken kommer att begränsas av 

regler, olika avtal samt ekonomi inom organisationen. Trots medarbetarnas ökade 

handlingsutrymme så leder bristande samverkan inom organisationen till att individen själv 

får skapa rutiner. De riskerar att bli utan stöd och förlorar även möjligheten att ta del av andra 

personers kompetens och erfarenheter inom organisationen (Dellve et al. 2004).  

Även Huzzard (2003:9) visar på en problematik kring delaktighet när han lyfter 

fram det faktum att inom organisationen med hög medarbetarautonomi och högt 

personalinflytande finns det en stor risk att personalen förlorar sin uppfattning kring arbetets 

innehåll, upplägg och begränsningar. Det kan i sin tur komma att leda till upplevd ensamhet, 

förvirrning och stress bland de anställda. 

 

DET SOCIALA STÖDETS INVERKAN PÅ HÄLSA 

 

Det framkommer i den forskning som vi tagit del av att behovet av socialt stöd för de 

anställda är en stark faktor som påverkar upplevelsen av god hälsa. Forskningen visar även att 

i arbeten som medför höga krav och liten egen kontroll kan de anställda med hjälp av gott 

socialt stöd finna sätt att hantera sin arbetssituation och därmed undvika ohälsa och 

sjukfrånvaro (Nyberg et al. 2005; Menckel & Österblom 2000; Arbetsmiljöverket, 2001; 

Angelöw, 2002). 

 Enligt Angelöw (2002) kan det sociala stödet delas in i fyra områden det 

emotionella stödet som visas genom anställda och ledares omsorg, kärlek, intimitet, tillit och 

förtroende för varandra. Det värderande stödet vilket innebär att ge feedback som kan leda till 

bättre självbild, ett positivt självförtroende och högre självvärdering. Det instrumentella stödet 

som inkluderar praktisk hjälp som exempelvis att få hjälp med sysslor, gåvor samt lån av 

pengar. Det informella stödet visas genom att ge en person information och råd som kan 

användas för att övervinna personliga problem.                

Trots att forskningen är överens om att det sociala stödet är viktigt för den 

upplevda hälsan finns det meningsskiljaktigheter kring vilken persons stöd som har en 

egentlig påverkan på hälsan. Enligt Menckel & Österblom (2000) visar flera studier på att 

anställdas hälsa och trivsel påverkas i större utsträckning av ledarens sociala stöd än det stöd 

som de anställda får från sina arbetskollegor. Nyberg et al. (2005) visar emellertid ett motsatt 

resultat där bristen på socialt stöd från arbetskamraterna ses som en avgörande faktor för 

långtidssjukfrånvaro, men att ledarens stöd inte har någon påverkan på de anställdas 

sjukfrånvaro.  

 

SAMMANFATTNING 

 

Under genomgången av litteratur har vi funnit att den tidigare forskning som handlar om 

ledarskap och hälsofrämjande åtgärder inom arbetslivet samt ledarskapets inverkan på hälsa 

och sjukfrånvaro är ett förhållandevis nytt forskningsområde. Vi kommer i vår studie att 

studera hur det hälsofrämjande ledarskapet ser ut i äldreomsorgen för att se om det kan vara 

en faktor till den höga ohälsan. Då vi inte funnit tidigare forskning som behandlar detta har vi 

valt att undersöka ledarskapet i stort. Den forskning som vi har funnit fokuserar till stor del på 

egenskaper och strategier i ledarskapet som kan främja anställdas hälsa.  
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 Trots att fokus i vår studie kommer ligga på ledarskap har vi ändå valt att ta med 

ett organisatoriskt perspektiv i den tidigare forskningen, då det i den framkommer kopplingar 

mellan organisationsstrukturen och ledarskapets påverkan på de anställdas hälsa. 

 Vi har även studerat litteratur som tagit upp delaktighet som en viktig faktor vad 

gäller ledarskap och hälsa. Vi har då delvis valt att fokusera på innebörden av medarbetarnas 

delaktighet samt på vilket sätt delaktighet kan skapas på arbetsplatsen. 

 Efter genomgången av tidigare forskning upptäckte vi att de studier som i dag 

har utförts inte har fokuserat på ledarskapets påverkan på hälsa inom äldreomsorgen. Mot 

denna bakgrund väljer vi att fokusera på äldreomsorgen då det är ett yrkesområde med hög 

sjukfrånvaro. Vi vill undersöka synen på hälsofrämjande åtgärder för att se om det kan vara 

en bidragande faktor till ohälsa bland de anställda. 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

I början av 1970-talet ställde sig Aaron Antonovsky frågan om vad som gör att vissa 

människor har bra hälsa och ett lyckligt liv oavsett hemska upplevelser och erfarenheter. 

Tankarna väcktes i och med en studie av kvinnors anpassning till klimakteriet i Israel och en 

av de frågor han ställde var om de hade suttit i koncentrationsläger. Frågan ställdes utan 

motiv, men svaren visade sig vara intressanta för Antonovsky. Ett flertal av de kvinnor som 

anpassat sig bra till klimakteriet hade suttit i koncentrationsläger och Antonovsky började 

fundera på vad det kunde bero på (Antonovsky, 2005).  

I detta avsnitt presenteras Antonovskys salutogena modell och hans teori om 

känsla av sammanhang (KASAM) som utvecklades efter ovan nämnda tankegångar. Vi har 

valt att närma oss vårt resultat med hjälp av dessa teorier, då det centrala i studien kommer att 

vara chefen inom äldreomsorgens syn på hälsofrämjande arbete samt hur chefernas syn kan 

påverka medarbetarnas hälsa.  

 

ANTONOVSKYS SALUTOGENA MODELL 

 

Antonovsky (2005) utvecklar i boken Hälsans mysterium tanken om det salutogena synsättet. 

Synsättet har sitt ursprung som komplement till det problemfokuserande och orsaksinriktade 

patogena perspektivet. Människan anses enligt det patogena perspektivet som antingen frisk 

eller sjuk. Fokus ligger därför på sjukdom samt till dess orsaker och behandling, vilket leder 

till ett förebyggande arbete av ohälsa. Till skillnad från det patogena synsättet som enligt 

Antonovsky dominerar i samhället vill han beskriva hälsotillståndet som ett kontinuum mellan 

ohälsa och hälsa. Antonovsky menar att gränsen mellan att vara frisk och sjuk är alltför skarp 

och beskriver istället att människan befinner sig i ständig rörelse mellan två ytterligheter, det 

vill säga mellan total ohälsa och total hälsa. Att gruppera människor som friska respektive 

sjuka leder till en begränsad bild av verkligheten. En bild som till exempel inte ser och vårdar 

de friska sidorna hos en människa med sjukdom. Det salutogena synsättet ser till människans 

helhet och till dess totala historia, vilket inkluderar kaos, ohälsa, stress och sjukdom. Att gå 

ifrån det patogena synsättet skapar större förståelse för människan (Hanson, 2004). 

 Antonovsky (2005) beskriver en historia om en äldre man som anländer till ett 

sjukhus med en komplicerad knäskada. Han blir behandlad och kan återvända hem igen. Ur 

ett patogent perspektiv är mannen frisk. Av en ren slump får en läkarstudent reda på att den 

äldre mannen är ny i staden och att han inte har några vänner eller anhöriga där, samt att han 

bor på fjärde våningen utan hiss. Den kunskap som läkarstudenten får ger en fördjupad bild av 

en människas situation. Genom att förstå en större del av den äldre mannens totala situation 

ges han möjlighet till att röra sig i riktning mot ytterligheten total hälsa. En människas liv är 

en komplicerad väv och det salutogena synsättet ger möjligheten att se till helheten hos en 

människa (Antonovsky, 2005). 

Vilka faktorer menar då Antonovsky får oss människor att röra sig mot total 

hälsa? Inom det salutogena synsättet finns ett antal hälsofaktorer som kallas generella 

motståndsresurser. Dessa faktorer utgör resurser hos människan att stå emot och klara av 

livets alla påfrestningar (Antonovsky, 2005). I sin studie Social and cultural factors in 

coronary disease: An Israel-North America sibling study (1971) framkommer att människans 

resurser kommer med uppväxten och den historiska bakgrunden, men även genom den sociala 

och kulturella omgivning som människan lever i. Andra saker som påverkar vilka 

motståndsresurser en människa har är exempelvis självkänsla, copingförmåga, kunskap, 

välstånd, religion, fantasi samt medvetenhet om sig egen hälsa (Hanson, 2004).  
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Olika motståndsresurser och olika positiva livserfarenheter bildar tillsammans 

mönster och påverkar varandra. I samverkan gör de att människan kan röra sig på 

kontinuumet mot total hälsa. Detta resonemang vidareutvecklas i Antonovskys sense of 

coherence, det vill säga känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

KÄNSLA AV SAMMANHANG, KASAM 

 

Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) utvecklades av Antonovsky genom en 

intervjustudie av 51 personer som alla upplevt svåra trauman i sina liv, men trots detta kunnat 

hantera det på ett bra sätt. Utifrån deras svar på hur de ser på sina liv kunde Antonovsky 

urskilja tre nämnare som samtliga personer hade gemensamt nämligen upplevelse av 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Detta kom att bli de tre olika komponenterna 

som tillsammans bildar begreppet KASAM (Antonovsky, 2005).  

 

BEGRIPLIGHET 

 

Enligt Antonovsky (2005) innebär begreppet begriplighet att människan upplever den 

information och de intryck hon utsätts för som strukturerade, gripbara, sammanhängande men 

även förutsägbara. Det handlar också om att individen har en förmåga att kunna förstå och 

förklara de händelser som känns obehagliga och överraskande. Hansson (2004) beskriver 

detta som en kontrolldimension och som en viktig förutsättning till att kunna uppleva 

hanterbarhet. 

 
Man måste veta hur saker och ting förhåller sig och hur problemen kan angripas för att kunna 

hantera en problematisk situation. Den människa som upplever världen osammanhängande 

eller kaotisk, har sannolikt svårt att se hur hon kan hantera sin situation (Hansson, 2004, 

s.113). 

 

För att kunna skapa begriplighet på en praktisk och vardaglig nivå menar Hanson (2004) att 

det finns flera faktorer som spelar in. Att få feedback från människor i sin omgivning både 

från närstående och från arbetskamrater är något som påverkar individens känsla av 

begriplighet. Andra faktorer som ökar den vardagliga begripligheten är förmågan att kunna ta 

till sig information samt att kunna tolka informationen på rätt sätt. Kunskap och förmåga till 

att lära är viktigt för att kunna uppleva begriplighet i vardagen. Detta gäller kunskap om 

samhället samt den arbetsplats individen befinner sig på. Exempel på detta kan vara kunskap 

kring arbetsmiljö, företagets organisation eller medarbetarens roll i företaget. Begriplighet 

innebär således att människan kan se sin plats i relation till helheten. 

 Hanson (2004) beskriver att låg begriplighet minskar möjligheten till 

människans förmåga att kunna fatta beslut och att värna om sina rättigheter samt sina behov. 

Utan information, kunskap och förståelse ökar individens risk för att känna osäkerhet samt 

utanförskap. 

 

HANTERBARHET 

 

Hanterbarhet handlar om individens känsla av att ha tillgängliga resurser för att kunna möta 

och hantera de påfrestningar och krav som denne utsätts för. Dessa resurser kan enligt 

Antonovsky (2005) finnas och kontrolleras av individen själv eller kontrolleras av andra 
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såsom närstående, arbetskollegor eller vänner. Enligt Hanson (2004) kan hanterbarheten ses 

som människans egenmakt, men han tillägger dock att Antonovskys begrepp även inrymmer 

acceptans av stöd och hjälp från omgivningen. Att kunna hantera de krav och svårigheter som 

människan ställs inför i livet kräver tro på sig själv, men även viljan och möjligheten att 

kunna ta emot hjälp från andra människor.  Antonovsky (2005) menar att en stark känsla av 

hanterbarhet leder till att individen inte ser sig själv som ett offer för yttre omständigheter 

utan upplever en känsla av att själv kunna påverka sin situation. 

 Den praktiska hanterbarheten utgörs därför av individens förmåga att kunna 

påverka sin omgivning samt den situation hon befinner sig i. Detta genom att kunna fatta egna 

beslut och därmed ha kontroll över sitt liv. Hanson (2004) uttrycker att det är väsentligt för 

individen att vara en aktiv deltagare i de beslut och förutsättningar som samhället ger istället 

för att endast vara en passiv sådan. Ett antal exempel på de vardagliga resurser som kan stärka 

den upplevda hanterbarheten är kompetens, påverkansmöjligheter, fysisk och psykisk ork, 

samt kommunikativ förmåga. För att kunna hantera sitt liv på ett hälsofrämjande sätt måste 

det finnas en balans mellan de krav som ställs på människan och de resurser som hon besitter 

menar Hanson (2004).  

 

MENINGSFULLHET 

 

Meningsfullhet som Antonovsky (2005) kallar den tredje komponenten innebär att människan 

upplever att livet och de händelser som sker har en känslomässig mening. Även att känna 

värde i att lägga energi, engagemang och hängivelse på de svårigheter som uppstår i livet 

bidrar till människans meningsfullhet. Stark meningsfullhet skapas genom att människan 

väljer att konfronteras med de problem och utmaningar som den ställs inför. Detta för att 

kunna söka en mening i problemen och på så sätt kunna bemästra dem. Meningsfullhet är den 

delen i KASAM som är motivationskomponenten. Hanson (2004) tydliggör att det är den 

viktigaste av de tre delarna i KASAM. Om människan inte upplever någon mening i tillvaron 

dämpas också hennes lust till att öka sin begriplighet och motivation till att ta tag i de problem 

som uppstår. Meningsfullhet är starkt sammankopplat med livslust, utan mening fylls en 

människas liv med tomhet och hopplöshet. En människa som känner mening med livet fylls 

däremot av vilja och närvaro.  

 Det finns enligt Hanson (2004) tre delar som utgör den konkreta, vardagliga 

meningsfullheten och dessa är motivation, värderingar samt positiva upplevelser. Motivation 

kan innebära att individen har attraktiva mål och visioner. Värderingar kan bestå av etik, 

moral samt att bli utsatt för en rättvis behandling. Faktorer som kan bidra till människans 

positiva upplevelser är exempelvis relationer, självkänsla, en variationsrik vardag, 

trivselaktiviteter samt en trevlig miljö. Samtliga delar betyder olika för olika människor och 

vad som skapar meningsfullhet hos en människa, gör inte det hos nästa.  
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METOD 
 

I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

forskningen ser till innebörd och mening i erfarenheter och söker förstå världen ur olika 

människors synvinklar (Kvale, 2009). Användandet av denna forskningsmetod gör det möjligt 

för oss att genom samtal med ett antal chefer inom äldreomsorgen få kunskap om deras syn på 

och erfarenheter av hälsofrämjande arbete i sin verksamhet. Vilket även leder till en djupare 

förståelse för hur dessa chefer arbetar och tänker kring arbetet med hälsa inom deras 

organisation.  

 Vår studie är först och främst av beskrivande karaktär där vi redogör för hur 

chefer på vård och omsorgsboenden ser på hälsofrämjande arbete. I ett senare skede i studien 

försöker vi förklara, genom vårt val av Antonovskys teorier om salutogena modellen och 

känsla av sammanhang, hur chefernas syn på arbetet med hälsa skulle kunna påverka 

medarbetarnas hälsa.  

 Inför valet av metod förde vi en diskussion kring vår förförståelse och hur den 

kan påverka vår studie. Vi har insett att tidigare kurser i ledarskap, samt praktik som chef 

inom äldreomsorgen har gett oss en bild av att ledarskapet kan påverka medarbetarna inom 

olika områden. Det är dock med svårighet vi funderar över vilken förförståelse vi egentligen 

har vad gäller ledarskapet inom äldreomsorgen, och dess påverkan på medarbetarnas hälsa 

vare sig det handlar om negativ eller positiv påverkan. Det vi kommit fram till är att vi anser 

att människor i chefspositioner har makt att påverka medarbetare och att de också gör det i 

olika utsträckning. Vi har hela tiden under studiens gång försökt att vara medvetna om vilken 

förförståelse vi har och försökt att hålla oss neutrala. Det har dock varit svårt att hålla sig helt 

neutral eftersom den tidigare forskningen har gett oss kunskap om ledarskapets påverkan på 

medarbetarnas hälsa.  

 

URVAL 

 

Vår urvalsprocess inleddes med att vi kontaktade ett större antal chefer på privata samt 

kommunala vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stad med en förfrågan om att delta i 

en intervju kring ledarskap och hälsofrämjande arbete. Det kan ses som ett 

bekvämlighetsurval som enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) innebär 

att forskaren använder sig av de respondenter som vill och kan delta i undersökningen samt de 

som är lättast att nå. Kontaktuppgifterna till de chefer vi vände oss till hittades på Stockholms 

stads hemsida. Kontakten togs via e-post där vi presenterade oss och vårt arbete. I e-posten 

förklarade vi även syftet med vår studie samt de forskningsetiska principer (se nedan) som vi 

utgår ifrån. Vi fick svar från sex chefer som var intresserade av att delta. Fem av cheferna 

arbetar för olika privata utförare och en chef för ett kommunalt boende. Samtliga av våra 

respondenter är kvinnor. Eftersom vi inte väljer att göra en jämförande studie mellan privata 

och kommunala chefer ser vi därför ingen anledning till att ha lika antal privata respektive 

kommunala chefer i vår studie.  

 

DATAINSAMLING 

 

Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, vilket täckte in ett 

antal områden kring hälsa, hälsofrämjande ledarskap samt hälsofrämjande arbete som vi ville 
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få kunskap om. Samtidigt gav de halvstrukturerade intervjuerna oss möjligheten att ställa 

följdfrågor som anpassade sig efter varje intervjusituation (Kvale, 2009).  

Intervjuguiden utformades utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. I 

skapandet av intervjuguiden valde vi att undersöka tidigare intervjuguider med liknande syfte 

som vårt eget. Detta för att använda oss av liknande frågor som tidigare prövats. De 

följdfrågor och uppmaningar som vi valde att använda oss av är till exempel kan du utveckla, 

hur menar du då, på vilket sätt, berätta mer. 

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser, vilket de själva 

bestämde, och varje intervju varade mellan trettio minuter till en timme i tid. Samtliga 

intervjufrågor skickades till respondenterna i förväg så att de kunde förbereda sig.  

Kvale (2009) beskriver att respondenterna efter en intervju kan känna en sorts 

tomhet över att ha lämnat ut mycket av sig själva och varit öppna med sina erfarenheter, utan 

att egentligen ha fått någonting tillbaka. Det är vid dessa tillfällen viktigt att ge återkoppling 

och få ett bra avslut på intervjun. Efter varje intervju var vi noga med att fråga respondenten 

om de hade något de ville tillägga eller om de hade några frågor eller tankar kring intervjun 

eller vårt arbete. Vi informerade även återigen om de forskningsetiska principerna för att 

respondenterna skulle känna säkerhet vad gäller deras uttalanden och att det inte på något sätt 

ska kunna kopplas till dem. 

 

DATABEARBETNING 

 

Samtliga intervjuer spelades in med en ljudbandspelare för att sedan kunna föras över från 

ljud till skrift, det vill säga genom transkribering. Transkriberingen skedde omgående för att 

ha intervjun så nära som möjligt i minnet. Våra ljudinspelningar var av god kvalité och det var 

således inget problem att höra vad som sades. Transkriberingen genomfördes ordagrant. Vi 

utelämnade dock hummanden, pauser, skratt, intonationer och suckar då det inte ansågs vara 

av relevans för vår analys. Fokus ligger inte på språket i vår analys utan vi vill fokusera på 

meningen i materialet och få fram respondenternas syn och erfarenheter, för att senare gå 

bortom meningen och tolka uttalanden och yttranden (Kvale, 2009). I transkriberingen valde 

vi även att ta bort namn och platser för att tillförsäkra respondenterna anonymitet. Samtliga 

ljudinspelningar raderades direkt efter avslutad analys och diskussion.  

 I analysen har vi valt att använda oss av en begreppsstyrd meningskodning. 

Först och främst har vi läst alla våra intervjuer ett flertal gånger för att få en säkrare bild av 

materialet. Vi har sedan gått vidare med att tillsammans beskriva stycken med text med 

enstaka nyckelord för att lättare kunna identifiera uttalanden och för att kunna jämföra 

intervjuerna med varandra (Kvale, 2009). De nyckelord vi använt oss av kommer från den 

valda teorin, vilka är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet samt vissa begrepp inom 

dessa. Efter detta gick vi igenom materialet ytterligare en gång för att försäkra oss om att vi 

inte missat något av betydelse. Vi har även varit noga med att ha syftet och 

forskningsfrågorna med oss i analysen för att fokusera på de delar av materialet som är av 

relevans för vår studie. 

 Vidare i databearbetningen har vi försökt att hålla resultatet så rent som möjligt 

för att inte riskera att skriva om intervjuerna så att de inte längre överensstämmer med 

ursprungliga uttalanden. Vi är även medvetna om att vi i vår studie kan ha satt in 

respondenterna i ett sammanhang de själva inte skulle sätta sig i. Men hoppas att vi undvikit 

detta i största möjliga mån då vi hållit resultatet så rent som möjligt. Vi har även varit noga 

med att inte fokusera på uttalanden som enbart tagits upp av respondenterna väldigt kortfattat, 

det vill säga som har svagt stöd i vår empiri. Vi vill dock vara tydliga med att kortfattade 

uttalanden även finns med i redovisningen av resultatet. 
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Dessutom har vi valt att använda oss av citat i vårt resultat för att förtydliga och 

illustrera vissa resonemang. Vid citat har vi valt att ta bort upprepningar av ord för att göra 

citaten mer läsvänliga. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Vid varje intervjutillfälle berättade vi om syftet med uppsatsen samt om de forskningsetiska 

principer vi följer i arbetet. Enligt Gustafsson, Hermerén & Pettersson (2004) skall fyra 

huvudkrav ställas på forskningen. Den första är att informationskravet ska uppfyllas, det vill 

säga att syftet med studien förklaras för de individer som berörs. För det andra ska forskaren 

informera om samtyckeskravet som innebär att deltagaren själv får bestämma över sitt 

deltagande och sina uttalanden. Vidare ska konfidentialitetskravet uppfyllas och respondenten 

ska garanteras anonymitet. Slutligen ska även respondenten informeras om att materialet 

endast används i detta forskningssyfte och att de har rätt att ta del av resultatet enligt 

nyttjandekravet. Vi informerade våra respondenter om dessa forskningsetiska principer och 

samtliga samtyckte till att delta och var väl införstådda i sina rättigheter.  

 De etiska problem som vi ser med vår studie är att cheferna kan känna sig 

utpekade som ansvariga för hur hälsan ser ut bland deras medarbetare. För att undvika detta 

har vi valt att utforma våra frågor så opersonliga som möjligt samt fokusera på vilka 

förutsättningar de har för att förbättra och bevara hälsan bland sin medarbetare.  

 

VALIDITET OCH RELIABILITET 

 

I kvalitativ forskning granskas resultaten efter dess konsistens och tillförlitlighet, vilket 

innebär att se till resultatens reliabilitet. En studie kontrolleras även efter vilken styrka, 

meningsfullhet och giltighet som finns i studiens resultat, det vill säga vilken validitet den har 

(Kvale, 2009). 

 I vår studie har ingen pilotstudie gjorts av intervjufrågorna, det vill säga vi 

kontrollerade inte frågorna i förväg genom att först göra en mindre studie för att se om 

intervjufrågorna fungerar och förstås av respondenterna (Esaiasson et al., 2007). I och med att 

vi i skapandet av intervjuguiden valde att undersöka tidigare intervjuguider med liknande 

syfte som vårt eget, använde vi oss av liknande frågor som tidigare prövats. När vi skickade 

intervjuguiden till respondenterna bad vi dem återkomma till oss om någon av frågorna var 

oklara. I samband med två intervjutillfällen frågade respondenterna om vi kunde förtydliga en 

av frågorna, vilket vi också gjorde. Det var dock inte samma fråga vid dessa två tillfällen. 

 Samtliga intervjuer utfördes på respondenternas arbetsplatser, vilket både kan 

föra med sig för- respektive nackdelar. De fördelar vi kan se med att de själva valde plats att 

bli intervjuade på är att de kan skapa en viss trygghet i intervjusituationen, vilket också kan ge 

mer tillförlitliga svar. De nackdelar vi kan se med detta är att ett flertal av intervjuerna stördes 

av telefoner som ringde samt av personal som knackade på dörren och ville fråga om något. 

Vid något tillfälle avbröts även intervjun för en kort stund och detta kan ha påverkat svaren 

negativt.  

 Vid varje intervju har vi båda deltagit, men haft olika roller. En av oss har utfört 

intervjun och den andra har främst varit observatör. Vi har dock skiftat roller vid varje 

intervjutillfälle. Vi ställde dock båda följdfrågor under intervjuerna för att kunna fånga upp 

och låta dem utveckla vissa resonemang för att försöka få så uttömmande svar som möjligt. 

Det gjordes även för att kontrollera om vi uppfattat svaren korrekt.  
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 Vidare har våra resultat med största sannolikhet påverkats av den oerfarenhet vi 

besitter vad gäller intervjuer inom kvalitativ forskning. Vid de första intervjutillfällena ställde 

vi inte lika många följdfrågor och följde inte heller upp lika många av svaren. Vi är dessutom 

väl medvetna om att några av de följdfrågor som vi ställde kan tolkas som ledande, vilket kan 

ha påverkat respondentens svar. Kvale (2009) beskriver dock att ledande frågor inte alltid 

behöver minska en studies reliabilitet, utan kan istället verifiera tolkningar och svar, och 

behöver därför inte påverka tillförlitligheten negativt.  

 Innan transkriberingen utfördes diskuterade vi hur transkriberingen skulle 

utföras, vad som skulle tas med och vad som skulle tas bort. Detta för att materialet skulle bli 

transkriberat så lika som möjligt. Våra ljudinspelningar var av god kvalité, vilket gjorde att vi 

fick med all data från våra intervjuer. När transkriberingarna var klara läste vi genom 

varandras utskrifter samtidigt som vi lyssnade på ljudinspelningarna för att försäkra sig om att 

ingen av oss missat att skriva ned något.  

 Vad gäller validiteten i vår studie kan vi diskutera huruvida vi har undersökt vad 

vi velat undersöka på grund av vårt val av respondenter. De respondenter vi använt oss av är 

chefer, det kan ha påverkat giltigheten i resultaten genom att de enbart kan ha velat framhäva 

positiva saker i deras organisation. Det finns även en risk att resultaten inte heller speglar 

chefernas syn på hälsofrämjande arbete, utan i stället organisationen syn på arbetet med hälsa.  

 Ett bekvämlighetsurval innebär problem vad gäller spridningen av populationen 

i urvalet. I och med att vi intervjuat de chefer på vård och omsorgsboenden som först har 

svarat på vår förfrågan om intervju, kan det ha lett till att vi intervjuat chefer med exempelvis 

mest intresse eller kunskap i ämnet. Urvalet kan alltså vara skevt och inte representativt för 

populationen.  

 

GENERALISERBARHET 

 

I kvalitativ forskning handlar generaliserbarhet om resultaten går att överföra från en situation 

till en annan situation. Att resultaten är överförbara till andra människor eller situationer 

utanför studiens ramar (Kvale, 2009). Vi anser att vårt resultat inte är överförbart till andra 

chefer inom äldreomsorgen på grund av att vi avgränsat oss till att enbart undersöka chefer på 

vård och omsorgsboenden och deras syn på hälsofrämjande arbete. Då vi har använt oss av ett 

bekvämlighetsurval som medfört att vi tagit de första cheferna som svarat på vår förfrågan om 

att få utföra en intervju, kan vårt urval ha blivit skevt. De chefer som har velat delta i 

intervjun kan ha haft intresse för just det ämnet som vi valt att undersöka, vilket innebär att vi 

möjligen kan ha fått respondenter som vet mest om den frågan. Därför kan resultaten inte 

generaliseras för chefer inom äldreomsorgen eller i större sammanhang.  

 Vår ambition har aldrig varit att dra några generella slutsatser om chefer inom 

äldreomsorgen i stort. Vi anser däremot att vårt resultat kan ses som en del i en helhet och att 

det kan finnas andra chefer inom äldreomsorgen som har liknande tankar och resonemang. 

Med tanke på att majoriteten av de chefer vi intervjuade hade liknande svar i många 

avseenden anser vi detta troligt. Vi är dock medvetna om att svaren även kan bero på att vi 

fått ett skevt urval där alla respondenter haft ett intresse för det ämnet vi undersöker, och att 

svaren därför blivit lika.  
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RESULTAT 
 

I detta avsnitt presenteras våra resultat om vad chefer på vård och omsorgsboenden har för 

syn på hälsa samt vilken syn och vilka erfarenheter de har av hälsofrämjande arbete.  

 

PRESENTATION AV RESPONDENTER  

 

CHEF 1 
 

En kvinna på 34 år som arbetar som verksamhetschef på ett privat vård- och omsorgsboende. 

Hon har en entreprenörsutbildning i grunden, men har även ett flertal ledarskapsutbildningar 

som hon har fått genom sitt arbete. Hon har arbetat som chef i cirka fyra år och har ett 

personalansvar för cirka 50 anställda.  

 

CHEF 2 
 

En kvinna på 54 år som arbetar som verksamhetschef på ett privat vård- och omsorgsboende. 

Hon har gått vårdlinjen, men har kompletterat sin utbildning med bland annat organisation 

och ledarskapsutbildning samt interna ledarskapsutbildningar inom Stockholms stad. Hon har 

arbetat som chef i 30 år och har ett personalansvar för cirka 130 anställda.  

 

CHEF 3 
 

En kvinna på 42 år som arbetar som verksamhetschef på ett privat vård- och omsorgsboende. 

Hon är utbildad sjuksköterska och har deltagit i ett flertal ledarskapsutbildningar. Hon har 

sammanlagt arbetat som chef i fyra år, varav tre år som biträdande verksamhetschef, och har 

personalansvar för cirka 140 anställda. 

 

CHEF 4 
 

En kvinna på 38 år som arbetar som enhetschef på ett kommunalt vård- och omsorgsboende. 

Hon är sjuksköterska i grunden, men har även gått ledarskapskurser samt 

ledarskapsutbildningar inom Stockholms stad. Hon har arbetat som chef i åtta år och då även 

som biträdande enhetschef. Hon har ett personalansvar för cirka 150 anställda. 

 

CHEF 5 
 

En kvinna på 58 år som arbetar som verksamhetschef på ett privat vård- och omsorgsboende. 

Hon är utbildad distriktssköterska och har gått ett flertal ledarskapsutbildningar genom 

företaget, men även via kommunen. Hon har arbetat som chef i arton år, och har ett 

personalansvar för cirka 100 anställda. 

 

CHEF 6 
 

En kvinna på 42 år som arbetar som verksamhetschef på ett privat vård- och omsorgsboende. 

Hon är utbildad sjuksköterska men har gått olika ledarskapsutbildningar genom det företag 
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som hon arbetar för. Hon har arbetat som chef i fyra år, och har ett personalansvar för cirka 70 

anställda.  

 

CHEFERNAS SYN PÅ HÄLSA 

 

För att först få klarhet i hur cheferna på vård- och omsorgsboendena ser på vad hälsa består av 

ställdes en fråga om hur de definierar hälsa. I samtliga intervjuer definierade cheferna på 

vård- och omsorgsboendena att hälsa är någonting som går utöver den fysiska hälsan. De 

beskrev hälsa som både fysisk och psykisk hälsa och att båda delarna behöver fokuseras i 

strävan efter en god hälsa. Ett antal chefer berättar att det är viktigt att ha en helhetssyn vad 

gäller hälsa. Att god hälsa inte enbart uppnås genom fysisk och psykisk hälsa utan det finns 

andra faktorer socialt, andligt och själsligt som påverkar.  

 
Det är inte bara frånvaro av sjukdom tycker jag, utan det är att man mår bra både 

psykiskt, fysiskt, socialt och andligt (Chef 3). 

 

Mår man bra i själen så mår man bra. Och hur mår man bra i själen? Trivs man med 

livet, trivs man med sitt jobb, trivs man med familjen, trivs man med sin omgivning och 

självklart med sig själv då har man hälsa tycker jag. (…) ja det är ju en himla blandning 

att kropp och själ ska må bra. Det är hälsa (Chef 6). 

 

Majoriteten av chefer uttrycker att hälsa är någonting som varje individ upplever olika. Det är 

en subjektiv upplevelse som ingen annan individ kan säga om det stämmer eller inte. 

Cheferna säger att deras erfarenheter visar att den upplevda hälsan kan skilja sig från den 

fysiska hälsan och att det inte alltid går att se på en individ hur den mår. En av cheferna 

uttrycker att sjukfrånvaro inte enbart behöver betyda att individen är fysiskt sjuk utan att det 

också kan bero på vantrivsel eller att individen upplever problem inom arbetsgruppen. 

 En faktor som ett flertal chefer tar upp som exempel till dålig hälsa är rökning. 

En av cheferna uppger att dålig hälsa på grund av rökning är självförvållat och en rökare kan 

inte uppnå god hälsa om de inte slutar med rökningen. En annan chef tror dock att en individ 

som röker kan uppleva god hälsa även om rökningen i sig klassas som hälsofarlig, vilket 

chefen säger är på grund av att hälsa är en subjektiv upplevelse.  

 

FAKTORER SOM PÅVERKAR MEDARBETARNAS HÄLSA  

 

I intervjuerna ställdes frågan om vilka faktorer cheferna upplever kan påverka medarbetarnas 

hälsa. Cheferna anser att privatlivet har påverkan på deras medarbetares hälsa. Det som 

framkommer ur deras berättelser är att allt liv utanför arbetet påverkar medarbetarnas hälsa 

och att det kan vara relationer, familjen, ekonomi eller studier. En av de tillfrågade cheferna 

säger att en god hälsa beror på vart i livet en person befinner sig. En annan av cheferna tror att 

många individer som arbetar inom vårdyrket inte själva har valt det yrket, utan bara hamnat 

där. Detta kan inte heller kompenseras med en hög lön, vilket gör att dessa individer inte trivs 

med sitt arbete och det leder till ohälsa.  

 
Det är lättare att faktiskt inte hinna med sina arbetsuppgifter om man inte mår bra 

hemma, och är det så att man känner att man inte trivs i arbetsgruppen (…), så bär man 

ju med sig det hem. Det går ihop hela tiden (Chef 6). 
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En av cheferna uttrycker att det är viktigt för den anställde att vara medveten om varför den 

personen är på arbetet och att personen förstår vad den har för arbetsuppgifter. Hon säger att 

människor i dagens samhälle inte tillåts ställa krav på vad det är för sorts arbete de vill ha 

eller vem de ska arbeta med. Människor ska enbart vara glada över att de har ett arbete, vilket 

hon upplever som en faktor till ohälsa. 

 
(…) man måste vara medveten om var man tagit anställning någonstans. Vad har man 

för ansvar, vad har man för skyldigheter, rättigheter och hela den biten och verkligen 

känna att det här trivs jag med (Chef 6). 

 

Vidare upplever samtliga tillfrågade chefer att arbetsmiljön påverkar hälsan på ett eller annat 

sätt. Ett flertal av cheferna pratar om att det är viktigt att uppleva trivsel på arbetsplatsen och 

att det är en faktor till god arbetsmiljö och hälsa. En av cheferna uttrycker att konflikter 

mellan personal eller med chefen leder till ohälsa och att det ofta beror på dåligt samarbete 

och dålig kommunikation. Vidare säger hon att det ofta leder till rykten bland medarbetarna 

som till största del inte är sanna, vilket också är en orsak till ohälsa.  

Under intervjuerna uttrycker några av cheferna att vård- och omsorgsyrket är ett 

fysiskt tungt yrke och att det är viktigt att medarbetarna lyfter och förflyttar på rätt sätt samt 

att hjälpmedel finns att tillgå. Deras erfarenheter är att många av deras medarbetare inte 

arbetar rätt med sin kropp och att det påverkar deras hälsa negativt. En av cheferna upplever 

äldreomsorgen som en stressig arbetsplats och säger att det framförallt kan leda till 

psykosomatiska sjukdomar och känslor av otillräcklighet.  

 
Branschen är stressig och jag tror många gånger känner sig personalen otillräckliga. Jag 

försöker säga till dem tänk på vad vi har hunnit med i dag, inte vad ni inte hann (Chef 

3). 

 

En av de andra cheferna säger att arbeta i privat regi också leder till ökad stress bland 

medarbetarna på grund av alla krav som ställs på dem.  

 
(…) man kan inte gå och dra benen efter sig utan man måste springa lite fortare, man 

måste vara lite trevligare, man måste vara lite mer på hugget för vi har länsstyrelsen 

som tillsynsmyndighet och dom har mycket högre krav på oss. Vi har närstående, 

kommunen, alla har mycket högre krav och då måste vi vara mycket bättre annars har 

vi inget jobb kvar (Chef 6). 

 

Under intervjuerna framkommer att utövningen av ledarskapet i allra högsta grad kan påverka 

medarbetarnas hälsa. En av cheferna uttrycker att det är viktigt att alla medarbetarna har sin 

roll och får ta ansvar. Ansvarstagande gör att saker och ting blir gjorda och personalen får 

känna sig delaktiga i arbetet. Vidare uttrycker samma chef att ledaren måste känna av och 

vara uppmärksam på hur mycket den kan belasta sin personal, då hennes erfarenheter är att 

alla inte vill eller klarar av för mycket ansvar. En annan chef säger att personalens 

arbetsuppgifter måste upplevas som hanterbara och att ledaren inte ställer för höga krav på 

dem. Vidare säger hon att alla ska arbeta tillsammans och se över de arbetsrutiner som finns 

på arbetsplatsen. 

 En av de intervjuade cheferna säger dock att oavsett vilka yttre faktorer som kan 

påverka en individs hälsa är det faktiskt upp till var och en att påverka sin dag oavsett om 

individen exempelvis har ett trist arbete eller inte.  
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LEDARSKAPETS BETYDELSE FÖR MEDARBETARNAS HÄLSA 

 

Alla utom en chef upplever att ledarskapet har stor påverkan på medarbetarnas hälsa. Av de 

chefer vi intervjuat fokuserar alla på olika aspekter av vad i ledarskapet som påverkar de 

anställda. Två av cheferna anser att relationen samt kommunikationen mellan medarbetare 

och chef är det som har störst inverkan på medarbetarnas hälsa.  

 
”Är man arg på chefen så blir man ju ganska sjuk till slut”(Chef 3).  

 

En respondent upplever att en chef ska vara bra på att organisera och strukturera för att 

medarbetarna ska få en tydlig bild av arbetet och verksamheten. Chefen ska kunna motivera 

och engagera sin personal för att på så sätt få med alla på tåget i strävan efter bättre hälsa. 

 
(...) så här gör vi och det här gäller och de här lagarna måste vi följa. Det tror jag kan 

vara väldigt skönt för medarbetarna att få lite struktur och få veta att det är så här vi ska 

göra, det blir inte så otydligt (Chef 1). 

 

En chef uttrycker att ledarskapet inte har ett stort inflytande på medarbetarnas hälsa. Hon 

säger dock att chefen måste vara en drivande person som visar intresse för hälsa och motion.  

Detta kan enligt henne i sin tur även göra personalen intresserad. Vidare anser hon att det är 

viktigt att försöka nå den del av personalen som inte redan har kommit sig för att börja 

motionera, men att detta kan vara en svår uppgift. Hon är tydlig med att det är viktigt att inte 

tvinga folk att delta, men att ändå visa att det är viktigt. Vidare upplever hon att aktiviteterna 

inte enbart är till för att hålla personalen frisk, utan även för att se till att de trivs och har roligt 

tillsammans på arbetsplatsen. 

 En annan chef förklarar hur hon tror att det sätt som hon agerar och förhåller sig 

på påverkar medarbetarnas hälsa. Hon anser därför att det är viktigt att vara en förebild som 

chef. 

 
 Jag tror man måste vara en förebild, att man är som en spegel så att som jag beter mig 

och som jag uttrycker mig och är, det syns jätte, jätte tydligt i grupperna fast jag inte ser 

det (Chef 4). 

 

Vidare uttrycker hon att det är viktigt att lära känna sig själv ordentligt, både vad gäller brister 

och styrkor hos en själv innan en person kan vara en bra chef för sina anställda. 

 En av våra respondenter säger att ledarskapet har mest betydelse för de 

anställdas psykiska hälsa, men att den psykiska hälsan i sin tur påverkar de fysiska. Hon anser 

att det går att påverka medarbetarnas psykiska hälsa positivt genom att som chef bekräfta och 

se alla individer i sin personal samt genom att vara närvarande. Även att skapa förtroende och 

en bra relation med personalen kan påverka deras hälsa på ett bra sätt. 

 Att kunna få hela sin personalgrupp att motionera eller uppnå en förbättrad hälsa 

upplever en av cheferna som svårt. Hon uttrycker dock att ett bra ledarskap har stor betydelse 

när det kommer till att inspirera personalen och så ett frö hos dem vad gäller hälsa. 

 

CHEFERNAS SYN PÅ HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP 

 

Genom våra intervjuer framkommer att det finns två olika sätt att tänka kring det 

hälsofrämjande ledarskapet, dels kring friskvård men även hur en chef bör vara och agera mot 

sina medarbetare.  
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 Det som alla respondenter upplever är viktigt är att en chef ska kunna erbjuda 

sin personal olika slags friskvård. Detta kan ske i form av friskvårdsbidrag, fysisk aktivitet på 

arbetstid, sponsring till olika idrottsevenemang som exempelvis tjejmilen, blodomloppet eller 

stegtävlingar. En av cheferna förklarar varför hon känner att det är viktigt med friskvård. 

 
Och det är ju viktigt när man jobbar i vårdyrket att man verkligen tränar sin kropp, för 

att det är tungt och slitit, många har mycket besvär med nackar och axlar. Så på så sätt 

försöker vi pusha på det här med friskvård (Chef 5). 

 

Flera av cheferna har speciellt utvalda personer ur personalgruppen som arbetar med hälsa på 

arbetsplatsen. Dessa personer har ett delegerat ansvar för att kunna arbeta med olika 

hälsoaktiviteter och genom detta har de möjligheten till att inspirera sina medarbetare. En av 

cheferna förklarar deras roll genom att säga: 

 
Det är personer med intresse för friskvård som har fått en utbildning av företaget, sedan 

har dem frigjord tid (...) att hitta på något med personalen, det kan vara att man liksom 

har massage, man kan ha avslappningsövningar, man kan gå stavgång, man kan pusha 

folk att springa något lopp (Chef 2). 

 

En chef beskriver vikten av att arbeta med områden som arbetsmiljö, arbetsskador samt 

sjukskrivningar. Hon anser att chefen bör arbeta förebyggande inom dessa områden. Att 

arbeta förebyggande med dessa frågor sker delvis genom att följa upp och göra ordentliga 

utredningar för att snabbt kunna få tillbaka sjukskriven personal till arbetet. En annan av 

respondenterna uttrycker även hon att det är viktigt med arbetsmiljöfrågor när det gäller att 

utöva ett hälsofrämjande ledarskap. Vidare som ett exempel på hur denna chef arbetar med 

detta tar hon upp vikten av att ta tag i de problem som finns och uppstår i de olika 

arbetsgrupperna. Hon har även individuella samtal med personal som ofta är borta för att höra 

ifall det är något hon kan göra för dem, om de behöver hjälp eller om de inte trivs på arbetet. 

 När det kommer till hur en chef bör vara för att utöva ett hälsofrämjande 

ledarskap tar cheferna upp flera olika aspekter. Några av cheferna upplever att det är viktigt 

med att ha en helhetssyn över personal och verksamheten. Att som chef kunna föregå med 

gott exempel för sin personal tar flera av respondenterna upp som ett exempel på 

hälsofrämjande ledarskap. Genom att som chef vara delaktig i olika fysiska aktiviteter och 

evenemang som arrangeras på arbetsplatsen, kan personalen motiveras till att vilja träna och 

röra sig mer tror flera av cheferna.  

 
(...)Man kan påverka genom att visa själv att man kanske tar trapporna eller kanske är 

med på sådana här evenemang. Att man är en drivande person i det hela. Jag tror, är 

man inte intresserad själv då får man ingen intresserad personal heller(Chef 2). 

 
Så även om jag står här och predikar att man inte ska röka och går ut och röker själv så 

är det ju liksom, då har jag visat vägen på något vis (Chef 6). 

 

Att som chef även finnas tillgänglig, kunna lyssna på och stötta sina medarbetare när det 

behövs är olika exempel på hur respondenterna anser att en chef bör vara för att ha ett 

hälsofrämjande ledarskap.  

Endast ett fåtal av cheferna berör hur det på ett konkret sätt arbetar med den psykiska 

och sociala hälsan. En av cheferna berättar hur personalen arbetar i olika reflektionsgrupper 

samt har handledning tillsammans för att kunna bearbeta svåra händelser knutna både till 

arbetet och till privatlivet. Vidare uttrycker samma chef att i ett hälsofrämjande ledarskap 

måste ledaren förstå att fysisk och psykisk hälsa går hand i hand för att välbefinnande ska 
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kunna uppnås. En annan chef berättar hur de på arbetsplatsen brukar arrangera frukost för 

personalen en gång i veckan för att på så sätt kunna främja den sociala och psykiska hälsan 

hos medarbetarna och på sikt även samarbetet mellan dem. 

 

CHEFERNAS SYN PÅ HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAPSSTILAR 

 

Det som framkom under våra intervjuer är att flertalet av våra respondenter upplever att en 

individanpassad ledarskapsstil är något som verkar positivt på de anställdas hälsa. En av 

cheferna berättar hur hon tror att olika medarbetare kräver olika saker från henne som chef, att 

de behöver olika slags ledarskap för att må bra. 

 
Någon kanske behöver den här som är glad och lyssnar och någon vill att man blir 

förbannad och sätter ner foten. Så man behöver som chef lite av allting (...) man måste 

ju kunna ha alla delar och kunna anpassa sig efter varje situation, vad man behöver sätta 

in. Och det kan ju främja hälsan (...) att man är anpassningsbar (Chef 1). 

 

En av cheferna berättar att hon inte anser att en individanpassad ledarskapsstil är det bästa 

sättet att leda sin personal. Hon menar att chefen i första hand måste se till hela 

arbetsgruppen. Att anpassa ledarskapet efter olika individer känner hon kan medföra att för 

mycket tid och engagemang läggs ner på de personer som behöver mest stöd och att de andra i 

arbetsgruppen försummas. Hon tillägger dock att det är viktigt att se alla individer, men att det 

finns utrymme för det under utvecklings- och medarbetarsamtal. Fokus i ledarskapsarbetet 

skall enligt henne vara att stärka gruppen och dess samarbete för att på så sätt kunna främja 

medarbetarnas hälsa.  

 Även att som chef kunna visa lyhördhet inför sina medarbetare och att inte 

bortse från deras åsikter och vilja är viktigt för samtliga av våra respondenter. En annan 

ledarskapsstil som tas upp av en chef är det demokratiska ledarskapet.  

 
Jag tror att alla människor vill bli sedda, och blir man sedd då är chefen trevlig och 

frågar hur det är och hur mår ni och samtidigt är en demokratisk ledare och låter 

personalen prata och tycka och tänka och komma med idéer så tror jag att man får en 

friskare personal (Chef 3). 

 

CHEFERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE 

 

Vilka grundläggande förutsättningar behöver chefer inom äldreomsorgen för att kunna utöva 

ett hälsofrämjande arbete? En majoritet av de chefer vi intervjuat säger att det först och främst 

måste finnas ett engagemang och intresse både från chefen och från medarbetarna sida för att 

ett hälsofrämjande arbete ska kunna utövas. En av cheferna uttrycker att engagemang och 

initiativ till olika aktiviteter från medarbetarna skall uppmuntras och stöttas. Det visar på 

delaktighet och ansvarstagande, vilket människor utvecklas och mår bra av. Två av cheferna 

nämner också att bristande engagemang från personalens sida gör det svårare att arbeta med 

hälsofrämjande aktiviteter.  

 Tre av cheferna nämner ledarens förhållningssätt till det hälsofrämjande arbetet 

som en förutsättning för att medarbetarna skall kunna uppnå god hälsa. Vidare säger det att en 

chef aktivt måste delta i aktiviteter och visa intresse för hälsa. De säger även att ledaren har 

alla möjligheter att förändra hälsan på sin arbetsplats.  
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Möjligheter, det finns enorma möjligheter att göra hur mycket som helst egentligen och 

ingenting är fel. Ja, jo kanske att köpa dyra saker eller lägga ner massa pengar som inte 

utnyttjas (…) det finns enorma möjligheter att verkligen skapa någonting bra (Chef 6). 

 

Men även om engagemanget finns upplever en del av de tillfrågade cheferna att bristen på tid 

gör det svårt att bedriva ett hälsofrämjande arbete. De uttrycker att tiden är en förutsättning 

för att främja hälsa bland medarbetarna och att tiden blir ett hinder när den inte räcker till. En 

av cheferna säger att tiden inte finns på grund av att chefskapet innehåller för många 

arbetsuppgifter.  

 
Det här hälsotänkandet kanske inte är det som kommer i första hand som chef, det är 

liksom ekonomi, andra personalfrågor och kvalitetsfrågor (Chef 3). 

 

En annan av cheferna uttrycker att hon skulle vilja ha fler i ledningsfunktion på vård och 

omsorgsboendet, vilket skulle göra att tiden räcker till och att hon skulle kunna förbättra 

kontakten och relationen med sin personal. Vidare säger hon att detta är viktigt för att skapa 

en god arbetsmiljö med bra gemenskap.  

Av de tillfrågade cheferna säger majoriteten att organisationens struktur 

påverkar i vilken mån de kan arbeta med hälsa på arbetsplatsen. Ett flertal av cheferna nämner 

att de måste få tillåtelse och förtroendet från högre ledning inom organisationen att utöva sitt 

eget ledarskap, vilket enligt dem leder till att kunna arbeta med hälsa på bästa sätt. De säger 

även att de känner sin personal bäst och vet vad som krävs på den arbetsplatsen.  

 
Ja, förutsättningarna det är ju att (…) jag får förtroendet från min chef att göra min egen 

organisation som jag tror på, då blir det ju bra (Chef 4). 

 

En av cheferna säger att beroende på hur organisationsstrukturen ser ut och hur mycket den 

fokuserar på att arbeta med hälsa ges olika utrymme för chefer att utveckla hälsan bland sina 

medarbetare. Har organisationen en plan för ett hälsofrämjande arbete underlättar det arbetet 

för oss chefer säger hon. En annan av de intervjuade cheferna säger att en bra organisation 

inte handlar om hur mycket personal som finns, utan att det är viktigare att ha rätt 

arbetskamrater. Det skapar i sin tur trivsel och bra gemenskap vilket hon anser vara två 

viktiga faktorer till hälsa. Vidare uttrycker en tredje chef att hon har för stor personalgrupp för 

att kunna lära känna alla medarbetare och för att kunna ha medarbetarsamtal med dem. Det 

optimala vore att ha tjugo till tjugofem stycken anställda säger hon och inte över hundra 

stycken som i dagsläget.  

Ekonomi är en förutsättning som majoriteten av cheferna nämner som ett villkor 

för att kunna arbeta hälsofrämjande. Cheferna upplever att ekonomin är en förutsättning för 

att kunna delta i olika former av aktiviteter och ger även utrymme till att förbättra redskap och 

material i arbetsmiljön. En av cheferna uttrycker att det är viktigt att ha rätt redskap i arbetet 

med äldre på grund av att det oftast är fysiskt tungt. Hos majoriteten av cheferna beskrivs 

aktiviteterna som fysiska aktiviteter det vill säga stegtävlingar, gymnastik på arbetet, vårruset, 

blodomloppet eller cykelutmaningar och till detta krävs i de flesta fall resurser i form av 

pengar. I samtliga intervjuer framkommer också att friskvårdsbidrag i olika belopp 

förekommer på vård- och omsorgsboendena. Samtliga chefer nämner att det är en ekonomisk 

förutsättning att kunna erbjuda sina medarbetare friskvårdsbidrag och att de är glada över att 

kunna göra det. En av cheferna säger dock att det finns saker som går att göra för att skapa 

god hälsa och som inte behöver kosta pengar. Hon nämner att det exempelvis kan vara samtal 

med personalen, skapa en bra gemenskap i personalgruppen eller göra uppföljningar när 

någon varit sjukskriven. I intervjuerna framkommer även att ekonomin ses som ett hinder i 

verksamheten för att på bästa sätt kunna skapa hälsa bland sina medarbetare.  
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  Vidare upplever några av cheferna att utbildning är en förutsättning för att 

kunna arbeta med hälsa. De säger att utbildningarna inte enbart ska rikta sig till chefen utan 

även till medarbetarna. De nämner även att de erfarenheter de har av hälsofrämjande arbete är 

att det är viktigt att ha kunskap för att kunna arbeta med hälsa på ett bra sätt.  

 

HÄLSOFRÄMJANDE RELATIONER PÅ ARBETSPLATSEN 

 

En förutsättning som framkommer vid intervjuerna är att samtliga chefer anser sig behöva bra 

relationer mellan både chef och medarbetare samt mellan medarbetarna för att kunna arbeta 

hälsofrämjande på arbetsplatsen. Det framkommer att relationen både kan påverka hälsan på 

ett positivt sätt och på ett negativt sätt, och att detta gäller den psykiska hälsan. En chef 

berättar hur hon upplever att relationen mellan chef och medarbetare kan påverka hälsan 

negativt. Enligt henne kan det uppstå när chefen inte ger sin personal feedback, ett dåligt 

bemötande eller inte har tid att uppmärksamma dem. En annan av våra respondenter berättar 

att hon tror att en dålig relation mellan chef och medarbetare kan leda till sämre psykisk hälsa 

och att det i sin tur kan leda till att personalen vantrivs på sitt arbete. 

 För att kunna bygga en god relation med sin personal upplever flera av våra 

respondenter att chefen måste stötta och uppmuntra sin personal i svåra situationer. De 

berättar att det är viktigt att personalen ska kunna komma till chefen och berätta om de inte 

mår bra. För detta krävs det att en chef bygger upp ett förtroende med sin personal. För att få 

en god relation krävs det att chefen vågar sätta ner foten och säga ifrån om det finns saker 

som inte fungerar. 

 Flertalet av cheferna upplever att de inte arbetar speciellt nära sina anställda. 

Samtliga chefer uttrycker även att de önskar att de kunde vara mer delaktiga och hinna gå runt 

och prata mer med alla anställda, men att det inte finns tid till detta. Detta förklaras genom att 

andra uppgifter i chefskapet måste prioriteras såsom ekonomi eller andra administrativa 

sysslor.  

 
Jag skulle gärna vilja gå runt och fika med dem spontant, men gör jag det får jag sitta 

här på helgerna för att hinna med mitt jobb (Chef 3). 

 

Vidare förklarar cheferna att de försöker kompensera tidsbristen genom att vara tillgängliga 

och närvarande när de är på plats. En av cheferna upplever att en öppen dörr till kontoret kan 

ge medarbetarna känslan av att de kan komma och prata med henne ifall de behöver. 

 Flera av våra respondenter berättar hur betydelsefullt det är att ha gruppchefer 

som arbetar närmare personalen än vad de själva gör och som har större möjlighet att fånga 

upp personalgruppen och stötta dem. I motsats till att vara en närvarande chef beskriver några 

respondenter att det är viktigt att även skapa sig en viss distans till sina anställda för att kunna 

utöva ett bra ledarskap. 

 
Sen så måste man ändå ha en gräns att inte hela tiden ha dörren öppen och låta folk bara 

komma och liksom spy ur sig eller vad man nu ska säga, då leder det inte heller någonstans 

(Chef 4). 
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ANALYS 
 

I detta avsnitt presenteras vår analys. Vi har analyserat vår empiri mot Antonovskys 

salutogena modell och känsla av sammanhang, kasam. Den första forskningsfrågan 

presenteras under första rubriken om den salutogena modellen. Under senare rubriker 

behandlas både den andra och tredje forskningsfrågan under varje rubrik för att se hur 

empirin kan kopplas till meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet . Slutligen sätter vi in 

vår empiri i ett större sammanhang då vi jämför den med tidigare forskning. 

 

SALUTOGENA MODELLEN I PRAKTIKEN 

 

Enligt Antonovskys (2005) salutogena modell ska människans helhet och totala situation tas 

hänsyn till för att människan ska kunna röra sig mot total hälsa. För att få en större förståelse 

ska både sjukdom och friska sidor hos en människa inkluderas. 

Genom intervjuerna går det att se att en del av chefer har en helhetssyn vad 

gäller sina medarbetares hälsa och att hälsa inte enbart är frånvaro av sjukdom. Övriga chefer 

visar också på att hälsa inte bara stannar vid fysisk hälsa utan även inkluderar psykisk hälsa. 

Under intervjuerna framkommer dock inte att cheferna ser och arbetar med de anställdas 

friska sidor, utan de nämner bara i definitionen av hälsa att det är viktigt att ha en helhetssyn. 

Det går dock att tolka några av chefernas fokusering på att verka för att alla medarbetare ska 

ha sin roll, utefter individuella förutsättningar i organisationen, samt att det ansvar som läggs 

på dem i och med detta som försök till att fokusera på styrkor och friska sidor hos varje 

individ. Detta upplever cheferna som bra för sina medarbetares hälsa, vilket enligt 

Antonovskys (2005) modell kan ses som att ha ett salutogent synsätt som inte enbart 

fokuserar på problem och svagheter. 

Att ha en helhetssyn innebär dock inte att cheferna anser att de friska sidorna av 

en människas exempelvis sociala och psykiska liv bör främjas, utan det går även att tolka som 

att cheferna enbart fokuserar på när problem uppstår inom dessa områden, vilket då inte är ett 

salutogent synsätt. Fokus hamnar då enbart på det sjuka eller på problemet, vilket enligt 

Antonovsky (2005) inte är att ha en helhetssyn.  

Majoriteten av cheferna uttrycker att hälsa är en individuell upplevelse och att 

varje individ har olika förutsättningar för hälsa. Chefernas uppfattning stämmer väl överens 

med Antonovskys (2005) salutogena modell som säger att total hälsa uppnås genom 

samverkan mellan positiva livserfarenheter och motståndsresurser och att dessa varierar från 

person till person. Å andra sidan i beskrivningen av individuella upplevelser av hälsa 

fokuserar cheferna återigen på problem och ohälsa hos individen, vilket mer överensstämmer 

med det patogena synsättet. Trots detta anser vi att chefernas uttalanden till viss del kan tolkas 

som ett synsätt i likhet med den salutogena modellen.  

Antonovsky (2005) beskriver att motståndsresurser som påverkar hälsa kan vara 

olika saker i en människas bakgrund eller uppväxt, men att det även beror på exempelvis en 

människas ekonomiska förutsättningar, status, kunskaper, copingförmåga och självkänsla. I 

intervjuerna beskriver cheferna att de anser att hälsa påverkas av ekonomi, relationer, hur 

medarbetarna själva ser på sin status, sitt arbete och hur de hanterar sin vardag. Det skulle i 

enlighet med Antonovskys modell kunna ses som en förutsättning för cheferna att öka 

medvetenheten hos medarbetarna kring hur de kan röra sig mot total hälsa. Att olika 

motståndsresurser påverkar hälsan och att det är viktigt att vara medveten om detta för att 

kunna påverka hälsan positivt.  
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BEGRIPLIGHET PÅ ARBETSPLATSEN 

 

Enligt Hanson (2004) uppnås begriplighet då människan förstår sin del i helheten och att det 

är viktigt att ha kunskap om den omgivning som individen befinner sig. Ett exempel på detta 

kan vara kunskap om arbetsplatsen. Utifrån resonemanget om hur kunskap om arbetsplatsen 

kan skapa begriplighet kan vi se att detta är något som tas upp av våra respondenter. 

 En av cheferna upplever att det är viktigt för medarbetarna att förstå varför de är 

på arbetet samt att de förstår sina arbetsuppgifter. Något annat som cheferna tar upp i 

intervjuerna är att det är viktigt att personalen är medvetna om sina rättigheter och 

skyldigheter inom organisationen. Antonovsky (2005) menar att låg begriplighet kan uppstå 

då människan inte kan värna om sina rättigheter . Därför går det att tolka att cheferna genom 

att göra medarbetarna medvetna om sina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen kan 

skapa begriplighet bland dem.  

  Även kunskap om arbetsmiljön kan enligt Hanson (2004) skapa begriplighet. 

Detta är något som samtliga av cheferna berör under intervjuerna, att de känner att kunskap 

om arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa. Ett flertal av cheferna upplever att det är 

viktigt att personalen har kunskap om hur de exempelvis ska lyfta och förflytta sig på rätt sätt. 

Kunskap kring arbetsmiljö skulle alltså kunna ses som ett sätt för personalen att skapa 

begriplighet. För att kunna få kunskap om detta är det viktigt att personalen får utbildning, 

vilket är något som flera av cheferna uttrycker. Enligt teorin kan detta tolkas som att 

utbildning skulle kunna ses som ett sätt att ge medarbetarna medel till att skapa begriplighet 

kring sin arbetssituation och därmed skapa en hälsofrämjande arbetsplats. 

 Att ha individuella samtal med sin personal som ett antal av cheferna ger uttryck 

för kan ses som ett sätt för dem att skapa begriplighet bland sina medarbetare.  Hanson (2004) 

tar upp att det är viktigt att få feedback från människor i sin omgivning för att kunna uppleva 

begriplighet i sitt liv. Att cheferna har individuella samtal kan tolkas som ett sätt för dem att 

ge respons till sina anställda och få dem att känna större begriplighet vad gäller arbetet och 

arbetssituationen. Även det respondenterna tar upp kring hur chefen ska vara tillgänglig, 

stöttande och lyhörd tolkar vi som ett sätt att skapa begriplighet. Om chefen inte har tid att 

lyssna, uppmärksamma eller bekräfta sina anställda kommer chefen inte heller kunna lämna 

vare sig positiv eller negativ respons, vilket leder till att feedback uteblir.  

 En tolkning som vi gör är att handledning och reflektionsgrupper, vilket en av 

cheferna beskriver i intervjuerna, kan ses som ett sätt att skapa begriplighet på arbetsplatsen. 

Genom att låta medarbetarna mötas, diskutera och reflektera över problem som uppstått på 

arbetsplatsen eller i privatlivet kan positiv och konstruktiv feedback uppstå och begripligheten 

öka. 

 

HANTERBARHET PÅ ARBETSPLATSEN  

 

Enligt Antonovsky (2005) innebär hanterbarhet att individen känner att den har tillräckliga 

resurser för att kunna hantera de påfrestningar som denne utsätts för. Dessa resurser finns hos 

individen själv, men även hos andra i dennes omgivning.  

  Stress på arbetsplatsen är någonting som några av våra respondenter upplever är 

vanligt inom äldreomsorgen. En av cheferna berättar hur stressen leder till en känsla av 

otillräcklighet bland hennes personal och att det i sin tur skapar ohälsa. En annan av cheferna 

medger att det finns en ökad stress hos de anställda på grund av de många krav som ställs på 

dem. Stressen och kraven som personalen utsätts för kan vi se som yttre påfrestningar och att 

inte kunna hantera dessa skapar låg hanterbarhet för de anställda. En av cheferna berättar att 

hon brukar försöka få personalen att fokusera på det som hinns med i stället för det som de 
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inte hinner göra. Detta kan tolkas som att chefen försöker skapa hanterbarhet genom att stötta 

personalen i deras stress. Ytterligare en av respondenterna tar också upp hur arbetet inom 

äldreomsorgen är slitsamt och tungt och att det därför är viktigt för personalen att träna för att 

orka med sitt jobb. Hennes fokus ligger på friskvård och hur det påverkar den fysiska orken 

på ett positivt sätt. Detta kan kopplas till Hansons (2004) tankar kring att fysisk och psykisk 

ork är något som krävs för en människa att skapa hanterbarhet. Vi kan dock se att fokus vad 

gäller ork ligger på den fysiska hälsan för de flesta av våra chefer, vad gäller att arbeta med 

den psykiska hälsan är det endast två av cheferna som påpekar under intervjuerna. 

Att kunna ta hjälp och stöd från utomstående samt att se andra människor som en 

resurs ökar enligt Antonovsky (2005) hanterbarheten hos individen. Att som anställd kunna 

samtala med sin chef kring de problem som denne upplever på jobbet eller i privatlivet kan 

genom detta resonemang tydas som att det är viktigt att kunna använda chefen som en resurs. 

Även det som respondenterna tar upp gällande att vara en närvarande och stöttande chef kan 

ses som att de anser att chefen ska fungera som en resurs för sina anställda vad gäller att 

uppnå hanterbarhet. Deras uttalanden kring hur en chef bör vara kan dock ställas mot det 

faktum att flera av våra respondenter anser att de inte arbetar speciellt nära sina anställda. Att 

cheferna har andra sysslor som måste gå före personalen kan tyda på att de inte har tillräckligt 

med tid för att kunna vara en resurs för sin personal. Å andra sidan har flera av våra 

respondenter gruppchefer som arbetar närmare personalen. Dessa kan verka som en stöttande 

resurs för personalen då chefen inte har tid. En av cheferna uttrycker dock i motsats till det att 

hon skulle vilja ha flera i ledningsfunktion på sin arbetsplats för att kunna skapa en närmare 

och bättre relation med sin personal. Vi kan därför se att fler i ledningsposition så som 

gruppchefer skulle kunna skapa hanterbarhet för medarbetarna i en organisation. 

 Att ha en tydlig organisation kan även det ses som en resurs samt ett stöd för 

individen till att känna hanterbarhet. Det belyser en av cheferna då hon tar upp hur chefen 

måste kunna organisera och strukturera arbetet för att de anställda ska få en tydlig bild av 

organisationen, vilket i sin tur kan leda till bättre hälsa för de anställda. Att ha en klar bild 

över arbetet och verksamheten gör det enklare för personalen att uppleva arbetet som 

hanterbart.  

 En av cheferna berättar hur dåligt samarbete och dålig kommunikation kan leda 

till ryktesspridning på en arbetsplats och att detta kan skapa ohälsa hos de anställda. 

Paralleller från detta kan dras till Hansons (2004) resonemang om att de behövs en 

kommunikativ förmåga för att skapa hanterbarhet för individen.  

 Enligt Hanson (2004) framgår det att påverkansmöjligheter är något som kan 

påverka individens hanterbarhet på ett positivt sätt. Det kan vi även se exempel på i vårt 

resultat då cheferna upplever att det är viktigt att som chef delegera ut ansvar till sina 

anställda. Att de anställda får ansvar tror en av cheferna leder till att medarbetarna känner sig 

mer delaktiga i arbetet och på detta sätt skapas påverkansmöjligheter för dem. Att vara 

delaktig kan ses som ett sätt för personalen att påverka sin arbetssituation och därmed stärka 

sin hanterbarhet. Att vissa av våra respondenter har medarbetare i personalgruppen som 

arbetar specifikt med hälsa kan även det ses som ett sätt att ge påverkansmöjligheter till de 

anställda på arbetsplatsen. Enligt en av cheferna är det dock viktigt att personalen inte åläggs 

mer ansvar än vad de kan klara av. En annan chef uttrycker ett liknande resonemang då hon 

talar om hur viktigt det är att de arbetsuppgifter som personalen har måste kunna vara 

hanterbara. Detta kan vi även se i det Hanson (2004) uttrycker om väsentligheten att ha en bra 

balans mellan krav och resurser för att kunna hantera påfrestningar på ett bra sätt och där med 

behålla en god hälsa. 
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MENINGSFULLHET PÅ ARBETSPLATSEN 

 

Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullhet den delen av begreppet känsla av sammanhang 

som gör att människan upplever mening i sitt liv. Meningsfullheten är beroende av positiva 

upplevelser, värderingar och motivation. I förhållande till Antonovskys teori kan de 

förutsättningar cheferna anser sig behöva för det hälsofrämjande arbetet skapa meningsfullhet 

hos medarbetarna? Och kan chefernas syn på vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär 

påverka medarbetarnas känsla av meningsfullhet i sitt yrke?  

 En av förutsättningarna som tre av cheferna beskriver som en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet är ledarens förhållningssätt till hälsa och till vilka möjligheter som 

finns att skapa hälsa. Enligt dessa chefer är det viktigt att chefen har en positiv inställning till 

hälsa och deltar i aktiviteter tillsammans med medarbetarna. Vidare menar en av cheferna att 

hälsa även kan vara att skapa ett positivt klimat bland personalen eller ha samtal med 

medarbetarna om svåra situationer, vilket den anser vara viktiga arbetsuppgifter för en ledare. 

I intervjuerna framkommer även att majoriteten av cheferna anser att ledaren måste vara en 

förebild i det dagliga arbetet och visa sig delaktig i det som händer i organisationen. Utifrån 

Antonovskys (2005) teori om meningsfullhet som är en viktig del i att få en känsla av 

sammanhang går det att tolka chefernas uttalanden som försök till att skapa en positiv anda i 

organisationen och visa vilka värderingar som gäller i det hälsofrämjande arbetet. Detta kan 

leda till att medarbetarna inspireras och motiveras i sitt arbete och att de själva upplever en 

större meningsfullhet. I enlighet med Antonovskys (2009) tankar kan medarbetarna i och med 

att de finner meningsfullhet i arbetet ta ett steg mot den totala hälsan.  

 Trots detta menar Antonovsky (2005) att människor har olika värderingar och 

dessa för människor olika mycket framåt eller bakåt på kontinuumet mellan total ohälsa och 

total hälsa. Upplevelsen av hälsa är enligt honom helt individuell. Det kan tyda på att ett visst 

förhållningssätt inte alltid behöver påverka medarbetarna positivt och göra att de upplever en 

större meningsfullhet i deras arbete. Detta på grund av vilka värderingar de själva har. En 

möjlig tolkning blir då att chefernas uttalanden om ledarens förhållningssätt eller om att vara 

en förebild, enbart visar att det finns ett rätt sätt att vara på, vilket kan leda till en begränsad 

möjlighet att skapa meningsfullhet och hälsa bland sina medarbetare. Detta då medarbetarna 

kan ha ett helt annat förhållningssätt och andra värderingar.  

 Majoriteten av cheferna uttrycker att ytterligare en förutsättning för ett lyckat 

hälsofrämjande arbete är att det måste finnas ett engagemang och intresse både från chefens 

och från medarbetarnas sida för att kunna arbeta hälsofrämjande inom organisationen. Genom 

att låta medarbetarna vara delaktiga och ansvarstagande i planeringen och i de beslut som 

fattas kan engagemang och intresse skapas menar cheferna. Antonovsky (2005) säger att 

engagemang och intresse visar att en människa upplever meningsfullhet. Dock utifrån 

chefernas uttalanden om att delaktighet och ansvarstagande i sig skulle skapa meningsfullhet 

är ingenting som Antonovsky bekräftar. Delaktighet och ansvarstagande skulle enligt 

Antonovskys teori ändå kunna tolkas som att människan ställs inför utmaningar som hon 

väljer att konfrontera och på så sätt skulle meningsfullhet kunna skapas. 

Vidare när det gäller det hälsofrämjande ledarskapet uttrycker en av cheferna att 

det är viktigt att vara medveten om att ett flertal individer som arbetar inom vårdyrket inte 

själva valt det och att detta inte heller kan kompenseras med hög lön. I enlighet med 

Antonovsky (2005) går det att tolka som att två viktiga motivationsfaktorer, det vill säga 

trivsel och en bra lön, för att en människa ska uppleva meningsfullhet i sitt arbete saknas, 

vilket kan leda till ohälsa.  

I intervjuerna berättar samtliga chefer att det är viktigt att inom det 

hälsofrämjande ledarskapet kunna erbjuda friskvård för medarbetarnas hälsa. Enligt 

Antonovskys (2005) meningsfullhet går friskvård att tolka som en sorts förmån som kan 



 

31 

utgöra en motivationskomponent på arbetsplatsen. Att inte bara friskvården i sig kan leda till 

ökad hälsa utan även att erbjudandet om friskvård kan upplevas som positivt bland 

medarbetarna, vilket även det kan gynna den totala hälsan. Å andra sidan behöver friskvård 

inte upplevas som en förmån av personalen och då inte heller ha någon positiv inverkan på 

motivationen och upplevelsen av meningsfullhet i arbetet.  

 Enligt Antonovsky (2005) kan relationer till andra människor skapa positiva 

upplevelser som i sig leder till en känsla av meningsfullhet hos människor. I två av 

intervjuerna med cheferna på vård och omsorgsboendena trycker de på vikten av att ha bra 

relationer mellan chef och medarbetare som mellan medarbetare. De anser att det är viktigt att 

arbeta för att skapa bra arbetsgrupper som har bra gemenskap. En av cheferna anser dessutom 

att detta är viktigare än att ha mycket personal i organisationen. Enligt vår tolkning kan det 

ses som att chefer som arbetar för bra relationer är med och bidrar till meningsfullhet hos 

medarbetarna och att detta i enlighet med Antonovsky (2009) är bra för den totala hälsan.  

 

VÅRT RESULTAT  JÄMFÖRT MED TIDIGARE FORSKNING 

 

Enligt tidigare forskning påverkar organisationsstrukturen ledarens villkor för att främja hälsa 

bland medarbetarna på en arbetsplats (Hanson, 2004). Det bekräftas av flera av våra 

respondenter som upplever att organisationsstrukturen påverkar i vilken mån de som chefer 

kan arbeta med hälsofrågor på arbetsplatsen. Hur mycket utrymme som cheferna ges till att 

arbeta med hälsa kan enligt vår empiri kopplas till hur organisationens arbete med hälsa ser ut 

samt vilket utrymme de ges av den högre ledningen inom organisationen.  

I den tidigare forskningen kan vi se hur platta organisationer där cheferna har 

ansvar över ett stort antal anställda kan hämma det personliga och stöttande ledarskapet. Den 

platta organisationen kan hindra chefernas möjligheter till att uppmärksamma sina anställda 

individuellt, vilket inte främjar personalens hälsa (Angelöw, 2002). Att uppmärksamma och 

stötta sin personal är även något som de flesta av våra respondenter anser vara nödvändigt för 

att kunna skapa hälsa hos sina anställda. Flertalet av de chefer vi intervjuat upplever att de 

inte arbetar nära sin personal och att de inte har möjlighet att vara så delaktiga som de önskar 

vara. I jämförelse med tidigare forskningen kan vi tolka att våra respondenter har svårigheter 

att arbeta nära sin personal och stötta dem på grund av att deras personalgrupper består av 50-

150 stycken anställda. Detta kan även påverka chefernas förutsättningar att uppmärksamma 

och bekräfta sin personal. I intervjuerna tas dock detta inte upp som en svårighet utan 

cheferna uttrycker att tiden och prioriteringen av andra arbetsuppgifter hindrar dem. En av 

cheferna berättar dock hur hon tror att flera i ledningsfunktion i organisationen skulle ge 

henne mer tid till att skapa bra kontakt och bra relationer till sin personal, vilket kan tolkas 

som att den platta organisationen hämmar hennes personliga ledarskap. 

Att relationen mellan chef och medarbetare påverkar personalens hälsa är våra 

respondenter överens om, vilket även tas upp av Wreder (2007) i tidigare forskning. Wreder 

menar att relationen mellan chef och medarbetare ska vara bekräftande och bygga på respekt 

för att anses vara en god relation.  

 Att som chef anpassa sitt ledarskap efter varje individ i personalgruppen är 

något som framkommer i den tidigare forskningen som hälsofrämjande för medarbetarna 

(Wreder, 2007). Dessa tankar finns även hos fem av våra respondenter som menar att ett 

individanpassat ledarskap är något som behövs för att personalen ska må bra. En av cheferna 

upplever dock att ett individanpassat ledarskap riskerar personalen som grupp och att de kan 

försummas då ledarens fokus endast hamnar på de individer som behöver mest stöd. Vidare 

anser hon anser till skillnad från Wreder (2007) att ett grupporienterat ledarskap främjar 

hälsan bland medarbetarna. 
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 En annan hälsofrämjande ledarskapsstil som tagits upp i tidigare forskningen är 

det utvecklande ledarskapet (se t ex Nyberg et al., 2005; Eriksson et al. 2008). Ett 

utvecklande ledarskap inspirerar och motiverar medarbetarna och skapar förändring hos dem. 

I vårt resultat framkommer att cheferna upplever att det är viktigt att kunna motivera och 

engagera sin personal till att förbättra deras hälsa. Vidare berättar en av cheferna hur 

betydelsefullt det är som chef kunna inspirera sin personal och så ett frö hos dem vad gäller 

hälsa. Chefernas resonemang kring motivation och inspiration passar väl in i det utvecklande 

ledarskapet. Att som chef agera som förebild för sina anställda är något som tas upp av flera 

respondenter. Genom att som chef visa intresse för hälsa och motion kan denne även göra 

personalen intresserad. Att chefen också påverkar personalen genom sitt förhållningssätt och 

sina värderingar upplever en av våra respondenter. Respondenternas tankar kring att vara en 

förebild som chef passar även det bra in på det utvecklande ledarskapet då det vidare förklaras 

av Nyberg et al. (2005) som identifikationsskapande för personalen. Medarbetarna identifierar 

sig med ledaren som på så sätt kan påverka dem att fokusera på samma mål. 

 Vidare gör vi tolkningen att cheferna tenderar att anamma ett mer 

relationsinriktat ledarskap än ett uppgiftsrelaterat ledarskap, vilket kan ses i chefernas tankar 

kring hur relationen mellan chef och medarbetare kan främja hälsan hos de anställda. I linje 

med det Nyberg et al. (2005) menar att fokus i det relationsinriktade ledarskapet handlar om 

de anställdas välmående och trivsel, vilket även våra respondenter talar om. Ingenting av de 

respondenterna tar upp under intervjuerna kan däremot ses som exempel på att de har ett 

uppgiftsorienterat tänkande. 

Delaktighet och personalinflytande är områden som få av våra respondenter 

berörde mer djupgående under intervjuerna. En av dem berättar dock att hon anser att det är 

viktigt att låta de anställda vara med och ta ansvar och att deras ansvarstagande får dem att bli 

delaktiga i arbetet. Att låta personalen tycka, tänka och komma med egna idéer bidrar enligt 

en annan chef till att personalen blir friskare. Det som framkommer i den tidigare forskningen 

är att personalens delaktighet och inflytande är två faktorer som främjar hälsan. Exempelvis 

påverkas upplevelsen av stress på ett positivt sätt då personalen ges ett ökat inflytande (se 

t.ex. Angelöw, 2002; Dellve et al., 2004; Hanson, 2004; Menckel & Österblom, 2000). Ett 

stort medarbetaransvar är inte alltid av godo, då ett större ansvar innebär ökade krav och en 

större belastning för den anställde (Dellve et al. 2004). Detta kan kopplas till en av chefernas 

upplevelser kring hur en chef måste kunna känna av hur mycket ansvar det går att lägga på sin 

personal och att alla inte vill eller klarar av för mycket ansvar.  

Det framgår både i tidigare forskning samt i vår empiri att det sociala stödet är 

en viktig faktor till de anställdas upplevelse av god hälsa. Flera av cheferna upplever att stöd 

från chefen påverkar de anställdas hälsa på ett positivt sätt. Utav de fyra olika typer av stöd 

som Angelöw (2002) tar upp kan vi se att cheferna berör det emotionella och värderande 

stödet i sina resonemang. Det emotionella stödet bygger på tillit och förtroende mellan chef 

och medarbetare och tas upp som en viktig förutsättning för god hälsa av flera chefer. Det 

värderande stödet grundas i den feedback som chefen kan ge den anställde. Att personalens 

hälsa påverkas negativt om återkoppling från chefen uteblir talar en av våra respondenter om. 

Detta bekräftar att det värderande stödet kan vara viktigt för personalens välmående. 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I detta avsnitt presenteras slutsatser och diskussion av resultatet. Vidare förs en diskussion 

kring metodvalets för- och nackdelar samt förslag på fortsatt forskning.  

SLUTSATSER 

 

Vi har i vårt resultat funnit att chefer inom äldreomsorgen har en medvetenhet kring vad 

hälsofrämjande arbete innebär, dock har de inte kommit till det stadium där de implementerat 

det hälsofrämjande tänkandet i sitt arbete med hälsa. Fokus ligger fortfarande på 

medarbetarnas fysiska hälsa och inte på den helhetssyn som Antonovskys teorier om 

salutogena modellen och känsla av sammanhang visar är viktigt för att individer skall röra sig 

mot total hälsa.  

 

DISKUSSION 

 

Hur långt ska en chef egentligen sträcka sig i arbetet med medarbetarnas hälsa? Då hälsa 

påverkas av ett antal faktorer både inre och yttre. Faktum är att arbetslivet är en stor del av en 

människas liv, vilken också innebär att arbetsgivaren har ett ansvar vad gäller medarbetares 

hälsa. Vi är väl medvetna om att chefer i sig inte kan påverka medarbetares privatliv som 

relationer eller ekonomi utanför arbetet. Men vi tror att chefer ändå kan skapa en medvetenhet 

kring att detta påverkar hälsan och arbetet. 

Ett intressant resultat som framkommer i vårt resultat är att cheferna egentligen 

inte arbetar speciellt hälsofrämjande utan att de fokuserar på att förebygga fysisk ohälsa. Det 

finns dock en medvetenhet kring vad det hälsofrämjande arbetet innebär, vilket kan komma 

att påverka chefernas arbete med hälsa framöver. Det hälsofrämjande arbetet är på ingång och 

det krävs alltid en övergångstid innan ett nytt tänkande kan omsättas till praktisk handling.  

Vi tycker även att det är intressant att det stöttande och individinriktade 

ledarskap som cheferna anser är hälsofrämjande är ett ledarskap de själva inte har 

förutsättning för att utöva. Vi tror att ett ledarskap där chefen hinner med att se till varje 

individ i personalgruppen kräver tid och att denna tid inte alltid finns tillgänglig för de chefer 

som vi talat med. Samma resonemang kan vi se vad gäller de ekonomiska förutsättningarna 

som cheferna säger är ett hinder för ett hälsofrämjande arbete. Trots detta satsar samtliga 

chefer på friskvård och andra fysiska aktiviteter som kostar organisationen pengar. Vi tror att 

detta kan bero på att den ekonomiska satsningen på friskvård ger synbara och mätbara resultat 

vad gäller medarbetarnas hälsa. Detta kan även vara en förklaring till varför den psykiska 

hälsan inte prioriteras av cheferna, då det är svårare att få mätbara resultat på hur satsningarna 

påverkar den psykiska hälsan.  

En fundering vi har är kring ett uttalande om att personal inom äldreomsorgen 

ofta inte väljer att arbeta inom detta yrke samt att det inte heller kan kompenseras med hög 

lön. Vi är övertygade om att chefer inom äldreomsorgen skulle kunna arbeta mer med att visa 

vilket viktigt arbete vård- och omsorgspersonal utför varje dag. Att verka för att synen 

förändras hos medarbetarna, vilket skulle kunna leda till en helt annan syn på yrket. Vi tror att 

den psykiska hälsan påverkas i stor utsträckning beroende på hur individer ser och känner för 

sitt yrke.  

En iakttagelse vi har gjort är att majoriteten av cheferna har en vårdutbildning i 

grunden. I jämförelse med de resultat vi funnit om att cheferna till större del fokuserar på 
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åtgärder som inriktar sig på den fysiska hälsan i det hälsofrämjande arbetet anser vi att detta 

inte är förvånande. Vi tror att utbildning har ett stort inflytande på i vilken riktning chefer 

arbetar med hälsa i sin verksamhet. I vår studie fokuserar cheferna på fysisk hälsa, vilket vi 

anser kan härledas till deras vårdutbildningar.  

 

DISKUSSION AV METODVAL 

 

Den fördel vi kan se med en kvalitativ metod är att det ger en mer djupgående bild av hur 

synen och erfarenheterna av hälsofrämjande arbete ser ut hos chefer inom äldreomsorgen. 

Genom våra intervjuer kunde respondenternas svar följas upp och förtydligas.  

I kvalitativ metod har forskaren stor inverkan på hur insamlingen av empirin går 

till. Då vi inte har någon tidigare erfarenhet av forskning kan detta ha påverkat vårt resultat 

negativt, genom att vi inte ställde lika många följdfrågor. Det kan ha inverkat på djupet i 

intervjuerna. Ytterligare en nackdel som vi kan se med metodvalet är att den gjorde det svårt 

för oss att täcka in hela äldreomsorgen, vilket begränsade vårt urval till enbart ett antal chefer 

på vård- och omsorgsboenden.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

En fråga som har väckts i och med resultatet är vilken betydelse olika utbildningar har för 

chefers sätt att arbeta med hälsa inom äldreomsorgen? Förslag på fortsatt forskning inom detta 

område skulle vara att göra en studie av chefer inom äldreomsorgen med socionomutbildning 

och undersöka synen på hälsofrämjande arbete bland dem. För att sedan kunna göra en 

jämförelse hur det resultatet skiljer sig från vår studie.  

 En annan viktig fråga att gå vidare med i framtida forskning vore att undersöka 

vilka faktorer personalen inom vård- och omsorgsyrket anser vara viktiga i ett hälsofrämjande 

arbete. Det skulle ge en bättre och mer heltäckande bild över hur chefer inom äldreomsorgen 

bör arbeta med hälsa för att på sikt ha möjligheten till att sänka de höga ohälsotal som i dag 

präglar yrket.  
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BILAGA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej, 
 
Vi är två socionomstudenter från Socialhögskolan vid Stockholms Universitet som 
under hösten skriver vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att belysa 
enhetschefers syn på hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen.  
 
Vi är därför intresserade av att föra ett samtal med Dig kring vilka förutsättningar Du 
upplever Dig ha för att bevara och förbättra hälsan hos dina medarbetare. Vi är även 
intresserade av hur Du som enhetschef ser på ledarens roll i ett hälsofrämjande 
arbete. Du behöver inte ha specifika kunskaper i hälsofrämjande arbete.  
 
Vi beräknar att samtalet pågår under cirka 45 minuter. Samtalet kommer att spelas 
in. Det inspelade materialet kommer endast att användas till denna studie samt 
kommer efter arbetets slut att förstöras. 
 
Vi garanterar Dig och din enhet anonymitet enligt de forskningsetiska principerna, Din 
medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. De resultat som framkommer 
återges och hanteras anonymt i arbetet. Du kommer även att ha möjlighet till att få ta 
del av det färdiga arbetet. 
 
De veckor som är aktuella är i vecka 45-47. Under dessa veckor är vi öppna för 
förslag på tider från Dig. 
 
Vi ser gärna att du kontaktar oss senast torsdagen den 29:e oktober om du är 
intresserad av att medverka.  
 
Din medverkan skulle betyda mycket för oss och vårt arbete! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Denise Hansson och Marie Westerlund- Hast. 
 
Du når oss på XXXXXXXX 
 
Vår handledare är Ann-Britt Sand och är kontaktbar via e-post XXXXXX eller per 
telefon XXXXXXXX 



 

 

BILAGA 2  
 

INTERVJUGUIDE 
 
 

 Namn och ålder. 
 

 Vilken utbildning har du? 
 

 Vad har du för befattning på företaget?  
 

 Hur länge har du arbetat som chef?  
 

 Hur stor personalgrupp har du ansvar för? 
  

  

   

 Hur definierar du hälsa? 
 

 Hur skulle du beskriva ett hälsofrämjande ledarskap?  
  

 Hur stor betydelse tror du att ledarskapet har för dina medarbetares hälsa?  
 

 Beskriv faktorer som du tror kan påverka medarbetares hälsa. 
 

 Vilka grundläggande förutsättningar behöver du som chef för att utöva ett 
hälsofrämjande arbete?  

  

 Vilka möjligheter och hinder finns det för dig som chef att skapa hälsa inom 
företaget? 

 

 Hur kan relationen mellan ledaren och medarbetare påverka hälsan hos 
medarbetarna? 

 

 Beskriv en konkret situation där du har arbetat med hälsa på din arbetsplats. 
  

 Har du några frågor eller är det något du vill tillägga?  
 

 


