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Abstrakt 
 

Ledarskapet är av stor betydelse för de anställdas hälsa och att kunna bedriva ett 

hälsofrämjande arbete är då viktigt. Den här studien belyser innebörden av 

hälsofrämjande arbete och hur det utvecklats genom åren. Tidigare studier visar att det 

är av vikt att det hälsofrämjande arbetet finns med genom hela organisationen. Syftet 

med studien var att belysa hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever sina 

möjligheter att arbeta hälsofrämjande. Författarna använde sig av en kvalitativ metod 

och datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sex 

enhetschefer inom äldreomsorgen deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys användes 

på det insamlade datamaterialet. Resultatet visade att enhetscheferna upplever goda 

möjligheter att arbeta hälsofrämjande, detta tack vare att det upplevs finnas ett 

hälsofrämjande tänk genom hela förvaltningen. Enhetscheferna i den här studien påtalar 

även att de upplever sig ha ett ganska stort handlingsutrymme inom sina verksamheter. 
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Tack 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Åsa Tjulin, som har väglett 

oss på ett pedagogiskt sätt genom hela den här processen. Det har varit snabba svar, ett 

stort engagemang och konstruktiv kritik. Utan dig hade vi aldrig fått ihop följande sidor. 

Ett tack även till de lärare som undervisat oss genom åren. Vi vill även tacka vår 

klasskompis Emma Stavås för bra diskussioner och intressanta kommentarer på våra 

arbeten. Ett stort tack även till våra familjer som stått ut med oss under den här våren 

och fortfarande vill vara delaktiga i våra liv. 

Slutligen vill vi tacka Cecilia Hagvall och Mi kind för tre bra studieår i bästa gruppen. 
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1 Bakgrund 

1.1 Hälsa och hälsofrämjande 

Hälsa kan enligt WHO (1946) beskrivas som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller krämpor”. 

WHO menar även att möjligheten att uppleva bästa möjliga hälsotillstånd ska ses som 

en grundläggande rättighet för alla människor i världen. Vidare menar Menckel & 

Österblom (2000) att den viktigaste resursen för individen är hälsan, men hälsa spelar 

även en stor roll för att kunna ha ett bra och hållbart arbetsliv. Menckel & Österblom 

påtalar även att faktorer som är viktiga för ett hållbart arbetsliv är; bra arbetsvillkor, att 

ha hälsa i arbetslivet och en arbetsmarknad som fungerar. Rostila & Toivanen (2012) 

menar dock att hälsan även är starkt förknippad med den sociala position vi människor 

befinner oss i och att studier visar tydligt på att de som har högre utbildningsnivå även 

har en bättre hälsa än de som är lågutbildade. Kuhn, Beermann & Henke (2001) påtalar 

hur viktigt det är för företag men även för samhället att ha anställda som är välutbildade, 

motiverade och kvalificerade för sitt arbete. En stor del av livet spenderas på just 

arbetsplatsen och arbetet spelar därför en stor roll för både individ och samhälle. Att 

som anställd ha en bra arbetsmiljö och känna tillfredsställelse i arbetet är av precis lika 

stor vikt som att det exempelvis finns bra ventilationssystem eller skyddskläder.  

 

Startskottet för hälsofrämjande åtgärder kom i och med Lalonde Rapporten 1974, den 

menar att individers hälsa styrs av flera faktorer; miljö, biologi, sjukvård och livsstil. 

Enligt WHO (1986) är hälsofrämjande en process som ökar kontrollen över och 

förbättrar människors hälsa och därför ligger ansvaret på hälsofrämjande inte på hälso- 

och sjukvård utan på alla arenor en person vistas i.  

 

1986 hölls den första internationella konferensen om hälsofrämjande arbete, denna 

konferens hölls i Ottawa, Kanada och 38 länder representerade. Konferensens syfte var 

att klargöra det aktuella läget för hälsofrämjande arbete och att skapa en framtidsbild 

(WHO, 1986). Den här konferensen ledde sedan fram till ett dokument som fick namnet 

Ottawadeklarationen, vilken fortfarande idag är grundläggande när det handlar om 

hälsofrämjande arbete. I detta dokument påvisas att kontroll och makt är själva kärnan i 

det hälsofrämjande arbetet, både på individnivå och samhällsnivå (Tillgren, P. 
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Ringsberg K & Olander E, 2014). 1991 höll WHO en konferens i Sundsvall där fokus 

låg på att skapa miljöer som ger det stöd som behövs för att människor ska kunna skapa 

ett bättre självförtroende när det gäller deras hälsa och även miljöer som ger ett skydd 

mot de hot som kan uppstå som påverkar hälsan negativt. Dessa miljöer innefattar alla 

de platser vi människor befinner oss på, våra hem, arbeten och det lokala samhället. 

Denna konferens går under begreppet Sundsvallsdeklarationen (WHO, 1998).  

 

1.2 Hälsofrämjande arbetsplatser 

Ur ett historiskt perspektiv kan det ses att tyngdpunkten i det hälsofrämjande arbetet i 

början på 1970-talet låg mer på en individnivå, där det handlade om att kunna påverka 

riskfaktorer och arbeta främjande för att skapa hälsosamma levnadsvanor. Det här sättet 

att se på hälsofrämjande finns fortfarande kvar i flera länder (Lindberg, 2011). Medin & 

Alexandersson (2000) belyser det genom att beskriva två olika perspektiv att se på 

hälsofrämjande, det nordamerikanska och det europeiska.  

 

Det nordamerikanska perspektivet där hälsofrämjande ses som individens eget ansvar, 

syftar mest till livsstilsförändringar och eget ansvar för sin hälsa. Det egna ansvaret 

syftar då till att individen själv ska ta ansvar för kost och motion som påverkar den egna 

hälsan. Det här starka individperspektivet blir tydligt i det nordamerikanska synsättet då 

det inte tas hänsyn till de faktorer som påverkar individens livsvillkor, som till exempel 

ekonomiska möjligheter, miljömässiga och sociala faktorer (Medin & Alexandersson, 

2000).  

 

Enligt det europeiska perspektivet ses hälsofrämjande som något som kan ske på alla 

strukturella nivåer för att öka välbefinnandet hos individen. Med strukturella nivåer 

menas individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Ett exempel på att arbeta 

hälsofrämjande på samhällsnivå kan då enligt Medin & Alexandersson (2000) vara att 

anlägga ett utegym eller bygga en idrottsanläggning som gör det tillgängligt för alla 

individer i samhället att vara aktiva och göra gynnsamma hälsoval. Båda dessa sätt att 

se på hälsofrämjande görs för att individen ska uppleva en bättre hälsa men vägen dit 

ser olika ut.  
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Begreppet hälsofrämjande har under de senaste åren utvecklats till “Hälsofrämjande på 

arbetsplatsen” (Work Health Promotion, WHP). Med utvecklandet av WHP har 

strategier tagits fram för att utforma hälsosamma arbetsförhållanden och integrerande av 

hälsobehov i företagen (Lindberg, 2011). Inom det hälsofrämjande arbetet kan tre 

perspektiv ses, som leder det praktiska arbetet med WHP. Dessa perspektiv är ändringar 

i livsstil och beteende, det socioekologiska perspektivet och förändringar och 

förbättringar i miljön. Det socioekologiska perspektivet syftar till att det finns ett 

samspel mellan den enskilda individens hälsa och beteende samt livsmiljö (Korp, 2016). 

Shain & Kramer (2004) menar att WHP bör ses som ett flerdimensionellt koncept och 

det innehåller två olika synsätt på hälsa och på vilka sätt hälsan påverkas. Ena synsättet 

är att hälsa påverkas av individens beteende och det ska ses som ett ansvar kopplat till 

den enskilde individen. Det andra synsättet väljer att se på hälsa som något som 

påverkas av flertalet faktorer vilka till störst del befinner sig utom individens egna 

möjlighet till kontroll. Vidare menar Shain & Kramer att hälsa på arbetsplatsen 

samspelar med två stora faktorer, vilka är dels de anställda och deras attityder, 

inställningar och resurser. Det andra är på vilket sätt arbetsplatsen behandlar de 

anställda när det gäller sättet att organisera arbetet både fysiskt och psykosocialt. Korp 

(2016) beskriver att det i det hälsofrämjande arbetet är av betydelse att skapa en känsla 

av egenmakt hos de anställda, vilket kan benämnas empowerment. Arnesson & Ekberg 

(2005) menar att empowerment i det hälsofrämjande arbetet kan ses som ett centralt 

begrepp. Empowerment bör då ses som en process där det skapas möjligheter för de 

anställda att själva kunna styra över sina handlingar och beslut för att i positiv riktning 

kunna påverka sin hälsa.  

 

Luxemburgdeklarationen beskriver WHP som de insatser arbetsgivare, arbetstagare och 

samhälle tillsammans bidrar till för att skapa ett välmående och en bättre hälsa på 

arbetsplatsen. För att nå dit behöver företaget inspirera de anställda till att aktivt 

medverka och ge dem möjlighet till utveckling, även organisationen och arbetsmiljön 

behöver arbeta för ständig förbättring (Menckel & Österblom, 2000). Hälsofrämjande 

kan även beskrivas som ett arbetssätt där alla faktorer ingår som har för avsikt att verka 

för eller understödja de möjligheter människor har för att må bra och både på 

arbetsplatsen och utanför finns flera omständigheter som är att anse som hälsofrämjande 

(Menckel & Österblom, 2000). Menckel & Österblom visar även på en svensk 
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definition som formulerats angående vad som kännetecknar hälsofrämjande 

arbetsplatser. 

● Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 

sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnandet och hälsa. 

● Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på 

möjligheter till god hälsa. 

● Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att 

utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden (Menckel & Österblom, 

2000, s.26). 

 

 

Lindberg (2011) påtalar även att det är av vikt att ha insikt i det faktum att det inte är 

enstaka interventioner på arbetsplatsen som skapar en hälsofrämjande arbetsplats, utan 

hälsofrämjande ska ses som en konstant pågående process. Lindberg klargör även det 

faktum att om en organisation ska kunna fungera hälsofrämjande och få resultat på såväl 

individ- som organisationsnivå så behövs det en kommunikation inom organisationen. 

Kommunikationen fyller tre syften i den hälsofrämjande processen: det första är att den 

behöver finnas uppifrån så ledningen kan påvisa att det finns ett intresse av att starta 

upp program som möter de behov de anställda har. Det andra syftet är att den 

kommunikativa processen måste generera att de anställdas medverkan rörande idéer 

eller andra initiativ kan ventileras öppet åt båda håll i organisationen. Det tredje och 

sista menar Lindberg är att det måste finnas en kommunikation högre uppifrån för att de 

anställda ska vilja ta del av de möjligheter som erbjuds för att främja den psykiska och 

fysiska hälsan. Shain & Kramer (2004) påtalar även det faktum att om hälsofrämjande 

program ska få positiva resultat krävs det att det finns ett arbetssätt som riktar sig mot 

att både förbättra den individuella hälsan men även syftar till att förbättra arbetet inom 

organisationen och utforma det på ett sätt som främjar hälsan. Chu et. al (2000) menar 

att om en arbetsplats ska kunna fungera hälsofrämjande behöver det finnas ett 

samförstånd kring begreppet WHP, vilket innebär att organisationen behöver kunna 

kombinera de organisatoriska mål som finns med de hälsobehov och de kvalifikationer 

de anställda har, samt även kunna se till de förväntningar kunderna har.  
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1.3 Hälsofrämjande ledarskap 

Ledarskapet kan beskrivas som en viktig pusselbit i ett företag och ledarskapet kan vara 

en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna. Att som ledare visa respekt, uppskattning och 

ge beröm till sina anställda är bra kvalitéer inom det hälsofrämjande ledarskapet och 

kan bidra till ökad frisknärvaro på arbetsplatsen (Tangen & Conrad, 2009). Dessa 

faktorer belyser även Dellve, Skagert & Vilhelmsson (2007) som viktiga i sin studie, 

där de även nämner ledarens sätt att hantera konflikter och ge stöd åt de anställda som 

viktiga faktorer för den arbetsrelaterade hälsan. Tangen & Conrad (2009) menar att en 

hälsofrämjande ledare även har förmågan att kunna se att hög sjukfrånvaro kan bero på 

faktorer inom organisationen och inte på den enskilda individen, vilket även detta kan 

bidra till en ökad frisknärvaro. I det hälsofrämjande ledarskapet ingår även att inspirera 

och motivera de anställda och ge dem möjlighet till delaktighet i beslut som ska fattas. 

Om ledaren visar att de anställdas arbete är betydelsefullt kan det leda till en ökad 

produktivitet då de får möjlighet att känna större tillfredsställelse i arbetet.    

 

För att arbeta hälsofrämjande menar Milner et.al (2013) att arbetet förutsätter att det 

finns ett ledarskapsstöd för att de resurser som krävs ska bli tillgängliga. Eriksson, 

Axelsson & Bihari Axelsson (2011) menar att precis som ledning och ledarskap behövs 

för att en organisation ska fungera så behövs de även för en hälsofrämjande arbetsplats. 

I Eriksson, Axelsson & Bihari Axelssons studie påtalar mellancheferna betydelsen av att 

deras egna arbetsvillkor förbättras för att de ska kunna utveckla ett hälsofrämjande 

ledarskap. Milner et.al (2013) lyfter det faktum att det är viktigt att fokusera på 

ledarskapet i WHP och på så sätt ta ett steg bort från det mer traditionella perspektiv där 

ansvaret placeras på den enskilde arbetstagaren. I det traditionella WHP perspektivet 

missas hälsopåverkan som sker på grund av policys, miljömässiga och sociala faktorer. 

Fortsättningsvis påtalar Milner et. al även det faktum att om det hälsofrämjande arbetet 

ska fungera måste det finnas med genom hela organisationen och det måste finnas 

kunskaper från ledningen angående vikten av att satsa på de anställdas hälsa.  

 

1.4 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

Som ledare inom äldreomsorg finns det en del lagar och riktlinjer att förhålla sig till. 

Äldreomsorgen styrs av socialtjänstlagen (2001:453), denna lag är en ramlag vilket ger 
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varje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter de skiftande behov som 

uppstår.   Verksamheten och chefsuppdraget regleras i Arbetsmiljölagen (1977:1160), 

bland annat lyfts i AML 3 kap. 2 a § arbetsgivarens ansvar angående arbetsmiljön, 

vilket innebär leda, planera och kontrollera arbetet systematiskt. Även i AFS 2015:4 

finns tydliga riktlinjer vad beträffar arbetsgivarens skyldigheter gällande bra arbetsmiljö 

och förebygga de risker som finns beträffande ohälsa som uppstår på grund av sociala 

och organisatoriska förhållanden i arbetsmiljön. Ledarskapets arbetsvillkor regleras 

även i Förvaltningslagen, FL 1986:223 och Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. 

 

1.5 Äldreomsorgen i den offentliga sektorn 

Äldreomsorgen har under åren genomgått flera reformer, vilket har påverkat hur 

verksamheten utvecklats. I början av 90-talet kom Ädelreformen som innebar att 

ansvaret för äldreomsorg överfördes från landstingen till kommunerna. Ädelreformen 

efterföljdes av Handikappreformen och psykiatrireformen och dessa reformer har 

tillsammans inneburit ett större ansvar för kommunerna. Bland annat anställdes nya 

yrkeskategorier och det infördes nya organisationsformer (Dellve & Wolmesjö, 2016).  

 

Den kommunala äldreomsorgen tillhör den offentliga sektorn och finansieras av 

statsbidrag, kommunala skatter och avgifter (http://www.arbetsgivarverket.se). En 

offentlig verksamhet finns för att det har fattats politiska beslut om att verksamheten 

ifråga behövs. Målet som finns med denna form av verksamhet är att lösa sådana 

uppgifter som befolkningen är angelägna om. För att en offentlig verksamhet ska kunna 

drivas behövs en god samhällsekonomi (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). Det 

är sedan enligt regeringskansliet (2008) kommunernas eget ansvar att se till att budgeten 

sköts i deras egna verksamheter. Enligt Holmberg (2003) ansvarar förvaltningen för att 

verkställa de politiskt fattade beslut som tagits i kommunen. Det blir sedan upp till varje 

ledare inom de olika verksamheterna att omsätta dessa beslut till de behov som finns 

inom ramen för respektive verksamhet.  

 

Organisationen kan enligt Wolmesjö (2005) beskrivas som en hierarki, där det yttersta 

ansvaret ligger hos den politiska nämnden, sedan kommer förvaltningschefen, vidare till 

områdeschefen och slutligen längst ner i kedjan återfinns enhetschefen. I relation till 

http://www.arbetsgivarverket.se/
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dessa krav som ställs på ledare inom offentlig verksamhet belyser Holmberg hur 

dagstidningar, kvällstidningar, och annan media skriver om det dåliga ledarskapet och 

att det finns en utbredd uppfattning om att det är dåligt ledarskap inom de flesta 

offentliga verksamheter. Landsting som inte tar hand om de sjuka, kommunala där äldre 

inte får den hjälp de behöver eller skolor utan resurser och statligt där bland andra 

polisen på senare tid fått mycket kritik för sitt ledarskap (ibid). Wolmesjö (2005) menar 

dock att det finns en komplexitet i det ledarskap som bedrivs inom äldre- och 

handikappomsorgen och att den komplexiteten beror på att verksamheten är 

politikerstyrd. Enhetschefer sitter mitt i mellan de beslutsfattande politikerna och deras 

effektivitetsperspektiv och de anställdas och omsorgstagarnas krav på större flexibilitet i 

organisationen samt ökade möjligheter till medbestämmande. Enhetscheferna har i sin 

roll som ledare haft omfattande ändringar i sitt arbetsinnehåll de senaste åren, vilket har 

inneburit ett ökat ansvar. Ledarskapet har gått från att ha ansvar för vård- och 

omsorgsuppgifter till att ha en befattning som ansvarar för personal, budget och den 

totala verksamheten. Samtidigt som enhetscheferna har fått ett ökat ansvar så belyser 

Holmberg (2003) det faktum att ledarskapet i offentlig sektor inte är styrt av ett tydligt 

mål utan som ledare i den här formen av organisation ska flertalet olika behov 

tillgodoses. Dessa otydligheter kring målen som ska uppnås i organisationen kan liknas 

vid den komplexitet som Wolmesjö (2005) nämner att ledarskapet inom offentliga 

sektorn innebär.  

 

1.6 Enhetschefernas arbetssituation 

Giritli Nygren & Nyhlén (2015) har studerat enhetschefer som arbetar på landsbygden 

och i deras rapport framkommer att flera av enhetscheferna upplever sig arbeta inom ett 

låg prioriterat område där det aldrig finns pengar att tillgå. Alla de intervjuade cheferna 

(enhetschefer och områdeschefer) påtalade att de arbetar under ekonomisk press och att 

det är svårt att finna kompetent personal att anställa. Cheferna i Girlitli Nygren & 

Nyhléns studie påtalar även upplevelsen av att inte själva kunna bestämma så mycket 

och att de utefter det anser sig ha ett lågt handlingsutrymme. Liknande upplevelser 

påtalar Hjalmarsson, Norman & Trydegård (2004) då alla medverkande enhetschefer i 

studien beskriver hur de upplever arbetet som psykiskt påfrestande då de ständigt ska 

vara tillgängliga, har stressiga arbetsdagar och stor arbetsbörda. Flertalet av dessa 

enhetschefer påtalar även känslan av att ha höga krav i kombination med ett begränsat 
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handlingsutrymme, samt begränsad kontroll över arbetet. Landstad & Vinberg (2013) 

menar i sin studie att kvinnliga ledare inom den offentliga sektorn upplever sig ha 

arbetsvillkor som innehåller krav som är motstridiga och även brist på socialt stöd. 

Dock så påtalar enhetscheferna även att de upplever sig ständigt lära sig nya saker och 

även har möjlighet till utbildning. Det här menar Landstad & Vinberg kan till viss del 

väga upp det faktum att enhetscheferna i liten utsträckning har möjlighet att ta större 

beslut. 

 

Larsson, Åkerlind & Sandmark (2014) framhåller i sin studie att hälsa på arbetsplatsen 

är styrt av flera faktorer på både individ, organisation och miljömässiga nivåer. Studien 

lyfter vikten av hälsofrämjande arbetsplatser (WHP) och hur tidigare studier framförallt 

har riktats mot individnivå och att det finns ett behov av att även rikta WHP mot 

organisationsnivå. I nämnda studie framkommer att det finns policys angående hur det 

hälsofrämjande arbetet ska ske, men inte hur det ska genomföras rent praktiskt. I 

resultatet framkommer att det finns ett stort utbud av ledarskapsutbildningar som chefer 

inom organisationen har möjlighet att ta del av. Ingen av dessa utbildningar rörde dock 

WHP, utan riktade sig mer allmänt om ledarskap och vad det innebär att vara ledare i en 

kommunal organisation. Utbildning i arbetsmiljö visade sig dock vara en obligatorisk 

kurs, då det finns lagstadgat i Sverige enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Resultatet visade även på att den form av WHP som utfördes på arbetsplatsen mestadels 

riktade sig mot att stötta individuella beteendeförändringar och främja en hälsosam 

livsstil hos medarbetarna och där träning och olika träningsprogram hade en betydande 

roll. Larsson, Åkerlind & Sandmark lyfter även det faktum att kommunen är politiskt 

styrd och att det är något som cheferna tycker sig bli påminda om dagligen.  

 

Björk & Härenstam (2016) belyser i sin studie de resultat de fått fram angående 

ojämlikheterna inom de olika förvaltningarna i kommunen, där det tydligt framkommer 

att chefer inom tekniska förvaltningen besitter helt andra förutsättningar än chefer inom 

omsorgsförvaltningen. Chefer inom tekniska förvaltningen har mindre antal anställda 

under sig, administrativt stöd på heltid och har en klarare bild över sina arbetsuppgifter. 

Björk & Härenstam påtalar det faktum att de chefer som arbetar inom 

omsorgsförvaltningen troligtvis skulle ha mer nytta av det administrativa stödet och 

även ett mer konsulterande stöd med tanke på det arbete de bedriver. I liknelse med vad 
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Björk & Härenstam (2016) påtalar så belyser även Giritli Nygren & Nyhlén (2015) att 

det finns ett genusperspektiv som genomsyrar enhetschefernas roll i äldreomsorgen. 

Giritli Nygren & Nyhlén menar att cheferna utifrån detta genusperspektiv hamnar i en 

position som ger dem lägre möjlighet att ställa krav. Det här påverkar då även 

enhetschefernas möjligheter att kunna förhandla med sina chefer och politiker för att 

kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljö och även ta itu med arbetsmiljöproblem. 

Björk & Härenstam (2016) menar att kvinnliga och manliga chefer inom omsorgen är 

lika påverkade av den bristande jämlikheten och genusperspektivet som finns inom de 

olika förvaltningarna i kommunen. 
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2 Problemformulering 

Enligt Tangen & Conrad (2009) innebär hälsofrämjande arbete möjligheten att bidra till 

god hälsa hos de anställda. I det hälsofrämjande arbetet har då ledarskapet stor betydelse 

för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaro. Tidigare studier, Giritli Nygren & 

Nyhlén (2015), Larsson, Åkerlind & Sandmark (2014) och Hjalmarsson, Norman & 

Trydegård (2004) visar dock att enhetschefer upplever en låg känsla av möjligheter att 

påverka sitt arbete och även brist på tydlighet hur de rent konkret ska gå tillväga för att 

arbeta hälsofrämjande. I relation till det här så tar Försäkringskassan (2015) upp det 

faktum att det idag finns en bristfällig arbetsmiljö inom äldre- och handikappomsorgen 

och dessa brister har lett till ökad sjukfrånvaro de senaste åren.  

Mot bakgrund av det vi kan se i tidigare studier anser vi att det är av intresse att 

undersöka hur enhetscheferna inom äldreomsorgen upplever sina möjligheter att arbeta 

hälsofrämjande. 

3 Syfte 

Studiens syfte var att skapa en förståelse för hur enhetscheferna inom äldreomsorgen 

upplever sina möjligheter att arbeta hälsofrämjande.  
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4 Metod 

Författarna ville i sin studie ta reda på vilka möjligheter enhetscheferna inom 

äldreomsorgen upplever sig ha att arbeta hälsofrämjande. Därför valdes en kvalitativ 

induktiv ansats där datainsamlingen skedde med semistrukturerade enskilda intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att frågorna är öppna, det ges möjlighet att ställa 

följdfrågor och ändra ordningsföljden i intervjuguiden (Bryman, 2011).  

4.1 Urval 

Bekvämlighetsurval användes vid urval av informanter, vilket innebär att de 

enhetschefer som fanns tillgängliga inom omsorgsförvaltningen tillfrågades angående 

deltagande i studien (Bryman, 2011). De enhetschefer som sedan var intresserade av att 

delta i studien återkopplade till författarna efter inbjudan. Intervjupersonerna arbetade i 

två olika kommuner i Kalmar Län. Urvalet bestod av 2 män och 4 kvinnor som arbetat 

som enhetschefer mellan 3 månader till 16 år. Enhetscheferna ansvarade för olika 

former av verksamheter, boende, hemtjänst och träffpunkter. Antalet anställda 

intervjupersonerna ansvarade för var mellan 8st till 50st, dock hade den enhetschefen 

med endast 8 anställda även andra uppdrag inom kommunen. Medeltalet för antal 

anställda om det ses till de informanter som endast hade sitt uppdrag som enhetschef i 

kommunen blev då 36,5. Enhetschefernas utbildningsbakgrunder varierade mellan 

socionomer, arbetsterapeuter, rehab/hälsovetare och beteendevetare. Flertalet av dem 

hade även en yrkesbakgrund som undersköterska.  

 

4.2 Genomförande 

Innan studien påbörjades togs kontakt med förvaltningschef och omsorgschef inom 

äldreomsorg i två kommuner i Kalmar län som efter att ha läst information om studien 

och det informerade samtycket (se bilaga 1) gav sitt samtycke till att studien fick 

utföras. De vidarebefordrade sedan informationen om studien samt det informerade 

samtycket till enhetschefer i sin verksamhet. De enhetschefer som ville vara med 

kontaktade sedan författarna via mail för att visa sitt intresse för studien. Datum, tid och 
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plats bestämdes via telefon eller mail. Innan studien genomfördes gjordes en pilotstudie 

för att säkerställa frågornas kvalité och att de svarade upp mot studiens syfte.  

 

4.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) genomfördes under 30–60 minuter på 

informanternas kontor, som stöd användes en intervjuguide (bilaga 2). Intervjuerna 

skedde under en tvåveckorsperiod i april 2017.  

Båda författarna deltog under de sex intervjuerna men ansvarade för 3 intervjuer var. 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan. Författarna ansvarade 

för transkribering av de intervjuer de utfört (Malterud, 2014). De transkriberade 

intervjuerna lästes sedan igenom enskilt av författarna, för att sedan gås igenom 

tillsammans.  

 

4.4 Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys användes då fokus låg på att tolka det transkriberade 

materialet (Lundman & Graneheim, 2012). Det transkriberade materialet analyserades 

och meningsenheter plockades ut och sattes i en tabell. Endast det manifesta innehållet 

valdes att analyseras, vilket innebär den verbala information som framkommit under 

intervjuerna (Elo & Kyngäs, 2008). Meningsenheter kan enligt Graneheim & Lundman 

(2004) beskrivas som de uttalanden som är av central betydelse för studien. För att 

längre fram i analysprocessen kunna identifiera vilken intervju meningsenheterna kom 

ifrån sattes ett nummer på varje meningsenhet.  

 

När meningsenheterna var utplockade kondenserades de för att kunna göra dem mer 

lätthanterliga men ändå bevara kärnan i meningsenheterna. I följande steg sattes en kod 

på varje kondenserad meningsenhet, koden ska ses som ett verktyg som möjliggör för 

författarna att abstrahera det insamlade materialet. På så sätt lyfts materialet till en högre 

nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna kontrollerades sedan och de koder med 

liknande innehåll sattes in i underkategorier. Första genomgången av underkategorier 

gav ett resultat på 19 underkategorier och 5 kategorier. För att säkerställa att analysen 

var korrekt gjordes ytterligare en gemensam genomgång och diskussion kring det 
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analyserade materialet. Författarna fick då fram ett resultat på 8 underkategorier och 3 

kategorier. Exempel på hur analysen gick till visas i tabell 1. 

 

 

Meningsenhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

Hälsa innebär ju 

att man är frisk, 

inte bara fysiskt 

utan frisk även 

mentalt och 

socialt. (2) 

Frisk både 

fysiskt, psykiskt 

och socialt. 

Psykisk och 

fysisk hälsa. 

Holistisk syn på 

hälsa. 

Hälsa 

Delaktighet är för 

mig A och O, att 

möta gruppen 

med “hur kan vi 

göra” och “hur 

tänker ni” i olika 

saker (4) 

Delaktighet är A 

och O, engagera 

personalen 

Skapa 

engagemang  
Delaktighet  Hälsofrämjande 

arbete 

Ekonomin är ju 

grunden i allting, 

vi har ju den 

budget vi har och 

budgeten är ju 

överordnad allt 

kan man väl säga. 

(1) 

Ekonomin 

grunden i arbetet, 

budgeten 

överordnad allt. 

Ekonomin styr. Ekonomiska 

förutsättningar. 

Förutsättningarna 

att arbeta 

hälsofrämjande 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

5 Etiska överväganden 

I studien har informationskravet tagits hänsyn till genom att informanterna fått ta del av 

det informerade samtycket som belyser studien syfte och även ger information om att 

deltagandet är frivilligt. Vidare gavs i det informerade samtycket upplysning om 

samtyckeskravet vilket innebär att informanterna själva beslutar om sin medverkan i 

studien och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att alla intervjuer har numrerats och 

avidentifierats för att data inte ska kunna kopplas till den enskilde informanten. Under 

tiden studien har pågått har allt insamlat material förvarats så det ej kunnat komma 

obehöriga tillhanda. Efter att studien avslutats har de inspelade intervjuerna och det 
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transkriberade materialet raderats. För att tillgodose nyttjandekravet har det insamlade 

materialet endast använts i denna befintliga studie (Bryman, 2011). 

 

6 Resultat 

Syftet med studien var att belysa hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever sina 

möjligheter att arbeta hälsofrämjande. Resultatet utmynnade i tre kategorier och åtta 

underkategorier, vilka presenteras nedan (Tabell 2). Kategorierna och underrubrikerna 

presenteras sedan som rubriker och underrubriker och resultatet kommer att styrkas 

genom att citat ur intervjuerna presenteras under respektive underkategori. Citaten har 

avidentifierats och presenteras med siffrorna 1–6. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

6.1 Hälsa 

6.1.1 Holistisk syn på hälsa 

Flertalet av enhetscheferna belyser hälsa ur ett helhetsperspektiv. I detta 

helhetsperspektiv tar enhetscheferna upp vikten av att äta hälsosamt och motionera men 

Kategori Underkategori 

 

Hälsa 

Holistisk syn på hälsa 

 

Hälsa i arbetslivet 

 

 

 

Hälsofrämjande arbete 

Synen på hälsofrämjande arbete  

 

Tillgänglighet  

 

Delaktighet  

 

 

 

Förutsättningarna att arbeta hälsofrämjande 

Enhetschefens arbete  

 

Ekonomiska förutsättningar  

 

Organisatorisk påverkan  



21 
 

även vikten av återhämtning och att återhämtning är individuellt. Några av 

enhetscheferna menar då att återhämtning kan bestå av fysisk aktivitet för att kunna 

koppla bort allt, medans en annan enhetschef säger att en skogspromenad med familjen 

kan vara bästa återhämtningen.  Enhetscheferna menar även att hälsa är att ha ett socialt 

liv med vänner och familj, där fritidsaktiviteter är en viktig del. Hälsa beskrivs även 

som något som är positivt och innebär att må bra i både kropp och själ. En av 

enhetscheferna belyser hälsa som något som är en central del i allas våra liv och här 

väljs att även belysa omsorgstagarens hälsa. Enhetschefen syftar då till att i arbetet med 

omsorgstagarna handlar hälsa mycket om att bibehålla och förbättra hälsan.    

  

                         “Helhetsbegreppet hälsa innefattar ju inte bara träna eller äta  

                           rätt, det innefattar ju även att leva ett bra liv.” (2) 

 

6.1.2 Hälsa i arbetslivet 

Flera enhetschefer menar att hälsa i arbetslivet är förknippat med att känna arbetsglädje, 

att trivas på sitt arbete och känna att man gör ett bra arbete. Hälsa i arbetet anses även 

vara att det finns en lyhördhet i verksamheten och att varje individ kan känna sig 

delaktig och ha möjlighet att påverka sitt arbete. Flera enhetschefer nämner att de 

anställda uppskattar att ha kontroll på sitt schema och att det påverkar hälsan positivt att 

känna den kontrollen.  

Några av enhetscheferna nämner även att om inte de mår bra, kan de inte vara en bra 

ledare och det kan påverka gruppen negativt. 

Vidare menar en annan enhetschef att hälsa i arbetslivet även är att som enhetschef 

kunna nå varje anställd och kunna tillgodose deras behov och att det även bör finnas en 

lyhördhet på arbetsplatsen där de anställda kan få stöd om de upplever ohälsa. Hälsa i 

arbetet styrs även av känslor, individens inställning till olika saker. Enligt en enhetschef 

är hälsan även förknippat med stress och att stress ofta är förknippat med tid. 

Enhetschefen här menar då att alla har samma tid och att det bara är en fråga om vad vi 

gör med den. Flera enhetschefer nämner att det finns en stor medvetenhet hos de 

anställda, att de är måna om sin arbetsmiljö och driver den processen framåt.  

 

                         “Jag kan ju tycka att god hälsa är att åka till jobbet  

                  och tycka att det är kul och åka hem och tycka att det är kul.” (2) 
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6.2 Hälsofrämjande arbete 

6.2.1 Enhetschefernas syn på hälsofrämjande arbete 

Flertalet av enhetscheferna ser på hälsofrämjande som en förebyggande insats, där det 

handlar om att kunna fånga upp de anställda och ligga steget före och kunna förebygga 

sjukskrivningar. I båda kommunerna har de anställda friskvårdsbidrag, vilket en 

enhetschef påtalar inte är en hälsofrämjande åtgärd som kommer åt de som har en 

sviktande hälsa utan enhetschefen menar att det här behövs andra verktyg för att kunna 

stötta de här individerna. I det förebyggande arbetet syftar flera enhetschefer även till att 

det är av vikt att bygga upp en trygghet i gruppen där alla vågar komma till tals och vara 

delaktiga i arbetet. Här påtalar även en av enhetscheferna att det är viktigt som ledare att 

se till att alla har en förståelse för varför man gör saker och ting. Även här är 

arbetsglädje en återkommande faktor i det hälsofrämjande arbetet och då med syftet att 

som enhetschef skapa arbetsglädje bland sina anställda. Flertalet enhetschefer nämner 

även vikten av att vara tydlig i sitt ledarskap som en viktig faktor i det hälsofrämjande 

ledarskapet. Tydligheten handlar enligt en av enhetscheferna om att öppna upp för vilka 

förväntningar man har på varandra i arbetet, vad man som ledare kan förvänta sig av 

sina anställda och vice versa. 

 

               “Då tänker jag att man ska arbeta förebyggande i gruppen för att  

                uppnå en bra arbetsmiljö, att förebygga sjukskrivningar, att vi kan  

                                         uppnå ett bra arbetsklimat.” (5) 

 

Det hälsofrämjande arbetet ses även som en process för att uppnå en bra arbetsmiljö och 

ett bra arbetsklimat. I den här processen menar en enhetschef att det behövs dialoger, 

utbildningar och ett gemensamt arbete med de anställda för att kunna behålla det som 

fungerar bra i arbetet och se vad som behöver utvecklas. Just fokus på det som fungerar 

bra i verksamheten är något som återkommer under intervjuerna. Här lyfter även en av 

enhetscheferna fram att det är viktigt att hitta rutiner som fungerar och ha en struktur i 

arbetet. Vidare påtalar en enhetschef att det behöver finnas ett helhetsperspektiv och att 

det inte går att låsa sig vid ett spår och tro att alla mår bra av det utan det är viktigt att 

kunna se helheten. Några enhetschefer påtalar det faktum att hälsofrämjande arbete 

behöver inte vara så kostsamt utan det kan vara de små åtgärderna som skapar 
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hälsofrämjande, medan några av enhetscheferna påtalar avsaknaden av ekonomiska 

förutsättningar för att kunna bedriva de hälsofrämjande åtgärder de skulle vilja ha 

möjlighet att satsa på. Men de flesta av enhetscheferna var eniga om att hälsofrämjande 

arbete är en process som tar tid. 

 

                  “Jag har inte så stor budget men mycket kan man göra utan att  

                   det ska kosta så mycket, det är väl där mitt egna intresseområde  

                  ligger. Att hitta billiga lösningar, inte på det sättet att det ska vara  

                          en Quick fix utan att man skruvar på det man har.” (3) 

 

               

6.2.2 Tillgänglighet 

Det närvarande ledarskapet är något som återkommer bland alla intervjuade 

enhetschefer när det handlar om att arbeta hälsofrämjande. Några av enhetscheferna 

beskriver att de upplever sig kunna vara närvarande för sina anställda då de sitter på 

boendet eller i anknytning till boendet, vilket de även beskriver som en förutsättning för 

att kunna bedriva ett närvarande ledarskap. Vidare beskriver en enhetschef möjligheten 

att sitta på själva boendet som en förutsättning för att ta jobbet som enhetschef. En 

enhetschef beskriver hur hen slits mellan behovet av att sitta på kontoret och viljan att 

vara närvarande i sin arbetsgrupp då arbetsgruppen befinner sig i ett annat geografiskt 

område. Andra enhetschefer upplever att de kan ha ett närvarande ledarskap även om de 

inte besöker sin arbetsgrupp varje dag. En enhetschef belyste att det finns möjligheter 

att vara närvarande och tillgänglig på andra sätt än rent fysiskt, t.ex. via telefon, mail, 

och SMS. Flera av enhetscheferna påtalar det faktum att de känner sig instängda på 

kontoret ibland, de beskriver att det blir mycket arbete som handlar om lön, 

rehabiliteringsärenden och just nu mycket arbete inför sommaren. Här belyser en av 

enhetscheferna att denne hade önskat sig att ha möjlighet att jobba mindre med alla 

datasystem och mer med personalen för att ha en möjlighet att kunna fånga upp mer vad 

som sägs och händer i arbetsgruppen.  

 

                 “Jag skulle ju önska att jag har mer tid i verksamheten än vad  

                     jag har, jag känner mig lite instängd på kontoret ibland.” (1) 

 

Att vara närvarande i arbetsgruppen beskrivs även av enhetscheferna som en möjlighet 

för att hålla igång en god kommunikation och bra dialoger med de anställda. Flera 
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enhetschefer menar att om en ledare träffar sin grupp ofta så hinner det inte byggas på 

en massa funderingar och frågetecken som kan leda till att egna slutsatser dras, utan 

istället finns möjligheten att lyfta saker naturligt när de dyker upp. Möjligheten att vara 

närvarande upplevs även förhindra att det uppstår några större konflikter i 

arbetsgruppen. Att vara närvarande i arbetsgruppen påtalas även öppna för att se hur 

varje individ mår, i både arbete och privatliv. I det hälsofrämjande arbetet nämnde flera 

enhetschefer att de anser det viktigt att se hela sin personalgrupp, och ha ett närvarande 

ledarskap även för kväll och nattpersonal.  

 

                         “Varje gång jag är nere i gruppen så är det jättemycket  

                                   som jag egentligen fångar upp, som jag är  

                                         glad att jag kunnat fånga upp.” (4) 

 

6.2.3 Delaktighet 

Att ha en delaktig personal som vet åt vilket håll verksamheten är på väg och varför 

uppger alla enhetschefer är av största vikt. En enhetschef menar att denne leder gruppen 

åt ett håll men sen kan arbetsgruppen själva driva processen framåt. Flera andra 

enhetschefer säger att hela arbetsplatsen är en enhet och att de inte skulle klara sig utan 

varandra, att de ofta frågar medarbetarna på vilket sätt de kan göra förändringar för att 

det ska bli så bra som möjligt. Medarbetarna är de som är proffs på omsorgstagarna och 

det är en självklarhet att det finns en dialog. Flera enhetschefer påtalar att det är viktigt 

att lägga fokus på det som fungerar, det som är bra, och arbeta vidare med det. En annan 

enhetschef tar upp att det är viktigt att alla får komma till tals på arbetsplatsträffar och 

liknande, att man har högt i tak och att alla får vara en del av sammanhanget. Flertalet 

enhetschefer upplever att skyddsombuden i arbetsgruppen är aktiva och har lätt för att få 

de anställda engagerade i sin arbetsmiljö. Vilka rättigheter och skyldigheter de anställda 

har, men även arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter. En enhetschef tar upp att det 

är bra att ha bredd i gruppen, både i ålder, kön, religion och sociala sammanhang, då blir 

det inte så laddat när man gör schema vid till exempel jul, för då kan de som inte firar 

jul arbeta och vara lediga andra högtider, och beroende på hur familjen mår så har man 

olika kraft att lägga på arbetet.    

  “Det finns inte en person som kan allt, utan det är  

    olika områden vi är specialiserade på” (6) 
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6.3 Förutsättningarna att arbeta hälsofrämjande  

6.3.1 Enhetschefens arbete 

Flera enhetschefer berättar att det är komplext att arbeta som enhetschef, att det är 

mycket administrativt men att det även är stor variation i arbetet. Dels är det 

konflikthantering, budget, ekonomi och alla personalfrågor. Det är ett pusslande och att 

de ibland får lägga det som de höll på med för att det dyker upp något mer akut. Alla 

enhetschefer berättar om den förhoppning de känner inför att de nu fått en ledare mellan 

sig och förvaltningschefen, så att kommunikationen ska flyta bättre där emellan. De 

nyanställda enhetscheferna uppger att det känns tryggt att ha en enhetschef med 

teamansvar nära till hands som kan stötta upp när man har frågor. Att enhetscheferna är 

indelade i team upplever alla intervjuade enhetschefer som en trygghet, det finns 

naturliga träffar att ta upp funderingar och det finns ett kollegialt stöd när det behövs. 

Vissa enhetschefer har sina kontor nära kollegor och andra har sina kontor i anslutning 

till den verksamhet de ansvarar för. Vissa av de enhetschefer som har sina kontor ute i 

verksamheten upplever att de blir lite ensamma i chefsrollen men eftersom det finns ett 

chefsteam så beskriver de att det i teamkänslan finns en trygghet och ett stöd. Samtliga 

enhetschefer upplever att de får de utbildningar de behöver men att det ligger ett 

egenansvar att påtala vad man vill gå för utbildningar.  

   

                          “Jag tycker det är ett otroligt roligt jobb, med all den  

  variation som förväntas på mig, som jag faktiskt kan leva  

                         upp till, det kan jag.” (4) 

 

En enhetschef påpekar att det ibland hade varit bra med en utomstående 

konflikthanterare eftersom enhetschefen själv är så nära sin grupp. En enhetschef tar 

även upp att det skulle behövas krafttag för att höja statusen på undersköterskeyrket, för 

att kvalitetssäkra verksamheten.  Flera av de enhetschefer som vi intervjuat berättar 

även om att det är svårt att rekrytera sommarvikarier och att det tar väldigt mycket tid. 

Flertalet av enhetscheferna anser även att de upplever sig ha för många anställda under 

sig. 

 

              “Det är mycket jobb nu inför sommaren, men det jobb jag lägger ner nu  

            det kommer gynna alla i slutänden, att det blir bra rekryteringar och att 

 det blir en bra sommar även för ordinarie personal” (5)   
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6.3.2 Ekonomiska förutsättningarna  

Ekonomin är något som samtliga enhetschefer påtalar genomsyrar deras arbete. 

Ekonomin beskrivs som grunden i allt och budgeten är överordnad allt annat. En 

enhetschef beskriver ekonomin som det största hindret i dennes arbete då ekonomin är 

begränsad. Flertalet av enhetscheferna beskriver en organisation där det arbetats med en 

budget som hela tiden minskats och att de nu ser en vändning vilket ger dem en positiv 

känsla. Även om ekonomin ser bättre ut nu så beskriver flera av enhetscheferna vikten 

av att ha en viss återhållsamhet och inte sväva ut bara för att ekonomin ser bättre ut just 

nu. Några av enhetscheferna påtalar att de känner att även om ekonomin styr så är det 

inte bara den som sätter gränser i deras arbete. Enhetscheferna ger dock en samlad bild 

av att ekonomin till stor del påverkar vilka hälsofrämjande insatser de kan göra i sina 

verksamheter. Ekonomin påverkar möjligheterna att kunna åka iväg på en weekend med 

sina anställda, hur många möten de kan ha, möjligheten att kunna lägga in mer luckor i 

schemat för återhämtning är några av de aktiviteter som benämns hindras av ekonomin. 

Även sjukskrivningar påtalas vara en bidragande orsak då de påverkar ekonomin 

negativt och på så sätt skapar en ond cirkel i det ekonomiska arbetet.  

 

                     “Ekonomiska ansvaret en av mina största uppgifter och  

                 det finns vissa ramar man ska förhålla sig till och inom det så 

                 ska man få ut så mycket verksamhet som möjligt tänker jag.” (5) 

 

Hur den ekonomiska situationen ser ut beskrivs vara olika beroende på vilken form av 

verksamhet enhetscheferna ansvarar för. Enhetschefer som ansvarar för hemtjänst 

påtalar en mer ojämn ekonomi som hela tiden pendlar beroende på hur många 

omsorgstagare som är inskrivna i verksamheten och hur många timmar de har tilldelade. 

Det här blir då ett ständigt pusslande att förhålla sig till det antalet timmar verksamheten 

har månad för månad.  

 

                    “Ekonomin kommer vi ofta tillbaka till, den kommer alltid 

           vara en styrande faktor. Styr mycket i vissa delar och mindre i andra.” (4) 
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6.3.3 Organisatorisk påverkan 

Flertalet av de intervjuade enhetscheferna beskriver att de arbetar i en organisation som 

allt mer trycker på att det behövs ett hälsofrämjande arbete i organisationen. Det finns 

en vilja, men det är en process som tar tid och flera enhetschefer menar även att det 

ligger ett eget ansvar i att vilja jobba hälsofrämjande. Enhetscheferna påtalar att det 

kommer signaler från ledningen att det är positivt att arbeta hälsofrämjande och att även 

politikerna har börjat lyfta just hälsa mer. Flertalet av enhetscheferna redogör här för en 

summa pengar som kommunen har fått för att kunna bedriva ett bättre och mer socialt 

arbete med omsorgstagarna och att detta är något de upplever gynnar även personalen 

då det ger dem möjlighet att göra det lilla extra för omsorgstagarna. En enhetschef 

beskriver även att förvaltningen jobbar med tydlighet för de anställda då de skickar ut 

veckobrev till alla anställda där de får möjlighet att få information om vad som händer 

inom förvaltningen. Enhetschefen menar att det här minskar på frågetecken som kan 

uppkomma bland de anställda.  

 

              “Omsorgsförvaltningen är jätteduktiga på att arbeta hälsofrämjande  

                             men det är ju en process också, det tar tid.” (3) 

 

Flera enhetschefer beskriver att de själva upplever sig ha ett bra stöd inom 

organisationen. Som tidigare nämnts arbetar flertalet av enhetscheferna i team där de 

stöttar upp varandra och de har nyligen fått en teamchef över sig som gör det möjligt 

även för dem som enhetschefer att få ett närvarande ledarskap. Flertalet av 

enhetscheferna beskriver det nya närvarande ledarskapet uppifrån som något de tror 

kommer vara positivt i framtiden.  

Enhetscheferna beskriver att de har många krav att förhålla sig till. Flertalet av 

enhetscheferna beskriver hur de politiska besluten påverkar deras arbete, i form av nya 

styrdokument, handlingsplaner och ibland även krav som inte stämmer överens med den 

tilldelade budgeten. En enhetschef beskriver hur denne ska förhålla sig till att alla 

anställda har blivit lovade heltid, men det finns inte budget till heltid. Ett annat politiskt 

mål som lyfts fram är att sjukfrånvaron ska minskas med 1%, men att det är upp till 

varje verksamhet hur man jobbar med det. Flertalet av enhetscheferna påtalar att de ser 

det som att de har goda möjligheter att arbeta hälsofrämjande i sina verksamheter utefter 

hur deras verksamheter ser ut just nu och de krav de har från organisationen. Dock 
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påtalar några av enhetscheferna att de upplever sig sakna tydliga verktyg för hur de ska 

arbeta hälsofrämjande. 

 

              “Kraven är väldigt många och i olika form och förutsättningarna  

              skiljer sig åt från enhet till enhet, beroende på vilken personalstyrka  

           man har och vilken budget man har tilldelad. Om jag ska se till mig här  

            så känner jag att den kravbild som vi har här nu, den är uppnåelig.” (3) 

 

 

7 Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  

Författarna kommer här visa på de resultat som framkommit i studien angående hur 

enhetscheferna inom äldreomsorgen upplever sina möjligheter att arbeta 

hälsofrämjande. Först kommer de viktigaste fynden i studien att redovisas för att sedan 

följas av hur enhetscheferna ser på hälsa. Därefter kommer det belysas vad 

enhetscheferna anser att hälsofrämjande arbete innebär och hur de själva arbetar för en 

hälsofrämjande arbetsplats. Sist kommer författarna belysa hur de organisatoriska 

faktorerna spelar in för hur enhetscheferna upplever sina möjligheter att arbeta 

hälsofrämjande.  

 

Författarna i den här studien upplever till skillnad från vad tidigare studier beskriver att 

det finns en positivitet bland de intervjuade enhetscheferna. Enhetscheferna beskriver en 

organisation som vill bedriva ett hälsofrämjande arbete och att det tänket finns med i 

hela förvaltningen. Omsorgsförvaltningen i en av de intervjuade kommunerna har 

nyligen genomgått en organisationsförändring där enhetschefer med teamansvar 

tillsatts. Det här beskriver informanterna skapar ett mer närvarande ledarskap även för 

deras del och även om det är relativt nytt så ser flertalet av enhetscheferna på det som en 

positiv förändring. Intervjupersonerna beskriver även att det i de team de arbetar i finns 

ett bra stöd. Stödet finns även genom att enhetscheferna har ett administrativt stöd, 

vilket tidigare studier (Björk & Härenstam, 2016) har påtalat saknas inom 

omsorgsförvaltningen. Organisationsförändringen som skett i en av kommunerna och att 

kommunerna nu fått en bättre ekonomi och att det satsas mer pengar på äldreomsorgen 
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skulle kunna vara en av orsakerna till att individerna upplever en positivitet kring det 

hälsofrämjande arbetet, detta till skillnad från tidigare studier (Girlitli Nygren, 2015) 

som visar på äldreomsorgen som en organisation där det aldrig finns pengar att tillgå. 

Korp (2016); Arnesson & Ekberg (2005) beskriver vikten av att använda sig av 

empowerment i arbetet med WHP, vilket kan ses att flertalet av de intervjuade 

enhetscheferna i den här studien gör då de beskriver hur de arbetar för att de anställda 

ska känna sig delaktiga i beslut rörande verksamheten. Även det faktum att en 

enhetschef belyser vikten av att arbetsgruppen själva kan driva arbetsprocessen framåt, 

kan liknas vid att skapa empowerment hos de anställda. Studiens resultat visar på en 

organisation som till stora delar uppfyller den kommunikation som Lindberg (2011) 

påtalar som viktig för att en organisation ska kunna fungera hälsofrämjande. Det här 

visar sig tydligt då enhetscheferna i den här studien påtalar att det finns en tydlighet från 

ledningen att det vill satsas på ett hälsofrämjande arbete inom organisationen, samt att 

enhetscheferna själva påtalar att de anser att det är viktigt att diskutera på vilket sätt de 

anställda vill göra förändringar och vara delaktiga i arbetet. Lindberg menar även att 

arbetet med WHP är en ständig process, vilket enhetscheferna i den här studien upplevs 

ha insikt i då flertalet av dem beskriver att arbetet med WHP är en process som tar tid. 

Milner et.al. (2013) menar att ledarskapets betydelse är av stor vikt i arbetet med WHP 

för att kunna nå framgång i det hälsofrämjande arbetet. I relation till hur enhetscheferna 

här beskriver sin arbetssituation och sig själva som hälsofrämjande ledare så ser det 

positivt ut i de studerade kommunerna.   

 

Flertalet av enhetscheferna belyser hälsa ur två olika perspektiv, ett där hälsa ses mer ur 

ett helhetsperspektiv. Där hälsa kan ses som både psykisk och fysisk, men även ett 

socialt välbefinnande. Dessa faktorer påtalas av Tangen & Conrad (2009) som viktiga 

faktorer som kan påverka individens hälsa positivt. Vikten av återhämtning för god 

hälsa påtalas även bland enhetscheferna och vad den återhämtningen bör bestå av är 

individuellt. Det andra perspektivet är att hälsa diskuteras ur ett arbetslivsperspektiv där 

faktorer som anses vara hälsa är; arbetsglädje, lyhördhet i verksamheten och möjlighet 

att påverka sitt arbete.  

 

Flertalet av de intervjuade enhetscheferna pratade om hälsofrämjande som en 

förebyggande åtgärd, där det handlar om att ligga steget före och undvika att det uppstår 
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sjukskrivningar. Resultatet visar dock även på enhetschefer som lyfter det 

hälsofrämjande arbetet som något där det är viktigt att se till det som fungerar och 

arbeta vidare med det, vilket kan ses som en mer främjande strategi enligt Tangen & 

Conrad (2009). Vidare ser enhetscheferna på hälsofrämjande arbete som ett arbetssätt 

där det är viktigt med ett närvarande ledarskap. 

 

Studiens bakgrund visar på enhetschefens roll som komplex med otydliga krav 

(Holmberg, 2003; Wolmesjö, 2005). I likhet med detta framhävde flera av 

enhetscheferna i studien att de anser att deras arbete är just komplext med många olika 

krav/mål att förhålla sig till, men samtidigt så påtalar flertalet av enhetscheferna att de 

upplever sig arbeta utefter mål som är möjliga att uppnå inom respektive enhet. Alla 

intervjuade enhetschefer anser sig arbeta i en organisation där det alltid finns möjlighet 

till utbildning både inom förvaltningen men även utanför, det ligger dock i deras egna 

ansvar att belysa sina chefer om att de är i behov av någon specifik utbildning. Just 

möjligheterna till utbildning inom omsorgsförvaltningen är något som Landstad & 

Vinberg (2013) menar kan ses som en bidragande faktor till att enhetschefer inom 

omsorgen känner en viss balans i sitt arbete.  

 

I studiens resultat lyfts även det faktum att kraven som ställs ibland är motstridiga, då 

enhetschefen ska kunna erbjuda alla sina anställda heltid men inte har budget för det. 

Det här blir då en av de åtgärder som Holmberg (2003) menar att enhetschefer inom 

offentlig verksamhet ställs inför när politiker fattar sina beslut. Beskrivningen om att 

ekonomin är grunden i arbetet som bedrivs stämmer väl ihop med det Abrahamsson & 

Aarum Andersen (2005) påtalar angående vikten av en god samhällsekonomi för att 

kunna bedriva en offentlig verksamhet. Enligt regeringskansliet (2008) ansvarar varje 

kommun för sin egen ekonomi, vilket innebär att beroende på om det finns ett överskott 

eller underskott i ekonomin så påverkar det verksamheternas arbetssituation.  

 

Flertalet av de intervjuade enhetscheferna anser att de har för många anställda under sig, 

vilket kan ses även i studier. Björk & Härenstam (2016) påtalar i sin studie att just 

enhetschefer inom omsorgsförvaltningen har en högre belastning personalmässigt än 

andra förvaltningar i kommunen. I SOU (2017:21) anges att riktlinjer för antal 

medarbetare per chef inte bör överstiga 30st, ett mål som bör vara uppnått till år 2028. I 
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SOU (2017:21) hänvisas även till det faktum att det inom omsorgen är en hög 

personalomsättning och även en låg formell behörighetsnivå bland de anställda vilket 

skulle kunna innebära att det som enhetschef hade varit lämpligt att ha ännu färre 

anställda under sig. Enhetschefen är även den som ansvarar för den psykosociala 

arbetsmiljön. Idag finns det påtagliga brister inom just psykosociala arbetsmiljön som 

även lett till att det är hög sjukfrånvaro inom omsorgen, vilket SOU (2017:21) påtalar 

som ännu en anledning till att se över antalet anställda enhetscheferna ansvarar för.  

 

7.2 Metoddiskussion  

Författarna använde sig av ett induktivt angreppssätt och kvalitativ metod då studien 

genomfördes, då syftet med studien var att belysa enhetschefernas upplevelse av 

möjligheten att arbeta hälsofrämjande inom äldreomsorgen. Enligt Bryman (2011) är 

induktivt angreppssätt vanligt i kvalitativa studier och innebär att forskaren drar 

generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Slutledningen bygger då på de observationer 

som gjorts i studien. I följande metoddiskussion kommer författarna diskutera studiens 

trovärdighet genom att belysa begreppen tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet och 

delaktighet. Graneheim & Lundman (2004) menar att även om trovärdighet ses utifrån 

de olika begreppen så bör de även ses som ett helhetsbegrepp.  

 

I kvalitativ forskning präglas forskaren av sin förförståelse, vilket innebär forskarens 

förutfattade meningar, tidigare kunskaper och erfarenheter (Lundman & Graneheim, 

2012). Författarna i den här studien har under hela processen varit medvetna om sin 

egen förförståelse inför det studerade ämnet och strävat efter att ha en så objektiv syn 

som möjligt, men varit medvetna om det faktum att det i en kvalitativ studie är svårt att 

inte påverkas av den egna subjektiva uppfattningen inför den empiriska verkligheten 

(Bryman, 2011). Båda författarna har en bakgrund som undersköterskor inom 

omsorgsförvaltningen vilket medförde en viss förförståelse angående vad arbetet som 

enhetschef kan innebära. Dock menar författarna att en viss förförståelse inför det 

studerade ämnet har bidragit till att lättare kunna formulera frågeställningar som svarar 

mot studiens syfte. Lundman & Graneheim (2012) menar att det finns olika sätt att se på 

angående om forskare bör använda sig av sin förförståelse eller inte. Att använda sig av 

sin förförståelse kan enligt Lundman & Graneheim ge möjlighet att finna ny kunskap 
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och även få en djupare insikt i det som studeras. I kvalitativa studier diskuteras även 

delaktighet som innebär forskarens sätt att samspela under intervjun och det faktum att 

resultatet från en intervju aldrig kan ses som helt objektiv (Lundman & Graneheim). 

 

Enhetschefer ur två kommuner valdes ut via bekvämlighetsurval, anledningen till att det 

blev ett bekvämlighetsurval var för att på ett snabbt sätt få intervjupersoner till studien 

(Kristensson, 2014). Författarna angav i det informerade samtycket att informanterna 

skulle ha mer än ett års erfarenhet som enhetschef, men det visade sig vara svårt att få 

det önskemålet/kriteriet uppfyllt. Individer med kortare erfarenhet av jobbet som 

enhetschef kom därför att intervjuas vilket kan ha påverkat studiens resultat då de till 

viss del hade svårare att svara på vissa av de frågor som ställdes under intervjun. 

Kristensson (2014) menar även att det vid bekvämlighetsurval finns en viss risk att 

variationen på deltagare blir liten då de värvas ur samma sociala miljö. 

Intervjupersonerna bestod av både kvinnor och män, med olika utbildningsbakgrunder 

vilket kan tillföra en högre tillförlitlighet till studien då det enligt Graneheim & 

Lundman (2004) är viktigt för tillförlitligheten i studien med en variation i urvalet.  

 

För att öka studiens trovärdighet gjordes en pilotintervju, där en gruppchef inom privata 

sektorn intervjuades. Pilotintervjun gjordes för att säkerställa att frågorna svarade upp 

mot syftet. Intervjun användes inte i studien då gruppchefen inte arbetade inom 

äldreomsorg. Under intervjuerna var en av författarna ansvarig och den andra höll sig i 

bakgrunden och förde anteckningar. Kristensson (2014) menar att det är viktigt under en 

intervju att vara inlyssnande och uppmärksam på hur informanten reagerar inför 

frågorna som ställs då det alltid är den som intervjuar som har övertaget. Författarna i 

den här studien är inte vana vid att utföra intervjuer, men har försökt att ha ett neutralt 

förhållningssätt under intervjuerna för att inte påverka de personer som intervjuats. För 

att stärka giltigheten i studien använde sig författarna av en intervjuguide och har även i 

studien angett under vilken tidsperiod intervjuerna har skett (Kristensson, 2014). 

Transkribering av intervjuerna skedde sedan av den författare som varit ansvarig under 

respektive intervju då Malterud (2014) menar att den författare som ansvarat för 

intervjun oftast har större insyn i vad som sagts under intervjun om oklarheter uppstår 

under transkriberingen. 
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En kvalitativ innehållsanalys användes där endast det manifesta innehållet valdes att 

analyseras. Med det manifesta innehållet menas den verbala information som 

framkommit under intervjuerna. (Elo & Kyngäs, 2008). För att tillgodose 

tillförlitligheten i studien har författarna noga gått igenom det transkriberade materialet 

tillsammans och plockat ut meningsenheter. När allt material kondenserats, kodadats 

och satts i underkategorier valde författarna att plocka bort viss data som visade sig inte 

vara relevant för studiens syfte. Det här för att säkerställa att ingen oväsentlig data 

inkluderats i studien. Författarna har även noggrant gått igenom det insamlade 

materialet för att kontrollera att ingen viktig data uteslutits ur studien (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kategorierna som författarna har kommit fram till i studien kan ses 

beskriva det innehåll som finns i texten och kan enligt Graneheim & Lundman svara på 

frågan “vad?” och ska kunna ses som en röd tråd genom koderna. Graneheim & 

Lundman menar även att studiens resultat kan styrkas om citat från intervjuerna sätts in 

i resultatet, vilket författarna i denna studie har gjort. Exempel ur analysprocessen har 

även valts att visas, vilket Graneheim & Lundman menar är viktigt för att öka 

tillförlitligheten i studien. För att tillgodose överförbarheten i studien har författarna 

tydligt redogjort för hur urval, informanter, insamling av data och analysen genomförts 

(Lundman & Graneheim, 2012).   

 

Författarna anser att studien kunde fått en större bredd och även högre tillförlitlighet om 

enhetschefer ur flera kommuner valts ut. Även antalet intervjupersoner kan ses som en 

begränsning i studien och det faktum att informanterna inte hade arbetat minst ett år, 

vilket författarna från början hade som ett av kriterierna i det informerade samtycket.  

 

8 Slutsatser 

Författarna anser att det kan behöva tydliggöras i förvaltningen vad som anses vara 

hälsofrämjande arbete. Flertalet av informanterna hade en positiv upplevelse av 

möjligheterna att kunna arbeta hälsofrämjande men de påtalade även en avsaknad av 

konkreta verktyg för att arbeta hälsofrämjande. Det närvarande ledarskapet genom hela 

förvaltningen gör att de enhetschefer författarna träffade hade en positiv inställning till 

organisationsförändringen, men det faktum att de fortfarande har många anställda under 

sig skulle kunna vara ett hinder i verkligheten.  
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8.1 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att det skulle vara av intresse att göra en longitudinell studie i den 

kommun som just nu genomgår en stor omorganisation och har fått enhetschefer med 

teamansvar och se hur det påverkar genom hela organisationen, över tid.  
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Bilaga 1 

Som enhetschef inom äldreomsorgen inbjuds du härmed till att medverka i en 

undersökning om hur du upplever dina möjligheter att arbeta hälsofrämjande. 

Arbetsplatsen är en av de arenor vi spenderar stor del av vår tid på och därför kan det 

hälsofrämjande arbetet vara av stor vikt. Hur möjligheterna till att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete ser ut varierar dock mellan olika organisationer. 

I studien “Hur ser enhetschefer inom äldreomsorgen på sina möjligheter att arbeta 

hälsofrämjande?” är vi som studenter intresserade av att få insyn i hur du som 

enhetschef ser på möjligheterna inom just den organisation du arbetar i. 

Som en del i studien kommer vi att genomföra individuella intervjuer och vi är då 

intresserade av att intervjua dig som har minst ett års arbetslivserfarenhet som enhetschef. 

Det innebär att du som väljer att medverka träffar oss på en gemensamt överenskommen 

plats och tid. Vi räknar med att intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och genomföras 

mellan 4–13 april. 

För att säkerställa dokumentationen kommer vi att banda intervjuerna. 

Vi som studenter kommer att följa de etiska riktlinjer som finns inom forskning när vi 

bedriver vårt uppsatsarbete. Det innebär att du som väljer att medverka i den här studien 

när som kan välja att avsluta ditt deltagande då deltagandet är frivilligt och du behöver 

inte motivera varför. Du kan även avstå att svara på frågor vi ställer. Det material vi 

samlar in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det kommer behandlas 

med försiktighet så ingen obehörig får tillgång till det. Materialet avser endast att 

användas till vår c-uppsats i Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet och 

efter att vi avslutat studien kommer materialet raderas. 
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Fyll i bifogad svarsblankett samt kontaktuppgifter om du väljer att medverka. Kopiera 

svarsblanketten och bifoga i ett svarsmail till Emma Eriksson emer1401@student.miun.se 

så snart som möjligt, dock senast 27 mars. 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får du gärna kontakta oss. 

  

Emma Eriksson & Heidi Molin 

  

Kontaktuppgifter studenter:   Kontaktuppgift handledare  

Emma Eriksson      Åsa Tjulin                                                                                 

emer1401@student.miun.se      Asa.tjulin@miun.se   

070-2201024        010-1428404   

  

Heidi Molin 

hemo1401@student.miun.se 

076-1747674 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



41 
 

 

Svarsblankett 

  

Kryssa i ditt svarsalternativ 

  

[  ] Ja, jag vill medverka   

  

  

 Jag är anställd som enhetschef inom kommun sedan: 

  

Jag har valt att medverka och bifogar mina kontaktuppgifter nedan: 

  

Namn: 

  

Arbetsplats: 

  

Telefonnummer: 

  

Mailadress: 
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Bilaga 2 

Bakgrundsfrågor                                                   Följdfrågor  

Hur länge har du arbetat som enhetschef?    Kan du utveckla? 

Vad har du för utbildning?      Kan du ge några 

exempel 

Hur ser din yrkesbakgrund ut?     Hur menar du nu?  

Berätta lite kortfattat om verksamheten du ansvarar för.  Vad innebär?  

Vilken betydelse?  

Berätta mer!? 

 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet hälsa? (vad innebär det för dig?) 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet hälsofrämjande arbete?  

 

Vilken betydelse anser du att det organisatoriska stödet har, när det kommer till 

dina möjligheter att arbeta hälsofrämjande?  

 

 

Vilka förutsättningar anser du är viktiga för att vara en hälsofrämjande ledare? 

saker i organisationen som påverkar?   

 

 

Anser du att du är en hälsofrämjande ledare? ja/ nej? för att… 

 

 

Hur upplever du möjligheterna att arbeta hälsofrämjande inom organisationen? 

Ev. följdfråga.  

Möjligheterna att bedriva ett hälsofrämjande arbete utifrån 

personalomsättning/sjukskrivningar? 

 

På vilket sätt upplever du som enhetschef att ekonomin styr dina möjligheter till 

hälsofrämjande arbete? 

 

Kommunen, politiskt styrd. På vilket sätt upplever du att det påverkar ditt arbete? 

 

I nya AFS:en 2015:4 (som började gälla mars 2016) finns tydliga riktlinjer 

angående organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Hur har det här nya ansvaret 

påverkat din arbetssituation?  

Har du fått information om den och i så fall hur?  
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Hur ser det ut uppåt i organisationen? finns det hälsofrämjande ledarskapet med 

från toppen?  

 

Hur upplever du kraven som ställs i organisationen? 

Stämmer de överens med det handlingsutrymme du har i dina arbetsuppgifter?  

Får du de utbildningar som behövs för att kunna möta upp kraven? 

 

Hur upplever du möjligheten att möta dina anställdas krav och behov/möjlighet 

till vidareutveckling/bemanningsfrågor i relation till hur organisationen ser ut?  

 

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

 

 

När det exempelvis uppstår konflikter i arbetsgruppen, upplever du då att du har 

kompetens till att kunna ge rätt verktyg till de anställda så de kan reda ut 

konflikterna? utveckla?  

 

Hur ser stödet ut bland dina kollegor och från din chef? 

 

Hur många anställda har du ansvar för? känns det lagom? hinner du med?  

 

Som ledare i en offentlig organisation, upplever du att det du förväntas arbeta med 

och det du faktiskt gör, stämmer överens? 

 

Har du något övrigt att tillägga i intervjun?  

 

Får vi om frågor uppstår kontakta dig för en liten komplettering via telefon?  

 

 

Tack för att du tog dig tid till denna intervju och att du ville hjälpa oss med vår 

studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


