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Abstrakt  

  

Bakgrund: Anställdas hälsa påverkas av vilket ledarskap en 

enhetschef har, och de har en viktig roll hur man kan arbeta 

hälsofrämjande för de anställda och förbättra arbetsmiljön. Ett 

hälsofrämjande arbete och dess ledarskap är viktigt för ett 

främjande av folkhälsan och ett hälsofrämjande arbete med 

arbetsplatsen som arena anses gynna individer på flera olika sätt. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur enhetschefer på 

kommunala äldreboenden, arbetar för att främja den psykosociala 

arbetsmiljön för de anställda. Metod: En kvalitativ metod användes 

i studien och fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

enhetschefer på kommunala äldreboenden. Det insamlade 

materialet analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att enhetscheferna 

arbetade för att vara tillgängliga, ha en regelbunden 

kommunikation med anställda och för att anställda skulle vara 

delaktiga och ha ett inflytande i verksamheten på äldreboendet. 

Företagshälsovården utgjorde även en viktig resurs för de anställda 

och enhetschefer i det främjande arbetet. En modell som kunde 

kopplas till enhetschefers främjande av de anställdas psykosociala 

arbetsmiljö var krav- kontroll- stöd modellen. Slutsats: 

Enhetschefer upplevde att de var begränsade i ett främjande av de 

anställdas psykosociala arbetsmiljö och att det behövs bättre 

förutsättningar för enhetschefer att kunna utöva ett hälsofrämjande 

ledarskap. 

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande ledarskap, 

krav- kontroll- stöd modellen 
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1. Introduktion  

 

1.1 Hälsa och hälsofrämjande arbete 

En global organisation som har haft stor betydelse för utvecklingen av ett 

befolknings- och samhällsinriktat arbete och som ansvarar för folkhälsofrågor är 

World Health Organization (WHO) (2007).  

Den skapades år 1948 och WHO:s definition på begreppet hälsa som även är den 

mest välkända, återfinns i dess konstitution och lyder: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1998). 

 

Under åren har WHO skapat sammanlagt sex internationella dokument som har 

präglat det internationella folkhälsoarbetet stort. Dokumenten innehåller och 

poängterar hur utveckling av kunskap med hjälp av planering och genomförande, 

kring folkhälsoproblemkaraktär och folkhälsoinsatser bör bedrivas. Ett av dessa 

dokument är Ottawadokumentet som kom till 1986 och bidrog till en viktig 

utveckling gällande hälsa och förebyggande arbete. Två av dessa fem viktiga 

innehållande punkter var att man skulle skapa stödjande miljöer för hälsa och 

förstärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser (WHO, 2009). I samband med Ottawadokumentet presenterades även 

begreppet hälsofrämjande arbete (Health promotion) som beskrivs som en process 

som ger människor möjligheter till ökad kontroll över sin egen hälsa samt till att 

förbättra den. I Ottawa-manifestet förklarades att ett hälsofrämjande arbete 

inriktar sig på hela befolkningen och att det är inriktat på åtgärder som är 

avgörande för och bidrar till hälsa. En kombination av samhälleliga och lokala 

insatser används i en samverkan, och syftet är att förstärka befolkningens 

medverkan och delaktighet i hälsoarbetet. Primärvården innehar även en viktig 

roll i ett hälsofrämjande arbete (WHO, 2009). 

För att uppmärksamma vikten av arbetet med hälsa på arbetsplatser togs 

”Luxemburgsdeklarationen” fram av Europeiska Unionen (EU) år 1997. Syftet 

med den var att förbättra anställdas hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatser (EU, 

2007). Deklarationen fastställde områden som fungerade som en bas för 

prioriterade åtgärder för ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatser, och två av 

dessa sex prioriterade områden var att öka medvetenheten av ett hälsofrämjande 
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arbete på arbetsplatser, och att skapa tydliga riktlinjer för ansvar för samtliga 

anställdas hälsa. Dessa sex prioriteringar tar Chu, Breucker, Harris, Stitzel, Gan, 

Gu och Dwyer (2000) upp i sin studie som utgångspunkt och hur dessa använts 

när de studerar olika internationella nätverk för arbetsplatser. Resultatet visar att 

skälen till att integrera ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen är viktigt, dels 

för att det bidrar till ett effektivare hälsopropagerande på arbetsplatsen och att det 

begränsar företags eventuella negativa strategier, till förmån för de anställdas 

hälsa.  

Stödjande miljöer som begrepp skapades år 1991 i samband med 

Sundsvallskonferensen och innefattar bland annat vår fysiska och sociala 

omgivning där vi arbetar (WHO, 1991). Sundsvallsdokumentet innehåller fem 

viktiga strategier för arbete med hälsa, huvudstrategin berör livsstil och hälsa som 

består av orientering av hälsofrämjande insatser till arenor som påverkar 

människors hälsa. En av de arenorna som anses viktiga att utveckla ett 

hälsofrämjande arbete kring är arbetsplatsen (WHO, 1991).  

För att främja hälsa för de anställda på arbetsplatsen, menar Polyanyi, Frank, 

Shannon, Sullivan och Lavis (2000) att på en organisatorisk nivå finns möjligheter 

att minska stress och förbättra de anställdas välbefinnande. Detta belyser Noblet 

och LaMontagne (2006) i sin studie och vikten av ett arenaperspektiv för ett 

hälsofrämjande arbete, som enligt dem även ger en mer effektiv och hållbar ram 

för att arbeta med tänkbara källor och symtom på stress på arbetet.  

I en studie hur man tillämpar ett hälsofrämjande arbete med arbetsplatsen som 

arena, visade resultatet att en arbetsmiljö som innefattade ett socialt stöd och ha en 

kontroll över arbetet, stod för stora delar av en arbetstillfredsställelse och en 

psykisk hälsa för enskilda arbetstagare (Noblet, 2003).  

Enligt Whitelaw, Baxendale, Bryce, MacHardy, Young och Witney (2001) har ett 

hälsofrämjande arbete blivit en vanlig term under de senaste tio åren och deras 

studie sätter ett hälsofrämjande arbete i fokus och hur man främjar hälsa i olika 

perspektiv. Resultatet visar att faktorer påverkar hälsoinspiratörers möjlighet att 

bedriva ett hälsofrämjande arbete, och att det behöver finnas tydliga mål med ett 

hälsofrämjande arbete, och vad som förväntas av interventionen, samt vilken 

kompetens som behövs för att genomföra ett sådant arbete. En slutsats är också att 

det behöver vara realistiskt och resultatinriktat när man tänker genomföra ett 

hälsofrämjande arbete.  
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1.2  Mål med folkhälsan och målområdet hälsa i arbetslivet 

”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”  

så lyder det övergripande nationella folkhälsomålet enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (FHI) (2010). Detta huvudmål för folkhälsan i Sverige innefattar 

elva målområden, varav ett är hälsa i arbetslivet. 

Hälsa i arbetslivet benäms som en potentiell hälsofrämjande livsmiljö. Med 

hälsofrämjande livsmiljöer menas arbetsmiljön, samt den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön där vi bor och tillbringar vår fritid (FHI, 2010). I 

begreppet psykosocial arbetsmiljö ingår även anställningstrygghet och en 

möjlighet till återhämtning i arbetet. Kvinnor nämns som mer utsatta för ohälsa än 

män, och hör till de grupper som särskilt bör uppmärksammas. Ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete och tillgång till företagshälsovård kan också påverka 

arbetsmiljön positivt. Utvecklingsbehov gällande psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer, vidareutveckling av företagshälsovårdens roll och en ökad 

forskning samt utvärdering av insatser kring arbetsmiljö och hälsa, redovisades i 

Folkhälsopolitisk rapport 2005. Flera förslag har dock inte genomförts fullt ut och 

är inte tillräckligt utvärderade (FHI, 2010). 

Enligt FHI (2011) så beskrivs i kunskapsunderlaget målområde 4- hälsa i 

arbetslivet, fortsatta rekommendationer för framtida åtgärder inom området. Dessa 

handlar främst om strategiska åtgärder på en övergripande nivå, som berör större 

delar eller sektorer av arbetslivet. Särskilt angeläget är att man utvecklar 

indikatorer för att följa upp hälsa i arbetslivet, att öka implementeringen av 

modeller för att skapa hälsofrämjande organisationer, att företagshälsovården roll 

utvecklas för ökad hälsa i arbetslivet. Likaså att forskningen och 

kunskapsförmedlingen förstärks om psykosociala faktorers betydelse för hälsan, 

hälsofrämjande organisationer, och skillnader i hälsa och arbetsvillkor mellan 

olika grupper i samhället (FHI, 2011). 

Regeringen (2010) menar i skrivelsen (2009/10:248) om en förnyad 

arbetsmiljöpolitik och en handlingsplan för år 2010-2015, att det är angeläget att 

företagshälsovårdens förebyggande uppdrag även i fortsättningen lyfts fram, och 

att företagshälsovården utvecklas så att deras expertresurs når fler anställda och 

arbetsgivare.  
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I tidigare sammanhang har arbetsmarknadens parter uttryckt ett gemensamt 

intresse för att även den förebyggande delen utvecklas och arbetsgivarna har en 

direkt möjlighet, att i sin upphandling av företagshälsovårdens tjänster påverka 

utbudet. Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja 

företagshälsovården i sin instruktion, och från ett tillsynsperspektiv att 

företagshälsovården i det lokala arbetsmiljöarbetet kan utgöra en kompetent och 

aktiv resurs (Regeringen, 2010). 

 

1.3 Arbetsmiljöns betydelse för hälsa och en bra psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljö ses som en av de viktigaste faktorerna för vår folkhälsa, och det är av 

stor betydelse hur den ser ut för enskilda individer, eftersom arbetslivet berör 

många människor under en stor del av livet. Människors hälsa påverkas av den 

arbetsmiljö som de befinner sig i, och av dess anställningsformer, samt 

möjligheten att skapa en balans mellan arbetsliv och fritid (FHI, 2011). 

Arbetsförhållanden har stor betydelse för hälsa och jämlikhet i hälsa, och goda 

arbetsförhållanden kan stärka individers ekonomi, personliga utveckling, sociala 

status, sociala relationer och självförtroende, samt skydda individer mot fysiska 

och psykosociala risker i arbetsmiljön (FHI, 2011). Detta instämmer 

Arbetsmiljöverket (AV) (2012) att en god arbetsmiljö och goda arbetsförhållande 

gynnar arbetstagare på flera olika sätt.  

Psykosocial arbetsmiljö och dess förhållanden som krav, kontroll, belöning, 

rättvisa, ledarskap, kommunikation, inflytande och socialt stöd. En balans mellan 

arbete och privatliv, att man innehar rätt kompetens, mobbing, möjlighet till 

lärande, återkoppling av resultat, egenmakt, tillit och inflytande är alla 

psykosociala faktorer som antingen kan ge hälsa respektive ohälsa (AV, 2012). 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2011) definierar de en bra 

psykosocial arbetsmiljö enligt följande karakteristiska innehåll:  

Att det finns tydliga verksamhetsmål och arbetsmiljömål, som är förankrade hos 

medarbetarna, och en tydlig fördelning av arbetsuppgifter, resurser och 

befogenheter som alla medarbetare känner till. Att personer i arbetsledande 

ställning har kunskaper om människor, som att lyssna, föra svårare samtal, hantera 

konflikter samt ge återkoppling till medarbetarna. Att medarbetare har möjlighet 

att påverka sina egna arbetsuppgifter, och medverka i förändringsarbete och 

utvecklingsarbete som rör verksamheten. Att man som medarbetare får 
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information både om den egna arbetssituationen och om verksamheten i sin 

helhet, och att arbetsuppgifterna är anpassade och ger utrymme för egen 

utveckling. Att man som medarbetare ingår i en arbetsgemenskap som ger 

trygghet och social samhörighet, och har tillit till ledningens förmåga att driva 

verksamheten effektivt (SKL, 2011). Detta innehåll menar även AV (2014) 

beskriver hur en bra psykosocial arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö 

skapas, till exempel som på äldreboenden. 

 

1.4 Hälsofrämjande ledarskap 

Ett hälsofrämjande ledarskap har stor betydelse för de anställdas arbetsmiljö. I en 

avhandling om hälsofrämjande ledarskap, menar Eriksson (2011) att det kan 

definieras som ett ledarskap som arbetar för skapandet av en hälsofrämjande 

arbetsplatskultur. Det innefattar då värderingar som bidrar till inspiration och 

motivation för de anställda, att de känner sig delaktiga i en utveckling mot en 

hälsofrämjande arbetsplats. Det kan också ses som en organisatorisk kapacitet, att 

arbetsledare har kunskaper att främja den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

(Eriksson, 2011). I ytterligare en avhandling av Lohela Karlsson (2010) om 

hälsosamma arbetsplatser och identifikation av psykosociala faktorer, visade det 

att de anställda som upplevde ett bra ledarskap och ett bra socialt klimat, hade en 

ökad chans till en bättre hälsa.  

Enligt Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) så kunde man i deras studie se 

vilken betydelse hälsofrämjande ledaregenskaper har, kopplat till anställdas 

arbetsrelaterade hälsa. Ett ledarskap med belöningar, erkännande och respekt, 

bidrog till en positiv stämning på arbetsplatsen, samt en lägre frånvaro av de 

anställda. Likaså kunde man i en studie, se vilka beståndsdelar som medarbetare 

ansåg bidrog till en hälsosam arbetsplats, och resultatet visade att ett 

hälsofrämjande ledarskap var en viktig väsentlig del (Arwedson, Roos & 

Björklund, 2007). 

Hur chefer själva såg på ett hälsofrämjande ledarskap kunde man se i en studie, 

där chefer i åtta olika svenska kommuner beskrev och såg ett hälsofrämjande 

ledarskap som att organisera hälsofrämjande aktiviteter, inneha en stödjande 

ledarstil samt utvecklandet av en hälsofrämjande arbetsplats enligt Eriksson, 

Axelsson och Axelsson (2011). Studier som visade på stora utmaningar för ledare 

i dagens hälso- och sjukvårdsorganisationer, ansåg att stöd var viktigt för dessa 
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ledare för att kunna utöva ett hälsofrämjande i arbetet (Dellve & Wikström, 2009; 

Skagert, Dellve, Ekloef, Pousette & Ahlborg, 2008). I ytterligare en studie av 

Skagert et al. (2008) resulterade den i att för att ledare i offentliga sektorn skulle 

kunna hantera sin egen stress och höga krav, försökte de att upprätthålla sin egen 

identitet, genom att de antingen identifierade sig med eller tog avstånd från 

ledarrollen. 

 

1.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete   

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten så att man förebygger ohälsa och 

olycksfall i arbetet och att man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Det 

innefattar möjlighet till inflytande, variation, utveckling, handlingsfrihet, 

samarbete och sociala kontakter. 

Arbetsmiljön ska i den dagliga verksamheten hanteras som en naturlig del och 

omfatta psykologiska och sociala förhållanden (AV, AFS 2001:1).  

Dellve, Skagert och Eklof (2008) visar i en studie att, förutsättningen för att ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete (policy, mål och handlingsplaner) skall lyckas bra, 

är att det finns goda välorganiserade rutiner för det. Det kan till exempel vara en 

situation när en omorganisation av en verksamhet görs, att man tar hänsyn till hur 

den förändringen kan påverka anställdas arbetsmiljö. Att man verkar för en 

hälsosam arbetsmiljö för de anställda. 

 

1.6  Krav- kontroll- stöd modellen, samband mellan arbetsmiljö och hälsa 

En teori som man kan koppla till psykosocial arbetsmiljö är ”krav- kontroll - stöd- 

modellen” (Karasek & Theorell, 1990). Den har varit en av de mest använda 

teoretiska modeller, när det gäller epidemiologisk psykosocial 

arbetsmiljöforskning de senaste tio åren. Genom den utgår man från att 

arbetsdemokrati och ökat inflytande är faktorer som främjar hälsa i arbetslivet. 

Kombinationerna av krav, kontroll och stöd kan se lite olika ut, beroende på 

arbetssituation och för att vetenskapligt kunna förklara sambanden mellan 

psykosocial arbetsmiljö och hälsa, behövs en teoretisk modell att utgå ifrån.  

Krav- kontroll- stöd modellen introducerades av Robert Karasek för mer än trettio 

år sedan, och har använts av flertalet arbetsmiljöforskare världen över. Därefter 
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har Töres Theorells och Jeffrey Johnsons arbeten, haft en betydande roll för 

utvecklandet av denna teori (Karasek & Theorell, 1990). 

Den innebär att man genom den kan förstå hur olika människor, på olika vis klarar 

av kraven i arbetslivet. Om ett arbete är kravfyllt, stimulerande, innehåller 

egenkontroll och beslutsutrymme, bidrar det till en bättre hälsa för arbetstagaren. 

Ett arbete som däremot är kravfyllt, icke stimulerande, och innehåller en låg grad 

av kontroll och möjlighet till beslut, bidrar det till en sämre hälsa i arbetslivet för 

arbetstagaren. En studie som visade just på psykosociala faktorer som ökade krav 

och minskat stöd och kontroll för anställda, visade även på att risken för 

mobbning på arbetsplatsen ökade med en sådan arbetsmiljö (Tuckey, Dollard, 

Hosking & Winefield, 2009). Enligt en studie av Kuper och Marmot (2003) kunde 

man se att personer med höga krav och lågt inflytande över arbetet hade ökad risk 

för ohälsa i form av hjärtproblem. Hur en stressig arbetsmiljö klaras av utifrån en 

förklaring av modellen och att de som arbetar inom vården upplever att en 

arbetsrelaterad stress påverkar deras mentala hälsa negativt visar Urbanetto, 

Magalhães, Maciel, Sant’Anna, Gustavo Ada, Poli- de- Figueiredo och Magnago 

(2013) på i sin studie.  

Krav- kontroll- stöd modellen hade enligt Lawson, Noblet och Rodwell (2009) en 

hälsofrämjande potential och kunde enligt dem utvecklas vidare för att främja de 

anställdas hälsa. I en studie där Reineholm, Gustavsson och Ekberg (2011) 

utvärderar olika stressmodeller som bland annat krav- kontroll- stöd modellen, 

menar de att den utvecklats från riskfaktorer snarare än utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv. Deras studie visar även att en ny modell där ansträngning, belöning 

och variation är ingredienser, hade en högre förmåga att förutspå hälsa på 

arbetsplatsen.   

 

1.7 Problematisk arbetsmiljö inom vård och omsorg 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) (2000) har de på senare år inspekterat 

arbetsmiljön i kommunal vård och omsorg. Arbete i vård och omsorg har således 

genomgått stora förändringar, då vårdtagare blivit äldre och sjukare. Detta har 

inneburit för de anställda att det blivit fler och mera omfattande arbetsuppgifter att 

utföra. De menar även att beslutsfattare som har krav på besparingar, inte alltid 

har en konsekvensbedömning av arbetsmiljö med i beräkningarna, och att det 

drabbar de anställda. Man kan se att arbetsskador som orsakas av tunga lyft och 
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felaktiga arbetsställningar är fortsatt hög, däremot ökar ohälsa på arbetsplatsen på 

grund av psykosociala och organisatoriska faktorer mest. Sådana psykosociala 

faktorer kan vara att man är underbemannad som personalgrupp, vilket leder till 

en känsla av otillräcklighet och en ökad psykisk belastning. Det kan också vara en 

för stor arbetsmängd, tidspress, otydligt ledarskap, samt ensamarbete (ASS, 

2000).  

Enligt Svenska kommunförbundet (2003) uppmätte sjukskrivningar i kommunala 

sektorn en sjukfrånvaro på 7,2 procent, mot 4,9 procent för privat anställda, en rätt 

betydande skillnad på 2,3 procentenheter. Huruvida det är arbetsrelaterat kan bero 

på arbetets art, arbetsmiljön och organisationen där man arbetar. 

 

Med utgångspunkt av att den psykosociala arbetsmiljön inom vård och omsorg i 

kommuner inte uppvisar så bra arbetsförhållande, är det viktigt och intressant att 

ta reda på hur enhetschefer på kommunala äldreboenden, arbetar för att främja 

den psykosociala arbetsmiljön för de anställda. Vilka möjligheter och 

förutsättningar som finns och ges, för enhetschefer att kunna stärka arbetsplatsen 

med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Därför ses det som en stor nytta 

med denna studie för framtida satsningar på äldreomsorgen. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur enhetschefer på kommunala äldreboenden, 

arbetar för att främja den psykosociala arbetsmiljön för de anställda. 

 

3. Metod 

 

3.1 Metodval 

För att belysa hur enhetschefer arbetade hälsofrämjande med den psykosociala 

arbetsmiljön, användes en kvalitativ metod. Det innebär att den är induktiv och att 

man utgår från empiri, för att sedan koppla till teori (Bryman, 2011). För att få en 

förståelse för hur enhetschefer arbetade, var det lämpligt att använda sig av en 

kvalitativ undersökning. Enligt Bryman (2011) är det en fördel då 

forskningsfrågan blir besvarad med ord. En kvalitativ metod som 

forskningsstrategi innebär att man systematiskt samlar in textmaterial som kan 

representera samtal eller observationer (Malterud, 2009). 



9 
 

3.2 Urval av informanter 

För att få svar på forskningsfrågan gjordes urvalet enligt ett målinriktat urval 

(Bryman, 2011; Merriam, 1994). Det innebar fyra stycken personer, som arbetade 

som enhetschefer på olika äldreboenden i en mindre kommun i Mellansverige. 

Dessa ansågs relevanta för undersökningen och hade en anställningstid inom yrket 

mellan två till femton år. För att få kontakt med deltagarna, kontaktades först 

verksamhetschefen för vård och omsorg i kommunen för ett godkännande, 

därefter tog forskaren själv kontakt med deltagarna via ett informationsbrev som 

skickades via e-post (se bilaga 1). 

 

3.3 Datainsamling  

Data samlades in med hjälp av fyra enskilda intervjuer på arbetsplatsen, där en 

semistrukturerad intervju med frågeområden berördes. En intervjuguide (se bilaga 

2) konstruerades med forskningsfrågan som utgångspunkt (Bryman, 2011). Dessa 

frågor innehöll bakgrundsinformation, hur man som enhetschef såg på 

psykosocial arbetsmiljö, samt hur enhetschefer arbetade främjande med den 

psykosociala arbetsmiljön för anställda. Utformningen av frågorna och 

intervjuarens förmåga i intervjusituationen gav deltagarna möjlighet och stor 

frihet att forma sina svar såsom Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det. En 

respondentvalidering gjordes vid samtliga fyra intervjuer för att säkerställa att 

intervjuaren hade förstått rätt, av de svar som hade angetts utifrån syftet med 

studien. Det innebar att forskaren återkopplade och summerade det mest 

framträdande som intervjupersonen hade sagt i intervjun, utifrån gällande 

forskningsfråga (Bryman, 2011). 

Intervjuerna genomfördes på arbetstid på respektive arbetsplats, och gav möjlighet 

för deltagarna till en van och bekväm intervjusituation (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne, 2011). Deltagarna hade en till två veckor tidigare fått inbjudan till studien 

(se bilaga 1) där information om intervjulängd på max 60 minuter även nämndes 

som relevant (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011).   

Deltagarna i intervjun informerades skriftligt i inbjudan till studien (se bilaga 1) 

om att etiska riktlinjer för forskning skulle följas. Likaså vilket syfte studien hade 

samt hur undersökningen skulle ske förklarades. Det poängterades också att 

studien var frivillig hela tiden den pågick. I informationsbrevet beskrev också 

forskaren att uppgifter som samlades in för uppsatsen, skulle behandlas så att 
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obehöriga inte skulle få tillgång till dessa. Även försäkrades att insamlat material 

bara skulle användas till denna studie och inte sparas.  

 

3.4 Genomförandet 

En intervju gjordes per tillfälle för att data skulle kunna samlas in på ett bra sätt. 

De fyra intervjuerna spelades in med hjälp av en (ljudbandspelare) diktafon, samt 

vid behov gjordes stödanteckningar, för att säkerställa att all data dokumenterades 

väl, vilket även var viktigt för analysen sedan (Bryman, 2011). Intervjuerna 

varade i 20- 45 minuter. Efter varje intervju transkriberades den ordagrant av 

forskaren, och alla intervjuer utom en var tidsmässigt möjligt att transkriberas helt 

klart innan nästa intervju skulle ske. Efter transkriberingen lyssnades alla 

intervjuer igenom och kontrollerades parallellt med nedskriven text från 

intervjuerna. Detta för att säkerställa att all information från intervjuerna kom med 

(Malterud, 2009). Att banda intervjuerna gav forskaren även en större möjlighet 

att koncentrera sig på vad som sades i intervjun, och om eventuella följdfrågor 

skulle ställas, samt hur en respondentvalidering skulle utformas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det inspelade materialet från intervjuerna gav sedan möjlighet 

för forskaren att flera gånger lyssna på intervjuerna, som sparades på diktafonen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Diktafonen hade innan start testats noggrant för att 

man skulle vara säker på att det tekniska skulle fungera bra (Eriksson- Zetterquist 

& Ahrne, 2011). Viktigt vid intervjutillfället var att skapa en god kontakt med 

respondenten (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Här gjorde forskaren sitt 

bästa för att få en avslappnad atmosfär, genom att småprata lite allmänt om andra 

saker som ej var relevant för studien, innan intervjun påbörjades. Även en 

samtyckesblankett fylldes i och samlades in innan intervjun påbörjades, för att 

säkerställa att den skulle ske på en frivillig bas. 

 

3.5 Dataanalys 

En manifest innehållsanalys användes för att analysera kvalitativa data. Det 

innebär att man gör en tolkning av det som uttrycks och är framträdande i den 

insamlade texten, utan att analysera på djupet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Dessa steg innefattade då att analysera texten, ta ut relevanta meningsenheter 

utifrån syftet, därefter kondenserade enheter, och sedan koder (Graneheim & 

Lundman, 2004). I en kvalitativ innehållsanalys läses data förutsättningslöst och 



11 
 

ett helhetstänkande innehas. Ett analysförfarande som innebär att forskare 

identifierar, beskriver skillnader och likheter i text och olika versioner av de svar 

som materialet kan ge. Detta kallas för dekontextualisera samt rekontextualisera 

och innebär att man delar upp text och sätter ihop den igen i olika sammanhang. 

Ses som en viktig del i en kvalitativ analysprocess (Malterud, 2009). 

Analysen inleddes med att forskaren gjorde en genomläsning av de transkriberade 

intervjuerna, för att få en första överblick av vad deltagarna hade svarat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Nästa steg var att mer noggrant läsa och granska materialet, 

och få en uppfattning av svar. Dessa svar som stämde överens med studiens syfte, 

markerades, för att lättare sedan tas ut i meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna kondenserades till mindre enheter, och därefter till en 

kod (se tabell 1) (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna fördes sedan samman 

för en tydligare överblick, och färger användes för att underlätta urval till 

subkategorier. Därefter togs fyra kategorier ut för att presentera ett resultat. 

 

Tabell 1. Innehållsanalys. 

Meningsenhet 

 
Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Vi får inte glömma 

bort och 

kommunicera. Men 

jag tror att vi gör 

det, vi litar för mkt 

på att, nu låter det 

dumt det här men, 

vi ska samverka, 

och vi ska ha 

personalmöten, och 

vi ska ha det och vi 

ska ha det. Men det 

uppväger inte 

kommunikationen. 

 

Inte glömma 

bort och 

kommunicera i 

vardagen, litar 

för mycket på 

personalmöten 

och samverkan. 

Kommunicera 

med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppmärksam het 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation 

 

Vi tar upp det på 

varje personalmöte, 

som 

arbetsmiljöfråga, vi 

tar fysisk och vi tar 

psykosocial 

arbetsmiljö. Jag 

frågar om alla mår 

bra, om det är 

psykiskt jobbigt 

eller om hur det är, 

är det någonting vi 

måste ta upp och 

diskutera. 

Rådande 

psykosociala 

arbetsmiljön på 

varje 

personalmöte. 

Frågar 

personalen hur 

de mår. 

Frågar hur 

personalen mår. 
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3.6 Forskningsetiska överväganden 

För att genomföra en godtagbar studie har följande etiska principer följts i denna 

kvalitativa studie, och som gäller för bland annat svensk forskning. Dessa var 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

enligt Bryman (2011). Informationskravet innebar att man som forskare har 

skyldighet att informera berörda personer om syftet med undersökningen, och 

vilka moment som ingår. Att medverkan är frivillig, och att man får välja att 

avbryta studien när man vill. Samtyckeskravet innebar att deltagarna i 

undersökningen har rätt att själva bestämma om sin medverkan eller ej, och att de 

hade rätt att avstå från att svara på frågor och avbryta sin medverkan när som 

helst. Konfidentialitetskravet innebar att uppgifter om personer som deltar i 

undersökningen ska behandlas med största konfidentialitet. Nyttjandekravet 

innebar att de uppgifter som samlades in från enskilda personer, endast fick 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

 

4. Resultat   

Denna studies resultat presenteras utifrån fyra kategorier som beskriver hur 

enhetschefer arbetar för att främja hälsan hos anställda. Dessa är tillgänglighet, 

kommunikation, delaktighet samt resurser för ett främjande. Utifrån kategorierna 

presenteras underkategorier (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultatpresentation. 

Kategorier: 

 

Tillgänglighet Kommunikation Delaktighet Resurser för 

ett främjande 

Underkategorier: Vara när-

varande på 

arbetsplatsen.  

 

Att inspirera 

de anställda. 

Möten med de 

anställda. 

Inflytande Företags-

hälsovården 

 

4.1 Tillgänglighet 

Att vara tillgänglig för de anställda framgick av enhetschefer att det var viktigt i 

deras roll, och beskrevs som att de anställda skulle känna att de hade möjlighet att 

kontakta enhetscheferna, samt att de fanns närvarande på äldreboendet i största 

möjliga mån. Enhetschefer började sin arbetsdag med att vara med på personalens 

morgonrapport på äldreboendet, för att vara insatt i verksamheten. De hade även 
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valt att börja ännu tidigare på morgonen för att kunna träffa både dag och 

nattpersonal. Detta såg de som nödvändigt i sin roll och som något väldigt viktigt 

för att enklare och direkt kunna lösa saker, och att det var viktigt för att skapa en 

trygg arbetsgrupp.  

”Att jag får träffa nattpersonalen också, så jag brukar komma hit vid 

ungefär 6.30 på morgonen, och är med rapporten som natt och 

dagpersonalen har och det har jag sett som en fördel både för mig själv och 

för personalen i övrigt då, att det är positivt och att man kan lösa mycket 

saker just då på morgonen, som man annars skulle ha löst med en och en 

annars” IP1. 

 

4.1.1 Vara närvarande på arbetsplatsen  

Att vara närvarande fysiskt och på plats så mycket som möjligt såg enhetschefer 

som något de strävade efter. Även ansåg de att om man var positiv i sin egen 

inställning och närvaro som chef, bidrog det till en bra stämning på äldreboendet.  

De berättade att det inte alltid varit så att enhetschefen funnits på äldreboendet, 

utan att denne varit på annat håll. Detta sågs som en självklarhet nu för att dels 

tidmässigt hinna med, och personalen uttryckte att det var en förutsättning för att 

det skulle fungera på äldreboendet. 

”när det är nåt möte som jag måste vara med på, annars är jag ju här på 

plats. För det går inte annars, det är väl det personalen säger, att man finns 

ju här, det har inte alltid varit så, utan man har haft det här 

enhetschefsjobbet, och samtidigt har man haft en massa annat bredvid, så 

man har liksom aldrig varit här” IP2. 

 

Enhetschefer såg sin närvaro på den vardagliga fikastunden på förmiddagen med 

personalen som en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Det var en chans att träffa 

personalen som jobbade den dagen och att det tydliggjorde att fikastunden var 

viktig för att även personalen skulle träffas mellan avdelningarna.  

 

4.1.2 Att inspirera de anställda 

Enhetscheferna såg att sin uppgift var att inspirera personalen på plats och att de 

skulle finna en glädje i att de jobbade på ett bra sätt. De hade även nyligen deltagit 

i en hälsofrämjande ledarskapsutbildning och fått inspiration hur man skulle jobba 

framöver och insett vikten av att framhäva det som funkar bra på äldreboendet. 

”Jag har nån sån där vision att som jag försöker lobba för hela tiden, för 

det tror jag är en del i den psykosociala arbetsmiljön, jag tror man kan 

finna glädje i det att man jobbar på ett bra sätt” IP4. 
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Enhetschefer menade att ibland kanske man inte gör så mycket konkret, men att 

bara vara där fysiskt och att ha en utstrålning av att man tycker det är ett roligt 

arbete, smittar av sig till personalen. 

 

4.2 Kommunikation  

Vikten av att enhetscheferna hade en bra kommunikation med de anställda såg de 

som något grundläggande i verksamheten. Att uppkomna konflikter löstes så 

snabbt som möjligt var också nödvändigt för att verksamheterna skulle fungera 

bra. Enhetschefer poängterade att det var viktigt att de kommunicerade i det 

dagliga arbetet, och att olika slags möten inte uppvägde en direkt kommunikation. 

”Vi får inte glömma bort och kommunicera. Men jag tror att vi gör det, vi 

litar för mycket på att, nu låter det dumt det här men, vi ska samverka, och 

vi ska ha personalmöten, och vi ska ha det och vi ska ha det. Men det 

uppväger inte kommunikationen” IP3. 

 

Även att ett öppet klimat skulle råda, och hur man pratade med varandra i 

arbetsgrupperna, ansåg enhetscheferna var viktigt. Det togs upp på 

medarbetarsamtalen som en viktig punkt, och sågs ha betydelse för trivsel överlag 

i arbetsgrupperna, samt påverkan på sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Även hade 

enhetschefer ett berömmande inslag i sitt arbete mot de anställda. 

 

4.2.1 Möten med anställda 

Bland det viktigaste samtalet med de anställda var medarbetarsamtalen enligt 

enhetscheferna. Då hade man möjlighet till egen tid, men det var tyvärr bara en 

gång per år. Personalmöten hade enhetschefer återkommande och tog bland annat 

upp om den aktuella psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. De hade som 

rutin och brukade alltid på dessa möten ta psykosocial arbetsmiljö som en av 

punkterna. Enhetscheferna frågade de anställda hur de mådde och om 

arbetssituationen var psykiskt påfrestande.  

”Vi tar upp det på varje personalmöte, som arbetsmiljöfråga, vi tar fysisk 

och vi tar psykosocial arbetsmiljö. Jag frågar om alla mår bra, om det är 

psykiskt jobbigt eller om hur det är, är det någonting vi måste ta upp och 

diskutera” IP3. 
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4.3 Delaktighet  

Enhetscheferna ansåg att det var viktigt att personalen var delaktig i hur 

verksamheten såg ut. De berättade att det tidigare hade varit en sämre psykosocial 

arbetsmiljö på äldreboendena, och betonade att det var viktigt för personalen att 

känna att de var delaktiga i verksamheten.   

”Jag ger personalen stora möjligheter till att utveckla verksamheten själva, 

bara det inte drabbar ekonomin. Tror det är viktigt”IP2. 

 

Att man får personalen med sig ”på tåget” poängterade enhetscheferna var bra för 

den psykosociala arbetsmiljön på äldreboendet. Enhetschefer kunde se att när 

personalen var nöjd, och själva kände att de hade nytta av vissa saker i sitt arbete, 

skapade det en bättre arbetsmiljö. De betonade att det var viktigt att personalen 

var delaktig för att må bra på arbetet.   

”Mycket att man vill få personalen med, att de kan komma med idéer, hur 

det ska vara och så. Det tycker jag är viktigt. Jag tror ingen mår speciellt 

bra om man bara får, gör så här, och gör så här”IP2. 

 

Enhetscheferna hävdade att personalen får arbeta självständigt, och att de bara är 

med då det behövs. De menade även att det ger en större känsla för jobbet och 

betonade att personalen är fullt kapabel till arbetsuppgifterna. 

 

4.3.1  Inflytande 

För att involvera personalen i hur de tycker man ska arbeta med den psykosociala 

arbetsmiljön, poängterade enhetscheferna att de skulle använda en mall för en 

psykosocial skyddsrond.  

 ”tänkt att varje personal ska få svara på de där frågorna för att få, en 

samlad bild av vad man tycker, så att inte det bara är ombuden, för det är ju 

dom man sitter med. Så det är väl det, sen får vi se vad det är man ska jobba 

utifrån det då, det som kommer fram”IP2. 

 

Enhetscheferna berättade att efter den sista genomgångna arbetsmiljöutbildningen, 

så skulle de nu gemensamt på avdelningsmötena, arbeta med exempel som kan 

dyka upp i arbetsgrupperna gällande den psykosociala arbetsmiljön. Att man 

bjuder in till att personalen är delaktiga och kan påverka verksamhetens utseende, 

och att de får komma med idéer ansåg enhetscheferna var viktigt och för att bygga 

upp ett förtroende som chef. 
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4.4  Resurser för ett främjande  

Viljan och ambitionen fanns hos enhetscheferna att främja den psykosociala 

arbetsmiljön för de anställda, och för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön 

hade enhetschefer tagit in mer personal än vad som fanns i budget. Detta hade 

gjorts på prov ett tag, och personalen behövde då inte ha delade arbetsturer och 

fick vara en extra personal ibland på veckorna. De hade då sett att sjukfrånvaron 

höll sig på en låg nivå och kunde på det viset motivera en höjd bemanning.  

”Jag ser ju att jag har väldigt lite sjukfrånvaro egentligen, så det känns 

väldigt bra, för jag följer sjukfrånvaron nu, i och med att jag har höjt upp 

lite grann i personalgruppen utanför budget. Alltså jag har tagit in lite mera 

personal, så att man slipper det här med delade turer man får vara en mer 

ibland under veckorna och så där också, så att det påverkar mycket. Det har 

man igen” IP1. 

 

Enhetschefer upplevde att nu när de hade fått en mall att använda vid 

sjukskrivning, skulle det vara en god hjälp att använda och gå igenom med den 

anställde.  

”Har en ganska hög sjukskrivning här, har funderat mycket på varför, och 

vad man ska göra åt det. Tror det beror på att vissa har sociala problem 

privat. Har nu fått en mall som jag ska gå igenom med den sjukskrivne, för 

att får en tydligare bild av vad det beror på. Tror det kommer att hjälpa 

mig” IP2. 

 

4.4.1 Företagshälsovården  

Enhetschefer kände en tidspress och att de hade för lite tid till personalen. Detta 

eftersom personalgrupperna var så stora och att de hade så många andra 

arbetsuppgifter. Här kom då företagshälsovården in som en räddande hand, när de 

inte hann med personalen på ett tillfredsställande sätt. Enhetschefer berömde 

företagshälsovården som ett gott komplement och en resurs till deras arbete med 

personalen, speciellt företagshälsovårdens arbete med samtal för de anställda 

hävdade enhetscheferna.  

”Att de känner att de får sitta ner och prata i lugn och ro, och det här, och 

vi använder företagshälsan jättebra” IP3. 

 

Enhetscheferna använde företagshälsovården även för egen rådgivning, i hur de 

skulle arbeta för att främja hälsa hos anställda. Cheferna vittnade om svåra saker 

att ta itu med ibland i personalgrupperna, och då var företagshälsovården en 

oumbärlig hjälp. 
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5. Diskussion 

 

5.1Resultatdiskussion      

Enhetschefer på dessa äldreboenden arbetar enligt ett hälsofrämjande ledarskap 

som innebär att de arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur som 

Eriksson (2011) definierar det, där de inspirerar, motiverar och ser till att de 

anställda är delaktiga för att de ska må bra på arbetsplatsen. De har relativt goda 

kunskaper i hur de ska arbeta för att främja den psykosociala arbetsmiljön för de 

anställda, men att kunskaperna kan utvecklas ytterligare. 

Utifrån krav- kontroll- stöd modellen Karasek och Theorell (1990) så kan man se 

att enhetschefer arbetar som en stödjande funktion till anställda för att främja 

deras psykosociala arbetsmiljö. Detta gör de genom att vara tillgängliga för de 

anställda så mycket som möjligt, att de har en regelbunden kommunikation, att de 

är närvarande och på plats på äldreboendet för att vara insatt i verksamheten och 

de anställdas arbetssituation.  

Genom att enhetscheferna inbjuder till att de anställda ska vara delaktiga i 

verksamheten, bidrar det till att de anställda bättre klarar av de krav som arbetet 

på äldreboendet innebär. Samtidigt har anställda en större chans till en kontroll 

över arbetssituationen då de har möjlighet att påverka verksamheten. Ett 

inflytande för de anställda finns även med i arbetssättet.  

Den här studien visar att kopplat till Karasek och Theorell (1990) krav- kontroll- 

stöd modellen, är det relativt höga krav på de anställda på äldreboendet, 

möjligheter finns till en kontroll i arbetet och ett högt stöd från enhetschef finns 

som inslag i de anställdas arbete. Denna kombination bidrar till att trots att det är 

höga krav i arbetet för de anställda, klarar de kraven bättre med en stödjande chef. 

Att enhetscheferna arbetar på detta sätt bidrar till att motverka riskfaktorer där 

tidigare forskning visar att en psykosocial arbetsmiljö som istället består av 

kombinationen höga krav, låg kontroll och lågt stöd bidrar till ohälsa för 

arbetstagaren, som till exempel ångest och depression (Sanne, Mykletun, Dahl, 

Moen & Tell, 2005). 

Den här studien visar också att företagshälsovården spelar en viktig roll i ett 

främjande av de anställdas hälsa och att enhetschefer använder även den som en 

egen resurs. Dels för rådgivning hur de ska hantera och klara av jobbiga 

situationer med anställda, dels att de kan hänvisa anställda för samtal när de själva 
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inte har den tiden och att de kan ge anställda en extra stödjande funktion. Detta är 

helt enligt önskemål från Regeringen (2010) att företagshälsovården ska vara en 

resurs för anställda och arbetsgivare och att även fortsättningsvis 

företagshälsovårdens förebyggande uppdrag ska lyftas fram. Även behövs 

ytterligare forskning för att lyfta fram och utveckla företagshälsovården visar en 

studie av (Hulshof, Verbeek, Dijk, Weide & Braam, 1999). 

Studien visar att enhetschefer upplever att de inte har tillräckligt med tid för de 

anställda såsom de önskar och skulle behöva i det dagliga arbetet.  

Utifrån studiens problemställning kan man se att enhetschefers möjligheter för att 

främja hälsa för de anställda är delvis begränsad. En tidigare studie visar att 

vårdorganisationer bör inte bara fokusera på att utveckla individer i sin chefsroll, 

utan även att stärka de villkor och faktorer som tillåter och stödjer chefer att utöva 

sitt ledarskap, och att de som är lämpade för arbetet inte lämnar sin tjänst 

(Skagert, Dellve & Ahlborg, 2012).  

Enhetscheferna i den här studien upplever att de har så många olika 

arbetsuppgifter att utföra, att de blir en stress att försöka hinna med alla bitar som 

arbetet som enhetschef innebär. Björk, Bejerot, Jakobshagen och Härenstam 

(2013) menar i sin studie där kommunala verksamhetschefer i olika organisationer 

i Sverige studerades, att de vittnade om onödiga eller orimliga arbetsuppgifter 

som en stressfaktor i deras professionella arbete.  

Man bör istället minska enhetschefernas arbetsuppgifter till en rimlig nivå, så att 

de orkar fortsätta sitt arbete som enhetschef och att de har tid att ta hand om 

personalen på ett bra sätt. Detta menar även AV (2006) är angeläget då de anser 

att enhetschefer på kommunala äldreboenden nu har riskfyllda psykosociala 

arbetsförhållanden och tar fram en rad olika punkter i deras rapport, som bör 

förbättras för enhetschefer på äldreboenden i kommuner. Att de är överbelastade 

med arbetsuppgifter, har för lite tid till personalen och att det kan förklaras varför 

verksamheterna inte kommer till bukt med en problematisk arbetsmiljö både för 

anställda och chefer.  

Studien visar att enhetschefer arbetar enligt de riktlinjer som ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete innebär för anställda enligt AV (AFS 2001:1). Att de strävar 

efter en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö på äldreboendena och att det är 

en naturlig del i den dagliga verksamheten och ger bland annat möjlighet till 

inflytande, handlingsfrihet och samarbete för de anställda. 
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För det övergripande nationella folkhälsomålet och målområdet hälsa i arbetslivet 

(FHI, 2010) är denna studie betydelsefull för vår folkhälsa. Den bidrar till en 

förståelse för hur enhetschefer arbetar, och hur deras möjligheter ser ut för att 

arbeta främjande med den psykosociala arbetsmiljön för anställda på kommunala 

äldreboenden. Det är viktigt att utvecklandet fortsätter av hur ett främjande av den 

psykosociala arbetsmiljön ska se ut, och ur en samhällsekonomisk aspekt att 

arbetsförhållanden för anställda och chefer förbättras så att de orkar med sitt 

arbete bättre i framtiden, och kostnader för sjukskrivningar med mera kan minska. 

Att framtida åtgärder för hälsa i arbetslivet fortsätter att lyftas fram främst på en 

övergripande nivå i samhället som även FHI (2011) poängterar för fortsatta 

rekommendationer. Att förbättra hälsan i arbetslivet har stora vinster att hämta 

och har betydelse för ett hållbart och välmående samhälle i längden. 

 

5.2Metoddiskussion 

 

5.2.1 Metod och genomförande 

Vid intervjutillfällena var det centrala för forskaren att skapa en situation, där 

personen som blev intervjuad kände en frihet att utforma sina svar utan att 

påverkas av forskaren. En förtroendeingivande situation skapades som tillät en 

flexibilitet i intervjun.  

Fördelar med enskilda individuella intervjuer är att det centrala är att ta reda på 

vad individen upplever kring något ämne, och att de då tryggt kan uttrycka sina 

egna åsikter (Malterud, 2009).  

Att forskaren själv spelade in och transkriberade intervjuerna ses som en fördel, 

och att transkriberingen skedde i anslutning till intervjuerna, som även 

underlättade för forskaren att återkoppla och minnas samtalen bra (Malterud, 

2009). Materialet från intervjuerna transkriberades ordagrant, för att få en så sann 

bild som möjligt av vad deltagarna i intervjuerna berättade (Malterud, 2009). 

Nackdelar med transkriberingen var att det var en process som var tidskrävande, 

att ordagrant fånga varje ord som sades i intervjuerna. Det kan också innebära att 

när man citerar ordagrant, behöver det inte betyda att en exakt bild fås av vad som 

menades med det som sades. Ord och muntlig kommunikation kan uppfattas på 

olika sätt, och kan ha påverkat studiens resultat (Malterud, 2009). 
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5.2.2. Kriterier för kvalitet 

Inom den kvalitativa forskningen mäts en studies trovärdighet utifrån 

kvalitetskriterier. I denna studie har fyra delkriterier följts, dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011). 

Kvalitetskriterierna har uppfyllts tillfredsställande i studien, då det insamlade 

materialet från intervjuerna och studiens analysprocess bidragit till att besvara 

syftet med studien. Att man då inkluderat data som svarat på syftet, och 

exkluderat ej relevant data för studien (Graneheim & Lundman, 2004).  

En respondentvalidering gjordes vid varje intervju, för att säkerställa att forskaren 

hade uppfattat det centrala i de svar som angetts utifrån syftet. Detta stärkte då 

studiens trovärdighet ytterligare i det insamlade materialet som skulle svara mot 

studiens syfte (Bryman, 2011).  

För att minimera att tolkningen av analysen omedvetet skulle påverkas av 

forskarens egna förförståelse, som längre tillbaka hade en erfarenhet av att arbeta 

på äldreboende, användes en manifest innehållsanalys. Det innebar en textnära 

tolkning i samband med analysprocessen (Malterud, 2009; Graneheim & 

Lundman, 2004). Det bidrog även till att forskarens möjlighet att styrka och 

konfirmera stärktes, då forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverkat undersökningen (Bryman, 2011).  

Handledaren hade genom att fört en diskussion med forskaren kring analysen, 

stärkt studiens pålitlighet enligt Malterud (2009). Detta bidrog även till en ökad 

tillförlitlighet för studien (Bryman, 2011). Denna studies överförbarhet har byggts 

upp med en utförlig och rik introduktion, studiens syfte samt att resultatet 

presenterats detaljerat (Graneheim & Lundman, 2004). Dess överförbarhet kan 

dock vara begränsad, då denna studie genomfördes i en specifik kommun, och 

resultatet kanske skulle se annorlunda ut i en annan kommun (Bryman, 2011). 

 

5.2.3 Urval till studien 

Studiens trovärdighet har påverkats positivt då urval av deltagare till studien 

baserats på ett målinriktat urval, för att få svar på studiens syfte (Malterud, 2009). 

Deltagarna bidrog även till att studien berikades med att de hade olika bakgrund 

och erfarenheter inom området (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Urvalet till studien har även påverkats på ett fördelaktigt sätt, då forskaren initialt 

kontaktat verksamhetschefen i kommunen för ett godkännande att genomföra 

intervjuer med enhetschefer, och därefter själv kontaktat dem för en medverkan. 

Då minimerades även en manipulering av urval, i den mening att 

verksamhetschefen i kommunen skulle valt ut lämpliga personer att intervjua, då 

en positiv bild kan tänkas vilja framställas (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011).  

Antal respondenter avgjordes av studiens tid och att forskaren ansåg att studiens 

syfte kunde besvaras med det insamlade materialet (Malterud, 2009). 

Urval till studien kunde bara baseras på kvinnliga deltagare, då inga män hade den 

arbetsrollen i denna kommun. Det kan eventuellt ses som en svaghet i studien. 

 

5.2.4 Etiska reflektioner   

Materialet från intervjuerna förvarades oåtkomligt för obehöriga under tiden 

studien pågick och därmed uppfylldes konfidentialitetskravet för studien. 

Nyttjandekravet av materialet från intervjuerna uppfylldes genom att materialet 

raderades efter denna studie.  
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6. Slutsats  

 

 Det behövs en översyn över vilka arbetsuppgifter en enhetschef ska utföra 

på äldreboenden och man behöver minska enhetschefers stressiga 

arbetssituation när de nu har för många arbetsuppgifter och för stora 

personalgrupper. 

 

 Förslagsvis behövs mer ekonomiska resurser till äldreboenden, för att 

kunna öka bemanningen så att personalen mår bättre och får en bättre 

psykosocial arbetsmiljö. 

 

 Det behövs tydligare riktlinjer för hur man ska ta hand om personalen på 

ett hållbart och bra sätt på äldreboenden i framtiden, då behovet av 

personal till äldreboenden inte kommer att minska. 
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7. Tack 

Slutligen vill jag tacka deltagarna i studien, de fyra enhetschefer som gjorde 

denna studie möjlig att genomföra. Deltagarna tog sig tid att delta i studien, och 

gav en intressant, viktig och givande inblick i hur de arbetar. Även vill jag tacka 

Linda Näsström för god handledning i uppsatsarbetet.   
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Bilaga 1. Inbjudan till studien 

 

 

 

Som anställd inom Er Kommun inbjuds Du härmed till att medverka i en 

undersökning om arbete med hälsofrämjande ledarskap.  

 

En stor del av vår tid tillbringar vi på arbetsplatsen, vilket påverkar hela vår 

livssituation. Därför kan arbetsplatsen vara en betydelsefull arena för 

hälsofrämjande insatser.  

Som student vid Mittuniversitetet har jag tänkt studera hur enhetschefer på 

kommunala äldreboenden, arbetar för att främja den psykosociala arbetsmiljön för 

de anställda.  

I studien har jag valt fyra enhetschefer för äldreboenden i Er kommun, för att titta 

närmare på hur dessa arbetar med hälsofrämjande insatser. 

 

Som en del i undersökningen kommer jag att genomföra individuella intervjuer. 

Det innebär att Du som väljer att medverka, träffar mig på en gemensamt 

överenskommen plats och tid. Jag kommer vara flexibel när det gäller tidpunkt för 

intervju. Jag räknar med att intervjun kommer att ta max 60 minuter. För att 

säkerställa dokumentationen kommer jag att banda intervjuerna.  

 

Jag kommer att följa gängse forskningsetiska riktlinjer i arbetet. Det innebär att 

Ditt deltagande är frivilligt, och Du kan avstå från att svara på frågor, eller när 

som helst avbryta Din medverkan utan att motivera varför.  

De uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt. Det insamlade materialet, 

kommer endast att användas till min C-uppsats i Programmet för Folkhälsa 

samhälle och projektledning vid Mittuniversitetet. Möjlighet finns att ta del av 

uppsatsen sedan.



 
 

Fyll i blanketten samtycke till att delta, om du väljer att medverka samt 

kontaktuppgifter.  

Jag samlar in blanketten vid intervjutillfället. 

 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får Du gärna kontakta mig.  

 

Med vänlig hälsning Maria Wallner  

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter student:   Kontaktuppgift handledare: 

Maria Wallner   Linda Näsström 

E-postadress    Doktorand Hälsovetenskap  

Telefonnummer   E-postadress  

    Telefonnummer



 
 

 

 

 

 

 

Samtycke till att delta 

 

 

Jag har valt att medverka och bifogar mina kontaktuppgifter nedan:  

 

Namn:  

 

Arbetsplats:  

 

Telefonnummer:  

 

E-postadress: 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide   

 

 

 Hur upplever Du ditt arbete som enhetschef? Hur länge har Du arbetat som 

det? 

 Kan Du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?  

 

 

 Är Du bekant med begreppet psykosocial arbetsmiljö och vad innebär det i så 

fall för dig? 

Hur skulle Du vilja beskriva en bra psykosocial arbetsmiljö?  

 

 

 Hur arbetar Du för att främja den psykosociala arbetsmiljön för de anställda?  

 

 

 Har Du några riktlinjer som du arbetar utifrån gällande psykosocial 

arbetsmiljö? Kan Du beskriva hur dessa ser ut i så fall?   

 

 

 Upplever Du att du har tillräckliga kunskaper och möjligheter att tillämpa en 

bra psykosocial arbetsmiljö? Kan du förklara hur? 

Får Du själv något stöd i den processen? Hur ser det ut? 

 

 

 Är det något Du vill tillägga som inte nämnts? 

 Respondentvalidering 

 Går det bra att kontakta Dig igen om jag undrar över något? 

 

 


