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Abstract     

Enhol Näslund, A-K., (2015).  Health Promotion leadership in municipal elderly care. 

Bachelor thesis in Public Health science. Department of work- and public health science. The 

academy of health and working life. University of Gävle. 

The leadership at workplace has an important role for the well-being and health of employees 

and consequently the success of the organization. The purpose of this study was to investigate 

the employees´ experience of a health promoting leadership in elderly care. To achieve the 

objective of the study.  Four key concepts such as communication, structure, participation and 

support were addressed with a qualitative approach. Five semi-structured interviews were 

conducted at different units among staff nurses and nursing assistants in a medium-sized 

municipality in Central Sweden. The content analyses show that the possibilities for 

communication were not sufficient among abovementioned employees. 

The structure was experienced blurred with unclear goals of the organization. Participation 

was very small or non-existent. The social support from colleagues was positive while support 

from the leader varied based on the availability of the leader. By creating opportunities for 

communication and participation, clarification of the goals of the organization and 

emphasizing the importance of the support in the workplace, a health promoting leadership 

could be improved. 
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Sammanfattning 

Ledarskapet på arbetsplatsen har enligt forskning betydelse för medarbetares välbefinnande 

och hälsa. Dessutom påverkar det framgången i organisationen. Syftet med studien var att 

undersöka de anställdas upplevelse av ledarskap inom kommunal äldreomsorg utifrån en 

hälsofrämjande aspekt. För att uppnå syftet med studien genomfördes semistrukturerade 

intervjuer bland undersköterskor och vårdbiträden i en medelstor kommun i Mellansverige. 

De centrala begreppen i undersökningen var kommunikation, struktur, delaktighet och stöd. 

Materialet analyserades genom en riktad innehållsanalys. Resultaten visade att möjligheten till 

kommunikation inte är tillräcklig. Strukturen upplevdes otydlig med oklara mål i 

verksamheten. Delaktigheten var mycket liten eller obefintlig. Stödet från medarbetarna var 

positivt och bra, medan stödet från ledaren varierade utifrån tillgänglighet. Genom att skapa 

möjlighet till kommunikation och delaktighet, klargörande av målen i verksamheten samt 

medvetandegöra vikten av stödet på arbetsplatsen, kan ett hälsofrämjande ledarskap 

utvecklas.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Hälsofrämjande, ledarskap, kommunikation, stöd, äldreomsorg 

 

 

 



 
 

Förord 

Jag vill tacka den undersökta kommunen samt alla informanter som gjorde denna 

undersökning möjlig. Med ert godkännande samt er vilja att delge era upplevelser från den 

kommunala äldreomsorgen kunde jag genomföra min undersökning på ett intressant och 

givande sätt. Att ni ordnade och tog tid till min studie var mycket värdefullt för mig. 

Under min utbildning på Hälsopedagogiska programmet har mitt intresse för hälsofrämjande 

ledarskap vuxit. Jag anser att arbetsplatsen är en arena där ett förebyggande arbete kan ske 

med framgång, genom ett ledarskap som främjar välbefinnande och hälsa bland medarbetarna. 

Ett stort tack till min handledare Bahareh Eslami som handlett mig på ett utvecklande sätt 

under hela mitt uppsatsskrivande. Grunden till uppsatsen gjorde jag i ett PM där jag vill tacka 

Anne-Sofie Hiswåls för god handledning. 

Avslutningsvis, ett stort tack till min familj och vänner som stöttat mig under mina studier! 
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1. Bakgrund  

1.1 Arbetsplatsens betydelse för folkhälsan 

Arbetsplatsen är för en stor del av befolkningen en av de viktigaste delarna i ens liv och 

mycket tid spenderas där (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Därför är det av betydelse vilket 

ledarskap som bedrivs på arbetsplatsen för att medarbetarna skall uppleva ett välbefinnande 

och en god hälsa (ibid.). Det övergripande folkhälsomålet som Riksdagen har beslutat om är 

att “skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”(Prop. 2007/08:110.) Vidare har detta mål elva specifika målområden att arbeta 

utifrån där målområde fyra omfattar ”Hälsa i arbetslivet” (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Inom detta målområde anges vilken betydelse arbetsmiljön har för hälsan. Majoriteten av 

befolkningen vistas till stor del på sin arbetsplats därmed är arbetsmiljön ett angeläget område 

att arbeta på för en god folkhälsa (ibid.). Ohälsa med sjukfrånvaro från arbetsplatser ger stora 

kostnader för samhället, minst 120 miljarder kronor per år och i det räknas sjukfrånvaro och 

produktionsbortfall samt att människor avlider i förtid (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Arbetsplatsen kan i och med det ses som en viktig arena där ett hälsofrämjande arbete bör 

bedrivas i syfte att förbättra individens välbefinnande och hälsa, vilket kan leda till förbättrad 

folkhälsa(ibid.).  

Inom Europeiska unionen (EU) uppmuntras medlemsländerna genom Luxemburg 

deklarationen (European Network for Workplace Health Promotion, 2007) att främja och 

arbeta för folkhälsan vid arbetsplatsen. Dessa riktlinjer är framtagna av arbetstagare, 

arbetsgivare och samhällets representanter som har kunskap och erfarenhet inom området. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa en bra arbetsmiljö där medarbetarna känner stöd och deltar 

aktivt för att utveckla organisationen (ibid.)  
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Arbetsmiljölagen behandlar de skyldigheter samt krav som handlar om arbetsmiljön på 

arbetsplatser såsom risker, fysisk och psykisk belastning, maskiner eller farliga ämnen 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Syftet med arbetsmiljölagen är att förhindra ohälsa samt 

olycksfall. Arbetstagaren skall uppleva en arbetstillfredsställelse som genererar en personlig 

utveckling samt en upplevelse av gemenskap. Verksamheten skall därmed stämmas av och 

planeras på ett sådant sätt så att syftet i arbetsmiljölagen uppfylls (ibid.).  

1.2 Begrepp i uppsatsen utifrån frågeställningarna 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras här definitionen på begrepp så som 

de tolkas i denna undersökning. I beaktning skall tas att ytterligare definitioner finns, de tas 

dock inte upp här. 

1.2.1 Rollen som chef eller ledare 

Definitionen av chef enligt Wall Berséus, (2004) är en befattning med vissa befogenheter 

samt makt att styra en verksamhet där regler, lagar, förordningar och rutiner följs.  En chef har 

denna roll utifrån kompetens och kvalifikationer. Thylefors (2007) anser att en chef formligen 

utnämnts att ha befattningen som chef och den har underordnad personal. Vidare definierar 

Thylefors (2007) en ledare som den individ som tillämpar ett inflytande i olika sociala 

sammanhang, vilket kan ha både ett formellt och informellt syfte.  

 Ledare och ledarskap kan ses som ett uppdrag där det skapas motivation bland medarbetarna 

utifrån en förståelse och självinsikt från ledaren (Wall Berséus, 2004). Organisationens mål 

och visioner förmedlas med känsla vilket skapar engagemang som blir en gemensam 

värdering. Ett ledarskap som skapar förtroende och kommunicerar med kreativitet kan ses 

som värderingsbaserat samtidigt som ett diplomatiskt förhållningssätt tillämpas för att hålla 

jämnvikt vid motstridigheter (ibid.). I denna uppsats tolkas chefen och ledaren som samma 

person. Den har en formell befattning som chef men bedriver också ett ledarskap.  



3 
 

1.2.2 Kommunikationen 

Kommunikation handlar om att förmedla någonting, vilket kan vara tankar, känslor, 

upplevelser eller värderingar (Nilsson & Waldermansson, 2007). Genom kommunikationen 

och språket ges möjlighet att möta andra personer där utbyte av information kan ske samt 

förmedla ett budskap. Detta kan ses som en process mellan två eller flera personer där det 

finns en eller flera sändare och mottagare. Oftast pratar individer på skilda sätt till olika 

personer och kommunikationen kan ha olika effekt beroende på vad samt hur budskapet 

förmedlas. Kommunikationen har även en icke verbal del såsom mimik, kroppsspråk och 

gester. Vidare har kommunikationen oftast ett mål eller en överenskommelse där något kan 

bli gemensamt (ibid.).  

1.2.3 Socialt stöd 

Socialt stöd i denna undersökning har sin utgångspunkt i fyra delar (House, 1981). Den första 

delen kan ses som det instrumentella stödet. Det står för den handgripliga hjälp vilken kan ges 

vid hög arbetsbelastning med exempelvis extra personal. Därefter kommer den andra delen 

vilket är ett informativt stöd, då råd ges från både medarbetare samt chefen vid problematiska 

situationer. Vidare är den tredje delen när en motivationshöjande återkoppling tillämpas med 

uppmuntrade ord från medarbetare eller ledaren. Då ses det som ett värderande stöd. Den 

fjärde och sista delen av socialt stöd är det emotionella stödet, vilket ger en trygghet och 

gemenskap vid upplevelse att ha någon att prata med (ibid.).  

1.2.4 Delaktighet 

Delaktighet på en arbetsplats kan ses som en pedagogisk process där medarbetare ges 

möjlighet att påverka förändringar och beslut som berör dem (Hansson, 2004). 

Utgångspunkten bör vara att åstadkomma balans mellan struktur samt kreativitet i 

delaktigheten för att därigenom uppnå motivation (ibid.). 
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1.2.5 Hälsa 

Begreppet hälsa tolkas i denna undersökning utifrån Världshälsoorganisationens definition.  

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom” (WHO, 1948). 

Detta kan ses som en klassisk definition av hälsa, där fokus ligger på det friska hos individen 

samt dess sociala liv och inte det sjuka (Medin & Alexandersson, 2007). Därmed ses hälsa 

som ett positivt mål för människan och hela den livssituation som den befinner sig i. 

Människan är skapande och samspelar med sin omgivning, vilket är av betydelse för att 

förverkliga det som är viktigt för individen utifrån sina förutsättningar (ibid.). 

1.3 Ledarens betydelse för hälsan på arbetsplatsen 

Vilket ledarskap som bedrivs på arbetsplatsen har betydelse för hur medarbetarna upplever sin 

arbetsmiljö, detta påverkar välbefinnandet och hälsan hos medarbetarna (Lindberg & Vingård, 

2012). Ledarskapet inverkar också på vilken framgång som sker i organisationen (ibid.). 

Vidare anser Skakon, Nielsen, Borg & Guzman (2010) att ledare som är stressade avspeglar 

det bland medarbetarna och även de blir stressade, vilket påverkar arbetstillfredsställelsen och 

välbefinnandet på arbetsplatsen negativt (ibid.).  

Dellve, L., Skagert, K. & Vilhelmsson, R., (2007) påvisar i sin studie bland svensk personal 

inom skola och äldreomsorg att organisationer som har ett ledarskap där en positiv relation 

med öppna diskussioner, tillgänglighet och stöd kan relateras till de anställdas hälsa genom 

högre frisknärvaro på arbetsplatsen. I denna studie sågs frisknärvaro som individens 

arbetsförmåga, ansvar och hälsobeteende (ibid.).  I en kvantitativ studie bland vårdpersonal i 

östra Kanada fastslår Kelloway, Weigand, McKeel & Das (2013) likaså att ett positivt 

ledarskap höjer de goda känslorna på arbetsplatsen genom att individen ges omtanke och 

möjlighet till delaktighet.  
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Forskarna DeJoy, Mark G & Wilson (2003) har byggt en modell utifrån kunskap inom 

området för hälsofrämjande organisationer. Modellen visar att insatser bör sättas in i 

organisationen, genom ledarresurser kan välbefinnandet och hälsan förbättras hos 

medarbetarna. Resurser såsom ökade möjligheter till information och delaktighet samt stöd 

från ledningen vid förändringar. Om dessa delar införs i organisationen ges förutsättningar till 

att minska stress samt öka trivsel och engagemang på arbetsplatsen.  Detta ses som friska 

organisationer som skiljer sig från ohälsosamma (ibid.). Genom att bygga en hälsofrämjande 

kapacitet där delaktighet, socialt stöd samt kommunikation är centrala delar, förbättras 

organisationen och främjar hälsan hos medarbetarna (DeJoy, et al., 2003; Jeon, Glasgow, 

Merlyn & Sansoni, 2010.; Van Bogaert, Kowalski, Weeks, Van Heusden & Clarke, 2013). 

När viktiga problem identifieras och tas om hand kan en förändring ske till en hälsofrämjande 

arbetsplats, ledaren sätter tydliga mål för verksamheten och medarbetarna känner delaktighet 

genom struktur samt ett positivt socialt stöd (DeJoy, et al., 2003). Vidare påvisade DeJoy et 

al., att en hälsofrämjande organisation minskar sjukfrånvaron och omsättningen av personal 

som dessutom leder till sänkta sjukskrivningskostnader för samhället samt att produktiviteten 

och kvaliteten i organisationen gynnas. 

1.4 Antonovskys teori om KASAM 

Antonovskys teori beträffande ”känsla av sammanhang” (KASAM) handlar om att individen 

skall känna meningsfullhet, hanterbarhet samt begriplighet (Antonovsky, 2005). På 

arbetsplatsen kan meningsfullhet handla om tydlighet utifrån visioner och mål (Hansson, 

2004). Hanterbarheten kan upplevas genom påverkansmöjlighet och delaktighet vid planering 

samt beslut som tas på arbetsplatsen. Begriplighet upplever medarbetarna genom exempelvis 

återkoppling och stöd från medarbetare, chefer samt kunder. (ibid.). Då individer upplever 

dessa tre komponenter ökar intresset, motivationen samt engagemanget hos medarbetarna och 

en utveckling sker personligt samt kompetensmässigt (Hansson, 2010). Vidare genererar det 

framgång för hela verksamheten och organisationen (Lindberg et al., 2012). Ledaren kan 
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enligt Hansson (2010) använda sig av KASAM för att uppnå en välmående organisation där 

medarbetarna upplever ett välbefinnande och en god hälsa på arbetsplatsen. Genom att se 

KASAM som en pedagogisk modell kan hänsyn tas till individen för att utveckla eller 

förändra med framgång. När ledaren skapar förståelse i exempelvis förändringar kan en oro 

vändas till hopp (ibid.). Ledaren utvecklar ett förtroende som ger en känsla av att anställda 

kan lita på ledning och medarbetare vilket skapar en trygghet. Kommunikation sker genom 

samarbete och öppenhet som ger medarbetarna en uppfattning att ledaren vill gott (ibid.). 

Nilsson et. al., (2005) påvisar även i sin studie att arbetsuppgifter skall vara meningsfulla och 

socialt givande samt hanterbara. Individen skall ges möjlighet till delaktighet. Ett positivt 

arbetsklimat skapas genom öppna diskussioner och struktur där målen är tydliga, vilket ses 

som hälsofrämjande (ibid.).  

1.5 Hälsopromotion utifrån ett salutogent synsätt 

Med ett salutogent synsätt är utgångspunkten att utgå från det friska hos varje individ 

(Hansson, 2010).  Hansson (2010) hävdar att en individs hälsa upplevs i dess hela 

livssituation och sammanhang. I detta kan arbetsplatsen ses som ett sammanhang och en arena 

där ett hälsopromotionsarbete sker (Hansson, 2004). Enligt Hansson (2004) finns inte någon 

rak definition av det engelska uttrycket Health promotion, men kan ses som ett begrepp som 

belyser insatser som är hälsofrämjande. Vidare skall tas i beaktning att ett 

hälsopromotionsarbete är en process där förhållningsättet har grunden i det hälsofrämjande 

synsättet (ibid.). Därigenom är det av betydelse att ledaren på arbetsplatsen har ett intresse av 

både de psykiska, fysiska och sociala samt existentiella villkoren för hälsa (Hansson, 2010). 

Med ett salutogent synsätt finns goda möjligheter att utveckla samt förbättra verksamheter.  

Detta då fokus ligger på det som fungerar bra (ibid.).  
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1.6  Arbetssituationen inom vård- och omsorgsyrket  

Medellivslängden ökar bland befolkningen och vi får en åldrande befolkning, vilket medför 

ett behov av en fungerande hälso- och sjukvård samt omsorg (Socialstyrelsen, 2008).  År 

2014 var medellivslängeden 80,3 år för män och 84,0 för kvinnor i Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2015). Detta kan även leda till ökade krav för sjuksköterskor och personal inom 

äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2008).    

En svensk studie undersökte om blivande sjuksköterskor övervägde en karriär inom 

äldrevården eller inte (Carlsson & Idvall, 2015). Sjuksköterskorna tillfrågades i en kvantitativ 

studie vid tre tillfällen under sin utbildning.  Undersökningen visade att studenter som hade 

handledare med goda erfarenheter av yrket hade en positiv inställning till en karriär inom 

äldreomsorgen. (ibid.). Ytterligare en svensk kvantitativ studie genomfördes av Josefsson, 

Åhling & Östin (2011). I studien deltog 213 verksamma sjuksköterskor inom den kommunala 

äldreomsorgen på särskilt boende. Studien undersökte vad det goda arbetet innebär för 

sjuksköterskorna. Resultaten visade att sjuksköterskorna ansåg det viktigt att kunna vara med 

och påverka viktiga beslut rörande arbetet. Dessutom klargjordes betydelsen av stöd såsom en 

chef som är rättvis och förstående, trevliga arbetskamrater samt att få arbeta i team där 

samhörighet upplevs.  Betydelsefullt är också att göra något meningsfullt för andra samt vara 

till nytta (ibid.). Vidare redogjorde Nilsson et al., (2005) i en kvalitativ studie, bland svensk 

sjukvårdspersonal att en hälsofrämjande arbetsplats med sunda arbetsförhållanden präglas av 

professionalism, laganda och tillit. Genom regelbundna möten kan kommunikation ske mellan 

skilda yrkesgrupper både horisontellt och vertikalt, vilket gynnar planering, befogenheter och 

ansvar. Med kommunikationen kan arbetsuppgifter prioriteras vid stressiga situationer. (ibid.). 

Vid ett sådant arbetssätt ses olika kompetenser lika viktiga och medarbetarna kan ge stöd till 

varandra (Dellve, et al., 2007; Nilsson, et al., 2005).         
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Portoghese, Galletta, Coppola, Finco & Campagna (2014) påvisade i en kvantitativ studie 

bland italienska sjuksköterskor att vårdsektorn är en ständigt föränderlig miljö med krävande 

arbetsförhållanden. I studien framkom att vårdyrket hade en hög arbetsbelastning, att de 

arbetar under tidspress och med liten delaktighet i sin arbetssituation. Dessa komponenter är 

riskfaktorer som orsakar fysisk och psykisk ohälsa, vilket kan orsaka sjukskrivningar. 

Konsekvenser blir hög personalomsättning samt frånvaro på arbetsplatsen som vidare 

påverkar vårdkvaliteten (ibid.). 

Även Australien har ett ökat behov av äldreomsorg och för att möta den utvecklingen 

genomfördes en systematisk litteraturstudie av Jeon et al., (2010). Detta för att få fram ett 

underlag som visar vad som krävs för att uppnå kvalitet i äldreomsorgen trots ett ökat behov. 

Studien visade att det behövs en utveckling av ledarskapet, med kommunikation, socialt stöd 

och tillgänglighet i en positiv miljö (ibid.).  

Vårdsektorn står inför stora utmaningar och det är då av betydelse att de strukturella 

faktorerna såsom delaktighet och mål samt psykologiska faktorer i form av stöd, ges utrymme 

(Skakon et al., 2010.; Van Bogaert et al., 2013).  Detta för att minska stress och behålla hälsan 

i arbetet (ibid.). 

1.7 Problemformulering 

Arbetsplatsen samt det ledarskap som bedrivs är av betydelse för medarbetarnas 

välbefinnande och hälsa (Lindberg et al., 2012). Tidigare forskning visar även att ledarskapet 

har betydelse för framgången i organisationen (Skakon, et al., 2010). Få studier påvisar 

ledarskapet ur anställdas perspektiv kopplat till hälsa. Upplevelsen av ett hälsofrämjande 

ledarskap från de anställdas perspektiv är därför av betydelse. Denna studie kan vara en del av 

ett underlag som kan ge en uppfattning om deras erfarenhet inom området. Genom de resultat 

som framkommer kan sedan strategier och åtgärder arbetas fram för att vidareutveckla det 

hälsofrämjande ledarskapet inom kommunal äldreomsorg. Vilket förväntas leda till att det 
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skapas förutsättningar för personal inom äldreomsorgen att arbeta inom en hälsofrämjande 

organisation. Utifrån den kunskap som tidigare finns på området inom hälsofrämjande 

ledarskap är kommunikation, stöd från ledare och medarbetare, struktur samt delaktighet de 

faktorer som är utgångspunkt i denna undersökning. 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka de anställdas upplevelse av ledarskap inom kommunal äldreomsorg 

utifrån en hälsofrämjande aspekt. 

2.1 Frågeställningar 

Är kommunikationen hälsofrämjande på arbetsplatsen? 

Hur ser stödet från ledare och medarbetare ut på arbetsplatsen? 

Upplever medarbetarna struktur på arbetsplatsen? 

Upplever medarbetarna möjlighet till delaktighet? 

3. Metod 

3.1 Studiedesign 

 

För att uppnå syftet med denna studie och få svar på frågeställningarna valdes en kvalitativ 

metod (Bryman, 2012). Ohlsson och Sörensen (2007) beskriver den kvalitativa metoden som 

ett inifrån perspektiv där författaren försöker få en helhetsförståelse av en situation genom att 

informanten beskriver och förklarar. En kvalitativ metod ger en bild och en beskrivning 

utifrån informantens uppfattning, tankesätt samt ord vilket var av intresse i denna 

undersökning (ibid.). I denna undersökning var frågeställningarna utformade med begrepp 

utifrån tidigare forskning vilket ses som en deduktiv ansats (Bryman, 2012). Detta genom att 

forskaren ville undersöka hur dessa faktorer upplevdes i informanternas kontext (ibid.). 
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3.2 Urval och undersökningsgrupp 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar gjordes ett målinriktat urval. Detta är ett 

strategiskt urval där deltagarna baseras på klara kriterier (Hartman, 2004). I denna 

undersökning var målgruppen anställda inom kommunal äldreomsorg. Det ansågs relevant 

utifrån undersökningens syfte (ibid.). Personalgruppen från den kommunala äldreomsorgen i 

en medelstor kommun i Mellansverige bestod av vårdbiträden, undersköterskor och 

sjuksköterskor. Först togs kontakt med omsorgschefen i kommunen som tillfrågades och 

godkände att undersökningen genomfördes. Personalen i den kommunala äldreomsorgen 

bestod av ungefär 400 anställda. Fem personer efterfrågades att delta i denna undersökning 

detta utifrån den tidsram som studien hade. Då beslutades att göra ett slumpmässigt urval i 

hela kommunens personal inom äldreomsorgen för att få spridning i populationen (Bryman, 

2012). Undersökningen strävade efter att få en bred beskrivning av ledarskapet. Det 

slumpmässiga urvalet genomfördes med lottdragning utifrån personallistor på alla anställda 

inom äldreomsorgen. Tanken var också att om någon utvald tackade nej till deltagande skulle 

frågan gå vidare till följande person på listan för att få möjlighet att genomföra fem intervjuer. 

De slumpmässigt utvalda personerna arbetade på tre olika enheter i kommunen. Kontakt togs 

med de utvalda personerna, vilka då informerades muntligt om studien och dess syfte, även ett 

följebrev (se bilaga 1) överlämnades där undersökningen presenterades med syfte och 

förutsättningar.  Viktigt var att de som tillfrågades fick en tydlig beskrivning av studiens syfte 

samt förutsättningar för att ta ställning till deltagande. Detta då det är av betydelse att 

informanteran är villiga att delge sina erfarenheter i en kvalitativ studie (ibid.). Samtliga fem 

utvald tackade ja till att delta i undersökningen. Efter samtycke avtalades tid och plats för 

genomförande av intervjun.  

Urvalsprocessen resulterade i fem informanter som arbetade inom den kommunala 

äldreomsorgens hemtjänst på tre olika enheter. Samtliga informanter var kvinnor i åldern 27 

till 63 år. Fyra av informanterna hade utbildning som undersköterska och en hade annan 
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gymnasieutbildning. Antalet år inom yrket varierade från 10 år till 32 år.  Två av 

informanterna arbetade på en enhet där chefen hade sitt kontor och var placerad på enheten. 

Övriga tre arbetade på enheter där cheferna var placerade i stadshuset. Anställda som var 

sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga exkluderades i denna undersökning 

3.3 Datainsamling 

Insamling av information gjordes genom fem individuella intervjuer, med en semistrukturerad 

intervjudesign (Bryman, 2012). Varje intervju begränsades till 45 minuter. En intervjuguide 

(se bilaga 2) utformades med skilda teman med utgångspunkt i undersökningens syfte och 

frågeställningar. För att säkerställa att intervjuguiden fungerade som planerat genomfördes en 

pilotstudie. Med pilotstudien gavs möjlighet att korrigera vissa frågor därigenom blev 

helheten som tänkt (ibid.). Frågorna i intervjuguiden grundades även på Arbetsmiljöverkets 

enkät gällande arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2013). Intervjuguiden designades i tre delar 

som började med några inledande demografiska frågor samt en beskrivning av en vanlig 

arbetsdag. Därefter följde de mellanliggande frågorna som knöt an till frågeställningarna och 

syftet i undersökningen. Intervjun avslutandes genom att informanten gavs tillfälle att själv 

göra tillägg samt att intervjuaren frågade om möjlighet att återkomma vid eventuella 

funderingar. Genom intervjuguiden kunde intervjuaren vara flexibel och ta frågorna i lämplig 

ordning utifrån samtalet med informanten.  Stort utrymme gavs till informanten att beskriva 

sin upplevelse av situationen samtidigt som intervjuaren kunde ställa följdfrågor, ändå fanns 

en struktur att återgå till som bevarade fokus utifrån intervjuguiden.   

För att informanten skulle känna sig trygg och säker i situationen valdes ett avskilt rum på 

arbetesplatsen där ingen kunde störa eller lyssna. 

Intervjuerna bandades med en diktafon för att säkerställa dokumentationen av materialet som 

vidare transkriberades och analyserades. Genom att intervjuerna bandades tryggades att alla 

uttryck och fraser kommer med, vilket kan missas om intervjuaren väljer att endast föra 
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anteckningar (Bryman, 2012). Dessutom kunde intervjuaren vara lyhörd för vad och hur 

informanten svarade och eventuellt följa upp vissa svar på ett naturligt sätt, vilket är av 

intresse vid kvalitativ forskning (ibid.). 

3.4 Databearbetning genom innehållsanalys 

När datainsamlingen var avslutad bearbetades materialet genom en riktad innehållsanalys med 

deduktiv ansats (Bryman, 2012). Detta genom att forskaren analyserade materialet med en 

strukturerad process och sökte efter begrepp som svarade mot studiens syfte och 

frågeställningar. Efter varje avslutad intervju lyssnades det bandade materialet igenom.  

Vidare kunde allt insamlat material lyssnas igenom flertalet gånger för att tolka och analysera 

materialet noggrant, vilket Bryman (2012) påpekar vara av betydelse för resultatet. Därpå 

transkriberades ljudupptagningen och skrevs ned ord för ord till en text, vilken lästes flertalet 

gånger för att få en helhet av materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter plockades 

meningar ut som sågs som meningsbärande enheter, vilka var relevanta utifrån 

frågeställningarna. Vidare kondenserades dessa meningsbärande enheter för att texten skulle 

kortas ner likväl behölls innehållet i texten. Därefter kodades och grupperades de 

meningsbärande enheterna till kategorier som återgav den centrala innebörden. Slutligen 

återstod att utforma teman som huvudkategorier som lyfte fram det latenta stoffet (ibid.).   

Tabell 1. Tabell 1 visar exempel från innehållsanalys med kondenserad text, koder, kategorier 

som slutligen blir huvudkategorier. 

Kondenserade 

text 

Koder Kategorier Huvud 

kategorier 

Pratar gör vi, men 

det blir ofta i 

förbifarten. Det 

gör vi väl var och 

varannan dag, 

men någon avsatt 

tid finns det inte. 

 

 

Ostrukturerad 

Ej planerat 

  

 

 

 

Meningsfullhet 
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Sen brukar vi 

träffas lagvis i 

gruppen var tredje 

månad tror jag att 

det är. Det är lite 

lite tid.  

 

 

Oregelbundna 

möten 

                            

 

 

 

Struktur 

 

Jag är här för att 

de gamla skall må 

bra och trivas. 

Sedan har vi en 

värdegrund so vi 

skall gå efter. 
 

 

Pensionärer 

 

Värdegrund 

 

Vision 

Mål 

 

 

 

Struktur 

Mina arbetstider 

kan jag inte vara 

med och påverka. 

Nej det är lite 

sämre med det 

 

Bestämda tider 

 

Styrda 

 

Litet 

beslutsutrymme 

 

Inflytande 

Hanterbarhet 

 

 

 

 

Delaktighet 

Om jag går ensam 

kan jag byta 

turordning på 

pensionärerna 

men det beror på 

vad man har på 

sitt arbetsblad 

 

Beslutsvägar 

 

Byta 

sinsemellan 

 

Påverkan 

 

 

 

 

3.5 Etiska överväganden 

Undersökningen hade sin utgångspunkt i de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidensialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). Forskaren i denna undersökning tillämpade dessa genom att 

information gällande undersökningens syfte och förutsättningar gavs muntligt till de utvalda 

personerna när arbetsplatsen kontaktades för tillfrågande om deltagande (Olsson et al., 2007). 

Dessutom hade ett följebrev (se bilaga 1) utformats där studiens syfte framgick samt hur 

undersökningen skulle gå till och dess förutsättningar. Detta överlämnades för att personerna 

själva skulle kunna ta del av informationen. Utifrån det gavs den utvalda deltagaren möjlighet 

att själv bestämma och ge sitt samtycke om deltagande i undersökningen eller inte, samt att 
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avbryta om så önskades. Det framgick även att intervjun skulle bandas för att säkerställa att 

all information kom med. Dock lämnades inga personuppgifter, inget namn på den undersökta 

kommunen eller arbetsplatserna varpå deltagarna förblev anonyma. Forskaren tog ansvar för 

att det bandade materialet förvarades i säkerhet utifrån konfidensialitetskravet. Vidare 

framgick i följebrevet att det insamlade materialet vid intervjuerna endast skulle användas i 

denna undersökning. Materialet sammanställdes till ett resultat, varpå det insamlade 

materialet förstördes. (ibid.).  

4. Resultat 

Fem kvinnliga medarbetare inom den kommunala äldreomsorgen delger sina upplevelser av 

ledarskap. 

4.1 Kommunikationen inom kommunal äldreomsorg 

Informanterna berättade hur de pratade med varandra på arbetsplatsen. Mycket av 

diskussionerna ägde rum i personalrummet och i korridorer när de hade tid över. 

[…]Ja det gör vi väl i personalrummet, man kan säga vad man tycker (Informant 3) 

[…]Försöker prata i förbifarten liksom (Informant 2) 

En informants upplevelse var att det inte alltid pratades så mycket i olika arbetssituationer, 

vilket kunde bero på att de ofta jobbade med samma arbetskamrat och kände varandra väl. 

Därigenom behövdes ingen dialog då de ansåg sig veta hur de skulle lösa arbetssituationer 

ändå. Möjligheter till kommunikation angående verksamheten gavs på personalmöten och 

gruppmöten. I undersökningen framgick det att information gällande verksamheten gavs av 

chefen på personalmöten i samtliga fall. Ett par av informanterna uppgav att det skrevs 

anteckningar på personalmöten för att de som var lediga och inte var med på mötet skulle få 

del av informationen från mötet. Likväl uppgav en informant att de försökte delge varandra 
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information så gott det gick. Vidare kunde förändringar också komma på arbetsbladen, då nya 

beslut kommit från biståndshandläggarna gällande pensionärerna. Två informanter berättade 

att chefen skrev veckobrev som innehöll aktuella händelser i kommunen, eventuella 

förändringar i verksamheten samt chefens tider med möten. Dessutom upplevde de två 

informanterna som hade chefen på sin enhet att chefen informerade direkt på plats vid behov. 

Alternativt skrevs lappar som sattes på en anslagstavla med information för personalen. 

4.2 Stödet på arbetsplatsen 

4.2.1  Stödet från chefen  

Informanterna hade skilda erfarenheter gällande stödet från chefen. De två informanterna vars 

chef var placerad på enheten, upplevde att chefen brydde sig om personalen genom att 

exempelvis fråga personer direkt hur de mådde. Chefen gav även uppmuntrande ord och sa att 

de gjorde ett bra arbete. 

[…]Chefen är tacksam och berättar om man är duktig, hon visar det (Informant 1) 

[…]Hen bryr sig om personalen genom att tänka på sina arbetare och hur de mår. Hen vill 

inte bara sitta framför datorn och tänka på papper och siffror (Informant 5) 

Medan de som hade sina enhetschefer i statshuset hade varierade upplevelser. Två 

informanter uppgav att de inte hade någon uppfattning om hur stödet gavs eller inte upplevde 

så mycket stöd, något de inte riktigt reflekterat över.  

 […]Hur ska jag säga om det? Jag har nog inte riktigt tänkt på det så det har jag inte någon 

riktig kläm på (Informant 2) 

Vidare berättade en informant att hon upplevde att chefen försökte göra sitt bästa för att ge 

stöd. Detta genom att ha ett positivt förhållningssätt till personalen och uppmuntra samt prata 

med personalen. 
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4.2.2 Stödet från medarbetarna 

Stödet från medarbetarna upplevde informanterna som bra. De försökte uppmuntra och ge 

stöd till varandra genom att alla uppgav att de hade någon kollega att prata med vid behov.  

Ett par informanter berättade om hur de stöttade varandra i olika situationer genom att ge råd 

och diskutera arbetsrelaterade händelser. Stödet kunde vara både gällande pensionärerna samt 

om det var besvärliga händelser kring anhöriga till pensionärerna. En informant hade inte 

riktigt tänkt på hur de visade varandra stöd och uppskattning.  

 […]Stöd från kollegorna har man om någonting skulle hända eller om jag funderar på någonting så 

kan jag alltid vända mig till dem (Informanten 3) 

[…]Vi hjälps åt och stöttar varandra, vi är schysta (Informanten 4) 

4.3. Arbetsplatsens struktur 

Angående verksamhetens mål uppfattade informanterna att de var på arbetsplatsen för 

pensionärerna och att de skulle ha det bra. Sedan berättade alla om att kommunen hade en 

värdgrund att arbeta utifrån men det var inte helt klart vad den innebar.  

[…]Mitt mål är att pensionärerna ska må bra. Sen verksamhetens mål då finns det någonting 

trygghet, inflytande och bemötande det tycker jag är bra ord. Men nu är det värdegrunden 

eller vad det är (Informanten 4) 

Vidare nämnde alla socialtjänstlagen, omsorgslagen och hälso- och sjukvårdslagen som 

riktlinjer.   

[…]Hälso- och sjukvårdslagen har vi också (Informanten 1) 

Informanterna beskrev att den planeringstid som de hade var arbetsplatsmöten som hölls av 

chefen. På arbetsplatsmöten gavs information från chefen om det var några förändringar i 

verksamheten. Sedan kunde det bli tid att diskutera verksamheten och möjlighet att ta upp 

olika ämnen för personalen. Regelbundenheten och tiden för möten varierade och var inte helt 
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bestämda. En ungefärlig regelbundenhet på arbetsplatsmötena uppfattades vara en gång i 

månaden. Dessutom hade varje arbetslag gruppmöten utan chefen en gång i månaden då 

verksamheten och pensionärerna pratades igenom. Tiden för respektive möte varierade mellan 

40 minuter och ett par timmar. Den personal som var ledig när arbetsplatsmöten eller 

gruppmöten hölls missade därmed den informationen och tillfället till kommunikation 

gällande verksamheten. Anteckningar fördes över vad som togs upp på mötet men allt kom 

inte alltid med, information kunde utebli. Personalen försökte delge varandra det som 

behandlats på mötet. 

Förändringar angående pensionärerna kom på arbetsbladen efter beslut från 

biståndshandläggarna. 

4.4. Delaktigheten på arbetsplatsen 

Delaktigheten på arbetsplatsen upplevde informanterna som begränsad eller obefintlig.  

[…]Nej, det är inte mycket (Informant 3) 

Arbetet hade sin utgångspunkt i pensionärernas behov som bedömts av biståndshandläggare. 

Sedan hade några i arbetsgruppen utbildning och ansvar att skriva arbetsblad där respektive 

arbetsuppgift hos pensionärerna fördelades mellan personalen. Tiden som de var hos varje 

pensionär noterades genom att de trycker in sig på en dosa eller telefon. Vidare registrerades 

det i ett datorsystem. Dessutom berättade informanterna att det kunde ske oförutsedda 

händelser om pensionärerna larmade, vilket blev extra arbete. Varje pensionär hade ett larm 

som de kunde trycka på om något akut hände. Blev det många larm innebar det att de övriga 

arbetsuppgifterna fick lov att utföras i ett högre tempo för att ändå hinnas med inom tidsramen 

för arbetstiden. Detta kunde upplevas stressigt. Den påverkansmöjlighet som fanns var om de 

arbetade ensamma kunde de byta turordning på pensionärerna annars skulle de göra det som 

stod på arbetsbladen, exakt varken mer eller mindre. 
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[…]Måste göra det som står och jag får inte göra någonting utöver det som står. Det måste finnas 

beslut från biståndshandläggaren på det man gör. Jag skulle vilja ge guldkorn i vardagen (Informant 

3) 

 Arbetstiderna var också bestämda och inte möjliga att ändra.   

[…]Mina arbetstider kan jag inte påverka för de är schemalagda (Informant 1) 

4.5. Ledarens arbete-förhållning till en hälsofrämjande arbetsplats 

I fråga om det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen råder en stor osäkerhet om vad som 

utförs och hur det fungerar.  

[…]Det har jag väldigt svårt att säga hur dem gör nu (Informant 5) 

Alla informanterna nämnde att de tidigare hade haft en friskvårdstimme som hade inneburit 

att de fick träna en timme på arbetstid om verksamheten tillät. Den hade tyvärr tagits bort på 

grund av att den missbrukades.  

[…]Det kan vara det där med friskvård, vi hade en timmes friskvård i veckan då man kunde 

gå en promenad eller någonting med en arbetskamrat. Men den togs bort (Informant 2) 

Att genomföra friskvårdsaktiviteter i form av exempelvis deltagande i löptävlingar eller lopp 

som arrangerades på orten eftersöktes men gehöret från ledaren hade inte varit enligt 

önskemål.  

Vidare framkom av informanterna att det hade kommit en massagestol till två av enheterna. 

Informanterna antog att den skulle vara för personalens välbefinnande men den användes inte 

enligt deras uppfattning och de som prövat den var inte förtjusta i den.  

[…]Görs något för hälsa? Nej, det tror jag väl inte att det görs. Jo, vi fick en sådan där 

massagestol som vi kan använda på vår rast, men det gör jag aldrig. Den var för nacken och 

det var inte så bra, man känner sig svimfärdig av den (Informant 1) 
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Ett par informanter upplevde att chefen försökte bry sig om personalens välbefinnande genom 

att den frågade hur medarbetarna mådde och hade det på arbetsplatsen. En informant ansåg att 

förutsättningarna för cheferna att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt kanske inte alltid var 

de bästa. Uppfattningen var att de hade ett arbete med tidsbrist och krav om att hålla 

ekonomin i balans samt spara in på personal.  En informant berättade att om någon personal 

var sjukskriven en längre tid skulle ett samtal hållas med den berörda personen och chefen. 

Något som inte verkade fungera som tänkt. En enhet hade problem med miljön i lokalen 

vilket chefen arbetade för att åtgärda upplevde en informant. 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka de anställdas upplevelse av ledarskap inom kommunal 

äldreomsorg utifrån en hälsofrämjande aspekt. Studien visar att det finns begränsade 

upplevelser av ett hälsofrämjande ledarskap inom kommunala äldreomsorgen. Med 

utgångspunkt i tidigare forskning visar resultaten att kommunikationen bör struktureras och 

ges mera tid. Strukturen upplevdes som otydlig i vissa hänseenden då målen för verksamheten 

inte var självklara samt att möten inte följde ett tydligt kalendarium.  Delaktigheten upplevdes 

i stort sett obefintlig, vilket kan tas i beaktning över hur det kan utvecklas för att ge 

medarbetarna inflytande i sitt arbete. Stödet från kollegor upplevdes som positivt medan 

stödet från ledaren uppfattades varierande beroende på tillgängligheten till chefen.  

5.1 Resultatdiskussion 

Arbetsmiljölagen uppger att medarbetarna skall uppleva tillfredställelse på arbetet 

tillsammans med personlig utveckling samt gemenskap (Arbetsmiljöverket, 2014). Resultaten 

från denna undersökning ger en intuition om att det finns delar att utveckla i ledarskapet 

utifrån en hälsofrämjande aspekt.  
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5.1.1 Kommunikationens och strukturens utvecklingspotential 

Resultaten i denna studie visar att kommunikationen på arbetsplatsen ofta är ostrukturerad i 

personalrum eller korridorer mellan medarbetarna. Tillfälle till kommunikation gällande 

verksamheten gavs på personalmöten och gruppmöten, vilka inte alltid följde en tydlig 

regelbundenhet. Utifrån de resultaten bör förutsättningar till regelbunden kommunikation 

skapas för att åstadkomma en hälsofrämjande kommunikation. Detta utifrån Nilsson et al., 

(2005) som påvisar betydelsen av regelbunden kommunikation för att kunna diskutera samt 

komma till gemensamma lösningar i olika arbetssituationer, för minskad stress ur ett 

hälsofrämjande perspektiv. Hansson (2010) menar att en kommunikation som är öppen och 

sker i samarbete ger medarbetarna upplevelsen att ledaren har en god tanke, vilket skulle 

gynna verksamheten i den kommunala äldreomsorgen. Informanterna i denna undersökning 

beskrev hur arbetsbladens utlagda uppgifter kunde störas om pensionärerna larmade och de 

ordinarie uppgifterna ändå skulle utföras inom tidsramen, vilket upplevdes stressigt.  

Undersökningen pekar på att målen inte är helt förankrade bland medarbetarna. Med 

utgångspunkt i vad forskarna De Joy et al., (2003) påvisar i sin studie kan strukturen därför 

behöva utvecklas genom att målen tydliggörs för verksamheten. Informanterna funderade en 

stund innan de kunde berätta om uppfattningarna kring målen och där nämner de 

pensionärerna i första hand följt av värdegrund och socialtjänst-, hälso- och sjukvårdslag. I 

detta sammanhang skulle KASAM kunna vara utgångspunkt för att förankra samt 

implementera målen tydligare i verksamheten, för att öka motivation och intresse (Hansson, 

2010). Likaså vid förändringar som sker, vilka förmedlades på personalmöten. Vidare bör 

personalmöten samt arbetslagsmöten schemaläggas med regelbundenhet som blir känd för 

personalgruppen, därigenom skaps tillfälle till kommunikation. 
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5.1.2 Delaktigheten på arbetsplatsen 

Arbetsuppgifterna inom den kommunala äldreomsorgen är styrda av beslut från 

biståndshandläggarna, vilket gör att medarbetarnas delaktighet upplevs mycket begränsad. 

Vidare var arbetsuppgifterna utlagda på ett schema med tider för respektive pensionär, tiden 

som gjordes vid varje pensionär registrerades dessutom vid in och ut gång. Enligt De Joy et 

al., (2003) byggs en hälsofrämjande organisation delvis av att medarbetarna upplever 

delaktighet, funderingar kan därmed göras hur detta kan utvecklas inom den kommunala äldre 

omsorgen så att medarbetarna upplever en större delaktighet. Utifrån Nilsson et al., (2005)  

skulle man kunna tänka att regelbundna möten skulle främja delaktigheten.  Där kan en 

gemensam planering ske och medarbetarna bör uppleva att förutsättningar skapas för 

inflytande över sin egen arbetssituation. Något som även kan anses överensstämma med 

Antonovskys teori (Antonovsky, 2005) gällande KASAM och dess hanterbarhet.   

5.1.3 Stödet från medarbetare och ledare 

Enligt House (1981) bygger emotionellt stöd på att personer upplever gemenskap och 

trygghet. Informanterna i denna undersökning uppgav att de upplevde stöd från medarbetarna 

och anser sig alltid ha någon att vända sig till om de behöver prata eller lösa något problem. 

Detta kan utifrån Nilsson et al., (2005) tolkas som hälsofrämjande genom att det emotionella 

stödet antas skapa tillit och laganda.  Medarbetarna kan här ses ha ett salutogent synsätt 

(Hansson, 2010) då stödet handlar om att stödja samt finna lösningar med en frisk 

utgångspunkt. Vidare påvisade resultatet att de informanter som hade chefen placerad på 

enheten upplevde ett större emotionellt och motivationshöjande stöd från chefen i förhållande 

till de som hade chefen i stadshuset. I överensstämmelse med Jeon et al., (2010) som menar 

att tillgängligheten är av betydelse för ett socialt stöd. Enligt House (1981) bygger det 

emotionella stödet på gemenskap samt upplevelsen att ha någon att prata med, vilket kan vara 

svårare att uppnå om chefen inte finns fysiskt på plats vid enheten. Tillgängligheten mellan 

chef och medarbetare är begränsad i denna studie. Eftertankar kan göras hur ledaren skulle 
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kunna vara mera tillgänglig för att öka sitt stöd i olika situationer till medarbetarna, då 

ledarens stöd är av betydelse enligt Josefsson et al., (2011). 

5.1.4  Hälsofrämjande arbete inom kommunal äldreomsorg 

Denna undersökning hade sin inriktning mot de anställdas perspektiv och upplevelse av ett 

hälsofrämjande ledarskap. Resultaten i undersökningen ger en intuition att det finns flera delar 

att vidareutveckla för att uppnå ett hälsofrämjande ledarskap inom kommunal äldreomsorg. 

Deltagarna i undersökningen påvisade en begränsad upplevelse av ett hälsofrämjande 

ledarskap på arbetsplatsen. Funderingar kan därmed göras hur det hälsofrämjande arbetet sker 

på politisk nivå för att uppnå Riksdagens övergripande folkhälsomål och dess målområde 

gällande ”Hälsa i arbetslivet” (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Hur ser förutsättningar ut för 

chefer och ledare att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap som når fram till medarbetarna 

inom den kommunala äldreomsorgen. I beaktning skall tas att ingen förklaring framläggs från 

chefers eller ledares perspektiv i denna undersökning. Reflektioner kan göras hur ett 

framgångsrikt folkhälsoarbete på en viktig arena som arbetsplatsen kan utvecklas. En tanke 

kan vara att ta del av andra kommuners och sektorers arbeten och erfarenhet inom området. 

Genom ett gränsöverskridande samarbete kan kunskap, kompetens och idéer diskuteras samt 

utbytas. Detta för att finna strategier till ett framgångsrikt arbete. Precis som arbetsmiljölagen 

(2014) och EU genom Luxemburg deklarationen (2007) formulerar så skall 

arbetstillfredsställesle upplevas. För att få till stånd ett hälsofrämjande arbete skulle Brachts 

femstegsmodell kunna vara en utgångspunkt (Bracht, 1999). I den modellen görs en 

nulägesanalys, som ligger till grund för planering av arbetet och genomförandet av detsamma. 

Därefter görs en utvärdering för att se vilka framsteg som gjorts och hur arbetet kan 

vidareutvecklas samt vidmakthållas (ibid.). Denna undersökning skulle kunna vara en del av 

nulägesanalysen. Antonovskys teori (2005) rörande KASAM skulle enligt min mening också 

kunna vara en bra grund och utgångspunkt för chefer samt ledare vid utveckling av ett 

hälsofrämjande ledarskap inom kommunal äldreomsorg. Därigenom skulle förutsättningar ges 
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för att öka meningsfullheten, begripligheten och hanterbarheten på arbetsplatsen (Hansson, 

2010).  

I ett längre perspektiv kan reflektioner göras huruvida den verksamma personalen kan vara 

positiva i sitt arbete om ett hälsofrämjande ledarskap inte främjas på arbetsplatsen. Detta med 

tanke på Josefssons studie (2012) som påvisar att sjuksköterskor inom äldreomsorgen har en 

pressad arbetssituation. Sjuksköterskor som är under utbildning skall komma ut i denna 

verksamhet och göra fältstudier. Enligt min tolkning bör satsningar göras på ett 

hälsofrämjande ledarskap inom äldreomsorgen för att kunna behålla och rekrytera personal i 

framtiden med åtanke på det ökade behovet av vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2008). 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Kvalitativ metod i undersökningen 

I denna undersökning låg intresset i att ta reda på informanternas egna upplevelser av 

hälsofrämjande ledarskap inom kommunal äldreomsorg. Därför valdes en kvalitativ metod 

som enligt Bryman (2012) ger ett inifrån perspektiv genom att informanten förklarar samt 

beskriver sin erfarenhet inom området. 

Utifrån Hartman (2004) genomfördes ett målstyrt urval eftersom det riktade sig till en specifik 

personalgrupp. Den innefattades av anställda inom kommunala äldreomsorgen, vilket var 

vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Detta tolkades som lämpligt med åtanke på 

studiens syfte. Dessutom valdes ett slumpmässigt urval som steg två inom målgruppen, för att 

få så stor spridning som möjligt i en population samt att det var ett enkelt sätt få namn på 

personer att tillfråga om deltagande. Detta trots att det ses som en metod att använda vid 

kvantitativa undersökningar. Reflektioner kan därmed göras kring urvalet, vilket också kan 

diskuteras. Det målinriktade urvalet innebär enligt Bryman (2012) att forskaren själv väljer ut 

lämpliga deltagare i undersökningen utifrån syfte och frågeställningarna. Forskaren är 
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medveten om lämpliga kriterier som är väsentliga i sammanhanget (ibid.). I denna 

undersökning tolkades det målstyrda urvalet utifrån en hel personalgrupp med olika 

yrkesgrupper inkluderade. Därigenom minskar möjligheten att generalisera resultaten till 

populationen(Bryman, 2012). Då det möjligen inte kan ses som ett representativt urval. Enligt 

Bryman (2012) är ett representativt urval en mindre del som kan representera populationen. 

Tanken i detta urval var att de tillfrågade personerna skulle få en tydlig beskrivning av 

studiens syfte samt förutsättningarna vid deltagande. Om någon tackade nej till deltagande 

skulle nästa person på listan tillfrågas, detta för att få fem informanter Den kvalitativa 

metoden eftersträva informanter som vill delge sina erfarenheter. 

Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med frågor som hade sin grund i en 

arbetsmiljöenkät från Arbetsmiljöverket (2013). Att genomföra semistrukturerade intervjuer 

ansågs lämpligt utifrån intresset av informanterans upplevelse kring ledarskap i dess kontext 

(Bryman, 2012). Intervjuguiden gav möjlighet att hålla fokus vid ämnet samtidigt som 

informanterna gavs ett stort utrymme att berätta fritt, vilket uppnåddes. Enligt Bryman (2012) 

är det viktigt att en god relation utvecklas med informanterna så att de kan var trygga i att 

delge sin erfarenhet, vilket skapades genom en beskrivning av undersökningen samt dess 

förutsättningar. Informanterna fick själva ta ställning till deltagande i undersökningen, utifrån 

den muntliga beskrivningen samt ett följebrev. Valet av en bekant plats på arbetsplatsen för 

att genomföra intervjuerna kan även bidragit till en upplevelse av trygghet. Antalet intervjuer 

kan anses relevant inom tidsramen för studien.  Det skapades en god miljö och relation för att 

genomföra intervjuerna samt tid fanns att slutföra analysprocessen enligt planen för att få 

fram ett resultat i undersökningen utifrån kvalitetskritet.                  

En intervjuguide hade utformats och pilotstudie genomfördes för att pröva frågorna, vilket 

Bryman (2012) menar ger möjlighet att göra justeringar som kan utveckla undersökningen 

ytterligare. Som intervjuare upplevdes en större trygghet i att ha testat frågorna. Den 
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semistrukturerade intervjun gav stor flexibilitet i tågordningen av frågorna vid varje intervju, 

utifrån den rådande situationen (ibid.). Frågorna i intervjun hade sin grund i en 

medarbetarenkät från Arbetsmiljöverket vilket kunde ökatrovärdigheten i undersökningen. 

5.2.2 Undersökningens styrkor och trovärdighet 

Den kvalitativa forskningen mäter kvalitetskriterier utifrån hur tillförlitlig en undersökning 

eller studie är (Bryman, 2012). Där har tillförlitligheten fyra kriterier att ta hänsyn till vilka är, 

trovärdighet, pålitlighet, möjligheten att bekräfta samt styrka studien och överförbarhet 

(ibid.).  

Studiens pålitlighet kan ses styrkt då hela processen av undersökningen är tydligt redogjord 

samt tillgänglig. Alla delar i undersökningen redogörs klart genom syftet, frågeställningarna, 

metoden med urvalet, datainsamlingen och analysprocessen vilket kan anses ge en god 

pålitlighet och reliabilitet. Trovärdigheten och validiteten styrks i denna undersökning då 

frågeställningarna samt syftet har besvarats genom denna metod.  Bryman (2012) menar att 

validitet handlar om att mäta eller undersöka det som är tänkt att kontrollera.  

Genom att ha använt en riktad innehållsanalys med en deduktiv ansats anses undersökningens 

frågeställning och syfte ha besvarats. Enligt Bryman (2012) inbegriper en riktad 

innehållsanalys sökande efter förutbestämda grundtankar, vilket kan betraktas som lämplig i 

denna undersökning då begrepp från tidigare forskning fanns i frågeställningarna. I 

undersökningen har likväl informanternas upplevelse varit det viktigaste. Med tanke på 

intresset, lyssnades informanternas uppfattningar in och inga personliga bedömningar gjordes, 

vilket kan styrka undersökningen.  

Överförbarheten i denna undersökning kan vara begränsad med tanke på att urvalet endast är 

ett antal individer eller en liten grupp som har vissa delar gemensamt. Resultatet kan bli att se 

annorlunda ut beroende på hur en annan grupp är sammansatt och dess kontext (Bryman, 
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2012). Genom hela processen med denna studie har likväl strävan varit att uppnå en hög 

tillförlitlighet, vilket jag anser uppnåtts. Äkthet och tillförlitlighet visas genom förförståelse 

inom ämnet med tydlig redogörelse av begrepp i undersökningen. Vidare med beskrivning av 

metoden och dess förfarande, bearbetning av materialet samt anlysprocessen. 

5.2.3 Kritiska reflektioner till metoden 

Det slumpmässiga urvalet i denna undersökning gav endast kvinnliga informanter, 

funderingar kan göras om resultatet hade sett annorlunda ut med manliga deltagare. Vidare 

tog det slumpmässiga urvalet inte fram någon deltagare med utbildning som sjuksköterska 

utan endast undersköterskor samt vårdbiträde, även det kan finnas med i åtanke. Likaså om 

undersökningen hade haft ett större urval, vilket inte var rimligt inom tidsramen för detta 

arbete. Genom ett målinriktat urval kan funderingar göras för att tänka kring överförbarheten i 

min undersökning till en annan miljö. Enligt Bryman (2012) handlar en kvalitativ metod om 

att skaffa information från individer eller en liten grupp som upplever några gemensamma 

kännetecken. Eftertankar att komplettera denna undersökning med en kvantitativ metod i form 

av en enkät kan göras för att eventuellt stärka trovärdigheten av resultatet i denna 

undersökning ytterligare. Som där med skulle bli en metodtriangulering, vilket betyder att mer 

än en metod används i studien (Bryman, 2012). 

6. Slutsats  

Studien ger en intuition om att förutsättningar för kommunikation gällande verksamheten bör 

ses över samt förbättras. Målen för verksamheten bör tydliggöras samt lyftas till diskussion 

och förankras i personalgruppen, detta för att öka meningsfullheten på arbetsplatsen. 

Personalmöten och gruppmöten är i behov av att struktureras och bli regelbundna där alla 

medarbetare har möjlighet att delta.  Detta för att alla skall få del av den information som 

chefen delger gällande verksamheten, dessutom bör möjlighet skapas att diskutera densamma. 
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Utifrån det kan medarbetarna vara med och påverka beslut, vilket skulle öka de anställdas 

delaktighet som är en viktig faktor i ett hälsofrämjande ledarskap. Upplevelsen av stöd från 

arbetskamrater var positivt och bra medan stödet från ledaren varierade. Tillgänglighet är av 

betydelse för upplevelsen av stöd på arbetsplatsen. Utifrån dessa faktorer är upplevelsen av ett 

hälsofrämjande ledarskap begränsad bland de anställda inom kommunal äldreomsorg. 

Resultaten kan delvis vara ett underlag för att vidareutveckla ett hälsofrämjande ledarskap 

inom kommunal äldreomsorg. Detta för att öka medarbetarnas välbefinnande samt hälsa på en 

viktig arena som arbetsplatsen. 

7. Vidare forskning 

Utifrån resultaten i denna undersökning väcks tankar kring ledarskapets förutsättningar. För 

att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap krävs kunskap inom området och vetskap om 

betydelse av det. Kunskap om fördelar samt vinster för individen och gruppen på 

arbetsplatsen samt vård eller omsorgstagarna i detta perspektiv. Vidare med gynnsamma 

effekter på samhällsekonomin. Det vore därför av intresse i framtida forskning att undersöka 

vilka resurser samt förutsättningar chefer och ledare ges inom området. Finns det någon plan 

bland politiker, chefer och ledare för att implementera samt bedriva ett hälsofrämjande 

ledarskap inom kommunal äldreomsorg.   
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Bilaga 1 

Följebrev till dig som arbetar inom kommunal äldreomsorg 

Som student vid Högskolan i Gävle skall jag genomföra mitt examensarbete på 

Hälsopedagogiska programmet. Jag har då valt att undersöka ledarskapet utifrån anställdas 

perspektiv inom kommunal äldre omsorg med en hälsofrämjande aspekt. För att uppnå syftet i 

min undersökning har jag valt att göra individuella intervjuer för att ta del av de anställdas 

upplevelse och uppfattning av ledarskapet. Många studier har gjort kring ledarskap emellertid 

har få gjorts ur de anställdas perspektiv, där av mitt intresse. Därmed tillfrågas du att delta i 

denna undersökning, varje intervju beräknas ta ungefär en timme. 

Undersökning har sin utgångspunkt i de etiska principerna vilket betyder att du som deltar 

väljer själv om deltagandet, då det är frivilligt och intervjun kan när som helst avbrytas. 

Intervjun kommer att bandas för att trygga dokumentationen, när den vidare skall 

transkriberas och analyseras. Materialet bearbetas konfidentiellt, vilket betyder att du förblir 

anonym och det insamlade materialet låses in, därmed kan inte någon oberättigad ta del av 

materialet.  

Det insamlade materialet kommer endast att användas in i denna undersökning. Efter avslutat 

arbete kommer det att raderas. Resultatet kommer att sammanställas i uppsatsen, vilken 

kommer att presenteras för min handledare samt kurskamrater. När uppsatsens bedömts och 

godkänts av examinator kommer den att publiceras i DIVA, vilket är en gemensam portal för 

forskningspublikationer och studentuppsatser som producerade vid 35 högskolor samt 

universitet 

Vänligen notera att:  

- Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  



 
 

- Dina personuppgifter och din arbetsplats kommer att avidentifieras, vilket innebär att din 

medverkan kommer att förbli anonym. 

- De uppgifter jag samlar in kommer endast att användas i denna uppsats. 

 

Om du bestämmer dig för att delta i denna studie skall du få en kopia av denna information. 

Er medverkan är viktig för mig och jag önskar få låna er tid.  

Med vänliga hälsningar, Anna-Karin Enhol Näslund 

Kontaktuppgifter:  Handledare:  

Anna-Karin Enhol Näslund Dr. Bahareh Eslami, MD PhD 

Email:   Email:  

Mobilnummer: xxx-xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

Inledande frågor  

Bakgrundsfakta kön, ålder och utbildning. 

Hur lång tid har du arbetet här? 

Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig. 

Mellanliggande frågor 

Frågor kring kommunikation 

Beskriv hur ni pratar med varandra här på arbetsplatsen? 

Berätta vilka möjligheter som skapas för kommunikation mellan medarbetare gällande 

verksamheten. 

Hur ges information gällande verksamheten från ledaren till medarbetarna?   

Frågor om struktur 

Beskriv hur du får reda på förändringar som sker på arbetsplatsen? 

Hur ser målen ut för verksamheten? 

Berätta hur möten och planeringstider är utlagda för arbetslag och dig själv.  

Frågor angående delaktighet  

Beskriv hur ditt inflytande är på arbetsplatsen? 

Hur ser möjligheterna ut för dig att vara med och planera och besluta om upplägget av ditt 

arbete?   

Frågor gällande stöd från ledare och medarbetare 

Beskriv hur du upplever att stödet är på arbetsplatsen? 

Om du är i behov av stöd på arbetsplatsen hur gör du då? 

Hur visar din ledare uppskattning för något du gjort i arbetet? 

Hur visar din medarbetare uppskattning för något du gjort i arbetet? 

Frågor kring hälsofrämjande arbete 

Hur upplever du att ledaren ser på personalens välbefinnande och hälsa?   

 

 



 
 

Avslutande frågor 

Avslutning, avrundning av intervjun 

Är det någonting som du själv skulle vilja lägga till? 

Om jag kommer på någonting i efterhand som jag funderar över kan jag kontakta dig för 

vidare information?  

Självklart kan du kontakta mig om funderingar eller frågor dyker upp efteråt! 

 

Tack för din medverkan, det är av stor betydelse för mig att du deltog i min undersökning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


