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The aim of this study is to understand first line managers experiences of the impact leadership 

have on the health of employees. The study focuses on leadership behaviours and actions, 

experienced by first line managers working in elderly care, with either positive or negative 

outcomes on the employees health. To answer the purpose of the study a qualitative method 

was used and the data was collected through seven individual interviews. The analyse was 

conducted using theories of transformational, transactional and laissez-faire leadership. To 

enable a broader dimension to the study the concept of health-promotion leadership was also 

used in the analysis.  

The first line managers experiences showed that communication, motivation and relationships 

were important parts of a leadership that could affect the employees health both positive and 

negative. Overall a leaders communication should be clear and meaningful, a leader should 

motivate the employees by showing interest in their work and a leader should build a 

relationship with the employees that are based on equality. 
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1. Inledning/Problemformulering 
 

Inom vård och omsorgsyrken var det 2013 totalt 506 700 anställda vilket utgör 13 % av den 

totala arbetsmarknaden i Sverige. Under samma år var det 83 000 sjukfall inom 

omsorgsyrkena vilket ger 164 sjukfall per 1000 försäkrade. Det genomsnittliga sjukdomstalet 

på den totala arbetsmarknaden var 2013, 99 fall per 1000 försäkrade. Sjukdomsfallens största 

orsaker är sjukdomar på rörelseorganen och psykiska sjukdomar. Yrkeskategorier inom vård 

och omsorg är till exempel undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter samt även 

yrken med längre utbildning som pedagoger och sjuksköterskor (Försäkringskassan 2014). 

   

Följderna av en sjukskrivning kan leda till både sociala och ekonomiska problem för 

individen. Konsekvenserna av en längre sjukskrivning kan leda till sämre ekonomi, mindre 

kontakt med arbetsmarknaden samt försvagade sociala relationer. För de individer som blir 

sjukskrivna på grund av psykiska skäl är risken större att bli drabbad av dessa konsekvenser 

(Backhans, Fredlund & Lindholm 2005). 
  

Inom äldreomsorgen är ohälsa ett problem på grund av att arbetet som utförs är krävande och 

stressande för personalen men orsakerna till höga sjukdomstal kan vara många (Hansson 

2011). Brister i ledarskap är en faktor som har en påverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

vilket i sin tur kan leda till sjukskrivningar och stress bland personalen. Som chef är ett av 

uppdragen att leda sina anställda och hjälpa dem när arbetet blir tungt och stressigt och ett bra 

ledarskap kan minska sjukskrivningar och stress (Gerge 2011). Inom äldreomsorgen har 

enhetschefer ett stort ansvar för hur omsorgen för omsorgstagarna utformas och genomförs. 

Enhetschefers agerande, beteende och strategier formar förutsättningar för arbetet med 

omsorgstagarna. Det ökade åldrandet i samhället bidrar även det till ett ökat tryck inom 

äldreomsorgen vilket ställer högre krav på cheferna att göra arbetet mer hållbart för de 

anställda (Holgersson 2008). 
  
Tidigare forskning som har undersökt sambandet mellan ledarskap och dess inverkan på 

anställdas hälsa har mestadels fokuserat på de anställdas upplevelser av sin chef (se ex. Gurt, 

Schwennen & Elke 2011; Nyberg, Westerlund, Magnusson-Hansson & Theorell 2008). 

Chefernas egna perspektiv på deras ledarskap har även det studerats och vägts ihop med de 

anställdas perspektiv i analysen. Sett till antalet så är dock majoriteten dominerande av 

personalens perspektiv (se ex. Larsson 2010). Genom att se frågan om hälsa utifrån ett 
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chefsperspektiv möjliggörs förhoppningsvis en djupare förståelse av ledarskapets betydelse 

för problemet. 
 

Ämnet är relevant för socialt arbete eftersom den problematik som kan uppstå med mycket 

ohälsa bland vårdpersonalen påverkar den vård som ges till omsorgstagarna. Ohälsa hos 

personalen skapar en sämre kontinuitet för omsorgstagarna och kan leda till minskad kvalitet i 

omsorgen. Utifrån ett utbildningssyfte blir ämnet även relevant för framtida socionomer. 

Enhetschef inom äldreomsorgen är ett yrke där personer med socionomutbildning är 

verksamma i hög utsträckning, därför är kunskap om den inverkan ett ledarskap har en viktig 

fråga att uppmärksamma.  
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att förstå enhetschefers erfarenheter om den inverkan ett ledarskap har 

på hälsan bland anställda. 

 

1.2.1 Frågeställningar 
 

1.  Vilka beteenden och ageranden i ett ledarskap upplevs som viktigast? 

2.   Vilka metoder och strategier arbetar enhetscheferna med i frågor om hälsa och 

sjukskrivningar? 

 

1.3 Disposition av studien 
 

Efter den inledande delen i kapitel 1 ges, i kapitel 2, en bakgrund av ledarskapsteoriernas 

historiska framväxt följt av en definition av begreppen “ledarskap”, “chef” och “hälsa”. Den 

tidigare forskning som funnits inom området beskrivs i kapitel 3. Kapitel 4 beskriver studiens 

metodologiska tillvägagångssätt där vi redogör för hur insamlingen av studiens empiriska 

material skett. Kapitel 5 behandlar studiens valda teorier och begrepp som är “transformativt, 

transaktionellt & laissez-faire ledarskap” samt “hälsofrämjande” ledarskap. Fortsättningsvis i 

kapitel 6 presenteras studiens resultat som analyseras med hjälp av de utvalda teorierna. 

Avslutningsvis, i kapitel 7, förs en diskussion angående metod, vårt resultat samt vidare 

forskning inom området.  
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2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt redovisas en kort bakgrund av den historiska framväxten av olika 

ledarskapsteorier för att skapa en anknytning och en förförståelse för de teorier som vi valt att 

använda i arbetets senare delar. Den historiska bakgrunden följs upp med definitioner av 

viktiga begrepp som återkommer i examensarbetet. 

 

2.1 Ledarskapsteoriers historiska framväxt 
 

Teorier om ledarskap började utvecklas under industrialiseringen. Frederick W. Taylor (1856-

1917) utvecklade en teori som kom att kallas taylorismen eller scientific management. Teorin 

går ut på att en arbetsledare bryter ner arbetsuppgiftens delmoment till så små delar som 

möjligt för att effektivisera arbetsprocessen (Lima 2007). Efter att arbetsprocessen 

effektiviserats riktades fokus mot cheferna och deras metoder för att kontrollera sina anställda 

så att de kunde jobba mer systematiskt och effektivt (Coulshed, Mullender, Jones & 

Thompson 2006). Scientific management ligger till grund för mycket av arbetet inom 

produktions tillverkning (Lima, 2007). 
 

Henry Ford (1863-1947) vidare utvecklade Taylors teori till att knyta arbetstagarna närmare 

arbetsplatsen genom ett socialt kontrakt där arbetet påverkade arbetstagarens övriga liv mer 

än tidigare. Genom att uppvisa hur företaget ger anställda något som de behöver kunde Ford 

knyta de anställda mer till sitt företag än tidigare arbetsgivare gjort och på så sätt pressa 

arbetarna till en större produktion (Lima, 2007). Senare under 1930 talet utvecklades human 

relations teorin som en motvikt till Taylors och Fords teorier. Human relations teorin grundas 

i att ledaren tar ansvar för att de personliga relationerna i företaget eller organisationen 

fungerar. Det ska bidra till att skapa ett bra arbetsklimat för de anställda (Lima, 2007). Till 

skillnad ifrån de tidigare teorierna som ville skapa så effektiva verksamheter som möjligt var 

human relations teorin mer inriktad mot att skapa det bästa arbetsklimaten. Chefen inom en 

human relations organisation jobbar utifrån ett etiskt förhållningssätt där de anställdas 

mänskliga värde kom i första hand (Coulshed et. al 2006).  
 

Human Resources skola av teorier utvecklades sedan under 1960-talet för att förbättra 

arbetssituationen på arbetsplatser. Inom Human Resources ska alla anställdas resurser 

utnyttjas till fullo i arbetet. Människan anses i grund vara i behov utav att uppnå sina egna mål 
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och på så sätt kan ledaren genom att motivera personalen mot mål skapa en framgångsrik 

arbetsgrupp (Lima 2007). 
 

Det situationsanpassade ledarskapet utvecklades under 1970 talet och framåt. 

Ledarskapsstilen utgår från att ledaren kan anpassa sitt ledarskap efter vad situationen kräver. 

Det gäller för ledaren att tänka fritt och anpassa sitt ledarskap till gruppen och olika 

situationer som uppstår i arbetet. Det situationsanpassade ledarskapet är i dagsläget populärt 

och präglar många moderna ledare (Lima 2007). 

 

2.2        Definition av viktiga begrepp 
 

I följande avsnitt definieras begrepp som, för studien, är viktiga att förstå. De två begreppen 

ledarskap och chef kommer användas i examensarbetet med två olika förklaringar. Ett annat 

viktigt begrepp som definieras är begreppet hälsa.  

   

2.2.1  Ledarskap 
 

Begreppet ledarskap kan ses som en rad olika personliga egenskaper hos en individ. Exempel 

på personliga egenskaper kan exempelvis vara förmågan att inspirera människor och att vara 

innovativ (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). Vidare kan även ledarskap ses som något som 

skapas i mötet människor emellan. Ledarskap behövs när två eller flera personer interagerar 

och inverkar på varandra. Ledarskap sker dock inte i alla möten mellan människor utan 

begreppet kan ses som en social relation (Lima 2007). Begreppet ledarskap kan även ha olika 

betydelse för olika grupper och vad innebörden betyder för dem (Alvesson 2009). 

Utifrån från de här förklaringarna kommer ledarskap, i studien, att utifrån egen tolkad 

definition ses som en rad personliga egenskaper som kommer till uttryck i en social relation 

mellan människor. Begreppet kommer även att ses utifrån intervjupersonernas eget perspektiv 

vilket kommer att bidra till flera individuella definitioner av ett ledarskaps innehåll. 

Enhetschefernas definitioner kan i analysen jämföras med exempelvis tidigare forskning och 

de utvalda teorierna. 

 

2.2.2 Chef 
 

Begreppet chef kommer, i studien, mestadels att förstås utifrån en egen definition. Att vara 

chef kommer att definieras som en titel med medföljande arbetsuppgifter vilket en 
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organisation tilldelat en individ. Att vara chef innebär därför inte direkt att personen är en 

ledare men personen har ett uppdrag ställt av organisationen att leda en grupp anställda. 

Vår definition av begreppet är att en chef arbetar med strukturella frågor så som planering, 

organisering och styrning av system och ekonomi (Bakka et al. 2006; Kotter 1988 se Bolman 

& Deal 1995, 2015 s.407). Det är arbetsuppgifter tilldelade av organisationen, ledarskap 

däremot ses mer som personliga egenskaper som inte kan skrivas ner i ett 

anställningskontrakt.   
 

2.2.3 Hälsa 
 

Vi har valt att definiera begreppet hälsa efter WHO:s rådande definition: “Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity.”. WHO:s definition syftar till att en god hälsa består av en rad olika faktorer. En 

god hälsa ska bestå av både fysisk, psykisk och socialt välmående. Det är inte enbart 

avsaknaden av olika sjukdomar som syftar till att en person har en god hälsa. Vi utgår från 

denna definition men eftersom synen på begreppet hälsa kan vara subjektivt kommer de 

intervjuade personerna få uttrycka sig i frågan och kan ha egna definitioner vilket kommer, 

om det inträffar, speglas klart i texten. 

   

3. Tidigare forskning 
 

I kommande del behandlas den tidigare forskning som vi anser är relevant för studien. Det är 

endast en begränsad del som utgår ifrån chefers synvinkel utan fokus ligger mestadels från de 

anställdas bild av sin chef. Vår studie ämnar att se på ledarskap utifrån en chefs synvinkel 

men vi anser ändå att den tidigare forskning, som inte har samma synvinkel, ändå kan 

användas i analysen och bidra med intressanta jämförelser. 
 

Ledarskapsbeteenden och hälsa 

En chefs ledarskap har visats resultera i både en positiv och negativ inverkan på de anställdas 

hälsa och välmående. En chefs ledarskapsbeteende och agerande har även, utifrån tidigare 

studier, visats spela en betydande roll i förbättrandet av arbetsmiljön på arbetsplatserna (Van 

Dierendonck, Haynes, Borrill & Stride 2004; Nyberg, Westerlund, Magnusson-Hansson & 

Theorell 2008; Böckerman & Ilmakunnas 2008; Larsson 2010; Gurt, Schwennen & Elke 

2011). Tidigare forskning som genomförts visar på olika sorters ledarskapsbeteenden som 

påverkar de anställdas hälsa. En chef som är inspirerande eller en chef som lägger stort fokus 
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på att förbättra relationer med de anställda kan bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö. Det 

kan i sin tur leda till ett större välmående bland de anställda (Van Dierendonck et al. 2004; 

Nyberg et al. 2008; Larsson 2010; Yliruka & Karvinen-Niinikoski 2013). Att skapa en bra 

relation med sina anställda är en faktor som Van Dierendonck et al.(2004) nämner som viktig. 

Författarna menar också att anställda som mår bra med sig själva, i högre grad, upplever sin 

chef mer positiv. Författarnas resultat talar för att relationen mellan ledaren och de anställda 

är en ömsesidig process. En negativ bild av sin chef kan ha sin utgångspunkt i sitt egna 

välmående men författarna menar också att ledarens brist i stöd även kan påverka de negativa 

känslor som anställda kan få om sin chef. Som chef är det viktigt att vara medveten om sin 

personals välmående då det kan påverka ens eget beteende som chef (Van Dierendonck et al. 

2004). 
 

Yliruka & Karvinen-Niinikoski (2013) visar på liknande resultat angående behovet av en bra 

relation mellan chef och anställda. Deras studie utgår från att svara på hur produktiviteten kan 

ökas inom sociala yrken. En av faktorerna som påverkar produktivitet är välmående bland 

anställda. För anställda är det viktigt att det finns bra relationer och möjlighet till dialog och 

reflektion på arbetsplatsen. Den dialogiska ledaren och den uppmuntrande ledaren är exempel 

på två ledarskapsstilar som har ett relationsfokus inom sig (Ylikura & Karvinen-Niinikoski 

2013). 
 

Gurt et al. (2011) undersöker i sin studie relationen mellan ledarskap och hälsan hos de 

anställda. Ett bra ledarskap kan, enligt författarna, leda till en rad positiva faktorer så som ett 

bättre arbetsklimat och högre arbetstillfredsställelse. Ett bra ledarskap i sig består sedan inte 

av endast en dimension utan det är en sammanvävning av olika faktorer som kompletterar 

varandra. Exempelvis nämner författarna det hälsoinriktade ledarskapet samt det generella 

sunda ledarskapet som båda, i olika grad, uppvisar positiva effekter (Gurt et al. 2011). 
 

Ledarskapsvärderingar och hälsa 

Ledarskapsvärderingar har även det en inverkan på hälsan bland anställda. Dessa värderingar 

formar hur en ledare sedan agerar gentemot sina anställda. Hur en ledare ser på sina anställda 

kan i slutändan påverka dem antingen positivt eller negativt. Som exempel kan nämnas en 

ledare som litar på sina anställda och låter dem vara självstyrande. Dessa värderingar har 

visats frambringa positivt resultat i hälsa och välmående. Motsatsen är en ledare som inte litar 

på sina anställda och övervakar och styr dem hårt (Larsson 2010). 
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Jaskyte (2004) för en liknande diskussion om vikten av att en chef involverar de anställda i 

arbetet och låter dem ha medbestämmande i sin arbetssituation. En chef som vill minska 

stressen och osäkerheten bland sina anställda bör involvera dem i utvecklingen som sker på 

arbetsplatsen. Genom en ständig kommunikation som är ärlig och rak kan chefen låta sina 

anställda vara fullt delaktiga i förändringar som sker. Det menar Jaskyte (2004) ökar 

välbefinnanden och känslan av att jobbet känns mer meningsfullt. Det här kännetecknar en 

ledare som är både person och uppgiftscentrerad i sitt ledarskap.  

 

4. Metod 
 

I följande metodavsnitt kommer formgivningen av vår studie att delges och motiveras. 

Avsnittet innehåller val av vetenskapsteoretisk ansats samt studiens metodval, urval och 

avgränsningar. Vidare kommer även genomförandet av intervjuerna att presenteras samt 

bearbetningen av det insamlade materialet. I metod delens avslutande del kommer en 

diskussion om studiens etiska förhållningssätt att föras.    
 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  
  

Studien kommer att präglas av ett induktivt tillvägagångsätt vars mål inte är att förklara, till 

exempel, hur bra eller dåligt något är. Det induktiva tillvägagångssättets mål är istället att få 

förståelse för eller att tolka en viss situation eller erfarenhet (Levin 2008). Efter att studiens 

empiri, enhetschefernas erfarenheter, samlats in och bearbetats kommer den att ställas mot 

utvalda teorier för en vidare analys. På förhand innan intervjuerna har genomförts finns det 

inga förbestämda hypoteser om hur studiens resultatet ska bli (Thomassen 2007). 
 

Med bakgrund i det induktiva tillvägagångssättet i studien så är den hermeneutiska ingången 

den vetenskapsteoretiska ansats som kommer att användas. Hermeneutiken är ett äldre 

tolkningssätt som har sina rötter i antiken och har utvecklats från teologiska textstudier till att 

idag beskrivas som en allmän teori för tolkning och förståelse. Hermeneutiken strävar efter att 

tolka och förstå bakomliggande konstruktioner och mönster i det som undersöks (Thomassen 

2007). Thomassen (2007) beskriver även den hermeneutiska cirkeln som är den del av den 

klassiska läran om hermeneutik. När ett insamlat material ska förstås sker, enligt den 

hermeneutiska cirkeln, en process där forskaren får en förståelse för helheten av materialets 

innebörd. Förståelse för hela empirin kan ändras genom att omtolka delar av den för att få nya 
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perspektiv och skapa en djupare förståelse för helheten. Genom att tolka empirins olika delar 

kan bilden som först skapats ändras. I studien kommer den hermeneutiska cirkeln användas 

med fördel då den möjliggör för en djupare analys. Tillsammans utgör alla intervjuer, i 

studien, en helhet och där tillkommer en specifik förståelse men genom att tolka varje intervju 

var för sig kan förståelsen ändras och bli mer fördjupad. Genom att bryta ner varje intervju 

var för sig träder små detaljer fram som kan ändra förståelsen för empirin i sin helhet.  
 

Syftet med studien är att förstå enhetschefers erfarenheter om den inverkan ett ledarskap har 

på hälsan bland anställda. Genom att använda sig av den hermeneutiska ansatsen kombinerat 

med kvalitativa intervjuer anser vi att våra analysmöjligheter förbättras och att syftet med 

studien kan besvaras. Den hermeneutiska ingången i studien skapar en djupare förståelse för 

det empiriska materialet som insamlats och det möjliggör också bättre tolkningsmöjligheter.
  

 

4.2 Metodologisk ansats 
 

Forskning som berör samhället riktar in sig på att förklara olika sorters fenomen som har en 

påverkan på människorna som befinner sig i den. Vilken metod som forskaren väljer beror 

sedan på vilket sätt de här fenomenen ska förklaras utifrån. Beroende av vad som ska 

förklaras så är kvalitativa och kvantitativa metoder två användbara tillvägagångssätt (Ahrne & 

Svensson 2011).  
 

I den här studien kommer den kvalitativa metoden att användas för att besvara 

forskningsfrågorna. De kvalitativa metoderna kännetecknas av att vara induktiva och består 

ofta av olika sätt att tolka material. En av tyngdpunkterna inom kvalitativ forskning är att 

forskaren fokuserar på ord och dess betydelse till skillnad från kvantitativa metoder som 

huvudsakligen fokuserar på siffror och mätningar (Bryman 2011). Den data som en kvalitativ 

studie samlar in analyseras inte med fokus på hur stort antal något är eller hur ofta något sker. 

Fokus ligger istället mer på vilken betydelse och innebörd som datan förklarar. Ett tydligt 

exempel är kvalitativa intervjuer där datan blir det som intervjupersonerna säger. Fokuset blir 

då att tolka vilken innebörd vissa ord och termer har för intervjupersonerna (Ahrne & 

Svensson 2011).  Kvalitativa metoder kännetecknas också av den närhet som forskaren har 

med deltagarna i studien. Det är deltagarnas perspektiv och tankesätt som studien bygger på 

och forskaren vill sätta sig in i deras värld (Bryman 2011).  
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Den studie som ska genomföras lämpar sig för kvalitativ metod då studien ämnar att fokusera 

på deltagarnas egna tankar och erfarenheter om sitt ledarskap. Studien kommer att 

genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer där en tolkning av intervjupersonernas tankar 

och erfarenheter kommer att ske. Genom att utföra studien kvalitativt vill vi få en djupare 

förståelse av och större insikt i professionella erfarenheter hos de personer vi intervjuar. De 

kvalitativa metodernas styrkor är att de har ett stort fokus på att komma närmre de personer 

som studeras. Och istället för att konstatera exempelvis hur många gånger en viss term yttras 

eller hur ofta något sker så svarar studien istället på betydelsen av de här termerna för 

individerna.  
 

4.3 Förförståelse 
 

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) bildade vi oss en förförståelse för hur 

ledarskap kan utföras inom socialt arbete. Vi praktiserade med enhetschefer inom andra 

verksamhetsområden. Det arbete som utfördes av våra handledare var inom andra områden 

som är liknande men de är inte direkt överförbara till det som sker inom äldreomsorgen. Det 

är dock viktigt att vara medveten om att vår förförståelse riskerar att påverka våra 

uppfattningar av det som informanterna delger. Genom att distansera oss från vår förförståelse 

och inte låta den påverka minskar risken för att studiens utförande och slutsatser påverkas.  

  

Förkunskaper inom området kan vara positivt i intervjuerna då det skapar gemensamma 

referenspunkter med den som intervjuas. Starrin & Renck (1996) beskriver att en kvalitativ 

intervju kan bidra till att få upp ögonen för egenskaper och fenomen som inte beskrivits 

innan. Därför bidrar en förkunskap till att komma djupare i intervjun och belysa nya 

intressanta fenomen istället för att belysa det som redan är väl utforskat. Både vår 

förförståelse och förkunskap kan användas i arbetet med vårt empiriska material. Det 

empiriska materialet kan både bekräftas samt ge oss fördjupad kunskap om studiens ämne. 
 

4.4 Urval och avgränsningar 
 

Studiens forskningsfrågor riktar sig mot enhetschefer som är verksamma inom 

äldreomsorgen. Genom ett urval av enhetschefer, som är verksamma inom äldreomsorgen, 

ska urvalet få fram intervjupersoner som har en likvärdig referensbas och jämförbara 

erfarenheter inom området.  
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Genom att göra ett urval i sin studie skapas möjligheten att nå den målgrupp som ska 

studeras. Vi valde att genomföra ett tvåstegsurval och som namnet tyder så sker det i två steg 

där det första steget ofta går ut på att välja en organisation som studien är intresserad av. Efter 

att organisationen valts ut riktar sig det andra steget i urvalsprocessen mot att välja ut 

individer inom organisationen som ska intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Vår 

studie inriktar sig mot äldreomsorgen i en mellanstor kommun, därför blev det första steget i 

urvalsprocessen att välja vilken kommuns organisation som vi vill inrikta oss mot. Efter att ha 

valt ut äldreomsorgen i den valda kommunen så påbörjades kontakt med enhetschefer inom 

verksamheten med förfrågan att delta i studien. För att få tillgång till enhetschefers 

kontaktuppgifter användes kommunens egen telefondatabas och enhetscheferna blev 

uppringda helt slumpvis. En fördel med slumpvisa urval är, enligt Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011) , att risken för manipulation blir mindre. Om listan på deltagare blir tilldelad av 

ledningen, inom organisation, finns risken att de som valts ut är dem som ger den mest 

fördelaktiga bilden av verksamheten. Därför valde vi att själva kontakta enhetscheferna direkt 

och inte gå genom ett högre led. 
 

Inom kvantitativ forskning talas det mycket om att uppnå representativitet, trovärdighet och 

generaliserbarhet, vilket uppnås av urval som är statistiskt korrekta. Då kvalitativa metoder 

fokuserar på att studera fenomen, som inte kan mätas genom bland annat enkäter, uppnås inte 

samma sorts representativitet. Inom den kvalitativa forskningen talas det istället om termen 

mättnad. Mättnad uppnås när svaren som ges, i intervjuerna, återkommer och intervjuerna inte 

längre tillför något nytt material (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Målet var att 

genomföra nio stycken intervjuer men på grund av allvarlig sjukdom och privata problem, 

bland informanterna, blev två inställda. Vi anser ändå att de sju intervjuer som genomförts 

bidrar med ett omfattande empiriskt material vilket har skapat en mättnad där det är många 

återkommande svar.    
 

4.5 Kvalitativa intervjuer 
 

Vår valda datainsamlingsmetod för studien är kvalitativa intervjuer. Intervjuer kan ske på 

olika sätt och återfinns i både kvalitativ och kvantitativ forskning. Det skiljer sig dock i vad 

intervjuerna vill uppnå och generera för empiri. Kvalitativa intervjuer har bland annat som 

mål att få fram deltagarnas egna åsikter och upplevelser, forskaren låter intervjupersonen i 

stor utsträckning styra i vilken riktning samtalet går. Inom den kvantitativa intervjun så är ofta 
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upplägget mycket strukturerat och det är forskarens egna mål som styr studien. 

Intervjupersonerna tillåts inte att leda vidare samtalet in på andra områden (Bryman 2011). 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att få 

förståelse för den intervjuades personliga upplevelse samt perspektiv om olika ämnen. Den 

hermeneutiska ingången kombinerat med intervjuer bidrar till att lättare förstå och tolka det 

empiriska materialet. Enligt Danielson (2012), bidrar även kvalitativa intervjuer till att tolka 

erfarenheter och upplevelser som informanter har om olika situationer. 
 

Syftet med studien är att förstå enhetschefers erfarenheter om den inverkan ett ledarskap har 

på hälsan bland anställda. Det finns en rad olika intervjuformer inom den kvalitativa 

forskningen och den intervjuform som lämpar sig bäst för den här studien är den 

semistrukturerade intervjun.  Den semistrukturerade intervjuformen kännetecknas av att det 

formuleras öppna frågor samt temaområden som skrivs ner i en intervjuguide. Intervjuguiden 

används sedan som utgångspunkt i genomförandet av intervjuerna. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att de öppna frågorna inte behöver ställas i ordning utan de 

kan anpassas utifrån hur intervjusituationen utvecklas (Danielson 2012).  
 

4.5.1 Intervjuguide 
 

I vår studie använder vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1) som är uppbyggd utifrån den 

semistrukturerade intervjumodellen med öppna frågor. Studiens två frågeställningar kommer 

att användas för att besvara syftet med studien. Intervjuguidens innehåll skapas utifrån 

studiens frågeställningar för att säkerställa att studien undersöker det som den är ämnad att 

undersöka. 
 

Vi har delat upp intervjuguiden i fyra kategorier av frågor, inledande frågor, avslutande frågor 

och två tema områden med frågor. De inledande frågorna ställs med syftet att få igång 

samtalet och att få en bild av utbildnings och yrkesbakgrund hos informanterna. Det första av 

de två temaområdena är frågor om ledarskap och beteenden. Det andra temaområdet 

innehåller frågor som är mer inriktade mot att fånga upp enhetschefernas erfarenheter om en 

ledares inverkan på personalens hälsa. De avslutande frågorna är till för att fånga upp saker 

som kunde ha missats under intervjun eller om det är något som behövs förtydligas om 

studien.  
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4.5.2 Genomförande av intervjuerna  
 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av inspelning på en diktafon, med ett undantag då en 

informant inte ville bli inspelad. Intervjun som genomfördes utan inspelning skrevs ner under 

pågående intervju. Intervjuerna genomfördes semistrukturerat med grundfrågor som var lika i 

alla intervjuerna men med anpassade följdfrågor för att passa in i samtalet.  
 

Ansvarsfördelningen under intervjuerna var jämnt fördelat, den ena av oss förde anteckningar 

och den andre var samtalsledare. Ansvarsfördelningen skiftade sedan mellan intervjuerna för 

att uppnå en jämn arbetsfördelning. Den som förde anteckningar var sedan den som 

transkriberade, fördelen med denna strategi var att han som förde anteckningar kunde 

fokusera på detaljer i intervjun som förenklade transkriberingsprocessen. Personen som förde 

anteckningar var dock inte utanför samtalet utan kunde med fördel även ställa följdfrågor som 

passade in i samtalet. Intervjuerna inleddes med en snabb presentation av oss själva och vår 

studie där informanten kunde ställa frågor om studien innan vi började ställa i 

intervjufrågorna. Vi höll oss neutrala och sakliga under intervjuerna för att låta informanten 

svara på sitt eget sätt. 
 

Tid och plats för intervjuerna bestämdes via telefon, individuellt med alla studiens deltagare. 

Alla utom en av intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats. Intervjun som inte 

genomfördes på informantens arbetsplats genomfördes istället på en kursgård i ett avskilt 

rum. Tiderna för intervjuerna varierade efter vilka tider som passade de personer som skulle 

intervjuas, då flertalet av personerna som intervjuades hade andra saker att planera runt. 

Intervjutiden varierade från 40 minuter till 90 minuter. Längden på intervjuerna varierade 

beroende på hur mycket tid som informanten kunde avsätta och när frågorna som vi hade var 

besvarade. 
 

4.5.3 Bearbetning 
 

Materialet från intervjuerna transkriberades genom vad Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011 

s.54) kallar för en “vanlig” renskrivning där allt som informanten säger skrivs ner. Beroende 

på hur välspråkliga informanterna är kan texten behöva justeras i en liten grad så att det blir 

mer läsbart (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Det som informanterna sagt har dock, i så 

stor grad som möjligt, behållits i originaltext så att inga misstolkningar sker. Det lilla som 
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ändrats påverkar inte meningen i det sagda utan möjliggör endast en lättare läsning för 

läsaren. 
 

När samtliga intervjuer var transkriberade startade processen att bearbeta det insamlade 

empiriska materialet. Rennstam & Wästerfors (2011) beskriver tre steg i 

bearbetningsprocessen som innebär att forskaren eller studenten sorterar, reducerar och 

argumenterar sitt empiriska material. I den här studien följdes de tre stegen för att skapa en 

bra struktur och översikt över ett stort och omfattande material. När det empiriska materialet 

insamlats skapades en överblick genom att läsa igenom intervjuerna flertalet gånger. 

Processen med att läsa materialet flertalet gånger relateras till tanken om den hermeneutiska 

cirkeln, beskriven i metod delen. Utifrån studiens frågeställningar och syfte gjordes sedan en 

sortering av materialet som ordnades kategoriskt i olika teman. Materialet blev då mer 

strukturerat, lättillgängligt och mer relevant.     
 

Efter sorteringen började vi att välja ut de delar som skulle vara med i studien, reduceringen 

gjordes dels med hjälp av studiens syfte och frågeställningar men också de teorier och 

begrepp som valts ut efter sorteringen av materialet. Målet var att studiens material skulle 

representera alla informanter för en så representativ bild som möjligt, därför gjordes 

reduceringen med det i åtanke. Det sista steget i bearbetningen av det empiriska materialet 

gjordes utifrån Rennstam & Wästerfors (2011) beskrivning om att argumentera för sitt 

material. För att uppnå det sista steget i bearbetningen ställde vi den insamlade empirin mot 

de utvalda teorierna och begreppet. En argumentation av det slaget kan förhoppningsvis bidra 

till en ökad kunskap inom området som studeras.          
 

4.6 Validitet & Reliabilitet 
 

I kvalitativ forskning som rör samhället talas det om hur trovärdig eller sanningsenlig en 

metod är. För att besvara frågan om metodens trovärdighet används begreppet validitet. 

Validitet används för att bedöma om den valda metoden anses undersöka vad den säger att 

den ska undersöka (Kvale & Brinkmann 2009). 
 

Genom att bedöma en kvalitativ studie utifrån tillförlitlighet och äkthet kan forskaren stärka 

studiens validitet. En studies tillförlitlighet (reliabilitet) kan granskas utifrån trovärdighet och 

överförbarhet. Om forskarens beskrivning är trovärdig samt om den anses trovärdig av de som 

läser texten bidrar det till ökad tillförlitlighet. För att öka trovärdigheten i forskningen är det 
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även viktigt att metoden som används utförs enligt gällande regler och riktlinjer som finns. 

Det kan exempelvis vara att forskaren är medveten om sitt etiska förhållningssätt. En studies 

överförbarhet betyder att forskaren ger läsarna av studien möjligheten att bedöma om 

resultaten är möjliga att överföra till andra kontexter. Överförbarhet kan uppnås genom att de 

beskrivningar som finns i studien är detaljerade och fullständiga (Bryman 2011).  

Om studien i fråga speglar svaren och åsikterna, inom de grupper som undersökts, på ett bra 

sätt så uppnår studien en hög grad av äkthet (Ely 1993).   
 

I vår studie kommer validiteten uppnås genom att besvara syftet och frågeställningarna. Då 

studien genomförs med intervjuer är intervjuguiden en viktig del i skapandet av validitet. 

Intervjuguiden skapades utifrån syftet och frågeställningarna, för att på så sätt endast besvara 

frågor relevanta för studien. Genom detta tillvägagångssätt kommer vi att undersöka det som 

studien avser att undersöka. Forskningsprocessen kommer att bli trovärdig genom sin 

noggrannhet i beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Äktheten i materialet skapas genom 

intervjuerna då inget ändras ifrån originalutsagorna. Det är dock viktigt att vara medveten om 

att en tolkning ändå sker av intervjuerna men vi anser att de ändå är trovärdiga.  
 

Till sist uppnår vi validitet genom vårt etiska förhållningssätt där allt material behandlas efter 

uppsatta riktlinjer. Det är en del av en ökad tillförlitlighet eftersom forskaren bör följa de 

regler som ställs på forskningens metoder.     
 

4.7 Etiska Överväganden 
 

Under arbetes gång ställs vi inför flertalet olika etiska överväganden. I detta stycke redovisar 

vi våra tankar och överväganden för att arbetet skall vara etiskt hållbart. En studentuppsats 

inom en grundutbildning innefattas inte av de krav som etikprövningslagen ställer. Trots det 

uppstår frågor om etik inom studentuppsatser likt inom all annan forskning (Svensson & 

Ahrne 2011). 
 

Forskningsetiska frågor behandlar individers medverkan i forskning och hur de ska behandlas. 

Forskningen ska anpassas så att ingen av de deltagande kan skadas på grund av sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2011). Vi kommer i vår studie att förhålla oss till de etiska krav 

som behandlar informations – och samtycke, konfidentialitet och nyttjandekraven 

(Vetenskapsrådet 2011; Bryman 2011). De etiska kraven har tagits i beaktning i det 

informationsbrev (se bilaga 2) som skickats ut till informanterna i studien.   
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Informationskravet och samtyckeskravet: 

Informationskravet inom forskning handlar om att individerna som deltar i studien skall 

informeras om studiens syfte. Deltagarna skall även informeras om att det är frivilligt att vara 

en del av studien. Detta innebär att det är fritt att avsluta sin medverkan när som helst. Den 

tredjedelen av kraven är att den som deltar ska få insikt i studiens upplägg (Bryman 2011) 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i studien måste lämna sitt samtycke vid 

deltagande. Det här kravet kommer uppnås, i studien, genom att dels förklara studien vid 

första kontakt men även genom ett informationsbrev. Brevet kommer att innehålla tydlig 

information om studiens syfte och annan relevant information. Informationen kommer tydligt 

beskriva att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. För att säkerställa 

samtyckeskravet används både ett muntligt samt skriftligt samtycke(se bilaga 3) i studien.  

 

Konfidentialitetskravet: 

Vid insamling av uppgifter till studien ska uppgifterna hanteras på ett säkert sätt och hållas 

konfidentiella. Rörande personuppgifter så ska de inte vara tillgängliga för obehöriga 

(Bryman 2011). I informationsbrevet kommer även stor vikt läggas i att beskriva studiens 

konfidentialitet. Intervjupersonerna kommer att avidentifieras och uppgifter som de lämnar 

kommer att behandlas på ett säkert sätt. En lösenordskyddad hårddisk införskaffades till 

studien som användes för att lagra känsligt material, i enlighet med kravbilden som 

konfidentialitetskravet ställer.  

 

Nyttjandekravet: 

Uppgifterna som används och samlas in till undersökningen får enbart användas till 

forskningen. Materialet får inte nyttjas för andra ändamål som till exempel kommersiella 

syften. (Bryman 2011; Svensson & Arhne 2011). Det känsliga materialet som införskaffas 

kommer ej att användas i något annat syfte än i forskning. Därför kommer materialet att 

förstöras så att inga känsliga uppgifter kan spridas, deltagarna har delgivits informationen. 

 

”Forskningen är angelägen för samhället och medborgarna genom de förbättringar av t.ex. 

hälsa, miljö och livskvalitet, som den kan leda till” (Vetenskapsrådet 2011 s.18). De fyra 

forskningsetiska krav som nämnts ovan kommer att följas genom hela studiens förlopp. De 

etiska förhållningssätten kommer skydda individerna i studien mot att ta skada. Vid 

publicering måste eventuella konsekvenser av studien vägas mot nyttan av den. De etiska 
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kraven är till för att skydda individerna, trots det krävs alltid en etisk reflektion (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

 

5. Teori & Begrepp 
 

I följande avsnitt följer en genomgång och motivering av studiens valda teorier och begrepp. 

De teorier som används i studien är transformativt, transaktionellt och laissez-faire ledarskap 

samt begreppet hälsofrämjande ledarskap. Teorierna och begreppet har gemensamma och 

liknande beskrivningar vilket gör att de lämpar sig för användning tillsammans i analysen av 

det insamlade materialet. Även de olikheter som finns mellan teorierna och begreppet kan 

med fördel användas då det kan skapa förbättrade analytiska möjligheter och bredare 

perspektiv.    

 

5.1 Transformativt och transaktionellt ledarskap 
 

Transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet karaktäriseras av att ledaren vill förändra människor. Den 

transformativa processen innehåller en ledare som engagerar sig i sina anställdas känslor och 

värderingar så att deras arbetstillfredsställelse ökar. Ledarskapet i sig utgår från fyra 

grundprinciper som beskriver hur en ledare ska agera och uppfattas (Northouse 2007; Bass & 

Bass 2008). 

 

Grundprinciper: 

- Ledaren agerar som en förebild 

- Ledaren som kommunicerar höga förväntningar och motiverar sina anställda 

- Ledaren uppmuntrar anställda till kreativitet och innovation. 

- Ledaren har en omtanke för individen 
 

Enligt grundprinciperna är den exemplariska transformativa ledaren en förebild för sina 

anställda som de anställda kan lita på. Ledaren är karismatisk i sitt sätta att leda. Högt satta 

förväntningar motiveras på ett bra sätt av ledaren för att de anställda ska dela organisationens 

gemensamma målbild och strävar för att uppnå en stark gruppkänsla. Ledaren vill att sina 

anställda ska vara kreativa och att de ska utmana sig själva. Ledaren uppmuntrar till egen 

problemlösning bland de anställda och skapar intellektuell stimulans på arbetsplatsen. 
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Skapandet av ett stödjande klimat för individen, där individen kan växa är viktigt för en chef 

som agerar utifrån ett transformativt ledarskap. (Northouse 2007; Bass & Bass 2008) 

 

Transaktionellt ledarskap 

Det transaktionella ledarskapet karaktäriseras av tanken på att arbetstagaren och chefen har en 

social transaktion mellan sig. Arbetstagaren utför ett arbete åt chefen som ger arbetstagaren 

något i utbyte för sina tjänster. Lönearbete är ett exempel på en klassisk socialtransaktion 

(Jacobsen & Thorsvik 2014). Teorin beskriver två grundprinciper som innehåller olika sätt i 

hur en ledare agerar (Northouse 2007; Bass & Bass 2008). 
 

Grundprinciper: 

- Ansträngning från anställda belönas av ledaren  

- Ledaren använder sig av korrigerande kritik och negativ återkoppling 
 

En transaktionell ledare vill att de anställda ska vara mål och prestationsinriktade och det 

uppnår ledaren genom att premiera sina anställdas ansträngningar via både finansiella och 

andra förmåner.  Den kritik och återkoppling som den transaktionella ledaren ger sker i både 

en aktiv och passiv process. I den aktiva processen övervakar ledaren de anställda och letar 

efter misstag och regelbrott för att sedan rätta till dem. Den passiva processen kännetecknas 

av en ledare som tar hand om problem som uppstår efter de har skett. Det sker ingen 

övervakning av de anställda och ledaren letar inte aktivt efter regelbrott. Både den aktiva och 

den passiva processen kännetecknas dock av ett ledarskap som letar efter, enligt ledaren, 

sämre insatser från anställda som ett sätt att ingripa i arbetet (Northouse 2007; Bass & Bass 

2008). 
 

Laissez-Faire (Låt-gå) ledarskap 

De föregående ledarskapsstilarna kan utifrån teorin ses på en linje ifrån vänster till höger där 

det transaktionella ledarskapet på högerkanten kan övergå till ett obefintligt ledarskap. Det 

obefintliga ledarskapet kallas för Laissez-Faire (låt gå) ledarskap och beskriver en ledare som 

inte tar något ansvar, ger ingen återkoppling och som inte bryr sig om sin personal (Northouse 

2007).  
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5.2 Hälsofrämjande ledarskap 
 

Nyberg, Bernin och Theorell (2005) beskriver det hälsofrämjande ledarskapets olika faktorer. 

En god ledare uppvisar en rad olika egenskaper som påverkar hälsan och 

arbetstillfredsställelsen hos sina anställda. Ett hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av att 

visa omtanke för sina anställda och tillåter dem att ha inflytande på arbetsplatsen. I situationer 

som upplevs stressiga skapar ledaren tydliga strukturer, självständighet, egenmakt och 

kontroll över sin arbetssituation för de anställda. Ledarstilen kännetecknas av att ledare 

upplevs som karismatisk och jobbar för att stimulera de anställda intellektuellt samt motivera. 

Det är viktigt att de anställda upplever sitt arbete som meningsfullt. 
 

Vidare beskriver Nyberg et al. (2005) att en ledare som inte agerar hälsofrämjande inte visar 

omtanke för sin personal. Arbetsplatsen strukturer som finns skapas utan att de anställdas 

medbestämmande och de har inget inflytande eller kontroll över sin arbetssituation. Ledaren 

som inte är hälsofrämjande jämförs med den transaktionella ledaren samt laissez-faire ledaren 

i sitt bemötande (Nyberg et. al 2005). 
 

Eriksson (2011) resonerar utifrån Hansson att det hälsofrämjande ledarskapet består av tre 

stycken olika faktorer vilka är personligt, pedagogiskt och strategiskt hälsofrämjande 

ledarskap. Det personliga ledarskapet fokuserar på uppskattning och stödjande av sina 

anställda. Ledaren fokuserar på en bra kommunikation, återkoppling och tydlig 

måluppfyllelse. Den pedagogiska ledaren arbetar både för en bättre hälsa hos sina anställda 

samtidigt som organisationens mål skall bli uppfyllda. En ledare som arbetar strategiskt 

hälsofrämjande vill utveckla och införa hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen (Hanson 

2004 se Eriksson 2011 s.16). För den hälsofrämjande ledaren är det viktigt att de anställda får 

möjligheten och motivationen till att deltaga i de hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds. De 

anställda har även en viktig del i utvecklingen och skapandet av hälsosamma arbetsplatser då 

deras delaktighet är en grundsten i skapandet av en bra arbetsplatskultur. Hälsofrämjande 

insatser på arbetsplatsen ses därför som en delaktighetsprocess där utveckling sker i 

samarbetet mellan anställda och cheferna (Eriksson 2011).   

 

Teorierna om transformativa och transaktionella ledare kan jämföras med begreppet 

hälsofrämjande ledarskap på olika punkter med både likheter och skillnader. I verkligheten 
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ses dock inte en person som det ena eller det andra utan ledarskapet kan innehålla delar av 

olika stilar (Northouse 2007).   

 

6. Resultat och Analys 
 
6.1 Introduktion  
 

Resultatet baseras på de sju intervjuer som vi genomförde med enhetschefer inom 

äldrevården. 

Den insamlade empirin kommer i studiens resultat att analyseras med hjälp av teorierna om 

transformellt och transaktionellt ledarskap. Begreppet hälsofrämjande ledarskap kommer även 

användas som verktyg i analysen tillsammans med teorierna. Den inledande delen av 

resultatet kommer beskriva de personer som valt att vara informanter till studien. Resultatet 

som studien generat har kategoriserats utifrån innehåll och givits olika teman. Utifrån 

kategoriseringarna har tre huvudteman återfunnits. Kommunikation, motivation och 

relationer. Inom de tre huvudteman återfinns underkategorier som är kopplat till huvudtemat.  
 

Informanter: 

Sammanlagt deltog sju stycken enhetschefer inom äldreomsorgen i studien i åldrar mellan 30-

65. De hade alla en gemensam utbildningsbakgrund inom socialt arbete i form av 

socionomexamen. Sex av informanterna hade genomfört sina utbildningar i Sverige medans 

en av dem gjort det utomlands. Informanten som hade sin utbildning från utlandet har studerat 

svensk juridik för att kunna arbeta i Sverige. Samtliga enhetschefer i studien har mellan 30-40 

anställda som de leder i arbetet. Arbetsgrupperna som de leder varierar något i 

sammansättningarna av yrkesroller, men det är främst undersköterskor och vårdbiträden som 

är anställda hos enhetscheferna. I redogörelsen för studiens resultat kommer informanterna att 

betecknas med varsin kodning. Dels för att avidentifiera informanterna men även för att skapa 

en tydlighet i vem som säger vad. Beteckningen “E” står för enhetschef, sedan får 

informanterna en utvald siffra mellan ett till sju helt slumpmässigt.  
 

6.2 Kommunikation 
 

Resultatet visar på att kommunikation anses vara en viktig del i ett bra ledarskap. 

Enhetscheferna menar att genom att vara tydlig, lyhörd och att ge återkoppling så trivs 
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anställda bättre på sina arbetsplatser. En bra kommunikation med sina anställda minskar 

risken för konflikter och missuppfattningar.    
 

Tydlig kommunikation skapar trygghet 

Flera av informanterna tryckte på vikten av att vara tydlig i sin kommunikation gentemot sina 

anställda så att inga missförstånd sker. Tydlighet och att vara lyhörd var två återkommande 

begrepp i intervjuerna. Cheferna i studien påpekade vikten av att en god ledare bör lyssna på 

sina medarbetare och deras önskemål. De menade att en bra kommunikation minskar risken 

för missuppfattningar, vilket minskar risken för konflikter. En tydlig kommunikation, ifrån 

ledaren, ses som en central del i skapandet av en god hälsa hos personalen. Två av 

enhetschefernas erfarenheter om en bra ledare:       
 

Tydlighet, tror jag. Man måste vara tydlig (E1) 

 

En av de andra informanterna uttalar sig även om tydligheten:  

 

Man ska lyssna in och vara tydlig (E2) 

 

Enligt Eriksson (2011) fokuserar en hälsofrämjande ledare bland annat på att skapa en bra 

kommunikation mellan sig och sina anställda. En god kommunikation mellan chefen och sina 

anställda bidrar även till en ökad känsla av delaktighet hos de anställda. En ökad känsla av 

delaktighet hos de anställda främjar hälsa genom att öka deras kunskap, engagemang samt att 

det gör det lättar för chefen att fatta korrekta beslut om det finns en god kommunikation med 

arbetsgruppen. Kommunikation som sker i endast en riktning kan skapa underordning hos den 

som får kommunikationen till sig, vilket i sin tur kan leda till att den anställde släpper sitt eget 

ansvar och förlitar sig helt på direktiv från ledningen. Hälsofrämjande ledare strävar efter att 

kommunikationen ska vara ett utbyte så att de anställda på så sätt växer med sina uppgifter 

och det minskar ansvarsflykten (Hanson 2004; Eriksson 2011). Det stämmer även in med den 

transformativa ledaren som vill uppmuntra anställda till att vara kreativa och ta egna beslut, 

alltså inte förlita sig helt på direktiv ifrån ledningen (Northouse 2007; Bass & Bass 2008).  
 

Menckel & Österblom (2000) för ett liknande resonemang om vikten av sättet som en ledare 

kommunicerar på. Författarna menar att kommunikationen skall vara betydelsefull och 

givande vilket i sin tur kan bidra till en förbättrad hälsa hos de anställda. I en internationell 
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jämförelse menar Yliruka & Karvinen-Niinikoski (2013) att de mest lovande strategierna för 

att möjligöra att de anställda klarar av det tunga arbetet är att skapa möjligheter för dialog och 

kritisk reflektion hos de anställda. Dialogen och den kritiska reflektionen skapar möjlighet för 

utvärdering och utveckling och de anställda får tid att tänka efter och andas ut.  

  

Kommunikation genom återkoppling 

Att ge återkoppling och feedback till sina medarbetare var något som påtalades av flertalet av 

de intervjuade cheferna. Enhetscheferna påtalade genomgående att återkoppling till 

medarbetarna var något som uppfattades som viktigt och givande. Det uppfattades som 

givande för personalen men också för chefens egen skull. Genom återkopplingen kunde 

chefen känna att rätt beslut tagits eller omvärdera sitt beslut om det skulle uppstå allt för stora 

protester i någon fråga. Återkoppling skapar, enligt enhetscheferna, en bekräftelse på att de 

anställdas synpunkter och åsikter tas på allvar och de känner sig respekterade. En bra 

återkoppling är, enligt enhetscheferna, en viktig del i utvecklingen av välmående hos 

anställda.       
 

Mycket beror på vad chefen tillåter, man måste ha kuraget att säga till om något 

är fel som chef. Det gäller även personal, man måste våga vara rak och säga 

ifrån om något är ok eller inte. (E4) 

 

Enhetschef om kommunikationen med sina medarbetare: 
 

Jag tycker det är väldigt viktigt att försöka lyssna på vad medarbetarna säger. 

De ska få förklara vad de tycker är rätt och riktigt och varför de kommer med 

den ståndpunkten (E6) 

 

En del av en tydlig kommunikation behandlar att ge återkoppling till sina anställda. 

Återkoppling oavsett positiv eller negativ kan ha stor betydelse för personalens 

välbefinnande. En chef som återkopplar till sina anställda upplevs av de anställda som mer 

ärlig oberoende av om återkopplingen är positiv eller negativ. Positiv återkoppling i form av 

beröm är en stödjande effekt som har visats främja hälsan bland anställda (Lindberg 2006; 

Henrikson & Wennberg 2011). Återkoppling i form av kritik är en del i det transaktionella 

ledarskapet där ledaren antingen är aktiv eller passiv i sitt övervakande efter misstag 

(Northouse 2007). I resultatet framkom inte om ledarna letar aktivt efter fel, men däremot 
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passivt. När ett misstag har gjorts var det viktigt att påtala det för personen. Däremot påtalade 

några av enhetscheferna att det i sådana lägen var viktigt med en dialog och diskussion. 

Dialogen och diskussionerna var en viktig del i att hjälpa den anställde att utvecklas och inte 

göra samma misstag igen. 

   

Enhetschefernas erfarenheter går även att koppla till tre av grundprinciperna inom det 

transformella ledarskapet. Med hjälp av en tydlig och återkopplande kommunikation kan 

ledaren uppmuntra de anställda till kreativitet och större innovation. Chefen kan även 

kommunicera högre förväntningar på de anställda genom en dialog och motiverar sina 

anställda på ett bättre sätt. Ledaren visar även omtanke för den enskilde individen genom att 

skapa stödjande klimat för individen (Northouse 2007; Bass & Bass 2008). 

 

Kommunikation vid konflikter 

Cheferna påpekar att något som påverkar de anställda mycket är olika former av konflikter. 

Konflikter är något som uppstår i någon form i alla arbetsgrupper till och från. I 

konfliktsituationer ställs enhetschefens ledarskap och kommunikations förmåga på sin spets. 

Konflikterna kan variera i sin natur med allt från små irritationsmoment på kafferasterna till 

rent av rättsliga processer i andra änden av skalan. Chefens hanterande av dessa olika 

konflikter oavsett hur stora eller små de är påverkar både gruppens interna relationer men 

även chefens relationer till gruppen kan påverkas av hur chefen lyckas hantera konfliktfyllda 

situationer. Metoder och tekniker för att hantera konflikter varierar stort mellan de olika 

cheferna, vissa vill att personalen löser sina egna konflikter och andra vill medla i 

konflikterna som uppstår. Metoder som att kalla in berörda parter till samtal för att reda ut vad 

som har sagts framstår som det vanligaste åtgärderna i vårt empiriska material. 
 

En av de intervjuade Enhetscheferna berättar om hur konflikthantering kan gå till: 
 

Då ber jag att få var en tredje part, jag försöker vara noggrann eftersom jag 

gått på ett par nitar tidigare i mitt arbetsliv så jag försöker att inte bli 

budbärare mellan dem här utan jag frågar dem om de har pratat med varandra, 

vad de har sagt och om de vill att vi ska träffas alla tre tillsammans. Vill de inte 

träffas alla tre tillsammans så ställer jag inte upp på detta utan då får de lösa 

det själva. (E7)  
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I en av de andra intervjuerna påtalade en av enhetscheferna följande om konflikthantering: 
 

Då måste ju den personen som kommer ner stå för vad den har sagt. För då 

måste jag ju säga att nu har Pernilla varit nere och sagt detta om dig Karin. 

För står inte Pernilla för det så bryr jag mig inte, för då frågar jag först om jag 

kan gå upp och prata med Karin om att du är ledsen för detta, får jag inte det så 

tyvärr gör jag inget åt det. För man kan ju inte komma och gnälla och sen inte 

stå för det. Kan låta lite elakt men så är det. (E3) 

 

I citaten ovan påpekar båda enhetscheferna vikten av att båda parter i frågan får blir hörda. 

Det förekommer inga tendenser till särbehandling utan konflikthanteringen präglas av 

likabehandling för att komma till roten av problemet. Ledarskapet som cheferna förespråkar i 

konflikthanterings situationer kan liknas vid en delaktighets process. De berörda parterna 

värderas lika mycket för att hitta en lösning på konflikten. delaktighets processen i 

konflikthanteringen går att likna vid det strategiskt hälsofrämjande ledarskapet beskrivet av 

Eriksson (2011).  Den strategiske ledaren ser ett samarbete mellan anställda och chefer som 

en viktig del i skapandet av en hälsosammare arbetsplats. Motsatsen till denna form av 

konflikthantering hade varit att agera enligt ett Laissez-faire (Låt-gå) ledarskaps beteende. En 

ledare som agerade enligt Laissez-fair hade i det här fallet valt att inte agera i situationen utan 

hade låtit personalen lösa sina konflikter helt på egen hand (Northouse 2007).   
 

6.3 Motivation 
 

Olika sätt att motivera arbetsgrupperna var något som kom på tal i flera av intervjuerna det 

resulterade i att vi fick ett par olika bilder av motiverande metoder som enhetscheferna 

använder sig av. Det finns en rad olika faktorer som påverkar hälsan för individen men när det 

kommer till gruppen så handlar det ofta enligt cheferna om att motivera gruppen så att den 

drar åt samma håll samt är inkluderande för alla medarbetare. Olika former av motiverande 

metoder som påtalades var att man kunde ge förmåner till anställda som skötte sig 

exemplariskt eller man kunde motivera genom att stärka gruppens sammanhållning. 
 

Motivation genom beteende  

Enhetscheferna i studien berättade om olika sätt att leda och motivera sina arbetsgrupper. 

Motiveringen i arbetslivet kan variera från person till person men chefen måste försöka att ena 
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gruppen så att den dra i samma riktning. Att individuellt motivera varje individ var något som 

ansågs viktigt då det skapade en känsla av ökat välbefinnande hos den anställde. Motivation 

kunde även skapas genom en mer övergripande måluppfyllelse som innebär att hela gruppen 

strävar mot samma mål i sitt arbete. Enhetscheferna påtalade olika sätt i hur de motiverar sin 

personal till att följa deras vision för hur arbetet ska genomföras. Den sammantagna bilden av 

resultatet talar dock för tanken om individuellt stärkande.  
 

Motivering av gruppen: 
 

Det viktigaste som jag har som ledare det är vem är min kund? Vad är jag till 

för?. Vi är inte till för organisationen, för att driva oss själva, få lön eller gå till 

arbetsplatsen det är inte poängen, vi har en kund här borta att ta hand om. (E4)  
 

 Vikten av att se individen: 

 

Försöker hitta individen också att individen är olika och dom är duktiga på 

olika saker. Kanske lyfta fram dom på olika sätt. Då trivs dom och mår bättre 

också. (E1) 

 

En grundprincip i det transformella ledarskapet är att som chef agera som en förebild 

gentemot sina anställda. De anställda kan identifiera sig med ledaren och de känner en stor 

respekt och tillit till personen (Northouse 2007). Informanterna tryckte på vikten av att inte 

framhäva sig själv som viktigare än någon annan, utan försöka vara en del av arbetsgruppen. 

Informanterna påpekade även vikten av de små gesterna som att hjälpa till med små uppgifter 

för att visa att chefen inte är bättre än någon annan. En del av det hälsofrämjande ledarskapet 

kännetecknas av en ledare som visar omtanke för sina anställda samt försöker motivera dem i 

sitt arbete. 

 

Enligt Vingestråhle (2014) är en av de mest påtagliga faktorerna för en god hälsa att ledaren 

får de anställda att känna glädje och drivkraft. Det skapar chefen genom att motivera sina 

anställda och öka deras ansvar, initiativförmåga samt självständigt tänkande. En av 

enhetschefernas metoder till att motivera sin personal var att få dem medvetna om den 

viktigaste delen av arbetet, nämligen att det är kundens välbefinnande som är meningen med 

arbetet. Den här formen av motivering kan jämföras med Erikssons (2011) beskrivning av det 



 

 25 

hälsofrämjande ledarskapet. Inom det personliga hälsofrämjande arbetet vill ledaren 

exempelvis skapa en tydlig måluppfyllelse på arbetsplatsen.  
 

Enhetscheferna i studien påtalade vikten av att inspirera sin personal, det kunde uppnås 

genom att vara mer delaktig i arbetsgruppen och visa intresse för de anställdas arbete. En 

ledare ska inte framhäva sig som viktigare eller bättre än de anställda. En jämförelse av 

enhetschefernas tankar om inspiration kan göras med Nyberg et al (2008) som menar att en 

ledare kan, genom att vara inspirerande, påverka hur ofta eller lite sin personal sjukanmäler 

sig. En ledares förmåga att vara inspirerande ökar, enligt författarna, de anställdas känsla om 

sitt jobb som meningsfullt samt upplevelsen om att känna sig viktigt. Att som chef kunna 

motivera och inspirera sin personal ses därför som en viktig egenskap som påverkar 

människors välmående.   
 

Orsaker till högre motivation 

I ett flertal av intervjuerna så påtalas friskvård som en mycket viktig faktor för att skapa 

välbefinnande och en god hälsa på arbetsplatsen. Cheferna i intervjuerna belyser vikten av att 

som chef satsa på friskvård för att öka frisknärvaron i arbetsgrupperna. Friskvården som 

förespråkas behöver inte vara någon form av fysisk aktivitet utan kan även vara rent sociala 

aktiviteter. Cheferna upplever att det på senaste tiden har blivit svårare att arbeta med 

friskvården då pengarna som går till friskvård har ändrat karaktär från att styras av chefen till 

att bli individualiserad för vardera anställd. Cheferna i studien pekar på att för att 

friskvårdsaktiviteterna ska vara effektiva ska de vara inkluderande för hela personalgruppen. I 

det tyngre fysiska arbetet inom äldrevården kan individuell träning hjälpa till att minska 

fysiska skador som kan uppstå i det ansträngande arbetet. Det påtalas även i materialet att det 

är att föredra att erbjuda ett varierat utbud av friskvårdsaktiviteter för att alla anställda ska 

finna något som de uppskattar att göra.  
 

Jag tror att en av nycklarna till frisknärvaro är att man trivs med det man gör 

och trivs med sina arbetskamrater. Det sociala som finns på arbetsplatsen som 

att gå och spela bowling eller bara gå till sjön och grilla korv är mer viktigt än 

man tror för att öka frisknärvaron. (E4) 
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En annan av cheferna berättar om sin syn på friskvården och pengarnas påverkan: 
 

Vi hade friskvårdspengar och då var dom inte individuella vilket de nu är, nu 

används dom inte. Förut hade vi aktiviteter regelbundet 1 gång i månaden då 

kunde jag betala. Grilla, bio biljetter eller någonting sådant, nu är det 

skattetekniskt omöjligt att göra så. De kan jag känna det var himla bra för oss 

innan, då fick alla träffats för man behöver nog träffas lite utanför jobbet också. 

(E2) 

 

En hälsofrämjande ledare arbetar bland annat strategiskt och vill utveckla hälsofrämjande 

insatser och aktiviteter på arbetsplatsen. Ledaren vill utveckla en kultur på arbetsplatsen som 

innehåller ett hälsofrämjande tankesätt. De anställda ska ges möjlighet att delta i aktiviteterna 

samt påverka innehållet (Eriksson 2011). Enhetscheferna i studien ser en social samvaro som 

en viktig del i att få anställda att främja sin hälsa. Även om fysiska aktiviteter i form av 

styrketräning och löpning nämns så är den sammantagna slutsatsen att aktiviteter i grupp 

anses vara mest hälsofrämjande. Aktiviteter som inte behöver vara fysiskt krävande men 

istället är bra för gruppsammanhållningen, som exempelvis grillning.  
 

Hälsofrämjande insatser för hela gruppen framstod som ett prioriterat arbetsområde att 

förbättra hos cheferna som vi intervjuade. Inom det transformativa ledarskapet är en av 

grundprinciperna att stärka varje individ och ha en omtanke för personen (Northouse 2007; 

Bass & Bass 2008). När det kommer till friskvård anser dock enhetscheferna i studien att de 

inte har de strukturella förutsättningar som behövs. Innan var det möjligt att ekonomiskt satsa 

på aktiviteter som hela gruppen deltog i, chefen hade kontroll över resurserna. Nu är det 

istället upp till varje anställd att ansvara för sin egen friskvård.   
 

Satsar du på ett socialt sammanhang eller något åt detta hållet så ökar 

frisknivån på jobbet och man tjänar i längden pengar på det. Att öka 

frisknärvaron borde vara för att kämpa med dessa två frågor. Trivsel på jobbet 

att jag tillhör någonstans och att jag känner mig behövd. (E4)  
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En enhetschef hade tankar om kommunens belönade av sina anställda: 
 

Jag tror ju ledaren har stor betydelse naturligtvis, det vi är dåliga på i 

kommunen är att vi förväntar oss väldigt mycket men vi ger ingenting tillbaka 

/../  För att man ska få något tillbaka så måste man ge. (E3) 

 

Enhetschefen beskriver vikten av att ge någonting tillbaka till sina medarbetare för att på så 

sätt motivera medarbetarna. Att på ett sätt belöna sina anställda kan jämföras med teorin om 

den transaktionella ledaren som använder olika belöningar för att motivera. Genom att belöna 

skapas den sociala transaktionen mellan anställd och chef som transaktionellt ledarskap oftast 

grundas i. Tengblad, Hällstén, Ackerman & Velten (2007) beskriver vikten av att ge 

belöningar i form av exempelvis gåvor till sina anställda. Författarna menar att belöningar är 

en viktig del i att öka engagemanget på arbetsplatsen, då de anställda känner att de har 

genomfört ett gott arbete. Det skapar bättre gemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen. 

Belöningar blir där med en faktor som kan minska sjukfrånvaron på en arbetsplats. Tengblad 

et al. (2007) beskriver här en motsats till det hälsofrämjande ledarskapet som anser att 

belöningar i form av exempelvis gåvor, vilket kännetecknar en transaktionell ledare, inte är 

hälsofrämjande.  
 

6.4 Relationer 
 
 

Chefernas relationer till sin personalgrupp diskuterades mycket under intervjuerna. Dels 

diskuterades chefernas relation till grupperna professionellt kontra privat liv samt de större 

dragen om hur cheferna upplever sin egen påverkan på personalgruppen genom hur de blir 

behandlade. Lika behandlingen av anställda är någonting som flertalet av de intervjuerna 

berör. Majoriteten av cheferna föredrar att behandla alla lika och inte använda sig av någon 

särbehandling för att uppmuntra till ökade prestationer utan de ser lika behandlingen som en 

grund i att skapa ett positivt och stärkande klimat på arbetsplatsen.  
 

Att bli sedd, hörd och lyssnad på. Och att förstå att man är viktig. (E5) 
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En av enhetschefernas tankar om lika behandlingen på arbetsplatsen: 

 

Det är ju det här med att hitta att vi är lika viktiga oavsett titel eller vad vi 

jobbar med. Den diskussionen har vi haft mycket, just det här att känna, går jag 

inte till jobbet så saknas jag. (E2) 

 

En ledare som inte arbetar hälsofrämjande visar inte omtanke, uppskattning eller stöd för sin 

personal i olika situationer (Nyberg et. al 2005; Eriksson 2011). En tolkning av resultatet 

skapar en bild av en ledare som vill bygga en relation som går ut på likabehandling. 

Likabehandlingen som enhetscheferna vill skapa ska agera som en metod som ska uppnå en 

känsla av stöd och uppskattning hos de anställda. Det transformativa ledarskapets ena 

grundprincip går ut på att visa omtanke för individen. Klimatet på arbetsplatsen ska vara 

stödjande så att individen kan växa och utvecklas (Northhouse 2007). Enhetschefernas 

agerande i skapandet av bra relationer pekar på ett stödjande klimat som fokuserar på 

individen, den anställde ska känna sig viktig. Hade enhetscheferna agerat utifrån ett 

transaktionellt ledarskapsbeteende skulle inte det individuella stödjandet varit i fokus. 

Uppskattning av anställda hade istället visats genom belöningar i form pengar eller andra 

former av belöningar (Northhouse 2007). En transaktionell ledare är enligt Nyberg et al. 

(2005) inte hälsofrämjande i sitt agerande.     
 

Utifrån den insamlade empirin visar resultatet på att en, enligt informanterna, dålig ledare är 

en chef som ser sig själv som bättre än sina anställda. Genom att inte behandla sin personal 

likvärdigt skapar chefen vantrivsel och arbetet som personalen utför blir sämre. Det är viktigt 

för en chef att känna en tillit för sina anställda och leda genom exempel.  
 

Ja det är de här översittartyperna som tror att man är mer än någon annan. Det 

är inte okej. Och då trivs inte personalen och då gör inte dem ett gott jobb, så 

vanlig som möjlig tror jag man ska vara faktiskt. (E3) 

 

Motsatsen till den så kallade översittartypen påtalas även i en av intervjuerna: 
 

Jag är van ifrån mitt förra ställe att vara mycket ute på avdelningen och att 

även hjälpa till ibland där det behövs. Kan till och med gå ut och gå med någon 

/.../ Bara för att jag är chef så är inte jag viktigare än någon annan utan jag har 
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valt min inriktning och baspersonalen har valt att jobba som dem gör och jag är 

inte bättre för det utan det är faktiskt dem som är viktigare. (E3) 

 

Analysen av de två citaten ovan kännetecknas av en tanke om att personalen ska kunna 

identifiera sig med sin chef. Att på olika sätt motivera sin personal är en del i ett 

transformativt ledarskap. En transformativ ledare inspirerar genom att till exempel spela på de 

anställdas känslor för att öka motivationen (Northouse 2007). Ett sådant agerande, beskrivet i 

citaten, bör därmed kunna tolkas som ett försök till ökad motivation. När de anställda kan 

identifiera sig med sin chef förbättras relationen då både omtanke och uppskattning visas. Van 

Dierendonck et al.(2004) menar att en ledare som är mer aktiv och stödjande bidrar till att de 

anställda är mer välmående samt har ett högre välbefinnande. Tillit och erkännande av 

individen är två faktorer som författarna menar påverkar välmåendet hos det anställda. 
 

De tre viktiga delarna kommunikation, motivation och relationer kan påverka, enligt 

enhetscheferna, hälsan hos anställda om de utförs rätt eller fel. En ledare ska med hjälp av sin 

kommunikation vara tydlig och ge återkoppling. Ledaren ska vara engagerad och känna en 

tillit för det arbetet som anställda utför. Informanternas bild av hur en ledare inte bör vara kan 

sammanfattas i citatet nedan. 

 

Ej närvarande, otydlig, ej målinriktad, oengagerad, detaljerad och att inte ha 

tillit till sina medarbetare. (E2) 

 

Beskrivningen av den dåliga ledaren kan jämföras med teorin om laissez-faire (låt-gå) 

ledaren. Denna sorts ledarskap kännetecknas av en person som inte lägger fokus på att få de 

anställda att utvecklas. Ledaren tar inget ansvar och ger varken återkoppling eller möjlighet 

till dialog på arbetsplatsen och kontakten med anställda är låg (Northouse 2007). Enligt 

enhetscheferna i studien kan det här agerandet inverka negativt på de anställdas hälsa. De 

anställda kan exempelvis uppleva minskad arbetsglädje vilket enligt enhetscheferna leder till 

sjukfrånvaro i värsta fall.   
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7. Slutdiskussion 
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 

I det här examensarbetet valde vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Utifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar anser vi att insamlingsmetoden var lämplig då den möjliggjorde en 

insamling av ett omfattande empiriskt material. I våra intervjuer med enhetscheferna, inom 

äldreomsorgen, upplevde vi känslan av att komma den som intervjuades nära. Genom de 

semistrukturerade frågorna i intervjuerna kunde vi styra intervjuerna efter hur samtalet 

utvecklades och var inte låsta att följa ett färdigt manus. Det bidrog till känslan av närhet till 

intervjupersonerna och gav oss möjligheten att fördjupa oss inom de områden som vardera 

intervjuperson berörde mest. 
 

Vi upplevde inga svårigheter i att få tag i intervjupersoner till studien. Vi valde att kontakta 

enhetscheferna själva direkt vilket visade sig vara effektivt för att komma i kontakt och få till 

intervjutillfällen. Studiens mål var att intervjua nio stycken enhetschefer men eftersom två 

informanter valde att tacka nej, på grund av skada och privata problem, blev det totalt sju 

stycken intervjuer. Vi uppnådde inte vårt mål med nio intervjuer men vi anser att de sju 

intervjuer som genomfördes var tillräckliga. Det empiriska materialet som intervjuerna 

genererat har, enligt oss, skapat en mättnad då många svar av informanterna går att likna vid 

varandra samt att de återkommer frekvent. Intervjuerna varierade i längd mellan 50 minuter 

och 90 minuter med konstant samtal. Detta överträffade vår grundtanke om att intervjuerna 

skulle vara mellan 30 till 60 minuter. 
 

Under intervjuerna skapades en arbetsfördelning som innebar att en av oss var samtalsledare 

och den andre av oss var sekreterare. Dessa roller skiftade mellan intervjuerna för en jämn 

arbetsfördelning. Sekreteraren ansvarade för föra löpande anteckningar och huvudsakligen 

inflika med följdfrågor under intervjuerna, det var även sekreterarens roll att transkribera 

efteråt. Den här arbetsfördelningen upplevde vi som en fördel eftersom den som varit 

sekreterare lättare kunde förstå datamaterialet. Vi upplevde en risk med den här 

arbetsfördelningen, sekreteraren kunde hamna i ett för stort fokus på att anteckna och missade 

därför att vara delaktig i intervjun. I de första två till tre intervjuerna var det den här risken 
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tydlig men efter ett antal genomförda intervjuer minskade problematiken avsevärt. Att 

intervjua personer kräver en viss teknik och den tekniken utvecklade vi under studiens gång.  

 

I ett tidigt stadie av studien övervägde vi att genomföra fokusgruppsintervjuer då en 

diskussion i grupp upplevdes som ett bra sätt att få fram material. Vi känner i efterhand att 

valet av individuella intervjuer istället för fokusgrupper var bra eftersom vi kom de vi 

intervjuade mycket närmare och kunde följa upp de frågor vi kände för direkt i intervjuerna. 

Dock så ser vi värdet i vad en gruppdiskussion hade bidragit med längre diskussioner där flera 

personer får dela sina erfarenheter och jämföra dem med varandra. Vi känner dock att 

möjligheten att fördjupa oss i intressanta resonemang och känslor som individuella intervjuer 

gav oss väger upp för de möjligtvis kortare diskussionerna.  
 

Svaren i intervjuerna var i överlag liknande varandra vilket dels skapar en mättnad men även 

tankar om ifrågasättande då det kan spekuleras hur mycket ämnet diskuteras mellan kollegor. 

En av riskerna med vår studie är det faktum att alla enhetschefer jobbar inom samma 

organisation och att de därmed har möjligheten att diskutera med varandra och skapa 

gemensamma värderingar. En möjlig strategi för att undvika frågor som dessa hade varit att 

välja enhetschefer från olika kommuner. Metodkapitlet i den här studien anser vi är detaljerat 

och bra beskrivet och vårt etiska förhållningssätt som används har varit en central del genom 

hela arbetsprocessen. Vi har hanterat vårt insamlade material enligt de råd som finns för 

hanteringen. Det har, anser vi, genererat en säkerhet för informanterna vilket vi hoppas har 

bidragit till att de känner att det har varit tryggt att ställa upp för att bli intervjuad. Vi tycker 

att de är av stor vikt att intervjupersonen är trygg med situationen och vi skickade därför ut 

vårt informationsbrev innan intervjuerna så att de själva kunde läsa om våra etiska 

ställningstaganden och sekretesshantering innan intervjutillfället skedde rum. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
 

Syftet med studien är att förstå enhetschefers erfarenheter om den inverkan ett ledarskap har 

på hälsan bland anställda. För att besvara studiens syfte använde vi oss utav två 

frågeställningar som var vilka beteenden och ageranden i ett ledarskap upplevs som viktigast 

och vilka metoder och strategier arbetar enhetscheferna med i frågor om hälsa och 

sjukskrivningar.  
 



 

 32 

En viktig slutsats som kan konstateras är att enhetscheferna i studien framförallt anser att 

kommunikation är av stor vikt. Tydligheten och enkelheten i kommunikationen är 

genomgående något som samtliga enhetschefer i studien ansåg vara en viktig del i ett bra 

ledarskap och för att minska risken för sina anställda att må dåligt. Effekter som en dålig 

kommunikation kan skapa var, enligt enhetscheferna, missförstånd, osäkerhet och irritation. 

Som ledare var det viktigt att undvika otydlighet i kommunikationen då missförstånd i värsta 

fall kan leda till att fel görs i vården av omsorgstagarna. Det i sin tur kan påverka personen 

som gjort felet mycket negativt. Men genom att vara tydlig i sin kommunikation så kan 

sådana fel undvikas och personalen behöver inte utsättas för risken. En otydlig 

kommunikation kan även leda till osäkerhet bland personalen och med en stor osäkerhet 

menar enhetscheferna att även hälsan påverkas negativt. Att inte veta vad som föranleder 

vissa beslut som enhetschefen måste ta kan skapa oro hos de anställda. Förmågan och hur 

villig chefen var att hantera konflikter som uppstår på arbetsplatsen var en annan aspekt av 

ledarskapet som kom på tal i intervjuerna. Övergripande går det att konstatera att det krävs en 

delaktighet mellan anställda och chef för att lösa konflikterna. Flera av cheferna pekade 

vikten av att en anställde som kom och berättade om en konflikt kunde senare stå för det som 

den hade sagt då chefen inte vill agera enbart på lösa rykten. Chefen ville att konflikten i 

första hand skulle lösas med hjälp av en dialog mellan berörda parter, om chefen själv inte var 

involverad i konflikten påtalade cheferna att de ofta ställde upp i en medlande roll för att nå 

en lösning på konflikten.  
 

Att återkoppla till sina anställda var ytterligare en del i en bra kommunikation som kan 

påverka hälsan positivt eller negativt bland de anställda. Genom att återkoppla och ge respons 

på utfört arbete, till de anställda, oavsett om det är positivt eller negativt, bidrar till att 

anställda känner sig mer respekterade av sin chef. Den sammanfattande analysen av 

enhetscheferna svar om kommunikation visar först och främst att deras erfarenheter kan 

relateras till det transformativa och hälsofrämjande ledarskapet. Återkoppling genom kritik 

påtalades i intervjuerna men till skillnad från den transaktionella ledaren som endast ger kritik 

och inget mer (Northouse 2007; Bass & Bass 2008) så påtalade informanterna vikten av 

dialog och diskussion.     
 

Enhetschefernas svar visar även på vikten av att motivera sina anställda för att de ska må 

bättre. Motivering kan förekomma i många olika former från att ge individer ökat ansvar till 

att ge gruppen möjligheter att stärkas genom gemensamma aktiviteter. Flera av 
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enhetscheferna talar om att det förr var lättare att anordna gemensamma aktiviteter för det 

anställda. Den faktor som enhetscheferna belyser som har förändrats och har bidragit till att 

det har blivit svårare är att kommunen har ändrat hur aktivitetsstödet till personalen delas ut. 

Förut fick enhetscheferna en klump summa som de kunde använda för att anordna passande 

aktiviteter, nu för tiden söks bidraget individuellt av varje medarbetar för egen räkning. 

Förändringen med friskvårdsbidraget upplevs minskat de gemensamma aktiviteterna på 

arbetsplatserna. Några av enhetscheferna drog slutsatsen att det minskade deltagandet beror 

på att människor inte är villiga att ställa upp på aktiviteter med arbetet om det inte får 

någonting för det. Det gäller för enhetscheferna att hitta lösningar och möjligheter för att 

motivera de anställda till gemensamma aktiviteter vilket har visat sig ha en positiv inverkan 

på de anställdas hälsa enligt enhetscheferna själva. 
 

För att skapa en relation till sina anställda som enligt enhetscheferna i studien var att föredra 

gäller det att kunna dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv. Det gäller att kunna ha distans 

till sitt arbete utan att ha för mycket distans så man slutar bry sig. Det gäller helt enkelt för 

chefen att hitta en bra nivå av vän och chef i balans med de krav som ställs. Det uppfattas som 

negativt att ha en för privat relation till sina anställda då de påtalas att det kan vara svårare att 

genomföra tuffa beslut i gruppen samt att det lätt kan uppstå oönskade favoriseringar bland de 

anställda vilket kan skada gruppdynamiken på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis så är 

relationsbyggandet till arbetsgrupperna något som anses vara väldigt viktigt för 

enhetscheferna. Det gäller för ledaren att inte favorisera i arbetsgruppen och att inte agera som 

en översittare bara för att man sitter i en beslutsfattande position. Flera av de intervjuade 

cheferna pekade på just vikten av att agera vanligt och kamratligt utan att för den del skapa en 

allt för nära relation till sina anställda vilket kunde försvåra beslutsfattande. 
 

En annan viktigt aspekt som vi fick upp ögonen för under vår studie var att de flesta av 

enhetscheferna inte kallade de anställda just anställda utan refererade till dem som 

medarbetare. Flera av enhetscheferna var medvetna om detta och gjorde det för att de ansåg 

att de var en del av arbetsgruppen som de ansvarade för, att de var en medarbetare som helt 

enkelt bara hade andra arbetsuppgifter än övriga medarbetare. Vi anser att detta tyder på att 

likabehandling är viktigt för enhetscheferna och att detta även yttrar sig språkligt. Det visar 

även på hur enhetscheferna inte vill vara mer än andra utan vill leda genom exempel och vara 

en förebild för sina anställda. För att sammanfatta våra resultat i delen om motivation 

kortfattat så är huvuddragen, resultaten pekar på är att en ledare ska agera inspirerande och 
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stöttande mot sina anställda. Ledaren bör agera med likabehandling mot alla de har anställda 

för att störta samt motivera alla att utföra ett så bra arbete som möjligt. 
 

Studiens sammanlagda resultat i jämförelse med teorierna visar huvudsakligen på en likhet 

mellan resultatet och transformativt samt hälsofrämjande ledarskap. Likheter mellan det 

transaktionella samt laissez-faire ledarskapet och resultatet var inte lika påtagligt som de 

andra teorierna. Resultatet indikerar att de olika formerna av motivering som enhetscheferna 

använder sig av är den del som kan relateras till det transaktionella ledarskapet då olika 

belöningar används för att motivera de anställda. De professionella erfarenheter som 

enhetscheferna delat med sig av i studien visar på att ingen har en laissez-faire stil i sitt 

ledarskap. Att vara en laissez-faire ledare framgick av resultatet som den mest olämpliga 

ledarskapsstilen. Resultatets tre viktigaste komponenter kommunikation, motivation och 

relationer innehåller beskrivningar om ledares ageranden som alla tre på flera punkter har 

likheter med teorierna. En av det transformativa ledarskapets styrkor är att det sker i 

interaktionen mellan ledaren och de som är anställda. Det gör att delaktigheten är en central 

del vilket i sin tur leder till att individen stärks. I processen stärks även de individuella 

behoven hos anställda, vilka kan komma till tals mer i frågor som berör dem. En kritik mot 

det transformativa ledarskapet är att varje ledare har egna visioner om hur arbetet ska se ut 

vilket gör att alla måste dela ledarens vision för att arbetet ska fungera på ett bra sätt. Här är 

det viktigt för de anställda att känna en möjlighet till att utmana ledarens vision om den 

upplevs som felaktig. Det kan även göra att ledaren blir svårare att ersätta i organisationen när 

mycket av arbetet styrs med personliga individuella visioner från ledaren (Northouse 2007).  
 

Cheferna kanske inte tänker teoretiskt varje dag på att de ska arbeta efter ett hälsofrämjande 

ledarskap. Men genom deras praktiska agerande i vardagen och deras fingertoppskänsla i 

olika situationer så liknar deras ledarskap ett hälsofrämjande ledarskap i de flesta situationer. 

Det kan vara en bidragande faktor till att förbättra hälsan för sina anställda. Alla chefer strävar 

efter att de som är anställda hos en ska ha det så bra som möjligt och må så bra som möjligt 

för att kunna prestera en bra arbetsinsats. Vi hoppas att vi med denna studie har väckt tankar 

kring hur ett förbättrat arbete med hälsa kan se ut genom att samla och jämföra olika åsikter i 

frågan. 
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7.3 Framtida forskning 
 
 
Hansson (2004) beskriver att intresset för arbetssätt kring hälsa och ohälsa har utvecklats 

under åren. Debatten kring hälsoarbete har ökat och intresse från exempelvis universitet har 

blivit stort och ett hälsofrämjande ledarskap är en del i den här utvecklingen som har skett. 

Det hälsofrämjande ledarskapet var den inriktning som vår studie endast skulle fokusera på i 

det första stadiet. Men efter intervjuerna skapades en bredare bild av begreppet ledarskap och 

vi insåg att det innehåller många olika delar. Därför tillkom teorierna om transformativt och 

transaktionellt ledarskap. I en framtida studie hade det dock varit intressant att utifrån endast 

det hälsofrämjande ledarskapet genomföra en studie. Med utgångspunkt i strategiskt 

hälsoarbete hade det varit intressant att belysa vilka hälsofrämjande insatser som förekommer 

inom verksamhet i socialt arbete samt vilka upplevda effekter de har på de som är 

verksamma. Vi kan tänka oss att det ofta inte finns möjlighet för verksamheter inom socialt 

arbete att lägga resurser på de här insatserna men att vikten av dem upplevs som stora.    
 

De transformativa och transaktionella ledarskapsteorierna har i vår studie med fördel jämförts 

med det empiriska material som framkommit. De två teoriernas grundprinciper kunde liknas 

vid mycket av det som enhetscheferna berättade om under intervjuerna. Det vore intressant att 

göra en liknande studie med hjälp av de här teorierna där fler verksamheter och organisationer 

inom socialt arbete skulle studeras. Vi tror att en mångsidig bild skulle skapas om ledares 

beteenden och skillnader samt likheter mellan olika verksamheter hade varit intressanta att 

jämföra med varandra. Sett utifrån vår studies resultat är kommunikation, motivation och 

relationer de viktigaste delarna i ett gott ledarskap. De här tre delarna kan användas för 

framtida forskning där studier mer ingående undersöker vikten av de här komponenterna.     
 

Vidare har det väckts mycket olika tankar på fler möjligheter att utveckla studien och vad som 

skulle kunna göras inom området i framtiden. En intressant idé hade varit en liknande studie 

som genomförts i en större skala på skilda platser för att undersöka om det finns skillnader i 

ledarskapet baserat på geografi. I intervjuerna talade informanterna om organisationen de 

jobbade inom och vilket handlingsutrymme de själva hade i personalfrågorna. Det hade varit 

intressant att bygga vidare på detta spår och genomföra en studie som jämfört organisationens 

mål med chefernas personliga mål. Dels för att se chefens handlingsutrymme och möjlighet 

till hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen och jämföra det med organisationens mål. Vi 
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undrar om det blir motsättningar mellan chef och organisation samt vilken möjlighet till att 

ändå genomföra sitt arbete chefen har. 
 

Vi lämnar den här studien med en del obesvarade frågor som väckts och som borde studeras 

vidare. Hur de anställda ställer sig till sina chefers agerande när det kommer till 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen samt vilken effekt dem anser de tre komponenterna 

kommunikation, motivation och relationer har på deras arbetssituation. Vidare forskning på 

det området hade varit mycket givande på grund utav att ämnet inte är så beforskat sedan 

tidigare. Mer studier inom ämnet hade förhoppningsvis kunnat bidra till att minska 

sjukskrivningskostnaderna och där igenom öka kvalitén för omsorgstagare inom de berörda 

områdena då resurserna som finns till förfogande hade ökat. Det hade förhoppningsvis även 

bidragit till att förbättra situationen för personalen genom att minska stressnivåer och skapa 

sammanhållning, stolthet och glädje på jobbet. Att forska vidare inom området hade varit 

intressant även ur en chefs perspektiv eftersom det hade gett dem en möjlighet att lära av 

andras insikter i frågan. 
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Bilagor: 
Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

Berätta om er utbildningsbakgrund 

Berätta om er yrkesbakgrund 

Vilken är din position/arbetsuppgifter i organisationen? 

Beskriv ditt nuvarande arbete och organisationen som du jobbar i? 

 

Ledarskap – Värderingar & Beteenden 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Beskriv vad du anser kännetecknar en god ledare 

Kan du beskriva vad du anser kännetecknar en god ledare? 

Beskriv vilka beteenden som är önskvärda samt icke önskvärda hos en ledare 

Beskriv dina egna värderingar som ditt ledarskap vilar på 

Beskriv dina styrkor som ledare. Eventuella svagheter? 

Beskriv din relation till personalgruppen 

Hur tror du att dina anställda ser på dig som ledare? 

 

Ledarskap - Sjukfrånvaro och hälsa 

Hur ser sjukfrånvaron ut på din arbetsplats? Varför tror du att det ser ut som det gör? 

Berätta om vilka effekter du ser en dålig arbetsmiljö kan bidra till 

Berätta om hur du ser på en ledares inverkan på anställdas hälsa 

Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation där du lärt dig något om din inverkan 

på sjukfrånvaro eller hälsan på personalen? 

Jobbar ni med ett förebyggande arbete mot ohälsa? I så fall berätta mer om era strategier och 

metoder i det förebyggande arbetet.   

 

Avslutning 

Är det något som du vill tillägga? 

Några övriga frågor angående studien? 
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Bilaga 2: 
 

Informationsbrev till studiens deltagare  

Bäste deltagare  

Våra namn är Olof Åberg och Adam Hedstig och vi läser på socionomprogrammet här i 

Växjö och nu ska vi skriva vår examensuppgift. Ni har sedan tidigare kontaktats med en 

förfrågan över telefon om att delta i vårt examensarbete som behandlar enhetschefers 

upplevelser av sin egen inverkan på anställdas hälsa. Vi anser att dina upplevelser är viktiga 

för att skapa en djupare förståelse för arbetet med sjukfrånvaro inom socialt arbete. När 

kandidatuppsatsen är färdig kan den lämnas till dig personligen på begäran.  

Förfrågan om deltagande 

Den här skriftliga informationen är tänkt att ge dig som deltagare ytterligare inblick i studiens 

innebörd och vad det innebär för dig att delta i studien. Om ytterligare frågor uppstår före 

eller efter intervjun är ni varmt välkommen att maila eller ringa oss. Det går även bra att 

kontakta vår institution (Våra kontaktuppgifter står sist i informationsbrevet).  

Studiens upplägg 

Studien som vi valt att genomföra grundar sig utifrån intervjuer med åtta till tio enhetschefer 

inom socialt arbete. Intervjun varar mellan en halvtimme upp till en timme och äger rum på 

din arbetsplats efter inbokat datum. Det går även bra för dig att välja en annan plats för 

intervjun. Frågorna som ställs i intervjun kommer främst handla om ledarskap och hälsa. 

Intervjuerna kommer att spelas in med en diktafon och materialet kommer att behandlas med 

största sekretess och ingen obehörig kommer få tillgång.  

Hantering av data och sekretess  

Materialet som samlas in ifrån vår intervju kommer att avidentifieras så att inga namn, platser 

eller annan information kan kopplas till dig. Det avidentifierade materialet kommer sedan 

förvaras så att ingen obehörig får tillgång. Vi och vår handledare, samt eventuellt 

examinatorn, är de enda som kommer att se materialet i sin helhet. Vi jobbar utifrån de etiska 

krav som ställs på vetenskapliga studier av Vetenskapsrådet.  
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Frivillighet 

Deltagande i vår studie är helt frivillig för dig. När som helst under intervjun har du möjlighet 

att avbryta oavsett anledning och frågorna som ställs är även de frivilliga att svara på.  

Ansvariga/kontaktinformation:  

Adam Hedstig, Telefon: xxx-xxx xx xx / E-mail: xxxxxxxxxx  

Olof Åberg, Telefon: xxx-xxx xx xx / E-mail: xxxxxxxxxxxx 

Handledare: Lina Nilsson, Telefon: xxxx-xx xx xx E-mail: xxxxxxxxxxx  
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Bilaga 3: 
 
 
Skriftligt samtycke  
- Examensarbete 2SA47E 
 
 
Materialet som insamlats kommer att behandlas utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor samt Personuppgiftslagen 

(1998:204).   

 

Uppgifter som vi samlar in kommer att avidentifieras och hållas konfidentiella och kommer 

inte att användas för andra ändamål än i studiesyfte. Ingen information eller uppgifter som 

lämnas kommer vara tillgängliga för obehöriga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst informationsbrev och godkänner härmed att delta i studien: 
 
 
 
(Informant) 
 
Namn:___________________  Namn: __________________ 
 
Datum & Ort:   Datum & Ort:  

 
Namn:___________________ 
 
Datum & Ort: 

   
     

 


