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Sammanfattning   
 
 

Svårigheter som anträffas inom vård- och omsorg är den arbetsmiljö som bedöms 
vara en stor risk för medarbetarna. Arbetsmiljöverket belyser organisatorisk och 
social arbetsmiljö i sin föreskrift AFS (2015:4), de påpekar att det är 
arbetsgivarens ansvar att ha kunskap om föreskriften innehåll. Det är viktigt för 
ledare inom vård- och omsorg att arbeta förebyggande och främjande för att 
bevara och utveckla medarbetarnas hälsa.  
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv belysa hur 
ledare inom vård- och omsorg förebygger ohälsa och främjar hälsa med fokus på 
organisatorisk och social arbetsmiljö.  
 
För att kunna ta fram empiri har sju individuella intervjuer genomförts. Empirin 
transkriberades och en innehållsanalys utförde för att tydliggöra resultatets 
innehåll. 
 
Resultatet som synliggjordes är att ledarna upplever att deras resurser för att 
förebygga ohälsa och främja hälsa hos sina medarbetare är betydande för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ledarna använder sig av bland annat 
handledning, medarbetarsamtal, riskbedömningar tillsammans med skyddsombud 
och tar även hjälp av andra aktörer i syfte för att bemöta medarbetarnas behov. 
Det kompetensbehov ledarna ansåg medarbetarna behöva för att förebygga ohälsa 
och främja hälsa var genom olika utbildningar. Hinder ledare påpekar står emot att 
föreskriften följs är bland annat, budget, tidsbrist samt bristande kunskap. 
 
Slutsatsen är att ledarna bör fördjupa sig i föreskriften AFS (2015:4) om 
organisatorisk och social arbetsmiljö i stöd för att de inte kunde redogöra för dess 
innehåll och hur det implementeras i arbetsmiljön. Vi vill med hjälp av studien 
belysa samt inspirera ledare till att utveckla större engagemang till föreskriftens 
betydelse för medarbetarnas hälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de olika ledarna som har deltagit då det inte hade varit 
möjligt utan ert deltagande att utföra denna studie. Ett speciellt tack vill vi ge till vår 
handledare Jan Karlsson som gett oss ett fantastiskt engagemang och återkoppling. 
Vi vill också tacka Käthe Johnsdotter Strömstedt, Josefins mamma som hjälpt oss 
med granskning av texten. Slutligen vill vi tacka våra familjer som visat gott stöd och 
gett oss extra motivation i skrivandets stund. 
 

 

 

 

Tabell 1. Författarnas olika aktiveringsgrad angivet i procent. 
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1. Introduktion 	
Arbetsplatsen är den plats där människan spenderar sin längsta vakna tid på. Enligt 
Vinberg och Toivanen (2011) har arbetsmiljön både fysisk- och psykisk påverkan på 
människors hälsa. Problematik som påträffas i yrkeskategorin vård- och omsorg är 
dess arbetsmiljö vilken anses vara en stor risk för medarbetarna (Aust, Rugulie, 
Skakon, Scherzer & Jensen, 2007). 
 
Enligt Färnsten och Neij (2014) arbetar det idag över en halv miljon människor inom 
vård- och omsorg i Sverige. Inom yrket har kravet på medarbetarna ökat kraftigt och 
därmed även kompetenskravet. Det har bidragit till att arbetsplatsernas utformning 
blivit mer effektiv vilket också medfört en mer krävande arbetsmiljö för medarbetarna 
(Arbetsmiljöverket, 2017a). Genom att kompetensutveckla sina medarbetare medför 
det högre kvalite i arbetet och möjlighet till att arbetsbelastningen minskar 
(SOU,2007,88). Vi lever i ett samhälle där människor blir äldre och många kommer 
gå i pension, där den demografiska utvecklingen förändras samt där nya behov av 
välfärdstjänster skapas. På så sätt har det bidragit till förändring i efterfrågan av 
vårdpersonal (Färnsten & Neij, 2014). Trots den mer krävande arbetsmiljön kommer 
det krävas 233 000 nya medarbetare till år 2023 på grund av den ändrade efterfrågan 
för medarbetare. De krävande arbetsförhållandena har bidragit till att arbetsskador har 
påvisats vara ett vanligt fenomen där olika typer av arbetsbelastning är mest 
förekommande (Arbetsmiljöverket, 2017a). Även om arbetsbelastning är den 
vanligaste arbetsskada i organisatorisk- och social arbetsmiljö bör man arbeta med 
arbetsmiljöfaktorer som delaktighet, sociala relationer samt att balansera krav och 
resurser i arbetet (Lindberg & Vingård, 2012a). Enligt Hakanen, Bakker och 
Schaufeli (2006) samt Schaufeli och Bakker (2004) har flera studier påvisat att allt för 
höga krav leder till arbetsbelastning samt utmattning och tillräckliga arbetsresurser 
kan leda till att medarbetaren känner arbetsmotivation och engagemang. Riktlinjer 
som ledare ska ha kunskap om lyfts i föreskriften AFS (2015:4) organisatorisk och 
social arbetsmiljö. De ämnen som ingår i föreskriften är följande krav i arbetet, 
ohälsosam arbetsbelastning, resurser för arbete och social arbetsmiljö 
(Arbetsmiljöverket, 2017a).  
 
Genom ett förebyggande och främjande arbete som satsar på att utveckla medarbetare 
och verksamheten på de punkter som föreskriften AFS (2015:4) avser uppnår 
verksamheten en ökad hälsa för medarbetarna. 
	
Det är lönsamt för verksamheter inom kategorin vård- och omsorg att satsa på att 
förebygga ohälsa samt främja hälsa. Genom att forma en verksamhet som ger 
förutsättningar för medarbetare att uppnå en god hälsa ska ledare ha kunskap om hur 
systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Enligt föreskriften AFS (2015:4) 
organisatorisk och social arbetsmiljö är det arbetsgivarens ansvar att ledarna i 
verksamheten har kunskap om innehållet i föreskriften. 
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2. Syfte och frågeställningar  
	
Syftet var att utifrån ett pedagogiskt perspektiv belysa hur ledare inom vård- och 
omsorg (leder arbetet) arbetar för att förebygga ohälsa och främja hälsa med fokus på 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 
	

1. Vilka resurser använder ledare för att förebygga ohälsa och främja hälsa hos 
sina medarbetare? 

 
2. Vilka kompetensbehov har ledare för att kunna främja hälsa hos 

medarbetarna? 
 

3. Hur förhåller sig ledare praktiskt till föreskriften gällande organisatorisk och 
social arbetsmiljö? 

 

3. Bakgrund	

3.1 Vård- och omsorg	
År 1992 tog kommunen ansvaret för vård- och omsorg där syftet var att frambringa 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att i sin tur skapa trygghet och 
integritet för äldre och handikappade. Detta fick enligt Sveriges riksdag namnet 
ädelreformen. Påföljden resulterade i att det skedde en ändring i socialtjänstlagen. 
Kommunerna fick ansvar att etablera speciella boendeformer åt omvårdnad och 
service samt åt individer vilka är i saknad av extra stöd. I anknytning till reformen 
omplacerades de särskilda boendeformerna från landstingen. Boendeformerna var 
bland annat ålderdomshem, sjukhushem, gruppbostäder och servicehus. (Motion, 
1998/99: So436) 
	
Inom vård- och omsorg är det väsentligt att medarbetarna följer aktuell forskning som 
berör deras arbetsuppgifter. En viktig del för arbetet inom vård- och omsorg är att det 
genomförs praktik då det skapar en högre kvalitet och mer meningsfull vård. 
(Willman, 2016; Reagon, Bellin & Boniface, 2008; Socialstyrelsen, 2012; 
Nordenström, 2007) 
	
Det sker en demografisk utveckling bland flertalet länder där mängden äldre 
människor kommer att öka. Resultatet från den ökade åldern bland människor 
kommer innebära att mer hjälp kommer att behövas från olika hemsjukvård 
(Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009; Ahnfelt & Wolmestam, 2018). Enligt 
Harrefors et al. (2009) och Ahnfelt och Wolmestam (2018) är det bästa alternativet 
för de flesta äldre att få hemsjukvård. Harrefors, et al. (2009) hänvisar till sin studie 
där syftet bland annat var att beskriva hur äldre människor vill bli omhändertagna. 
Resultat från studien visade att äldre gärna stannar kvar i sin hemmiljö så länge som 
möjligt. De äldre ansåg att det var viktigt att få professionell vård på vårdhem när 
avancerad vård behövdes. Det fanns många äldre som uppgav oro för att inte bli sedda 
som människor och att möjligheten till att ha meningsfulla relationer skulle upphöra. 
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Hemsjukvård kan förklaras med den vård som utövas i brukarens hem. Vårdbehovet 
kan innebära att brukarna har olika besvär i att ta sig till sjukhus eller vårdcentraler 
och därigenom tillgodose sina sjukvårdsbehov. Det kan även vara närstående, 
brukaren själv, primärvården eller kommunen som ser till att behovet och kontakten 
med hemsjukvården görs. (Ahnfelt & Wolmestam, 2018) 
 
Ädelreformen bidrog till att uppbyggnaden av hemsjukvården kunde se olika ut 
beroende på den kommun patienten tillhörde (Socialstyrelsen, 1996). Enligt 
Socialstyrelsen (2008) omhändertas idag ett flertal patienter till skillnad från tidigare. 
De menar vidare att det är chefer som beslutar vårdinsatserna i egenskap för att 
upprätthålla en säker och god vård åt brukarna och där dessutom brukarnas autonomi 
och delaktighet bevaras. Möjligheten till vård och stöd i hemmet av kompetent 
personal bidrar till minskat antal placeringar på sjukhus (Sahlen, Boman & 
Brännström, 2016). 
	
År 2013 beslöt riksdagen och regeringen att grunda en ny myndighet det vill säga, 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta för att tillsynen över vård- och 
omsorg skulle skärpas. Huvuduppgiften för den nya myndigheten var att noga 
undersöka att verksamheter inom vård- och omsorg uppfyller pålitlighet samt god 
kvalitet i enlighet med föreskrifter, lagar och förordningar. (Socialstyrelsen, 2018) 

 

3.2 Arbetsmiljö - då och nu 	
Under industrialismens utveckling tog arbetsgivaren ödmjukt hänsyn till den 
mänskliga autonomin. Den arbetsutformning som hänvisades vid tillverkning av varor 
togs inte avsiktligt fram efter människans anatomiska och fysiologiska förutsättningar 
(Rubenowitz, 2004). Enligt Statens offentliga utredning (2011:63) ökade kraven på 
arbetsmiljön i samma veva som industrialiseringens uppkomst. Det var nu som 
arbetsgivaransvaret formades och man började lägga större vikt på skydd mot skador 
för medarbetarna. 
  
Fram till 1960 låg arbetsmiljöns utformning i arbetsgivarens händer. Genom detta 
skapade arbetsgivaren en relation med företagshälsovården (FHV) för att driva arbetet 
tillsammans. FHV skulle ses som en oberoende resurs för arbetsgivare och 
medarbetare. (SOU 2011:63) 
  
År 2001 utformade arbetsmiljöverket en föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS (2001:1) för alla arbetsgivare. I föreskriften förekommer krav som går ut på att 
undersöka, genomföra och vidareutveckla arbetsplatsen för att förebygga skador och 
ohälsa. 12 § inriktar sig på FHV och lyder: 

“När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och 
rehabilitering, ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande 
sakkunnig hjälp utifrån”. Arbetsmiljöverket [AV], AFS 2001:1, 12§). 

	
Lagen har bidragit till att många verksamheter har slutit avtal med FHV. Att privata 
företag regleras i lagstiftning är sällsynt. FHV ska verka som en kunskapsresurs som 
företag kan vända sig till för stöttning och råd för att skapa god och säker arbetsmiljö 
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från olyckor eller arbetsskador. Den senaste tiden har FHV utvecklat sitt arbetssätt 
genom att inkludera hälsofrämjande insatser. (SOU 2011:63) 
  
I slutet av 2015 släpptes en ny föreskrift som behandlar den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Föreskriften AFS (2015:4) började gälla från och med 31 mars 
2016. Syftet med föreskriften är inte endast att främja god arbetsmiljö utan också 
förebygga risker och ohälsa orsakad av sociala och organisatoriska omständigheter i 
arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som bär ansvaret att föreskriften följs på 
arbetsplatsen. (Arbetsmiljöverket, 2015) 
	
Enligt föreskriften AFS (2015:4) är det arbetsgivarens ansvar att chefer och 
arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam 
arbetsbelastning. Åtgärder som anses vara förebyggande är minskad arbetsmängd, 
varierande arbetsuppgifter, möjlighet till återhämtning, extra personal samt 
kompetensutveckling. Det är även viktigt att chefen har rutiner som belyser 
arbetsuppgifter, prioriteringar, stöd och resultat. Något som också framhävs i 
föreskriften är att varje arbetsgivare ska ha mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön som hen verkar i. I framtagningen av målen ska medarbetarna ha 
möjlighet till medverkan och likaså är det arbetsgivarens ansvar att medarbetarna 
känner till dessa mål. 
	
Ett annat viktigt ämne som behandlas i föreskriften AFS (2015:4) är krav och 
resurser. Det ligger i arbetsgivarens händer att medarbetarna känner att de har 
tillräckligt med resurser för att bemöta de krav som arbetet kräver. Svårighetsgrad, 
tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden är exempel på krav i arbetet. Resurser som 
kan balansera kraven är bland annat arbetsredskap, kompetens, stöd och möjligheter 
till återhämtning. Dellve och Eriksson (2016) påpekar att stöd är speciellt viktigt vid 
påfrestande arbeten, till exempel där arbetstagarna får möta människor i svåra 
situationer. De påpekar även att det i organisatorisk och social arbetsmiljön är centralt 
med rutiner vad gäller att undersöka och åtgärda risker. 
	
Tiden har förändrats och numera arbetar man högre upp i åldrarna samtidigt som de 
unga börjar arbeta allt senare (Statistiska centralbyrån, 2015). I stöd av detta är det 
därför viktigt att verksamheter arbetar förebyggande och främjande för att kunna 
utveckla och bevara medarbetarnas hälsa. 
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3.3 Begreppsdefinition	
Organisatorisk arbetsmiljö  
Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar arbetsmiljö och som tas upp i 
denna studie är delaktighet, handlingsutrymme, krav och resurser (AFS 2015:4).  
	
Social arbetsmiljö 
Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och 
socialt stöd från chefer och kollegor (AFS 2015:4). 
	
Ledare  
En ledare är en individ som med erfarenhet och handling styr medarbetarna mot de 
mål verksamheten har (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Ledare i denna 
studie är verksamhetschefer, enhetschefer, sektionschefer, samt områdesansvarig.  
	
Verksamhetschef 
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten (Socialstyrelsen, 
2017) Denna typ av chef är även chef över resterande chefer i hierarkin IP6 (personlig 
kommunikation, 21 maj, 2018).  
	
Enhetschef  
En enhetschef ser till att lagar och riktlinjer följs samt har ansvar för budgeten i den 
kommun hen verkar i (Karlsson, 2002).  
	
Sektionschef  
Sektionschefen arbetsuppgift är att fördela och leda arbetet. Chefen har även ansvar 
för verksamhetens personal, ekonomi, arbetsmiljö samt för den administration som 
tillkommer. Andra arbetsuppgifter som en sektionschef har är att driva kvalitetsarbete 
och verksamhetsutveckling. (Framtidsutveckling, 2018) 
	
Områdesansvarig 
Ansvarar för ekonomi, personal, rekrytering samt hitta lösningar för problem som 
uppstår i verksamheten IP2 (personlig kommunikation, 21 maj, 2018).  
	
Handledning 
Handledning menas att ledarna finns till och stöttar sina medarbetare i situationer där 
de känner att de behöver hjälp i IP1 (personlig kommunikation, 21 maj, 2018).  
	
Medarbetarsamtal 
Ett samtal mellan chef och medarbetare där man pratar om utvecklingsmöjligheter för 
både medarbetaren själv samt organisationen IP3 (personligt kommunikation, 21 maj, 
2018) 
	
Riskbedömning   
Synliggör avvikelser och särskiljer möjliga risker i arbetet (AFS 2015:4). 
	
Ergonomiutbildning 
Utbildning som har till avsikt att minska skador i den fysiska arbetsmiljön i detta fall, 
lyftteknik samt hantering av hjälpmedel (AFS 2015:4). 
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Andra aktörer  
Aktörernas funktion är att uppfylla den kompetens som ledarna inte kan motsvara. 
Exempel på aktörer är arbetsterapeuter, företagshälsovård, friskvård samt kompetent 
personal för att genomföra ergonomiutbildning.  
	
Intranätet 
Definieras i resultatet som en personlig sida för alla medarbetare att hitta information 
om anställningsavtal, regler och policy IP3 (personligt kommunikation, 21 maj, 2018) 
 
HVB-hem 
Ett HVB-hem är en plats för individer som är i behov av omvårdnad, behandling, 
fostran eller stöd. Exempel på inriktning i HVB-hem kan vara på missbruk, 
ensamkommande barn med mera. (Inspektionen för vård och omsorg, 2018) 
	
	

4. Tidigare forskning	
4.1 Arbetsmiljöfaktorer och balans mellan krav och 
resurser	
En obalanserad arbetsmiljö utgör en stor risk för medarbetares hälsa och förekommer 
framför allt inom yrkeskategorin vård- och omsorg (Aust et al., 2007). I egenskap för 
att minimera risker för en obalanserad arbetsmiljö krävs ett förebyggande och 
främjande arbete för att vidmakthålla och utveckla god arbetsmiljö. För att etablera en 
hållbar arbetsmiljö krävs det att handlingsplaner implementeras. Vid formning av 
handlingsplaner ska medarbetarna ha möjlighet att vara delaktiga och bidra med egna 
synpunkter för att kunna påverka sin arbetsmiljö. (Hultberg, Skagert, Ekebom 
Johansson & Ahlborg, 2010)  

Oxenstierna, Magnusson Hansson, Widmark, Finnholm, Stenfors, Elofsson, och 
Theorell (2011) påpekar att organisatoriska faktorer som höga prestationskrav, 
motstridiga krav samt brist på delaktighet kan skapa en ohälsosam arbetsmiljö. För att 
stärka de organisatoriska faktorerna anser Abrahamsson och Johansson (2013) att en 
god arbetsmiljö bör innehålla villkor och förutsättningar för medarbetarna där 
kontroll, delaktighet och möjlighet till inflytande går att uppnås. Medarbetarna ska 
kunna påverka sin arbetsutformning och få den balanserad till en passande nivå. Ett 
socialt samspel mellan medarbetarna i en verksamhet samt ett rättvist ledarskap som 
främjar trivsel är viktiga faktorer för att uppnå god arbetsmiljö (Abrahamsson & 
Johansson, 2013). 

Rubenowitz (2004) har genomfört studier för att synliggöra följderna av obalans 
mellan krav och resurser och dess inverkan på medarbetares arbetsplats. Resultatet 
visade att om det uppstår obalans mellan krav och resurser kan det medföra att 
medarbetaren inte upplever att arbetsmiljön är god vilket kan resultera i att 
medarbetaren upplever minskad energi för arbetsuppgiften. Om medarbetaren 
upplever minskad energi kan det leda till arbetsskador på grund av att arbetet upplevs 
påfrestande. Slutligen kan påfrestningen utmynna i sjukfrånvaro. Däremot menar 
Mather och Hess (2013) att om chefen fokuserar på att skapa intresse och främja 
medarbetarnas hälsa påverkas de organisatoriska faktorerna till en fördel för 
verksamheten där den upplevda hälsan hos medarbetarna vidmakthålls. 
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Rubenowitz (2004) menar på att fenomenet med obalans mellan krav och resurser är 
något som chefen ofta inte kan förutse. Finns det medvetenhet om obalans mellan 
motpolerna kan det vara svårt för ledarna att implementera handlingsplaner för 
arbetsmiljön. Inom vård- och omsorg är sociala relationer mellan medarbetarna samt 
medarbetare och chef avgörande för att kunna öka medarbetarnas hälsa och därmed 
upplevelsen av en god arbetsmiljö (Kozak, Kersten, Schillmoller & Nienhaus, 2013).  

Netterström, Conrad, Bech, Fink, Olsen, Rugulies och Stansfeld (2008) har i sin 
litteraturstudie om ohälsa på arbetsplatsen inhämtat material från andra studier där de 
sedan gjort en sammanställning för att påvisa samband på skadliga faktorer i 
arbetsmiljön. Resultat de kom fram till var att brister i det sociala stödet kan leda till 
depression och bidra till ohälsa för medarbetarna. 

Ovannämnda faktorer är alla bidragande till utvecklingen av den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Delaktighet, erkännande av arbetsgivare och medarbetare, 
balanserade krav och resurser är de största faktorerna (Lindberg & Vingård, 2012a). 

 

 4.2 Hälsofrämjande Ledarskap 	

Rapporteringen av ohälsa på arbetsplatser ökade under 90-talets slut och 2000-talets 
början. Att lägga fokus på det friska och utvecklingen av det blev ett viktigt åtagande 
(Statens folkhälsoinstitut, 2004). 
  
Ledarskapskvaliteter och hur ledarskap praktiseras har visat sig spela en betydande 
roll för medarbetarnas hälsa (Johansson, Lugn & Rexed, 2003). Exempelvis hur 
konflikthantering tillämpas, hur ledare stödjer sina medarbetare har en direkt koppling 
till deras känsla av välbefinnande på arbetsplatsen. (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 
2007; Josephson & Vingård, 2002) 
 
Angelöw (2002) påpekar att brister i socialt stöd specifikt vid stressade situationer, 
konflikter samt arbeten som är ansvarskrävande med hänsyn till andra individers 
säkerhet har ett dåligt inflytande på hälsan. Även Kristensen, Eriksen, Sluiter, Starke 
och Ursin (2004) och Sundin (2009) betonar betydelsen av det sociala stödet. De 
menar att stöd från kollegor men främst av chefen är synnerligen viktigt för 
medarbetarnas upplevda hälsa. 
 
Shain och Kramer (2004) menar på att en stödjande chef har rimliga krav på den tid 
och energi som medarbetarna lägger på arbetsuppgifter. I sin tur menar de att detta 
ska leda till att medarbetarna blir mer delaktiga i sitt arbete samt att de blir motiverade 
till att arbetet genomförs med kvalitet. Tengelin (2012) påpekar även att chefens 
medvetenhet kring egna resurser har betydelse för att kunna skapa plats för 
återhämtning. 
  
Hur chefen bedriver sitt ledarskap på arbetsplatsen menar Lindberg och Vingård 
(2012b) är avgörande för medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Vidare menar de 
att hur ledarskapet ser ut på arbetsplatsen även visar sig som framgångar respektive 
motgångar inom verksamheten. Dellve et al. (2007) utförde en studie på bland annat 
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äldreomsorg som resulterade i att öppna diskussioner, bra relationer samt stöd leder 
till högre frisknärvaro på arbetet. 
  
Hultberg et al. (2010) beskriver det hälsofrämjande ledarskapet i sin rapport. De 
menar att chefer som ger sina medarbetare förutsättningar för att sköta sitt arbete på 
egen hand, ger stöd, inspirerar, fattar rättvisa beslut, integrerar team samt inkluderar 
sina medarbetare vid utveckling av arbetsplatsen bedriver ett ledarskap utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv. DeJoy, Mark och Wilson (2003) menar vidare att andra 
viktiga komponenter är att chefen sätter tydliga mål och kan identifiera samt lösa 
problem. De påpekar också att vid skapandet av en hälsofrämjande verksamhet blir 
påföljderna sänkta sjukskrivningskostnader och produktivitet samt att kvalitet i 
verksamheten främjas. 
  
4.2.1 Ledarskap inom vård och omsorg	
Dellve och Wikström (2012) beskriver ett hållbart chefskap inom vård- och omsorg 
genom att betona chefens variation i hens förhållningssätt trots avgränsningar i arbetet 
kan det finnas möjlighet till balans och återhämtning för medarbetarna. De menar att 
åtgärder som fokuserar på hållbarhet kan ge följder som hållbara och bättre villkor för 
arbetsmiljön. Chefen har en avgörande roll när det gäller att åtgärda brister samt möta 
komplexa utmaningar (Bergman, 2009). 
 
Svårigheter chefer inom vården ställs emot är att det flertalet gånger blir avbrutna av 
oplanerade saker som kommer emellan. De har heller aldrig utrymme för 
förberedelser inför nästkommande uppgift. Detta arbetssätt är inget cheferna 
eftersträvar, en del chefer erhåller kontroll men då krävs support för att kunna få 
vägledning om hur tid och uppgifter kan praktiseras på bästa sätt. (Hultberg et al., 
2010) Wolmesjö (2005) menar att rollen som personalchefer inom äldreomsorg oftast 
brukar beskrivas som komplex då krav och förväntningar angriper från alla håll. För 
att kunna bemöta kraven och samtidigt arbeta hälsofrämjande måste chefer få stöd 
från ledningen (Eriksson, 2015). Detta menar Dellve och Wikström (2009) att 
cheferna inom vård- och omsorg saknar. 
  
Enligt Dellve och Wikström (2012) är chefer huvudansvariga i verksamheter på grund 
av att de ansvarar för att förvalta, utveckla samt leda verksamheten. Tillsammans med 
Wolmesjö (2005) och Ekholm (2012) är de eniga om att chefer inom vården spelar en 
väsentlig roll för framsteg och utveckling av en god arbetsmiljö och trygg 
verksamhet. Många studier fastslår att chefer har en stor påverkan på verksamhetens 
arbetsmiljö, stress, välbefinnande och arbetsprestation. Wolmesjö (2005) menar att 
chefer inom vård- och omsorg lätt kan fastna i kläm mellan krav om brukarnas behov, 
anhörigas krav och vårdpersonalens arbetsmiljö. Följden av detta kan leda till etiska 
dilemman (Ekholm, 2012) vilket kan leda till att chefen hamnar i diverse roll- och 
intressekonflikter (Wolmesjö, 2005). Det är svårt att finna en lösning på de frågor 
som väcks när etik och ledarskap hamnar i kläm. Detta i anledning av att de 
ekonomiska målen kolliderar med verksamhetens behov om god vård- och omsorg 
(Toren & Wagner, 2010). 
  
Enligt Dellve (2003) har studier visat att ledarskap och organisering av verksamheten 
varit hämmande för medarbetarnas hälsa. Brister i stöd från chef, orättvist ledarskap 
samt ej närhet till chef har bidragit till att många medarbetare blivit långtidssjuka. 
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Även fysisk- och psykisk arbetsbelastning ligger till grunden för utfallet. På så vis är 
arbetet med att utveckla och organisera organisatorisk och social arbetsmiljö av stor 
betydelse för chefer (Dellve, Lagerström & Hagberg, 2003). 
	
	

5. Teoretisk referensram 	
Den första teorin är krav-resurs modellen som lyfter hur balanseringen mellan kraven 
och resurserna som finns på arbetsplatsen påverkar hanteringen av arbetsuppgifterna. 
Det salutogena perspektiv kopplas till förebyggande av ohälsa samt främjande för 
medarbetarnas hälsa och ses som en hälsoteori. Kompetensutveckling behandlar det 
pedagogiska perspektivet med koppling till framtida arbetskrav. Alla teorierna 
behandlas i relation till Arbetsmiljöverkets föreskrift (2015:4) Organisatorisk och 
social arbetsmiljö. 
 
 

5.1 Krav-resurs modellen	
Krav-resurs modellen är en modell som skapades år 2001 av Demerouti och kollegor. 
Modellen har fått väldigt mycket positiv kritik då den använts i flera empiriska 
undersökningar. Den innefattar två delar kopplade till stress och engagemang i 
arbetslivet det vill säga, krav och resurser (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 
Schaufeli, 2001). Den är övergripande på ett sådant sätt att den är användbar i alla 
typer av arbetsmiljöer och verksamheter oberoende de arbetskrav och resurser som 
arbetet omfattar. Arbetskraven är av fysisk, psykisk, social och organisatorisk 
karaktär vilka orsakar fysisk kognitiv eller emotionell ansträngning och kan därför 
bidra till att dessa funktioner fungerar sämre (Bakker & Demerouti, 2007). Denna typ 
av ansträngning uppstår när personen försöker fullfölja sin prestation oavsett de höga 
arbetskraven. Ännu skadligare är det om individen inte fått återhämta sig från tidigare 
ansträngning. 
 
En studie gjord av Bakker, Demerouti och Euwema (2005) som utfördes på 1000 
högskoleanställda visade att de som upplevde höga krav kombinerat med låga resurser 
visade tydliga tecken på utmattning. Om resurserna kan möta kraven så att situationen 
blir hanterlig behöver inte arbetskraven betyda något negativt för individen. Däremot 
kan stimulerande arbetskrav ge känsla av tillfredsställelse och bidra till personlig 
utveckling, karriär och växt. För att kunna möta arbetskraven är arbetsresurserna 
primära och nödvändiga. Även de är av fysisk, psykisk, social och organisatorisk 
karaktär och kan förmildra de fysiska och psykologiska effekterna arbetskraven kan 
orsaka (Bakker & Demerouti, 2007). Funktionen som uppstår är att kraven balanseras 
med resurser som erbjuds vilket också påvisar att krav-resurs modellen kan ses som 
en balansmodell. Demerouti et al. (2001) betonar att modellen tar hänsyn till att 
resurser kan fungera som skydd mot kraven som förekommer i arbetet.  
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Figur 1. Arbetskrav-resurs modellen av Dellve och Eriksson (2016, s.10) modifierad efter Demerouti 
och Bakker (2011). 
 
Arbetsresurserna ses även som en motivationskälla vid lösande av uppgifter (Bakker 
& Demerouti, 2007; Le Blanc, De Jonge & Schaufeli, 2009). 
De kan vara motiverande på ett sådant sätt att individen känner att den växer, 
utvecklas och lär. Detta menar Bakker och Demerouti (2007) kallas inre motivation. 
Yttre motivation menar de att individen kan uppnå genom stimulerande stöd på 
arbetsplatsen samt möjligheter att uppnå mål. 
Resurserna i arbetet kan delas upp i fyra olika nivåer: 

·      Organisationsnivå (Information, utvecklingsmöjligheter, variation) 
·      Interpersonell nivå (Ledarskap, stöd, teamarbete) 
·      Position (rollklarhet, delaktighet i beslut) 
·      Uppgiftsnivå (autonomi, feedback) 

(Bakker & Demerouti, 2007) 
	
Hakanen, Bakker och Schaufeli (2006) samt Schaufeli och Bakker (2004) har med 
hjälp av sin forskning kommit fram till att krav-resurs modellen pekar på att allt för 
höga krav leder till arbetsbelastning samt utmattning och att tillräckliga resurser kan 
ge effekter som arbetsmotivation och engagemang. Krav i arbetslivet är bland annat 
samspel med medarbetare och hög arbetsbelastning. De arbetskrav som kan vara 
risker för medarbetare är beroende av hur arbetets utformning ser ut på den enskilda 
arbetsplatsen (Bakker & Demerouti, 2007). 
 
	
5.2 Det salutogena perspektivet 	
Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky gjorde en undersökning bland judiska 
kvinnor som hade överlevt andra världskrigets koncentrationsläger. En tredjedel av 
kvinnorna rapporterades ha god mental hälsa trots deras svåra upplevelserna. 
Antonovsky blev intresserad av vad som gjorde att kvinnorna behöll god hälsa. Av 
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den orsaken fortsatte Antonovsky att forska om det som främjar människors hälsa det 
vill säga, det salutogena perspektivet (Antonovsky, 1987; Eriksson & Winroth, 2015). 
	
Tyngdpunkten för det salutogena perspektivet ligger på individers färdigheter samt 
förmågor och handlar om att se på individen som erfaren, kapabel och resursstark 
(Antonovsky, 1991). Det salutogena perspektivet är inriktat på friskfaktorer det vill 
säga, vad som håller människan frisk medan det patogena perspektivet fokuserar på 
riskfaktorer för sjukdomar (Antonovsky, 1996; Wiman, Lydell & Nyholm, 2016). 
Grundsynen i teorin handlar om känslan av sammanhang samt generella 
motståndsresurser mot stress. Det kan också handla om att förstå resursorienterad 
aspekt på hälsa, vilket betyder att studera människor som individer med olika resurser 
(Antonovsky, 1991; Eriksson, 2015).  
	
Det salutogena perspektivet belyser att människans hälsa ständigt är i rörelse och 
förändras med tiden. Antonovsky (1991; 2005) förklarar detta genom att likna det vid 
ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa där människors bakgrund och egenskaper tas 
tillvara. Antonovsky (2005) samt Eriksson och Winroth (2015) förklarar att det 
salutogena perspektivet har som utgångspunkt att uppfatta människans välbefinnande 
från ett helhetsperspektiv för att ha möjlighet att besluta om vilka resurser som tillför 
samt främjar hälsa hos människan. På så vis tittar det salutogena perspektivet både till 
människans fysiska, psykiska samt sociala hälsa. Det salutogena perspektivets 
utgångspunkt är att se vad som främjar samt upprätthåller hälsa. Detta till skillnaden 
från motpolen det patogena synsättet, vilket innebär att fokuset läggs på det som 
orsakar ohälsa (Antonovsky et al., 1991; Wilhsson, 2017). 
	
Inom arbetslivet är det viktigt att arbeta med hälsa för att värna om medarbetarnas 
välbefinnande. De hälsofrämjande insatserna på arbetsplatsen är viktiga både för 
medarbetarna och för verksamheten (Andersen, Proper, Punnett, Wynne, Persson & 
Wiezeret 2015). Arbetet från det salutogena perspektivet menar Winroth (2015) är 
förknippat med att det på arbetsplatsen rör sig om att skapa möjligheter samt 
investeringar vilket främjar men också utvecklar hälsan hos medarbetarna. Insatserna 
till att skapa möjligheter och investeringar ska inte vara tillfälliga när det handlar om 
att lösa ett problem som är aktuellt. Utan insatserna ska integreras inom 
verksamheterna för att verka som en främjande beståndsdel åt medarbetarnas hälsa. 
De främjande åtgärderna på arbetsplatsen ska organiseras strategiskt (Winroth, 2015) 
vilket innebär att åtgärderna ska genomföras välplanerat. Winroth (2015) menar även 
att det är till en fördel om medarbetarna får medverka vid framtagning av eventuella 
åtgärder. Detta bidrar till att medarbetarna känner delaktighet i sitt arbete (Andersen 
et al., 2015). Innebörden till att bevara en främjande arbetsplats är att samtliga 
medarbetare ska ge deras uppfattningar för vad som skulle kunna förändras alternativt 
förbättras för att på så vis finna hälsofrämjande åtgärder (Winroth, 2015). I nästa del 
kommer begreppen promotion och prevention att beskrivas mer genomgående.  
 
	
5.2.1 Promotion och prevention, vad är skillnaden? 	
Hälsoarbete kan utövas från två skilda utgångspunkter det vill säga hälsopromotion 
och hälsoprevention. Hanson (2004) uppger att det finns en tydlig skillnad mellan 
prevention och promotion. Hälsoprevention handlar om att söka efter riskfaktorer och 
förebygga orsaken till sjukdom (Antonovsky, 1991). Prevention handlar även om att 
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behandla och bota sjukdom där målet är att finna rätt behandling för individen 
(Hanson, 2004). Åtgärder av preventiv sort menar Hanson (2004) leder till ett säkrare 
resultat och önskvärd effekt på grund av att den grundas på kunskaper. Åtgärderna är 
mätbara både på grupp- samt befolkningsnivå.  
	
Den andra utgångspunkten för hälsoarbete är hälsopromotion där fokus istället läggs 
på att finna olika friskfaktorer alternativt motståndsresurser för att människan förblir 
frisk. Detta synsätt kallas även för salutogena perspektivet vilket handlar om att stärka 
människan. Enligt Hanson (2004) bör man ha i tankarna att patogena och salutogena 
perspektivet kompletterar varandra. Tillsammans bidrar de båda perspektiven till att 
människor kan arbeta för hälsa inom de tre tillvägagångssätten det vill säga, 
förebygga, bota och främja hälsa. 
 
	
5.3 Kompetensbehov 	
I dagens vård- och omsorgsverksamheter är det medarbetarnas kompetens som gör att 
verksamheten kan möta brukarnas krav gentemot verksamhetens krav och därmed ge 
en kvalité i deras vårdarbete (Rönnqvist, 2001). För att erhålla kompetens för att möta 
de krav som finns är det viktigt att medarbetarna får stimulans till lärande. Då 
samhällsutvecklingen ständigt skapar nya krav på verksamheters utveckling bidrar till 
nya strukturer och växlande krav på medarbetarna i deras arbetsmiljö. Genom 
medarbetarnas utveckling och lärande kan risker minimeras för att ohälsosam 
arbetsmiljö ska undvikas (Nilsson & Ellström, 2012). Av denna orsak är det väsentligt 
att ständigt arbeta med att förebygga ohälsosam arbetsmiljö i syfte för att stimulera 
medarbetarnas lärande och utveckling.  
  
Hanson (2005) menar därför på att kompetens på så sätt är något medarbetarna måste 
ha för att kunna genomföra sitt arbete. Det innebär att kunna använda sina förmågor 
och kunskaper i en situation för att uppnå ett önskat resultat (Svedberg, 2007). 
Kompetens är kunskapen medarbetare tagit del av genom utbildning och hur 
kunskapen sedan tillämpas i verksamheten (Ellström & Kock, 2008).  
 
	
5.3.1 Kompetensutveckling för nya arbetskrav 	
Kompetensutveckling är en process i verksamheten med egenskap att utveckla 
medarbetares kompetens. Den befintliga kompetensen medarbetare har ska nyttjas 
och utvecklas i olika processer som sker i verksamheten för att kunna möta nya krav 
som ställs i framtiden. Kompetensutveckling är ett viktigt redskap då arbetsmiljön 
utvecklas och ställer nya krav på medarbetarna. Av denna anledning är det ett 
naturligt val för verksamheter att satsa på kompetensutveckling för att uppnå 
verksamhetens mål (Hammarström, 2005).  
 
Genom ökad kompetens för medarbetarna kan det leda till högre kvalité i arbete och i 
sin tur till ekonomisk vinst och även ökad hälsa.  
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6. Metod	
6.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter	
Studien är bearbetad utifrån en hermeneutisk utgångspunkt vilket handlar om att man 
söker förförståelse om andra individers livsvärld (Thurén, 2007: Rosberg, 2017). 
Enligt Thurén (2007) formar förförståelsen vårt sätt att se på verkligheten och hur vi 
tolkar den utifrån tidigare erfarenheter, kunskaper samt värderingar. Den 
förförståelsen som forskarna har haft från tidigare erfarenheter inom vård- och 
omsorg samt från ledare har sett olika ut. Detta är en av anledningarna till intresset för 
studien.  
 
Hermeneutiska tolkningsläran är väsentlig i studien på grund av dess syfte: att utifrån 
ett pedagogiskt perspektiv belysa hur ledaren inom vård och omsorg förebygger 
ohälsa och främjar hälsa med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. Med 
hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt tolkades ledarnas uttalanden utifrån 
deras kontext vilket är deras livsvärldar från olika situationer. För individer som utgår 
från hermeneutisk utgångspunkt tvivlar man inte på att söka samband mellan 
individers skilda föreställningar runt olika händelser i världen (Hartman, 1998; 
Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Utifrån tolkningar av den empiri som mottagits 
har forskarna kunnat hitta samband som ledarna lyft fram vad gäller deras 
förebyggande hälsoinsatser samt hälsofrämjande arbete med inriktning på den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  
	

6.2 Design 	
Explorativ forskningsdesign som studien utgår från står för inhämtning av kunskap 
om ett utvalt problemområde (Patel & Davidson, 2011). I relation till syftet utgörs det 
explorativa genom att utforska hur ledarna förebygger ohälsa och främjar hälsa 
genom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
	
För att dra slutsatser från det insamlade materialet utgick studien från en induktiv 
ansats. Ansatsen förespråkar att forskaren drar generella och allmänna slutsatser från 
det empiriska material som samlats in. Forskarna i denna studie har med hjälp av 
ledarnas utsagor dragit slutsatser i relation till föreskriften AFS (2015:4), tidigare 
forskning, det salutogena perspektivet, krav-resurs modellen samt 
kompetensutveckling. 
	
	
6.3 Urval 	
Det urvalsteg samt den urvalsprocess som genomförts har tagits med hänsyn till 
uppsatsens syfte och omfattades av ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval 
innebär att valet av deltagarna väljs ut medvetet beroende av syftet för studie (Ahrne 
& Svensson, 2015). Enligt Denscombe (2016) bidrar urvalsmetoden att 
undersökningsområdet och ledarnas erfarenheter kan ge den önskade informationen.  
Forskarna valde ut 20 olika ledare vilka samtliga arbetade inom vård- och 
omsorgskategorin. Ledarna som medverkade i studien arbetade både för det 
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kommunala och den privata sektorn. Arbetsplatserna var inom hemsjukvård för 
äldreboende, trygghetsboende, hemtjänst och HVB-hem i södra Sverige.  

 
Tabell 2. Beskrivning av studiens intervjupersoner 

 
	
För att komma i kontakt med olika ledare har mail- och telefonkontakt använts. 
Antalet som ville medverka i studien var sju stycken (se tabell 2). Ahrne och 
Svensson (2015) påpekar att ett rimligt antal personer att intervjua är sex till åtta 
stycken. Bortfallet blev på så sätt 13 stycken ledare. Studien inkluderade båda könen, 
av dem var sex kvinnor och en man. 
 
	
6.4 Datainsamling	
Det insamlade materialet för den empiriska undersökningen togs fram med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer samt intervjuguide (se bilaga 1) på ledarnas arbetsplatser. 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver semistrukturerad intervju som en intervjuform 
där det finns potential att komma i djupare samtal på grund av möjlighet till 
följdfrågor. Intervjuguiden har skapats av oss forskare där vi fått inspiration från 
föreskriften AFS (2015:4) organisatorisk och social arbetsmiljö. Intervjuguiden har 
använts på ett sådant sätt att samtalet fallit in mer naturligt. Detta menar Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) är en effekt som är lätt att uppnå vid användningen av 
den valda metoden då frågorna samt ordningen på frågorna i intervjuguiden kan 
anpassas utefter situationen.  
 
Innan intervjuerna inleddes fick ledarna ett missivbrev (se bilaga 2). Enligt Thorén-
Jönsson (2017) beskrivs studiens upplägg i missivbrevet. Vidare benämns de 
forskningsetiska principerna som exempelvis syftar till att få önskade intervjupersoner 
införstådda med att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas samt att all information 
som skulle kunna peka ut personen inte skulle inkluderas i studien. Intervjuguiden 
användes som ett verktyg för att bidra med olika frågor som skulle ställas till ledarna. 
Inspelningsutrustning som använts har varit mobiltelefon samt egenskrivna 
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anteckningar. Med hjälp av inspelningarna samt anteckningarna kunde forskarna 
genomföra noggranna transkriberingar. Intervjuerna pågick mellan 20 till 45 minuter 
och genomfördes inom tre veckors period på olika arbetsplatser. Studien varade i tio 
veckor. 
 
	
6.5 Databearbetning och analys	
Forskarna valde att utgå från kvalitativ innehållsanalys vid bearbetning och 
analysering av empiriskt material. Valet för bearbetning av data stärks i Lundmans 
och Hällgren Granheims (2017) uttalande om att kvalitativ innehållsanalys är speciellt 
användbar inom vård- och omsorgsforskning. De poängterar även att metoden 
används bland annat för intervjustudier. 
 
Förhållande till studiens syfte ansåg forskarna att analysmetoden var mest relevant. 
Detta på grund av att ledare inom vård- och omsorg valts som huvudfokus vid 
forskning av generella samband i anknytning till hur ledarskapet bedrivs. 
  
Vid sammanställning av materialet som framkom under intervjutillfällena har 
meningsenhet, kondenserade meningsenheter, koder, underkategori samt kategorier 
använts för att belysa samband i utsagorna. 
	
Meningsenhet markerades vid transkribering av de inspelade intervjuerna. Detta 
innebär enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) att man markerar den 
meningsbärande delen av texten. De förklarar vidare att denna del innehåller ord, 
meningar och stycken som genom sitt innehåll och sitt sammanhang påvisat ha ett 
samband. Efter en sammanställning av meningsenheter genomfördes en kondensering 
samt abstrahering av meningsenheterna. Lundman och Hällgren Granheim (2017) 
menar att man genom att bearbeta utsagor på detta vis får en bättre logik då texten 
görs mer lätthanterlig utan att väsentliga delar av innehållet försvinner. Efter 
kondenseringen gjordes en kodning av meningsenheterna. Kodningen innebär en kort 
beskrivning av utsagan och dess funktion är att underlätta för forskaren att se mönster 
på ett nytt sätt. Koderna är även till hjälp för att skapa underkategorier och kategorier 
som kategoriserar textens syfte. Skillnaden mellan underkategorier och kategorier är 
dess abstraktionsnivå. Underkategorin har ett lägre värde än kategorin på så sätt att 
den ryms under kategorin, det vill säga som banan ryms under frukt. Kategorierna är 
sedan till för att underlätta identifieringen av samband mellan frågeställningarna som 
är kopplade till syftet. (Lundman & Hällgren Granheim, 2017) 
	
Ett exempel på hur den kvalitativa innehållsanalysen såg ut för denna studie 
presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Utdrag ur studiens kvalitativa innehållsanalys 
 

 
I denna studie kopplas upplevelse till ledarnas upplevelse av hantering av 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 
	
6.6 Etiska överväganden	
En viktig roll för forskningens kvalitet är de etiska överväganden samt riktlinjerna. De 
fyra centrala forskningsetiska principerna är följande informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska förmedla syftet med studien för de 
individer som på något sätt berörs av den (Vetenskapsrådet, 2017). 
Samtliga intervjupersoner fick ta del av ett missivbrev där studiens syfte redogjordes.  
 
Samtyckeskravet är den forskningsetiska princip som enligt Vetenskapsrådet (2017) 
innebär att individer som tillfrågas att delta i studien har rättigheten att själva ta beslut 
om de vill medverka. I missivbrevet fick ledarna kännedom om att deltagandet var 
frivilligt och därmed kunde neka att medverka i studien. Att respektera varje individs 
självbestämmande ansågs vara värdefullt. Samtliga ledare godkände att deras yttrande 
skulle få användas i studien genom att skriva på missivbrevet som tilldelades. 
 
Konfidentialitetskravet som också är en av de forskningsetiska principerna innebär att 
de individer som är med i studien inte ska kunna identifieras av utomstående och att 
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den information som erhålls ska hanteras på ett varsamt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). 
I missivbrevet redogörs att intervjupersonen inte kommer kunna identifieras i det 
slutgiltiga resultatet av studien.  
 
Den sista principen är nyttjandekravet som betonar att de uppgifter som samlats in 
endast får nyttjas för forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). De uppgifter som samlats 
in har på så sätt förvarats så att ingen annan fått ta del av dessa. 
 
	
	

7. Resultat 	
Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen framgick tre kategorier som tillsammans 
svarade på hur ledare inom vård- och omsorg förebygger ohälsa och främjar hälsa 
genom organisatorisk och social arbetsmiljö; Ledarnas resurser för att förebygga 
ohälsa samt främja hälsa, Ledarnas kunskaper och kompetensbehov för att förebygga 
ohälsa samt främja medarbetarnas hälsa och Ledarnas förhållningssätt till 
Organisatorisk och social arbetsmiljö. Vid skapandet av samtliga kategorier framkom 
vardera två underkategorier som innefattar en grundligare beröring av ämnet det vill 
säga, hur ledarna förebygger och främjar hälsa (se tabell 4). 
	
Tabell 4. Studiens kategorier och underkategorier 

		
En del av begreppen som används i denna del förtydligas i avsnittet 
begreppsdefinition som finns på sida 10. 
	

7.1 Ledarnas resurser för att förebygga ohälsa samt 
främja hälsa	
Denna kategori beskriver ledarnas syn på de resurser som kan bemöta kraven i arbetet 
för medarbetarna. De underkategorier som fördjupar sig i tillgängliga resurser på 
arbetsplatsen belyser främst extra personal vid hög arbetsbelastning. Ledarna betonar 
även handledning samt medarbetarsamtal som resurs för medarbetarnas hälsa. En 
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annan resurs ledare anser vara viktig för medarbetaren är riskbedömningar 
tillsammans med skyddsombud. Ovan nämnda resurser motsvarar resurser som är 
Resurser inom ledarnas ansvarsområde - bemanning, handledning samt 
riskbedömning som hen själv medverkar i och som även motsvarar den första 
underkategorin. 
	
Den andra underkategorin; Resurser med hjälp av andra aktörers medverkan belyser 
resurser som tillgänglig arbetsterapeut för arbetsteknik, ergonomiutbildning, 
företagshälsovård, friskvård med mera. 
	

7.1.1 Resurser inom ledarnas ansvarsområde - bemanning, handledning 
samt riskbedömning	
Vad ledarna själva kände att det var kompetenta att arbeta med för att främja hälsan 
hos medarbetarna var specifikt tre faktorer. Flera av ledarna ansåg att 
bemanning/extra personal var den viktigaste resursen. Detta på grund av flera 
avseenden där det uppstår avvikande situationer i medarbetarnas arbetsmiljö. 
Exempel på dessa är krävande vårdbelastning, sjukdom, stressade situationer samt 
enstaka gånger vid utflykter. 
  

//…// I och med att alla vårdtagare äter sina måltider här på boende så har köksbiten varit 
väldigt tung del för dom så det har vi underlättat så vi har anställt köksor. Vi sätter ju in 
när det blir tyngre vårdbelastning såklart. Blir det någon magsjuka eller något annat som 
sticker ut extra så sätter vi in folk. IP4 

  
För att inte personalen ska hamna i en stressad situation menar IP4 att de anställt 
kökspersonal för att underlätta de dagliga arbetsrutinerna för medarbetarna. Flera 
ledare påpekar att extra personal är viktig resurs vid krävande vårdbelastning 
samt vid stressade situationer. 
  

Vi sätter in extra personal när det behövs. Vi får också bidrag från kommunen som vi kan 
lägga på personal så att vi kan göra mera aktiviteter för våra boenden, det är också en 
resurs… så att vi kan sätta in vikarier så att personal kan åka iväg med vår utflyktsbuss. 
IP6 
  

En annan ledare har ekonomiska resurser från kommunen för att kunna ta in 
vikarier vid aktiviteter. 
  
Ytterligare en resurs som ledarnas betonar är viktig är handledning/medarbetarsamtal. 
De berättar att de finns där för sin personal och stöttar dem. IP2 påpekar att finnas 
tillgänglig för medarbetarna genom både telefonkontakt samt fysisk plats vilket även 
flera av de andra ledarna anser vara en viktig faktor för att personalen ska få den 
stöttning som de behöver. En ledare påpekar att personalen kan infinna sig i en 
situation för första gången och då är det speciellt viktigt att hen är nåbar. Handledning 
anser de även vara viktigt vid tillfällen där medarbetarna känner att arbetsuppgiften är 
svårhanterlig. Genom att vara lyhörd menar de att man kan fånga upp vilket klimat 
som råder, det vill säga om personalen är stressad eller om det finns någon irritation i 
grupperna. Att genomföra medarbetarsamtal kontinuerligt anser ledarna vara 
väsentligt för att kunna fånga upp ohälsosam arbetsbelastning. 
  

Vi hjälper även till med handledning //...// när de anställda känner att de är stressade, eller 
om de kanske inte vet hur de ska genomföra uppgiften. IP1 
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Riskbedömningar ser ledarna också som en aktuell resurs för medarbetarnas hälsa. 
Ledarna menar att riskbedömningar är väsentliga vid situationer där anställda känner 
sig otrygga i sin arbetsmiljö, vid avvikande situationer samt i anledning för att 
identifiera möjliga risker. 
  

Vi har ju vårt avvikelsesystem, vårt journalsystem så har vi också något vi kallar för en 
riskbedömning som vi gör, en riskbedömning //…// Man gör ju alltid en riskbedömning och 
klarar man inte det, då är det en avvikelse och då ska det hanteras, vad hände och varför 
blev det så. Är det något som är av allvarlig grad så ska det rapporteras det alltid. Vi har 
dialoger med skyddsombud som vi gör här då, både fysisk och psykisk. Sedan lägger vi upp 
en handlingsplan, till att här behöver vi arbeta, bättra oss i det. IP7 

	
En ledare menar att det är mycket jobb med arbetsplatsen. Hen menar att det är 
viktiga att genomföra systematiskt miljöarbete för att hitta eventuella risker 
som kan uppstå i arbetsmiljön. Skyddsronder genomförs kontinuerligt en gång 
om året. Däremot menar ledaren att det är svårt att förutse risker. 
  
Sammanställning av det ovan nämnda resultatet visar att påtaglig stress är en faktor 
som ledarna anser att både extra personal och handledning kan balansera ut. Stress är 
även något ledarna menar kan fångas upp genom medarbetarsamtal i koppling till 
ohälsosam arbetsbelastning. Riskbedömningar har visat sig vara användbart vid 
tillfällen medarbetarna känner sig otrygga i sin arbetsmiljö och i syfte att kunna 
förutse risker som kan uppstå i arbetsmiljön.   
  

7.1.2 Resurser med hjälp av andra aktörers medverkan	
Till skillnad från resurser inom ledarnas ansvarsområde behandlas i denna 
kategori andra aktörers medverkan i ledarnas hälsofrämjande arbete. Resurser som 
ledarna anser upprätthåller de anställdas hälsa är bland annat ergonomiutbildning, 
en arbetsterapeut samt sjukgymnast som redogör hur hjälpmedel ska användas, 
företagshälsovård samt friskvård. 
 
Ledarna påpekar att det är viktigt att de anställda får utbildning i ergonomi i syfte 
för att minska skador på arbetsplatsen. Flera av dem nämner att deras medarbetare 
går en ergonomiutbildning som heter Modern arbetsteknik. I utbildningen får de 
kunskap om rätt hjälpmedel samt hur dessa används. En ledare bekräftar däremot 
att stress kan vara ett stort hinder för att medarbetarna ska kunna hantera sin 
arbetsuppgift på korrekt sätt. Hen menar att man under en stressad situation 
kanske inte böjer knäna när man ska ner till golvet eller glömmer bort att lyfta 
nära kroppen. En ledare bekräftar även att utbildningen sker kontinuerligt på 
arbetsplatsen. 
  

//...// Ergonomi, där våran sjukgymnast och arbetsterapeut utbildar personalen och 
ordinarie personal återkommande, att de får återkommande utbildning i det. IP6 

  
IP1 påpekar även att en arbetsterapeut gör bedömning för den arbetsteknik som 
finns tillgänglig för medarbetarna. Hen menar vidare att det är arbetsterapeutens 
samt sjukgymnastens ansvar att medarbetarna har rätt hjälpmedel. Samma ledare 
menar att när det kommer in nya hjälpmedel får de anställda genomgång från 
arbetsterapeuten. 
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I frågor som vad för resurser ledarna har till förfogande samt riktlinjer för 
återhämtning för medarbetarna svarade flera ledare att företagshälsovården var en 
viktig resurs. Vad gäller återhämtning menar ledarna att om medarbetaren inte är 
trygg i att föra ett samtal med ledaren, eller behöver prata med en psykolog finns 
det möjlighet att vända sig till företagshälsovården. 
	

Vi har en massagestol som man kan använda sig utav. Använder man den kontinuerligt så 
motsvarar det 2 timmars nattsömn. Sen finns det möjlighet när dödsfall eller dylikt har hänt att 
prata med sjuksköterskan här på boendet. Annars finns företagshälsovård där man kan prata 
med en psykolog. Sedan följer vi de riktlinjer som finns för dygnsvilan. IP3 

  
IP4 och IP5 har tillgänglig massage på arbetsplatsen för medarbetarna. En av 
ledarna har utbud att få massage av en utbildad massör samt tillgång till 
massagedyna. En annan ledare erbjuder massagestol, där det finns tolv olika 
program för om man vill sluta röka eller börja motionera med mera. Varje 
program innehåller 15 minuter massage vilket ska motsvara två timmars nattsömn 
vilket ledaren anser är bra för återhämtningen. Däremot bör massagestolen 
användas två gånger i veckan för att uppnå denna effekt. 

  
IP1 och IP7 påpekar att de erbjuder friskvård till sina medarbetare i syfte för att 
främja hälsa. En erbjuder gratis träningskort samt bidrag till massage. 
  

Vi jobbar ju mycket med träning //…// Jag tror att det är en viktig del i hälsan. Vi har ett 
friskvårdsbidrag fast det använder vi inte till träning utan friskvårdsbidraget använder vi till 
massage för vi har gratis träningskort på ett gym för alla. IP1 
  

En annan ledare berättar att medarbetarna får 400 kronor i månaden som 
friskvårdsbidrag. 
  
Gemensamma nämnare som ledarna anser vara resurser för att medarbetarna ska 
kunna bemöta de krav som ställs i arbetet på ett skadefritt sätt är följande; 
ergonomiutbildning där medarbetarna lär sig teknik för att hantera sin 
arbetsuppgift på ett skadefritt sätt. En arbetsterapeut samt sjukgymnast finns som 
hjälp för att redogöra vilka hjälpmedel som behövs samt hur de ska användas. 
Företagshälsovård ses också som en resurs som ska motsvara det 
kompetensbehov som inte ledarna själva kan uppfylla. Den sista resursen som en 
del av ledarna använder för att främja medarbetarnas hälsa är friskvård som 
massage, träningskort och bidrag. 

7.2 Ledarnas kunskaper och kompetensbehov för att 
förebygga ohälsa samt främja medarbetarnas hälsa	
Kategorin synliggör ledarnas uppfattningar kring sina kunskaper samt 
kompetensbehov kring organisatorisk och social arbetsmiljö i syfte för att 
förebygga ohälsa samt främja medarbetarnas hälsa. I denna del lyfts även vad de 
själva anser är kompetensutvecklande i relation till medarbetarnas hälsa. 
Underkategorierna som ger en djupare bild av detta ämne är; Ledarnas 
kunskapsuppfattning och Utbildningar i syfte för att möta kompetensbehovet för 
att förebygga ohälsa samt främja medarbetarnas hälsa. 
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Utbildningar som ses som kunskapsutvecklande och hälsofrämjande enligt ledarna 
är bland annat: Kris- och konflikthantering, ergonomi- och lyftteknik, 
arbetsmiljöutbildning samt språkombudsutbildning. 
  

7.2.1 Ledarnas kunskapsuppfattning	
Majoriteten av ledarna bekräftar att deras kunskap kring social och organisatorisk 
arbetsmiljö är god. IP4 påpekar att hen har goda kunskaper i social och 
organisatorisk arbetsmiljö på grund av att hen gått en arbetsmiljöutbildning. 
Ytterligare en ledare menar att hen uppfyller de kunskaper som behövs för 
arbetsmiljön då hen har lång erfarenhet och gått en del arbetsmiljöutbildningar 
under åren. 
  

Lång erfarenhet i alla fall. Jag tänker att det är väl det. Jag har ju gått 
arbetsmiljöutbildningar och så som alltid är ett krav för verksamheterna. Vi får ju en 
del information i och med att vi tillhör en stor organisation, så gör det att det kommer 
mycket information. Jag tycker att man ska gå en arbetsmiljöutbildning med jämna 
mellanrum, och gärna tillsammans med sitt skyddsombud. IP7 
  

Samma ledare påstår också att fördelen att arbeta i en stor organisation är att 
information kring arbetsmiljö mailas ut kontinuerligt eller finns synligt på deras 
personliga sida på intranätet. Hen menar vidare att arbetsmiljöutbildningar är bra 
för ledarna att gå på kontinuerligt för att upprätthålla goda kunskaper. Även att 
utbildningarna ska erbjudas till skyddsombudet. 
  
En annan ledare upplever sina kunskaper som goda även om hen inte har 
kunskaper om alla delarna i föreskriften. Ledaren vet däremot vart denna 
information kan hittas vid behov. 
  
Sammanfattningsvis menar ledarna att de bland annat genom lång erfarenhet, 
arbetsmiljöutbildningar samt med hjälp av intranätet har kunskap i social och 
organisatorisk arbetsmiljö.  
  

7.2.2 Utbildningar i syfte för att möta kompetensbehovet för att 
förebygga ohälsa samt främja medarbetarnas hälsa	
Kategorin illustrerar de utbildningar ledarna anser ska kunna möta 
kompetensbehovet för att förebygga ohälsa och främja medarbetarnas hälsa. En 
ledare betonar att det viktigaste med utbildningar är att medarbetarna tar till sig 
rätt kunskap. En utbildning som medarbetare på ett HVB-hem får gå på är vad 
ledaren benämner kris- och konflikthantering. Utbildningen ses främst som ett 
medel som ska underlätta för medarbetarna att hantera sin arbetsmiljö samt leda 
till en stressreducerande effekt för medarbetarna. 
	

Vi fortbildar ju hela tiden personalen här i det som vi behöver här. //...// en kris och 
konflikthanterings utbildning med fokus på lågaffektivt bemötande där man får lite hjälp 
och verktyg. Detta är ju stressmildrande i det här när man jobbar med lite uppvarvade 
människor eller så.  IP7 
  

En annan utbildning som anses viktig är ergonomi- och lyftteknik. Detta med 
avsikt för att kunna hantera arbetssituationen samt kunna använda de hjälpmedel 
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som finns på ett korrekt sätt. En ledare påpekade att språkombudsutbildning var 
betydelsefullt för att kunna inkludera individer med annan bakgrund in i yrket. 

  
Sedan får ju också många med en annan bakgrund också, där har vi ju tre också som blir 
färdiga som språkombud för att kunna ta emot och hjälpa de personerna som är 
nyanlända att komma in i yrket. IP3 
  

Arbetsmiljöutbildningar menar flera ledare är väsentliga i det avseende att kunna 
behandla och utveckla arbetsmiljön. IP7 betonar att en arbetsmiljöutbildning 
skulle ge mer effekt om den utförs tillsammans med skyddsombuden på grund av 
att arbetsmiljön berör dem alla. Hen menar vidare att utbildningen bör ske vid 
flera tillfällen under årets gång. 
	
Kris- och konflikthantering, ergonomi- och lyftteknik, språkombudsutbildning 
samt arbetsmiljöutbildningar är utbildningar som ledarna hävdar kan möta det 
kompetensbehov som förebygger samt främjar medarbetarnas hälsa.  
	

7.3 Ledarnas förhållningssätt till Organisatorisk och 
social arbetsmiljö	
Ledarnas kunskaper kring föreskriften AFS (2015:4) gällande organisatorisk och 
social arbetsmiljö avspeglas i denna kategori. Det finns en oklarhet i vad 
föreskriften innebär. Även att det finns svårigheter och vilka de är belyses i denna 
del. Svårigheterna är bland annat av ekonomisk förekomst, tidsbrist, ej tillräcklig 
kunskap samt att en del ledare menar på att det inte uppfyller ledarens 
arbetsområde. 
 
Underrubriker som ger en djupare förklaring kring ovanstående konstaterande är: 
Hur ledarna använder föreskriften i praktiken och Synbara hinder. 
  

7.3.1 Hur ledarna använder föreskriften i praktiken	
Flera ledare säger att de inte vet hur de i praktiken ska förhålla sig till föreskriften. 
Detta i anledning av att ledarna visade svårigheter till att komma på vad 
föreskriften innehåller.  
 
I frågan om hur ledarna följer de riktlinjer föreskriften avser påpekar en ledare att 
hen tyvärr inte vet men kan hitta information på en gemensam sida där regler och 
nya lagar finns tillgängliga. Avslutningsvis menar ledaren att de följer föreskriften 
genom att ha ett skyddsombud på arbetsplatsen. En annan ledare undrar vilka 
regler det gällde och vad de innebar. En tredje ledare menar på att hen inte 
behöver veta vad föreskriften innebär och hur verksamheten följer 
rekommendationerna på grund av att hen själv inte arbetar med de frågorna.  
	
“Det vet jag tyvärr inte eftersom jag sitter inte med det utan det är 
huvudkontoret”. IP2 
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IP2 menar att rekommendationerna hanterades på huvudkontoret som har sin plats 
i en annan stad. Hen menar att det inte ligger i hennes ansvarsområde att sköta 
hanteringen av föreskriften. 
	

7.3.2 Synbara hinder 
Ledarna själva har en spekulation om att ekonomi eventuellt kan vara ett hinder 
för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. 
	
“Ett hinder däremot kan vara tidsbrist och sedan ekonomiskt då vi är privatägd”. 
IP2 
	
IP2 påpekar på grund av att det är privatägt företag finns det inget utrymme för att 
sätta in extra resurser vid alla tillfällen, istället får medarbetarna hjälpas åt. Även 
ledare inom den privata sektorn ser ekonomin som ett hinder i anledningen av att 
de har en begränsad budget.  

  
“Jag tror att det finns ekonomiska hinder”. IP5 
	
“Hindret kan vara att tiden inte finns till, vilket gör att man ibland måste prioritera 
annorlunda”. IP7 
  
IP7 påpekar att det inte alltid är möjligt att följa riktlinjerna på grund av tidsbrist. 
Ledaren menar vidare att de ibland får blunda för riktlinjerna för att kunna komma 
vidare i sitt arbete.  
 
En annan ledare poängterar att media har en inverkan på arbetsplatsen. Medias 
påverkan har bidragit till att arbetsplatsen har tappat sitt rykte vilket i sin följd har 
lett till att kompetent personal inte söker sig till arbetsplatsen. På grund av detta är 
det brist på kompetent personal vilket gör det svårt att ta in personal vid tuffa 
situationer. 

8. Diskussion 	
I denna del behandlas studiens metod först genom att belysa vårt tillvägagångssätt för 
utförandet av studiens olika delar. Studiens resultatdiskussion som kommer därefter 
har till syfte att koppla ihop den samlade empirin med bakgrund, tidigare studier och 
valda teorier.  
 

8.1 Metoddiskussion  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens svagheter och styrkor. Detta för att 
kunna göra en tolkning över studiens giltighet, tillförlighet och överförbarhet som i 
sin tur påverkar studiens trovärdighet. En studiens trovärdighet brukar beskrivas 
genom giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012). 
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) rymmer tillförlitlighet studiens arbetsmetod 
och om denna stämmer överens med studiens syfte. Studiens giltighet påvisar hur 
empirin samt forskarnas beslutstagande kan förändras under studieprocessen som 
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också anses som en naturlig utveckling under pågående studier. En studies 
överförbarhet konstaterar hur pass den insamlade empirin kan återges i en annan 
kontext, population samt andra förutsättningar. (Graneheim & Lundman, 2004; 
Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) påverkar begreppen den kvalitativa 
studiens metodologiska utgångspunkt. De betonar att genom användning av giltighet, 
tillförlighet och överförbarhet ska kunna påvisa vilka steg som använts vid 
genomförandet av studien. Begreppen ska i detta avsnitt sättas i relation med studiens 
styrkor och svagheter. 
  
Studien är bearbetad genom en hermeneutisk utgångspunkt på grund av att målet varit 
att reda på ledarnas egna upplevelser kring det pedagogiska arbetet om organisatorisk 
och social arbetsmiljö. Denna utgångspunkt ansågs vara mest lämplig på grund av 
studiens syfte. Däremot menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att en 
förutbestämd utgångspunkt har en påverkan på studiens giltighet. Genom användning 
av hermeneutisk utgångspunkt har giltigheten av det empiriska materialet stärkts 
genom att utgå ifrån ledarnas tolkningar av sin livsvärld. Detta för att stärka studiens 
trovärdighet till den kvalitativa metoden.  
 
Svagheter som förekommit har bland annat varit de skilda livsvärldar samt tolkningar 
av det empiriska materialet. Förförståelsen grundas i tidigare erfarenheter och 
påverkar synen och tolkningen av det empiriska material som tagits fram (Høglund-
Nielsen & Granskär, 2017). Detta tror vi kan ha bidragit till att intervjuerna 
genomförts på ett mer eller mindre aktivt tillvägagångsätt och därmed lett in på ett 
annat spår. Ännu en svaghet kan vara att det är negativt att ha en förförståelse på 
grund av den förutbestämda åsikt som kan ligga i grunden och på så sätt kan rikta 
arbetet åt en bestämd riktning. Däremot menar Hartman (1998); Bjereld, Demker och 
Hinnfors (2009) att det hermeneutiska perspektivet tillåter skilda tolkningar på grund 
av att dess utgångspunkt är den egna livsvärld som rymmer tidigare kunskaper och 
erfarenheter. 
  
När det vidare handlar om studiens giltighet är överförbarheten med hänsyn till 
studiens urval relevant att begrunda. Överförbarheten i kvalitativa metoder avgör som 
tidigare sagts hur resultatet kan förflyttas till andra kontexter och grupper (Graneheim 
& Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
  
I studiens urval av personer valdes en spridning på ledare med skiftande års erfarenhet 
för att få en större variationsbredd. Inkluderingskriteriet som togs hänsyn till var att 
ledarna skulle arbeta inom vård- och omsorg. Detta innebar att ett ändamålsenligt 
urval möjliggjorde handplockning av ledare som arbetade inom vård- och omsorg och 
på så sätt passade bäst utifrån studiens syfte (Denscombe, 2016). Valet att kontakta 
ledare inom vård- och omsorg bidrog till att tillräckligt stort antal ledare kunde 
inkluderas i studien. Detta i stöd för att kunna säkerhetsställa ett resultat med 
möjlighet för att få ett mätbart resultat (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 
Svagheter gällande urvalet var det tillvägagångssätt som ledarna kontaktades på samt 
variationen mellan könen. Följden blev att det kvinnliga perspektivet blev dominant 
och kan därför ha påverkat studiens överförbarhet. Det hade utifrån studiens syfte 
varit intressant med ett jämnare könsfördelning för att lättare kunna se och reflektera 
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över eventuella skillnader i det pedagogiska arbetet med organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Det som anses fördelaktigt var att ledare kontaktades genom telefonen. 
Potentialen av detta utfall bidrog till att en muntlig presentation kunde återges och på 
så vis bidrog till ökat deltagande till skillnad från den mailkontakten som 
genomfördes vid studiens uppstart. Detta ledde till att värdefull tid förlorades. Trots 
förlust av tid genomfördes studien inom den bestämda tidsramen.   
  
När det gäller studiens överförbarhet kan det överföras till liknande verksamhet, 
däremot försvåras överförbarheten i en kvalitativ metod när den är beroende av 
kontexten där studien genomförs eftersom det handlar om individer och deras känslor 
(Larsson, 2009). Däremot kan denna studie vara ett bidrag till ett större sammanhang 
med fler liknande studier för att stärkas ihop som en helhet. 
  
Vid insamlingen av empiri användes semistrukturerade intervjuer för att 
intervjuformen ansågs mest lämplig till att svara på studiens syfte. Intervjuformen gav 
möjlighet till att komma i djupare samtal med chans för följdfrågor (Kvale & 
Brinkman, 2014). Genom användning av följdfrågor kan det påverka studiens 
tillförlitlighet då vissa av ledarna fick annorlunda följdfrågor. Detta resulterade i att 
vissa svar blev mer utförliga än andra (Graneheim & Lundman, 2004). Den 
semistrukturerade intervjun påverkade studiens tillförlighet genom användning 
intervjuguide med hög struktureringsgrad för att samtliga ledare skulle svara på 
samma frågor och i samma ordning (Patel & Davidsson, 2011). Den strukturerade 
intervjuguiden anses tillföra en hög trovärdighet till studien på ett sådant vis att den 
ger möjlighet för andra att upprepa den. Tillsammans med handledare har en 
granskning av frågorna genomförts i syfte för att mäta att de besvarar studiens syfte. 
  
Något som kan ses som en svaghet är att en pilotstudie inte genomförts vilket minskar 
studiens trovärdighet då man dels inte hade förståelse för tidslängden på intervjuerna 
och dels om intervjuguiden skulle motsvara det som önskades utifrån syftet. Patel och 
Davidsson (2011) menar att genom att använda sig av en pilotintervju ökar det inte 
bara frågorna tillförlighet utan även ger det chansen att öva på intervjuteknik. 
Däremot bör man möjligtvis ha mer kompetens och erfarenhet för att utföra en bra 
intervju på grund av att den ska ge ett intressant innehåll och följa den riktningen som 
den är avsedd till. Trots att det inte genomförts en pilotintervju har frågorna varit 
tillförlitliga enligt studiens syfte och frågeställningar i stöd för att studiens syfte samt 
forskningsfrågor besvarats. 
  
Vid sammanställningen av materialet användes kvalitativ innehållsanalys i syfte för 
att tolka det som sagts i intervjuerna. Användningen av kvalitativ innehållsanalys ökar 
trovärdigheten och tillförligheten genom möjligheten att citera ledarna. Genom citaten 
kan läsaren ta del av materialet och bedöma vår tolkning (Johansson, 2009). Det är 
även viktigt att ha en objektiv syn i denna form av sammanställning.  
 
Inspelningsutrustning gav möjlighet till att gemensamt avlyssna materialet flera 
gånger för att kunna säkerhetsställa att en korrekt tolkning gjorts. Ytterligare en styrka 
för studien har varit intervjuernas genomförande. För att ledarna skulle känna sig 
bekväma under intervjuerna samt finna tid för dem betonades att tidpunkt och plats 
bar valfritt. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) har denna strategi en positiv 
inverkan på den som ska bli intervjuad då den får fritt att välja och anpassa tiden efter 
sitt schema. 
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8.2 Resultatdiskussion 	
Studiens syfte är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv belysa hur ledare inom vård-
och omsorg förebygger ohälsa och främjar hälsa med fokus på organisatorisk och 
social arbetsmiljö. I diskussionen kommer resultatet sättas i relation till valda teorier, 
tidigare forskning samt bakgrund. På så sätt följer rubriker ungefär samma 
ordningsföljd som i resultatet för att underlätta för läsarens förståelse.  
	

8.2.1 Resurser inom ledarnas ansvarsområde - bemanning, handledning 
samt riskbedömning 	
Resultatet visar att den största resursen ledarna använder sig av för att medarbetarna 
ska kunna klara av sin arbetsmiljö är bemanning. Ledarna påpekar att bemanning ska 
vara betydelsefullt för att kunna hantera arbetets stressiga miljö som kan uppstå för 
medarbetarna. Föreskriften AFS (2015:4) beskriver vikten av att ha tillräckliga 
resurser för att kunna hantera krav som finns i arbetet. Balanseras inte kraven med 
resurserna kan det leda till ohälsosam arbetsbelastning. Enligt Hakanen, Bakker och 
Schaufeli (2006) samt Schaufeli och Bakker (2004) leder allt för höga krav till 
arbetsbelastning och utmattning. Finns det däremot tillräckligt med resurser för att 
genomföra ett arbete kan det utvecklas till motivation och engagemang hos 
medarbetarna (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006).  
 
Corin och Björk (2017) menar på att det krävs ekonomiska resurser för att kunna 
tillkalla inhyrd personal vilket oftast är en problematik för vård- och omsorg 
sektionen på grund av den begränsade ekonomin. Detta påpekas vara ett av de största 
hindren av majoriteten av ledarna. Problematiken med att ha bemanning som resurs 
för medarbetarna kan möjligtvis vara att det inte alltid finns tillgängligt med 
kompetent personal för att stötta upp. Detta kan leda till att resurserna blir ett 
stressande moment med att jaga kompetent personal och blir istället att bristande 
resurser leder till tyngre vårdbelastning. Ekonomiska förutsättningar så som att 
ledarna ska kunna tillkalla extra personal ses som en fördel. Personalen som kallas in 
bör ha erfarenhet från arbetsplatsen och hur deras rutiner för det dagliga arbetet ser ut. 
Detta bedöms i stöd för att varje arbetsplats är unik och omfattar en variation av 
människor med olika bakgrunder, personligheter samt livssituationer 
(Arbetsmiljöverket, 2017b). Med en djupare insikt i ens arbetsplats kan det leda till 
ökad meningfullhet för brukarna. Extra personal som innehar kunskap om de dagliga 
rutinerna bidrar till mindre krav samt stress för ordinarie personal (Schaufeli & 
Bakker, 2004) på så sätt att tid inte behöver läggas på introduktion eller sluka tid från 
brukarna. Olofsdotter och Augustsson (2008) påpekar däremot att även om inhyr 
personal ses som en fördel finns det stor risk att det uppstå skillnader i arbetsgruppen 
mellan ordinarie och inhyrd personal. Då den största utmaningen ligger i att inhyrd 
personal kan ha svårt att komma in i arbetsgruppen. Detta kan leda till försämrad 
arbetsmiljö och arbetsförhållanden som i sin tur resulterar i osäkerhet hos patienter 
samt försämrad vårdkvalitet (Hayes, Hayes & Mikedis, 2012; Rispel & Moorman, 
2015).  
  
Ledarna anser att handledning och medarbetarsamtal är en resurs de använder för att 
stötta sina medarbetare i olika situationer. Detta synliggörs i det sociala stödet som är 
betydelsefullt för medarbetarna att få känna av. Angelöw (2002) visar tydligt att det 
sociala stödet är viktigt i situationer som är stressande då det har en negativ inverkan 
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på individers hälsa. Kristen et al. (2004) och Sundin (2009) belyser även det sociala 
stödet som en viktig komponent där stödet från chef är av störst betydelse för 
medarbetarna. Om stöd ska kunna ges till medarbetarna krävs det att ledarna prioritera 
sin tid rätt. Desto fler medarbetare ledaren har desto svårare är det för dem att fördela 
sin tid för medarbetarna. I förhållande till ädelreformen (Motion, 1998/99: So436) 
fick ledare fler arbetsuppgifter samt större personalgrupp som gjorde att det blev svårt 
att göra en jämn balansering av ledarnas resurser för medarbetarna. Corin och Björk 
(2017) menar på att ledare inom vård- och omsorg ansvarar för betydligt fler 
medarbetare än i övriga yrken. Storlekarna på personalgrupper kan påverka hur pass 
mycket stöd ledarna kan ge sina medarbetare. Om gruppen är mindre är stödet från 
ledaren bättre däremot om gruppen är större är det svårt för ledarna att ge det 
fullständiga stöd som krävs. Detta kan resultera i att medarbetarna kan gå miste om 
hälsofördelar samt upplevelsen av en god arbetsmiljö. Ledarna själva önskar att en 
prioritering för att kunna stötta upp sina medarbetare på ett bättre sätt skulle vara 
önskvärt. Även om det genomförs handledningar i arbetsmiljön för medarbetarna ger 
det inte alltid ett önskvärt resultat om inte det kan balanseras upp till de krav som 
medarbetarna ställs emot. Det är även viktigt att belysa att ledarnas avsaknad av 
stödfunktion för att kunna balansera upp sina egna krav och resurser i sin tur kan 
lägga hinder för att de ska kunna ge stöd till sina medarbetare (Hakanen, Bakker & 
Schaufeli, 2006; Schaufeli & Bakker, 2004). Detta i relation till §9 i föreskriften AFS 
(2015:4) som handlar om arbetsbelastning där tyngdpunkten ligger på att resurserna 
ska anpassas till kraven i arbetet. Handledning är en resurs på arbetsplatsen men att 
handledning inte alltid kan underlätta för de krav som ställs i arbetet. Kozak, Kersten, 
Schillmoller och Nienhaus (2013) menar på att sociala relationer är specifikt viktiga 
för medarbetare som arbetar inom vård- och omsorg. De betonar att goda sociala 
relationer mellan arbetskollegor samt medarbetare till chef bidrar till en ökad hälsa 
och god arbetsmiljö.  
 
	

8.2.2 Resurser med hjälp av andra aktörers medverkan	
Ledarna poängterar att med hjälp av andra aktörers medverkan i förebyggande och 
främjande hälsoarbetet utgörs ergonomiutbildning som en viktig resurs. Detta i syfte 
för att minska skaderisken för medarbetarna samt bidra till kunskap om hur de ska 
hantera de hjälpmedel som erbjuds på rätt sätt. Arbetsmiljöverket (2017a) påstår att 
krävande arbetsförhållanden bidrar till arbetsskador. Resultatet visade att stress vid 
påfrestande situationer försvårade det skadefria arbetet för medarbetarna. En viktig 
reflektion är att ledarna påvisar att de är medvetna om den stress som förekommer 
men däremot synliggörs inga interventioner i förebyggande syfte. Stress i relation till 
ohälsa har ökat och därför behöver verksamheter fokusera på strategiska insatser i 
syfte till att eliminera uppkomsten av stress (Nielsen, Taris & Cox 2010). Trots 
ledarnas förmåga att använda sig av bemanning måste verksamheten arbeta mer 
övergripande på individ, grupp- och organisationsnivå för att uppnå ett mer 
långsiktigt resultat istället för denna form av kortsiktiga lösningen.  
  
Arbetsmiljöverket (2001) menar också på att om kompetensen inom verksamheten 
inte uppfyller det systematiska arbetsmiljöarbetet ska företagshälsovård anlitas eller 
någon annan med motsvarande kompetens. En ledare betonar att det finns utbildad 
personal som arbetsterapeut samt sjukgymnast på arbetsplatsen. Detta anses uppfylla 
arbetsmiljöverkets rekommendationer i den ordning som de angivit. I relation till 
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Antonovskys (1991) prevention med syfte att förebygga uppkomsten av skador 
genomför majoriteten av ledarna olika former av utbildningar. På samtliga 
arbetsplatser menar ledarna att medarbetarna genomgår utbildning inom ergonomi för 
att de ska kunna hantera hjälpmedel på rätt sätt. Även att en arbetsterapeut samt 
sjukgymnast ska finnas på plats för att söka efter de bästa hjälpmedlen för 
arbetsplatsen. 
  
En ledare menar att företagshälsovården även är betydande för medarbetarnas 
återhämtning. De menar att om medarbetaren inte känner att den kan öppna sig för sin 
ledare finns möjlighet att komma i kontakt med exempelvis en psykolog med hjälp av 
företagshälsovården. Enligt Tengelin (2012) är det betydande för ledare att känna till 
resurser för att skapa möjlighet till återhämtning för medarbetarna. Även med stöd av 
de krav som ställs i föreskriften AFS (2015:4) ses möjligheten för återhämtning som 
en åtgärd för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Enligt Statens 
offentliga utredning (2011:63) ska företagshälsovårdens tjänster vara förebyggande, 
främjande samt bidra med säkerhet för att medarbetarna inte ska skadas. Vilket även 
stämmer överens med Hansons (2004) beskrivning av att det är viktigt att arbeta både 
preventivt och promotivt för människors hälsa. Han menar vidare att perspektiven ger 
möjlighet att arbeta med tre tillvägagångssätt det vill säga förebygga, bota och främja 
hälsa. Med koppling till Statens offentliga utredning (2011:63) bör det finnas ett 
kontinuerligt arbete mellan verksamheter och FHV för stöttning och råd för att kunna 
uppnå en säker och skadefri arbetsmiljö för medarbetarna. Enligt majoriteten av 
ledarna sker kontakten med FHV endast när skadan redan är skedd. En reflektion är 
därför att verksamheter och FHV tillsammans kan implementera utbildningar för att 
utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna. Detta i stöd för att det 
förekommer problematik inom vård- och omsorg (Inspektionen för vård och omsorg, 
2017). 
  
Ledarna menar att medarbetarna har de resurser som de behöver för att kunna möta de 
krav som ställs i arbetet. Med koppling Demerouti et al., (2001) krav-resurs modell 
ses ergonomiutbildning samt psykologkontakt genom FHV kunna balansera de 
påfrestningar som medarbetarna utsätts för under sitt arbete. Ledarna berättar även att 
det är svårt att hitta kompetent personal. En förklaring till detta kan vara att det är 
färre individer som söker sig till vården på grund av att arbetsförhållandena inte anses 
vara värda att utsättas för (Centrum för folkhälsa, 2007). En annan ledare påpekade att 
medarbetarna måste prioritera om sin tid för att hinna med sina arbetsuppgifter. Enligt 
Socialstyrelsen (1996) ställs det höga krav på vårdpersonal för att de ska bevara en 
säker och god vård åt brukarna. Med avsikt till detta betonade de att brukarnas 
autonomi och delaktighet ska upprätthållas.  
	

8.2.3 Ledarens kunskaper och kompetensbehov för att förebygga ohälsa 
och främja medarbetarnas hälsa	
Resultatet påvisar att ledarnas kompetensbehov för att förebygga ohälsa och främja 
medarbetarnas hälsa främst uppnås genom olika typer av utbildningar. Ledarna anser 
att de själva inte är i behov av ytterligare kompetens utan att kompetensbehovet 
behöver utvecklas hos medarbetarna. Ledarnas egna kompetensbehov i sin roll är att 
säkerhetsställa att rätt aktörer ger utbildningar till medarbetarna för att de i sin tur ska 
få kompetens inom olika områden. Däremot bör ansvaret för att utveckla 
verksamheten ligga på ledarna, det vill säga att inte överlägga ansvaret till 
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medarbetarna. Tidigare forskning hänvisar att chefer är huvudansvarig i deras 
verksamheter för att förvalta, utveckla och leda verksamheten. Detta speglar en 
väsentlig roll för framsteg och utvecklingen av arbetsmiljön samt en trygg verksamhet 
(Wolmesjö, 2005: Ekholm, 2012: Dellve & Wikström, 2012). 
  
Genom stöd för att ledarna är huvudansvariga i deras verksamhet ska ledarna enligt 
AFS (2015:4) påvisa att det finns kunskap hos ledare för att kunna arbeta aktivt på ett 
systematiskt sätt för att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och främjande 
av deras medarbetares hälsa. Ledarna kan inte enbart överlägga ett ansvar på en bättre 
arbetsmiljö samt främjande och förebyggande för sina medarbetares hälsa hos 
medarbetarna själva, utan det ska finnas kunskaper och utveckling hos ledaren också. 
Ellström och Kock (2008) poängterar vikten av att verksamheten utvecklas genom 
investeringar i kompetensutveckling samt att verksamheten gynnas av en planerad 
och strategisk förmåga för hur detta ska implementeras. Med koppling till Ellström 
och Kock (2008) bör ledare förstå tyngden av sitt egna kompetensbehov för att 
bemöta samt strategiskt använda sig av kompetensutveckling för att främja sina 
medarbetares lärande och hälsa. Detta sätts i relation till det salutogena perspektivet 
där möjligheter och investeringar skapas och främjas hos medarbetarna. Insatserna 
som görs ska verka strategiska och välutformade för verksamhetens vinst och för 
medarbetarnas hälsa (Winroth, 2015). Problematiken som uppstår är att de flesta av 
ledarna genomför kompetensutbildningar inom olika områden utan att strategiskt 
tänka på vad för typ av vinst de skulle kunna bidra med i framtiden. Däremot menar 
en ledare att utbildning i form av språkombud ska kunna möta nya individer och 
hjälpa dem att integreras in i arbetslivet. Möjlighet till utbildningen minskar framtida 
problematik som kan ske samt att utbildningen kan bidra till strategisk utveckling av 
verksamheter och medarbetare. 
  
Trots resultatet belyses inte ledarens egna kompetensbehov på grund av att fokuset 
istället läggs på medarbetarnas kompetensbehov. Ledarnas insikt till bristande 
kompetens kan ha en gynnande effekt på verksamhetens vinst och medarbetarnas 
hälsa.  
 
 

8.2.4 Ledarnas förhållningssätt till Organisatorisk och social 
arbetsmiljö.	
Målet med föreskriften AFS (2015:4) är att främja god arbetsmiljö samt förebygga 
risker och ohälsa orsakad av sociala och organisatoriska omständigheter i 
arbetsmiljön. Enligt ledarna arbetas det mycket förebyggande då de förklarar 
riskbedömningar, handledning, medarbetarsamtal, extra personal, möjlighet till 
återhämtning och utbildningar som resurser för medarbetarna. Främjande åtgärder 
ledarna påpekar är bland annat massagestol, tillgång till massage på arbetsplatsen, 
friskvårdsbidrag och träningskort. 
  
Föreskriften AFS (2015:4) är utfärdad för att fungera som en åtgärd för förebyggande 
och främjande av medarbetarnas arbetsmiljö, där arbetsgivare i Sverige har som krav 
att ha kunskap kring riktlinjerna. Intervjuerna med ledarna visade tydliga tecken på att 
ledarna delvis eller inte alls har kunskap om föreskriftens innehåll. En ledare menar 
att det inte alls är hens uppgift att ha kunskap om föreskriften på grund av att det är 
huvudkontorets ansvar att leda arbetet kring arbetsmiljön. Däremot har hen tidigare 
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angivit att det är hen som har personalansvar. Arbetar hen som ledare ska hen enligt 
föreskriften AFS (2015:4) ha kunskap om föreskriftens innehåll. En annan ledare 
påpekar att hen kan hitta riktlinjerna på en gemensam hemsida om det skulle vara 
aktuellt. Eftersom att arbetsmiljön är skiftande då olika problematiska 
arbetssituationer kan ske (Inspektionen för vård och omsorg, 2017) bör ledare hålla 
sig uppdaterad om riktlinjerna för att dels förutse risker och dels främja hälsan utifrån 
den rådande arbetssituationen. En reflektion kring varför ledarna inte har kunskap om 
föreskriftens innehåll är att de inte mött problematik inom alla delarna på 
arbetsplatsen och därför läggs inte stor vikt på alla avsnitt. 
 
Enligt föreskriften AFS (2015:4) bör medarbetarna känna att de har resurser som 
behövs för att bemöta de krav som arbetet ställer. Föreskriften redogör även att 
medarbetarna själva kan ställa kravet på sina ledare att tillämpa föreskriften då 
huvudsyftet är att främja dess goda arbetsmiljö för medarbetarna. Ledarna själva 
anser att de tillämpar föreskriftens innehåll i sitt arbete. Hur väl det stämmer kan man 
inte bevisa då frågan besvaras bäst av medarbetarna. Däremot menar Dellve och 
Eriksson (2016) att arbetsredskap, stöd och möjligheter till återhämtning är resurser 
som anses kunna balansera krav i arbetet för vård- och omsorgspersonal. De angivna 
resurserna har ledarna påpekat att de har och använder. 
  
Resultatet visar att det största hindret för ledarna att följa föreskriften (2015:4) är den 
bristande ekonomin. Det är framför allt i den kommunala sektorn som ekonomin inte 
håller vilket inte är något ledarna kan ändra på då detta bestäms från en högre nivå. 
Regeringskansliet (2015) påpekar att kostnaderna för samhället för sjukfrånvaron år 
2014 låg på 32 miljarder. Det kostar samhället mer att ha människor hemma från 
arbetet. Den reflektion som kan göras är att höjning av ekonomiska resurser kan 
minska kostnaden för sjukfrånvaron. Ett annat utfall genom höjning av ekonomiska 
resurser är att det kan leda till högre vård kvalitetet för att det finns mer personal som 
kan ge mer tid till brukarna, då huvudmålet är att ge en meningsfull vård (SFS 
2011:427). Då kan detta vara ett motsägelsefullt att begränsa ekonomin när det gäller 
resurserna. 
 
En ledare påpekar att de privata verksamheterna har en begränsad budget just för att 
de är privatägda. Detta bör inte ses som en giltig ursäkt till att inte följa föreskriften. 
Vårdkvalitén och arbetet för medarbetarna ska hålla en hög standard. Varken 
Socialstyrelsen (2008), Svensk författningssamling (SFS 2011:427) och föreskriften 
AFS (2015:4) menar på att det inte finns några undantag att motgå dessa lagar och 
regler. 
 
	

9.	Slutsatser	och	implikationer		
	
Studiens slutsats är följande att ledarna anser att de har olika sätt att arbeta med det 
förebyggande och det främjande arbetet för medarbetarna. Genom medarbetarsamtal, 
handledning, riskbedömningar, företagshälsovård och utbildningar i relation till att 
utveckla kompetens hos medarbetarna ska den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön stärkas. Vidare bör ledarna fokusera på förutsättningar som 
kompetensutveckling för att utveckla verksamheten. Ledarna bör även erhålla 
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fördjupad kunskap om föreskrift AFS (2015:4) då de visade tydliga tecken på att de 
inte kunde redogöra för dess innehåll samt till hur det implementeras i arbetsmiljön 
Ur ett hälsopedagogiskt perspektiv är det väsentligt att engagera sig i 
arbetsmiljöfaktorer som stärker medarbetarnas hälsa. Forskarna vill med denna studie 
bidra med en fördjupad insikt i ledares förhållningssätt till organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Vi vill belysa och inspirera ledare till att utveckla större engagemang till 
föreskriftens betydelse för medarbetarnas hälsa.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
  

Öppningsfrågor 
·         Hur länge har du arbetat som ledare? 
·         Hur många anställda/ medarbetare arbetar här? 
·         Vill du beskriva din roll i verksamheten? 
·         På vilket sätt har din ledarskapsroll utvecklats med tiden? Om du tänker tillbaka 

från hur det var då i jämförelse med nu. 
·         Hur arbetar ni med att främja hälsa på arbetsplatsen? 

  
Minimera riskerna 

·         Vilka krav ställs i arbetet?         
-          På vilket sätt upplever medarbetarna att resurser är tillräckliga för att 

bemöta kraven? 
·         På vilket sätt underlättar du höga kraven för dina medarbetare? 

-          vilka resurser har du till förfogande för medarbetarna? 
·         Vad för riktlinjer har ni gällande återhämtning? 
·         Hur rapporteras ohälsosam arbetsbelastning? 

-          Hur går man vidare därifrån? 
·         På vilket sätt tydliggörs arbetsmetoderna för att medarbetarna ska kunna hantera 

sitt jobb på korrekt sätt? ergonomi, stresshantering, konflikthantering etc.. 
  
Kompetensbehov för att förebygga samt främja hälsa   

·         På vilka sätt finns det möjlighet för dig att kunna utveckla kompetensbehov som 
främjar medarbetares hälsa? 

·         Hur upplever du dina kunskaper kring social och organisatorisk arbetsmiljö? 
- Behövs mer kompetensutveckling och i så fall i vad? 

·         Hur tänker du kring att strategiskt arbeta med organisatorisk arbetsmiljö? 
- Upplever du några kompetensbehov kring detta? 

·         Hur upplever du att dina medarbetare kan uppnå det kompetensbehov för att 
uppfylla de organisatoriska och sociala arbetskraven? 

  
·         Vad finns det för riktlinjer för att hålla sig ständigt uppdaterad gällande lagar och 

regler? 
  
Praktiskt förhållningssätt till föreskriften - Organisatorisk och social arbetsmiljö 

·         Vad specifikt i rekommendationerna använder ni er av för att arbetet ska var 
riskfritt? 

·         Hur i praktiken följer era verksamhetsregler de rekommendationer gällande 
organisatorisk och social arbetsmiljö? 

-          Vilka hinder finns det för att genomföra det praktiskt 
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Bilaga 2. Missivbrev 
 
 
 
Hej, 
Vi är tre tjejer Alexandra Johansen, Ena Basic och Josefin Nilsson som ska skriva vår 
kandidatuppsats inom det hälsopedagogiska programmet i Halmstad. 
Under tio veckor ska vi erhålla kunskap om hur ledare inom vård- och omsorg 
pedagogiskt arbetar med att förebygga ohälsa samt främja hälsa med fokus på 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Som stöd för detta kommer vi att använda oss 
av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS (2015:4). 
Vi har valt att inrikta oss på vård och omsorg för att det är ett väldigt aktuellt och 
viktigt område att belysa. För att få denna kunskap vill vi därför intervjua ledare och 
därför vänder vi oss till Er. Med hjälp av Era svar på intervjuguiden kommer vi att 
göra en sammanställd rapport av resultatet som ni kommer kunna ta del av och 
förhoppningsvis få nytta av. 
  
Intervjuerna kommer att spelas in i syfte för att vi ska kunna använda Era ord i 
rapporten. Inspelningen kommer att raderas så fort rapporten sammanställts. Ni 
kommer aldrig att nämnas på ett sätt som kommer få andra att förstå vem Ni är. De 
svar som uppges av Er kommer att behandlas konfidentiellt under hela bearbetningen 
av uppsatsen samt därefter. Ert deltagande är frivilligt och Ni kan avbryta det när Ni 
vill. 
  
När Ni svarar på frågorna som ställs under intervjun ska Ni tänka sex månader 
tillbaka fram tills nu för att svaren ska vara så aktuella som möjligt. 
  
Svara ärligt utan att tänka så mycket. 
  
 
 
Med vänlig hälsning, 
Ena Basic, Alexandra Johansen och Josefin Nilsson 
 
 
 
 
 
 
Vid eventuella frågor kan ni kontakta oss på: 
Enabas14@student.hh.se        Alexandra-johansson82@hotmail.com         Joseni13@student.hh.se 
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