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Sammanfattning 
Syftet med studien är att se hur enhetschefer inom kommunal äldreomsorg ser på 
implementeringen av det salutogena arbetssättet i deras verksamheter samt hur det påverkar 
deras arbetssituation. Vi undersökte vilka krav som förekommer samt vilket 
handlingsutrymme enhetschefen har i den salutogena implementeringen. Vi hade sedan 
tidigare kunskap om att det salutogena arbetssättet är ett pågående utvecklingsarbete i ett 
flertal kommuner och därför undersöktes det på ett djupgående sätt hur detta 
utvecklingsarbete påverkar enhetschefers arbetssituation. För att framhäva djupgående 
kunskap om detta utfördes en kvalitativ studie som bestod av sju semistrukturerade intervjuer 
har utförts med enhetschefer i olika geografiska kommuner. Resultatet består av fyra 
övergripande teman: arbetsuppgifter, krav, kontroll och stöd. Det första temat fokuserar på 
enhetschefens mångsidiga arbetsuppgifter och temat krav definierar olika påfrestningar på 
enhetschefens yrkesroll i form av hög arbetsmängd och tidspress. Temat kontroll beskriver 
olika strategier för att bemästra de krav som finns i enhetschefens arbetsuppgifter och temat 
stöd beskrivs det stöd som enhetscheferna har tillgång till, det framgår bland annat att 
enhetscheferna stöttar varandra samt att det finns möjligheter att ställa frågor till varandra och 
andra kompetenta personer i kommunerna. Ett flertal enhetschefer uttryckte att de upplevde 
att de kunde hantera sin arbetssituation trots de krav som tillkom i och med det salutogena 
förändringsarbetet. 
 
 
Nyckelord: Enhetschef, äldreomsorg, krav, kontroll, handlingsutrymme, stöd, salutogent 
förändringsarbete  
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Abstract 
The purpose with the study is to see how middle managers in communal elderly care looks at 
the implementation of the salutogenic way of working in their operations. And how it affects 
the middle managers working situation. We studied which scope of actions middle managers 
has in the salutogenic way of working. We had previous knowledge that the salutogenic 
working way is an ongoing work of development in several communes, and therefore we 
chose to study in a profound way how this work of development affects the middle managers 
working situation. To reach a deeper knowledge about how the salutogenic way of working 
affects the middle managers working situation we conducted a qualitative study with been 
seven semi-structured interviews with middle managers in different geographical communes. 
The result is overall performed in four different themes: job assignments, demands, control 
and social support. The first theme focuses on the middle managers versatile job assignments 
and the theme demands define several of stresses on the middle managers profession in form 
of high workload and time pressure. The theme control describes different strategies to cope 
with the requirements that is contained in the middle managers job assignments the theme 
support describes what social support the middle managers have access to, among other things 
it is stated that middle managers support each other and there are opportunities to ask 
questions to each other and other competent persons from the communes. The majority of 
middle managers expressed that they felt that they could cope with their work situation 
despite the requirements with the salutogenic work of change. 
 
Keywords: middle manager, elderly care, demand, control, scope of actions, social support, 
salutogenic work of change. 
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1. Inledning 

Kommunala verksamheter i Sverige befinner sig i ständig förändring och utveckling och 
under de senaste åren har en del av detta förändringsarbete handlat om att ett salutogent 
perspektiv ska implementerats (Bergman & Johansson, 2014). I denna uppsats studeras hur 
enhetschefer inom kommunal äldreomsorg ser på implementeringen av salutogent synsätt i 
verksamheterna samt hur yttre samhällskrav påverkar enhetschefernas arbetssituation och 
vilket handlingsutrymme enhetschefen har. Det undersöks även vilken form av stöd som 
finns. Med yttre samhällskrav menas beslut från överordnad ledning vilket innefattar högre 
chefer och politiska nämnder (Wolmesjö, 2004). Enhetschefer inom kommunal äldreomsorg 
har ansvar över verkställandet av biståndshandläggares beslut om stödinsatser för enskilda 
individer. Det medför arbetsuppgifter som att se till att det finns tillräckligt med personal för 
att tillgodose vårdtagares omsorgsbehov och upprätthålla en god arbetsmiljö för de anställda i 
verksamheten. Dessa arbetsuppgifter tillsammans med begränsade ekonomiska förutsättningar 
tyder på att enhetschefer har ett komplext arbete (Bergman & Johansson, 2014). 
 
Tidigare forskning påvisar att genomföra ett förändringsarbete ställer krav på enhetschefen. 
En del krav kommer från politiska nämnder som beslutar om större förändringar utan att 
enhetschefer får vara delaktiga i beslutet. När förändringsarbeten implementeras medförs 
behov om resurser för att kunna genomföra dessa förändringar. På grund av att det kommer 
direktiv från högre nivåer i den hierarkiska ordningen för det med sig begränsningar för 
enhetschefer gällande vilka villkor som förekommer (Larsson, 2008). Sundin (1997) styrker 
att enhetschefens handlingsutrymme är avgränsat gällande förändringsarbete då 
enhetscheferna inte är delaktiga i besluten (Sundin, 1997). En studie av Andersson (2009) 
påvisar att enhetschefer inom kommunal äldreomsorg präglas av hög arbetsbelastning. Dock 
hävdar studien att enhetschefer uppger att det är ett stimulerande arbete men att de också 
upplever utmanande arbetskrav.  
 
Förändringar som sker med det salutogena arbetssättet inom äldreomsorgen är att hälsa och 
förmågor ska lyftas fram hos den äldre istället för att fokusera på ohälsa och hjälpbehov. 
Förändringsarbeten påverkar enhetschefers arbetsbelastning för att det är de som ansvarar 
över att implementeringen av arbetssättet uppnås och utförs korrekt (Bergman & Johansson, 
2014). I denna studie har krav/kontroll-modellen av Karasek och Theorell (1990) använts som 
teori och som analysverktyg i vårt resultat för att belysa enhetschefens arbetsförhållanden. 
Krav/kontroll-modeller bygger på tre huvudkomponenter: krav, kontroll och stöd. 
 
Det salutogena arbetssättet är, som redan påpekats, aktuellt i många svenska kommuner idag, 
vilket gör att det är ett intressant ämne att studera. Vi är specifikt intresserade av vad det har 
för inverkan på enhetschefers redan belastade arbetsförhållanden. Det fanns dels en 
nyfikenhet på yrkesrollen och dels på implementeringen av det salutogena arbetssättet. Vid 
litteratursökning om implementering av detta arbetssätt fanns det få studier som behandlade 



Hälsohögskolan Jönköping    Amanda Nyander 
Examensarbete i Socialt arbete 15hp   Gabriella Ibrahim 
 
 

8 
 

ämnet. Det ökade motiveringen hos oss till att skriva om implementeringen av salutogent 
arbetssätt inom kommunala verksamheter för att kunna bidra med mer empirisk forskning. 
 
 

1.1 Problemformulering 

Yrket som enhetschef i den kommunala äldreomsorgen är ett komplext och mångfacetterat. 
Det förekommer periodvis hög arbetsbelastning och höga arbetskrav. En enhetschef ska 
tillgodose personalen på verksamhetens behov samt tillfredsställa kraven som ställs från 
överordnad ledning. Det pågår ett förändringsarbete i många svenska kommuner om att 
implementera ett salutogent arbetssätt. Hur påverkar detta äldreomsorgens kommunala 
enhetschefers arbetssituation? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
I flera kommuner i Sverige pågår implementeringen av ett salutogent arbetssätt.  
Syftet med vår studie är att undersöka hur enhetschefer inom kommunal äldreomsorg ser på 
implementeringen av salutogent arbetssätt i sina verksamheter och hur det påverkar deras 
arbetssituation. 

 
• Vilka yttre samhällskrav påverkar enhetschefer i kommunal äldreomsorgs 

arbetssituation i implementering av salutogent arbetssätt i sina verksamheter? 

• Vilket handlingsutrymme har enhetscheferna i kommunal äldreomsorg i 
implementeringen av salutogent arbetssätt? 
 

• Vilken form av stöd har enhetscheferna i kommunal äldreomsorg i implementeringen av 
salutogent arbetssätt? 

 

2.Tidigare forskning 

2.1 Enhetschef 

Det finns ett flertal benämningar på enhetschef, bland annat mellanchef, första linjens chef 
och äldreomsorgschef. Beteckningen visar på vilken nivå enhetschefen befinner sig i den 
hierarkiska ordningen, mitt emellan som påverkar hur mycket inflytande de har i 
organisationerna (Wolmesjö, 2004). En enhetschef beskrivs som en ledare över en verksamhet 
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där enhetschefen styr över målsättningar, planering, ekonomi samt har ansvar över underställd 
personal (Lind Nilsson & Gustafsson, 2006). Det är även något som framgår i denna uppsats. 
Tullberg (2006) betonar att enhetschefer inom kommunal äldreomsorg har ett stort 
ansvarsområde och har hand om ett flertal avdelningar på ett särskilt boende eller flera 
arbetsgrupper inom hemtjänst. Särskilt boende är benämningen på ett äldreboende och består 
av ett flertal avdelningar där all personal på avdelningen har samma chef. Lind Nilsson och 
Gustafsson (2006) styrker att enhetschefer som arbetar på särskilda boenden behöver vara 
engagerade i verksamheten och se till att personalen trivs samt motivera dem att arbeta. 
 
I ett flertal studier påvisas att enhetschefer befinner sig i organisationer som är politiskt styrda 
och där de politiska nämnderna till viss del beslutar över hur enhetschefen ska agera i sitt 
yrke. Det finns även underordnad personal (undersköterskor och vårdbiträden) samt klienter 
som enhetschefen ansvarar över, de ansvarar även över hur verksamheten fungerar. Det är 
enhetschefen som har ett stort ansvar över verksamheten och ska se till att den bedrivs korrekt 
(Drakenberg, 1997; Larsson, 2008; Tullberg, 2006; Berglund, 2014). Enhetschefens uppdrag i 
sin mellanposition är att genomföra de beslut som överordnad ledning har fattat. På grund av 
att enhetschefen befinner sig i denna mellanposition har inte denne alla befogenheter för att 
självständigt utveckla sin verksamhet, utan det är de högre nivåer i den hierarkiska ordningen 
som bestämmer över det (Drakenberg, 1997). Larsson (2008) hävdar att enhetschefen ska 
representera organisationen och vara pålitlig för överordnade chefer och politiker samtidigt 
som enhetschefen ska påvisa underordnad personals önskemål samt tillgodose vårdtagarnas 
behov. 
 
Andra forskare (Andersson, 2009) menar att det uppstår svårigheter på grund av att 
enhetschefen befinner sig i mellanposition för att det förekommer krav från chefer högre upp 
och politiker och dels därför att enhetschefen har begränsade handlingsutrymmen och 
resurser. Andersson menar att det kan bli svårt för enhetschefen att hantera detta då de måste 
utföra det som har bestämts på högre nivåer (Andersson, 2009). Enhetschefens roll som ledare 
innebär att denne ska föra verksamheten i en riktning som medför utveckling. För att kunna 
utföra detta har enhetschefer inom kommunal äldreomsorg makt som gör att denna kan ha 
inverkan på verksamheten samt på underställd personal. Denna makt innebär också ett stort 
ansvar över verksamheten och att man ska förhålla sig till de resurser det finns (Tullberg, 
2006).  
 
En enhetschef styr en verksamhet och har hand om administrativa uppgifter samt att denna 
även ska sköta budget och ge stöd till personal som arbetar i verksamheten. Arbetsuppgifter så 
som att motivera arbetslaget, vara engagerad och att kommunicera ingår också i arbetsrollen 
som ledare över en enhet (Lind Nilsson & Gustafsson, 2006). Berglund (2010) hävdar också 
att det förekommer komplexitet i enhetschefers arbetsuppgifter. Till exempel kan det vara 
komplext för enhetschefer som arbetar på särskilt boende för att de arbetar så nära 
organisationen samt att de har nära kontakt med personal och hyresgäster. Arbetsuppgifter 
som förekommer för en enhetschef över är att personal och vårdtagare ska trivas. Det kan 
handla om allt ifrån att köpa in nya glödlampor till att se till att alla hjälpmedel finns på plats 
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för att tillgodose vårdtagarnas omsorgsbehov. Egenskaper som enhetschefer bör ha är att 
personen ska våga styra andra människor och klara av att ta svåra beslut samt stå bakom 
beslutet. Enhetschefen bör även kunna göra sig förstådd och tydliggöra vilka uppgifter 
personalen i verksamheten har och motivera de anställda att utföra uppgifterna. Det tillhör 
också enhetschefens arbetsuppgifter att se till att personalen trivs och mår bra samt att se till 
att lösa eventuella konflikter som uppstår. Dessa egenskaper underlättar för att kunna styra en 
verksamhet (Berglund, 2014). 
 
Ett annat sätt att se på hur det fungerar att vara enhetschef över ett särskilt boende handlar om 
att enhetschefen ger direktiv till underordnad personal. Även om besluten fattas av 
områdeschefer eller politisk ledning kan det ses utifrån underordnad personals synvinkel att 
det är enhetschefen som har utfört beslutet (Larsson, 2008). De uppgifter som enhetschefen 
utför ska ske effektivt samt också befinna sig inom verksamhetens budget och det får inte 
inverka för mycket på ekonomin (Larsson, 2008; Drakenberg, 2007). Arbetet som enhetschef 
innebär att arbeta under tidspress som gör det svårt att hinna med att driva verksamheten mot 
en utvecklande riktning (Larsson, 2008). En enhetschef behöver vara uppdaterad på de 
senaste aktuella lagrum och att de inser att förändringar kan ske kontinuerligt (Lindgren, 
2007). 

 
Enhetschefer arbetar med att försöka förbättra och utveckla verksamheten och det sätts upp 
nya målsättningar som de sedan försöker att uppnå. Det är enhetschefens uppgift att driva 
förändringsarbete framåt inom verksamheten (Drakenberg, 2007). Utveckling av 
organisationen utförs för att skapa förbättringar och avlägsna svårigheter samt att 
målsättningen är att skapa en bra verksamhet av god hälsa (Tullberg, 2006). Eftersom 
enhetschefen på ett särskilt boende arbetar nära personalen kan de lättare se vilka behov som 
finns på enheterna. Det syns vilka förbättringar som behöver göras i form av ett 
utvecklingsarbete (Huy, 2001). Det är enhetschefen som bestämmer över hur verksamheten 
ska bedrivas och vad som behöver förändras men att de måste ta hänsyn till riktlinjerna som 
kommer från områdeschefer och den politiska nämnden (Drakenberg, 2007). 
 

2.2 Förändringsarbete 

För enhetschefer utgör förändringsarbete ett moment för att förbättra en organisation och det 
är främst politiska nämnder som avgör när det ska ske större förändringar. Under tiden 
förändringsarbetet sker tas det hjälp av kunniga människor inom området för att kunna 
åtgärda problemen (Denvall, 2015). Den kommunala äldreomsorgen styrs av de politiska 
nämnderna som har det största ansvaret över området och dem ska se till att tillfredsställa 
behov som förekommer inom äldreomsorgen (Larsson, 2008). Det kan uppstå bekymmer när 
enhetschefer inte är delaktiga i besluten om förändringsarbete som politikerna fattar 
(Angelöw, 2010). Förändringsarbete kan bestå av allt från att införa helt nya arbetssätt, en 
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särskild teknik eller att nya riktlinjer ska gälla angående specifika områden (Lindgren, 2007). 
Förändringsarbete som ska drivas i organisationen påverkar hela verksamheten, såväl som 
ledning, personal och vårdtagare. Målet med förändringen att verksamheten ska bli mer 
effektiv och att det ska finnas möjligheter att tillfredsställa de behov som uppstår i 
organisationen (Wolmesjö, 2004). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2012) går verksamheter igenom fyra faser när ett nya arbetssätt 
implementeras. Beslutet om förändringsarbete verkställs för att täcka upp brister som finns i 
verksamheten. Den första fasen innebär att bristerna ska utpekas för att kunna åtgärdas och 
implementeringen ska utföras av den som är ansvarig över verksamheten. Nästkommande fas 
handlar om att implementera det nya arbetssättet genom att enhetschefen tillför resurser som 
är nödvändiga, som till exempel utbildningskurser och/eller information om tillvägagångssätt. 
Fas tre innebär att den professionelle kan känna sig besvärad av det nya arbetssättet och 
ibland kan den professionella misslyckas i det här stadiet. Dock kan kontinuerlig handledning 
vara ett sätt för den professionella att klara av implementeringen av arbetssättet. I resultaten i 
denna studie framkommer dock en annan bild. Den sista fasen är när arbetssättet ska vara 
implementerat och att det går att användas menar Socialstyrelsen (2012). 
 
En viktig faktor för att förändringsarbetet ska bli effektivt är att det finns motivation och 
strävan till förändring i verksamheten och det är denna strävan som underlättar för personal 
att satsa på förändringsarbetet. En del av ledningens arbetsuppgifter är att motivera 
underordnad personal till förändringsarbete och visa att förändringarna kommer medföra 
förbättringar som gynnar verksamheten men också att det gynnar personalen och/eller 
vårdtagare (Angelöw, 2010). Lindgren (2007) visar dock på att det kan uppstå svårigheter för 
att de äldre arbetssätten är rutinerade och att dessa rutiner är svåra att släppa.  
 
En författare som ingår i vårt material (Valentino, 2004) påvisar att det är enhetschefens 
ansvar att införa förändringsarbetet i verksamheten. Men för att underlätta inför 
implementeringen av förändringsarbetet är stöd från överordnad ledning till hjälp. I en annan 
studie visas det att socialt stöd på arbetsplatsen är en viktig faktor för att genomföra 
förändringar och det framkommer även att det är viktigt att få socialt stöd i förändringsarbetet 
(Larsson, 2008). Eftersom direktiven ofta kommer från högre plan i den hierarkiska ordningen 
förekommer det begränsningar för enhetscheferna gällande de villkor som finns (Larsson, 
2008).  Även Sundin (1997) visar på att enhetschefens handlingsutrymme när det gäller 
förändringsarbete är avgränsat då enhetscheferna inte alltid är delaktiga i beslutet men att det 
är chefen som ska implementera förändringarna. 
 

2.3 Salutogenes i äldreomsorgen 

Aaron Antonovsky, professor i sociologi har skapat teorin om det salutogena perspektivet. 
Teorin fokuserar på det friska och hälsosamma hos människor, vad den enskilde klarar av att 
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utföra själv och vad den är bra på, jämfört med det patogena perspektivet som har fokus på 
vad individen har för svagheter och vad den har för behov av hjälp. Antonovsky förklarar det 
salutogena perspektivet med att den enskilde ska ha en hög känsla av sammanhang 
(KASAM). En individs känsla av sammanhang är högre om denna har resurser som 
underlättar hantering av svårigheter och dessa kan bestå av exempelvis en god ekonomi, god 
självbild och ett socialt nätverk som kan ge stöttning. Känsla av sammanhang består av tre 
komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och har individer högt av alla 
dessa komponenter betyder det att det förekommer en hög KASAM. Begriplighet innebär hur 
tydligt man anser att situationen är. Det förekommer inte hög begriplighet om den enskilde 
upplever situationen som kaosartad utan personen ska känna att situationen ska gå att 
tydliggöra. Den andra enheten i KASAM, hanterbarhet innebär hur individen klarar av att 
hantera situationen med hjälp av erfarenheter och resurser som denne har. Individen känner 
att hen kan klara av situationen utan några större problem och vet hur den ska gå till väga. 
Meningsfullhet innebär att personen känner sig motiverad inför händelsen och det ska kännas 
betydelsefullt. Förekommer det en hög meningsfullhet kan personer mer enkelt engagera sig i 
situationen. Sammanfattningsvis är KASAM hur tydligt man tolkar situationer för att det ska 
framstå begripligt, vilka resurser som man har för att kunna hantera situationer och att det ska 
vara värt att engagera sig i och att det är meningsfullt (Antonovsky, 2005). 
 
Aktuellt inom äldreomsorgen är att det nu tas upp Antonovskys begrepp och formulerar det på 
ett anpassat sätt. Det är av stor vikt att de äldre som har beviljad insats inom kommunal 
äldreomsorg ska ha en känsla av sammanhang och de lyfter fram att det salutogena 
perspektivets innebörd inom äldreomsorgen är att det ska tas till vara på de äldres förmågor 
och potential istället för att se vad det förekommer för hjälpbehov. Det centrala är att se de 
friska hos den äldre istället för det sjuka. Bergman och Johansson skriver i deras studie att 
beslutet om att införa implementering av ett salutogent synsätt i den kommunala 
äldreomsorgen kommer från de politiska nämnderna. Enhetschefernas roll är att verkställa 
beslutet i sina verksamheter och det krävs då att personalen är motiverade till förändringen 
och det är enhetschefens ansvar att motivera sitt arbetslag att inte vara lika fokuserade på 
omvårdnad utan istället ha ett förhållningssätt till de äldre av en mer stöttande karaktär 
(Bergman & Johansson, 2014).  
 
Även Berglund (2014) fokuserar i sin studie på betydelsen av att äldre personer har KASAM. 
De som har beviljats särskilt boende som en insats har många gånger ett flertal behov som ska 
tillfredsställas och detta kan innefatta både sociala insatser, omvårdnad och att känna sig 
trygg. Ett flertal av de äldre har ofta någon form av funktionsnedsättning som har en påverkan 
på dess vardag och ibland går denna funktionsnedsättning inte att bota utan att de äldre får 
leva med sin sjukdom resten av livet. Det har under en lång tid inom äldreomsorgen varit 
fokus på vilka hinder som förekommer för det äldre och deras sjukdomar. Utifrån ett 
salutogent perspektiv ska det istället sättas fokus på vad den äldre klarar själv och vad som 
kan göras för att öka möjligheterna för mer självständighet hos den äldre vid sjukdomar och 
funktionsnedsättningar. Det betyder inte att personen inte har hälsa, en person kan ha 
sjukdomar men samtidigt ha hälsa (Berglund, 2014). 
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Ovannämnda Berglund (2014) lyfter även svårigheter som förekommer när det gäller att 
arbeta salutogent på ett särskilt boende. En svårighet är balansen mellan att det är de äldre 
personernas hem samtidigt som det är en arbetsplats för personalgrupper. Den äldre personens 
lägenhet är dennes hem men måste också innebära en god miljö att arbeta i. Det förekommer 
anpassade arbetstider och kan då uppstå problematiska situationer angående morgon- och 
kvällsrutiner. Dessa är ofta anpassade efter personalens arbetstimmar och inte efter när den 
äldre personen vill lägga sig eller stiga upp och det som är problematiskt med detta är att det 
sker ett skifte bland personalen vid angivna tider. Exempelvis brukar nattpersonalen bestå av 
en mindre arbetsgrupp vilket gör att det finns färre personal som är tillgängliga att hjälpa de 
äldre som vill gå och lägga sig. Berglund styrker dock att det går att utöka den äldres 
självständighet och delaktighet i vardagen. Exempelvis att den äldres lägenhet ska ses som ett 
hem där man knackar på dörren innan man går in (Berglund, 2014). 
 

3.Teori 

3.1 Krav/kontroll-modellen 

I uppsatsen fokuseras det på enhetschefers arbetsförhållanden, där av var det passande med en 
teori som är inriktad på ämnet arbetsmiljö. Skaparna till krav/kontroll-modellen är Robert 
Karasek, professor inom arbetsmiljö och Töres Theorell, fysiker och professor inom 
socialmedicin. Modellen skapades för att kunna mäta den psykosociala arbetsmiljön i 
verksamheter. Krav/kontroll-modellen är en teori som innefattar begrepp som arbetskrav, 
inverkan och kompetens och dessa begrepp har ett samband med varandra då de utmärker 
olika arbetssituationer med diverse följder för påfrestningar och stress. Modellen bygger på 
olika krav, vilket betyder de såväl fysiska och psykosociala belastningar som den enskilde 
bemöter på arbetsplatsen. Belastningen på arbetet är inte bara en följd av arbetskraven utan 
tvärtom, här handlar det om i vilken utsträckning arbetskrav förekommer och de förmågor 
individer besitter för att kunna hantera de. Stora krav på arbetet måste hållas i jämvikt med 
hög nivå av kontroll för att det inte ska inverka på hälsan hävdar Karasek och Theorell (1990). 
 
Karasek och Theorell definierar krav som påfrestningar av psykisk och/eller fysisk karaktär. 
Några förekommande arbetskrav är tidspress, mängden av arbetsuppgifter och att uppgifterna 
ska utföras med god kvalité. Arbetskraven existerar för att de anställda ska vara produktiva 
och arbetet ska ske så effektivt som möjligt. Karasek och Theorell hävdar att flera studier 
visar på att ett stort antal anställda anser att hög arbetsbelastning är en följd av psykiska 
arbetskrav på jobbet. Höga arbetskrav är svåra att hantera, även för de som har hög kontroll i 
sitt arbete. Med kontroll menar Karasek och Theorell (1990) det beslutsutrymme och 
handlingsutrymme den anställde har tillgång till vilket innefattar hur mycket kontroll de har 
över sin arbetssituation. Kontroll över arbetet kan handla om hur mycket beslut som kan tas 
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självständigt samt kontrollen över det vardagliga arbetsuppgifterna. Hur mycket kontroll man 
har baseras på hur höga respektive låga krav som förekommer samt hur mycket stöd det finns 
tillgång till. 
 
Beslutsutrymme och handlingsutrymme innefattar främst tre dimensioner: hur stora 
möjligheter individen har att påverka de beslut som ska göras i verksamheten, hur stort 
inflytande individen har över planering och mål i organisationen samt vilka möjligheter det 
finns till kunskapsutveckling. Beslutsutrymme innebär även hur mycket frihet det 
förekommer att styra över sina egna arbetsuppgifter i verksamheten samt hur mycket tillgång 
man har till att fatta egna beslut eller får vara delaktig i beslutsfattandet på högre nivåer. Hur 
stort beslutsfattande som förekommer hos individen beror på fördelningen av makt. Stort 
inflytande över beslut tillsammans med möjligheter att utveckla sina färdigheter och kunskap 
utgör en god kontroll i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Krav/kontroll-modellen av Karasek och Theorell (1990) innefattar tre dimensioner nämligen: 
krav, kontroll och socialt stöd. Modellen lägger fokus på förhållandet mellan krav och 
kontroll. De tre dimensionerna har inverkan på hur individer uppfattar sina arbetsförhållanden 
och det är effekter av mängden krav, kontroll och stöd har en inverkan på hur individen 
hanterar sin arbetssituation. Den största risken på arbetsplatsen är inte hur höga arbetskrav 
den enskilde har, utan det är mängden kontroll man besitter och hur situationer hanteras. 
Chefer kan uppleva hög stress i sitt arbete på grund av hur stort beslutsutrymme som 
förekommer parallellt med högre krav. Stress ökar om det är höga krav och mindre 
handlingsutrymme. 
 
Krav/kontroll-modellen beskriver fyra olika modeller där det förekommer varierande 
kombinationer av krav och kontroll. Modellerna innehåller olika mängd av krav och 
handlingsutrymme samt beslutsutrymme: 
 

• Den första modellen benämns lågstressarbete. Den innefattar lägre arbetskrav och att 
handlingsutrymmet och beslutsutrymmet är högt. 

• Den andra modellen kallas för passivt arbete, som består av lägre krav och låg 
kontroll. 

• Den tredje modellen kallas för aktivt arbete, den omfattar hög kontroll samtidigt som 
det förekommer höga arbetskrav. 

• Den fjärde modellen är högstressarbeten. Där förekommer höga krav och låg kontroll 
som utgör en spänd situation där även avsaknad av stöd förekommer (Karasek & 
Theorell, 1990). 

 
Figur: Krav- och kontrollmodellen. 
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(Karasek & Theorell, 1990. Figuren är bearbetad av uppsatsens författare). 
 
Karasek och Theorell (1990) menar att stress påverkar hälsan negativt såväl psykiskt som 
fysiskt och arbetsmiljön är en faktor som kan orsaka stress. Det förekommer stress i komplexa 
yrken men att det är svårt att finna orsaken till det samt om stressen är långvarig kan det 
uppstå obalans och brister i kontrollen. Samverkan mellan arbetskrav, kontroll och socialt 
stöd utger hur den enskilde uppfattar arbetsmiljön i verksamheten och för att underlätta stress 
i arbetsmiljön bör det riktas uppmärksamhet på de psykosociala faktorerna men de uteblir ofta 
när undersökningar görs om hur arbetet utförs. I sådana undersökningar brukar fokus vara på 
hur effektiva de anställda är och det beskrivs i undersökningar att en glad arbetare är en 
produktiv arbetare men hälsan tas inte upp som ett centralt ämne. I forskning visar resultaten 
på att det inte är kraven i sig utan den organisatoriska strukturen som spelar störst roll i 
utvecklingen av stressrelaterade sjukdomar. 
 
Kontroll kan utökas genom att den enskilde lär sig att hantera en del situationer som bildar 
förutsättningar att kunna behålla kontrollen. En god coping strategi resulterar i högre kontroll 
för att individer då kan hantera stress och påverka motgångar som uppstår i arbetet. 
Arbetskrav och kontroll på arbetsplatsen kan resultera i att individen upplever stress eller att 
denne lär sig att hantera fler situationer. Höga arbetskrav ökar såväl känslan av stress och 
inlärning. Krav/kontroll-modellen lägger fokus på hur beslutsutrymme i arbetet kan minska 
stress och öka inlärning. Men den enskilde lär sig att hantera stressfulla situationer genom en 
ökad förmåga av coping (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Socialt stöd underlättar copingstrategier som individer besitter och de kan uppleva mer 
kontroll i arbetet om de har socialt stöd. Exempel på socialt stöd är handledning från 
överordnad ledning samt stöd från kollegor. Det framgår enligt Karasek och Theorell (1990) 
att relationer till underordnad personal, kollegor och överordnad ledning är av stor vikt i 
arbetet samt att goda relationer resulterar till ökade möjligheter till välbefinnande. De lyfter 
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även att anställdas hälsa på en arbetsplats är minst lika viktig att ta hänsyn till som att 
arbetsuppgifter utförs effektivt. Anställdas hälsa är lika betydelsefullt som att verksamheten 
går i vinst. 
 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

I denna uppsats har kvalitativ metod använts, även kallad intensiv design (Jacobsen, 2012). 
Valet av kvalitativ metod gjordes för att få en bredare inblick i enhetschefers arbetssituation 
inom den kommunala äldreomsorgen under implementeringen av det salutogena arbetssättet. 
Dels för att lyfta upp vilka yttre samhällskrav som förekommer och dels vilket 
handlingsutrymme som finns för att kunna implementera arbetssättet i verksamheterna. Vid 
användning av kvalitativ metod finns det behov av att få fram enhetschefernas värderingar 
och synpunkter kring förändringen och sedan sammanställa samt kunna se likheter och 
skillnader i de svar som har framkommit. Kvalitativ metod används för att få en fördjupad 
kunskap kring ett särskilt ämne och för att få fram flera värderingar samt erfarenheter kring 
det valda ämnet samt genom att flera intervjupersoner lyfter fram sina kunskaper kring ämnet 
bildas en framställning av temat. Jacobsen (2012) menar att kvalitativ metod främst är 
användbart när man vill få en högre uppfattning kring ett specifikt fenomen eller situation och 
genom denna metod undersöks få enheter som lyfter fram sin kunskap och värderingar kring 
det utvalda ämnet. Den kvalitativa metoden innebär att det är de som intervjuas som 
bestämmer vilken information som de kommer dela med sig av och att undersökaren inte 
försöker påverka allt för mycket, utan har en öppen inställning till de resultat som 
framkommer. Forskaren bör ha en öppen syn kring ämnet och göra en datainsamling och 
sedan sammanställa och göra en god återspegling. I kvalitativa studier utgår forskare från 
resultaten på undersökningarna och tillsätter sedan en teori menar Jacobsen (2012).  

4.2 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna inleddes utarbetades ett informationsbrev om studien som områdeschefer 
och enhetschefer fick ta del av. Informationsbrevet innehöll studiens syfte, forskningsfrågorna 
till uppsatsen, hur lång tid intervjun skulle väntas ta och information om informerat samtycke 
och det innefattade även ett önskat tidsintervall där intervjuerna skulle äga rum samt våra 
kontaktuppgifter (Se bilaga 1 och 2). 
 
Det utfördes sju semistrukturerade intervjuer och intervjuformen användes för att främja 
öppna svarsalternativ och undersöka variationer i enhetschefernas arbetssätt i sina 
handlingsutrymmen. Personliga intervjuer användes för att få en bred insikt i hur 
enhetschefernas arbetssituation ser ut under en period där ett större förändringsarbete pågår 
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och den öppna intervjuformen utmärks av att intervjuaren och den person som intervjuas talas 
vid om ett specifikt ämne. Denna typ av intervju går att utföra i ett personligt möte eller över 
telefon (Jacobsen, 2012). En öppen intervjumodell är särskilt användbar när man vill 
undersöka enheters värderingar och inställningar kring ett särskilt ämne samt hur de uttyder 
ett specifikt fenomen (Bryman, 2011; Jacobsen, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). 
Förberedelser inför intervjuerna var genom att läsa tidigare forskning om enhetschefens roll, 
hur förändringsarbete går till samt om det salutogena perspektivet och det var inga större 
svårigheter med att förstå den information som enhetscheferna uppgav samt att det vid ett 
flertal tillfällen ställdes följdfrågor för att intervjupersonerna skulle utveckla sina svar. Kvale 
och Brinkmann (2014) lyfter fram att det är av stor vikt att vara väl förberedd inför intervjuer 
för att kunna ställa relevanta följdfrågor.  
 
Vid samtliga intervjutillfällen användes en diktafon samt att vi antecknade på ett block utifall 
tekniska problem skulle uppstå men det uppkom inga tekniska problem med diktafonen så det 
blev inga onödiga avbrott under intervjuernas gång. Förberedelsen inför intervjuerna bestod 
av att lära oss diktafonens funktioner. Enligt Jacobsen (2012) samt Kvale och Brinkmann 
(2014) är det intervjuarens ansvar att se till att resultat överensstämmer med vad 
intervjupersoner har framfört och användning av diktafon och föra anteckningar underlättar 
spegling av intervjusvaren till resultatet och analysen.  
 
Förutom sex personliga intervjuer utfördes även en telefonintervju med en enhetschef som 
arbetade i en kommun som låg geografiskt långt bort. Under telefonintervjun upplevdes inga 
nackdelar, men Bryman (2011) menar att det förekommer både för- och nackdelar med att 
utföra intervjuer över telefon. Några fördelar är att det inte kostar lika mycket som en 
personlig intervju där intervjuaren måste ta sig till en specifik lokal samt är det ibland enklare 
att få tag i personer som vill ställa upp på en intervju om det är via telefon, då det kan kännas 
mer bekvämt för de som blir intervjuade och svara på känsligare frågor jämfört med om de 
hade suttit i samma rum som intervjuaren. En nackdel med att utföra intervjuer över telefon är 
att det kan vara lättare för intervjupersonen att avbryta intervjun (Bryman, 2011). Även 
Jacobsen (2012) framför en nackdel med telefonintervjuer då han lyfter fram att möjligheten 
att kunna tolka intervjupersonens ansiktsuttryck och kroppsspråk försvinner samt att det kan 
medföra att en del information kan tolkas annorlunda och att telefonintervjuer ibland 
uppfattas som opersonliga (Jacobsen, 2012). Informationen från telefonintervjun upplevdes 
inte vara svårare att tolka än de personliga intervjuerna som har utförts. Vid reflektioner kring 
kroppsspråk och ansiktsuttryck från de personliga intervjuerna har det inte märkbart påverkat 
resultatet samt att uppfattningen var att deras kroppsspråk överensstämde med det som 
uttrycktes muntligt. 
 
Under intervjuerna informerades intervjupersonerna om studiens syfte och hur informationen 
som framkommer i intervjun kommer att användas och det informerades även om att det var 
frivilligt att delta, att de kan avbryta intervjun när de vill samt att de inte behöver svara på alla 
frågor om de inte vill. Intervjun öppnades med en generell fråga om hur deras arbetsuppgifter 
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ser ut och därefter ställdes riktade frågor om vårt utvalda ämne. Jacobsen (2012) lyfter fram 
att det är viktigt att informera om studiens syfte och att se till att informerat samtycke uppnås. 
 
Intervjuerna tog olika lång tid i anspråk och de varade under ett tidsintervall mellan 30-60 
minuter. Jacobsen (2012) hävdar att en lämplig tid för en intervju är runt en timme för att inga 
medverkande ska hinna bli uttröttade men intervjun bör inte heller vara allt för kortfattad då 
det blir svårt att få fram ett gott resultat (Jacobsen, 2012). Flera författare framför att 
intervjuer är olika vad det gäller hur öppna de är, några av dem är mer strukturerade och andra 
utförs öppet utan att intervjuaren styr samtalet. Såväl Bryman (2011) och Jacobsen (2012) 
påpekar dock att de flesta intervjuer innefattar någon form av struktur för att hålla sig till ett 
förbestämt ämne. Det används då främst utarbetade intervjuguider som består av uppställda 
huvudfrågor, men det är inte av vikt att frågorna berörs i den ordningen utan frågorna ska 
ställas i den ordning som det faller sig naturligt. Vid intervjutillfällena användes en 
intervjuguide men att frågorna ställdes som de föll naturligt efter vad enhetschefen samtalade 
om. Dock ströks en del intervjufrågor vid intervjutillfället då de redan hade svarats på.  
 
De platser som intervjuerna ägde rum fick intervjupersonerna själva välja ut och samtliga 
valde en miljö som var kopplad till deras arbetsplats. Jacobsen (2012) berättar att kontexten 
där intervjun äger rum har en påverkan på resultatet, då intervjupersonen känner sig mer eller 
mindre bekväm i olika omgivningar. Jacobsen hävdar också att intervjuaren kan påverka 
intervjun genom att omedvetet styra intervjun åt ett eller annat håll samt att närvaron i sig och 
relationen till den som blir intervjuad har en inverkan. Det kan i många tillfällen upplevas 
svårigheter att behöva ställa känsliga frågor (Jacobsen, 2012). En del av intervjufrågorna 
kunde uppfattas som känsliga då några intervjupersoner vid vissa tillfällen tvekade innan de 
svarade men det förekom inte några större svårigheter kring detta. 
 
I de utskrivna citaten i resultatredovisningen har vi använt oss av tecknet: //..// för att påvisa 
att det har klippts bort delar som intervjupersonen har informerat om på grund av att den 
informationen inte har varit relevant till denna studie. Det utgicks från olika principer när 
citatet valdes ut. Främst utifrån principen om vad majoriteten av intervjupersonerna framfört 
samt att citat som stack ut ur mängden lyftes fram för att kunna upplysa skillnader. 
 

4.3 Urval 

Studien bygger på självurval, det vill säga det handlar inte om ett sannolikhetsurval eftersom 
de intervjupersoner som har medverkat i studien själva har valt att delta (Jacobsen, 2012). Vid 
start togs det kontakt med områdeschefer inom äldreomsorgen och presenterade studiens 
syfte. Därefter var det upp till dem om de ville skicka vidare informationsbrevet till 
enhetscheferna vilket de flesta gjorde och de enhetschefer som deltog i denna studie 
kontaktade oss för att boka in tid för intervju. De avgränsningar som gjordes i studien var 
först och främst målgruppen, enhetschefer inom äldreomsorgen för att vi var medvetna om att 
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förändringsarbetet om implementeringen av det salutogena arbetssättet i verksamheter inom 
äldreomsorgen pågår/pågick i flera svenska kommuner. Verksamheter i privat regi valdes bort 
då det främst är den kommunala äldreomsorgen som har beslutat att detta förändringsarbete 
ska ske. Det avgränsades även till särskilt boende och hemtjänst uteslöts och det valet gjordes 
för att få mer likvärdiga svar för att tydligare kunna se skillnader och likheter bland svaren 
hos enhetschefer över särskilda boenden. Det är viktigt att avgränsa sin undersökning för att 
få en fördjupad kunskap att använda sig utav för att sammanställa ett gott resultat (Jacobsen, 
2012). Utöver de avgränsningar som redan gjorts begränsades undersökningen geografiskt. 
Till en början utgick studien från närliggande kommuner och verksamheter, men fick sedan 
vidgas mer geografiskt.  
 
Vi tog kontakt med 14 chefer över äldreomsorgen i olika kommuner via mail efter att ha 
kontaktat kommunernas växel och fått fram deras mailadresser och telefonnummer. Några av 
svaren som framkom var att ett flertal kommunerna inte arbetar salutogent eller att de inte har 
tid att ställa upp på intervjuer vilket resulterade i kontakt med sju nya kommuner som 
arbetade salutogent. Dessa kommuner befinner sig geografiskt långt bort, att det utfördes en 
begränsning till telefonintervjuer. Svar inkom från en områdeschef som hade en enhetschef 
som var intresserad av att medverka och det togs kontakt med den enhetschefen via mail och 
bokades tid för telefonintervju samt ett anpassat informationsbrev för telefonintervju 
bifogades i mailet. Det utfördes några korrigeringar i brevet där det förtydligades att intervjun 
skulle vara via telefon samt att intervjun skulle vara i cirka 45 minuter istället för en timme.   
 
Tillvägagångssättet när det gällde att få intervjupersoner till denna studie var att först ringa 
kommuners växel och få fram mailadresser och telefonnummer till områdescheferna inom 
kommunal äldreomsorg. Sedan informerades områdescheferna om studiens syfte via telefon 
för att få en mer personlig kontakt. Denna process innehöll svårigheter och var tidskrävande 
då det förekom svårigheter att nå flera områdeschefer. Efter telefonkontakt skickades ett 
informationsbrev till områdescheferna om studien och de områdeschefer som ställde sig 
positivt till det, skickade vidare brevet till enhetscheferna i deras område. Några av 
enhetscheferna tog kontakt med oss och andra gick genom områdeschefen. Det var fyra 
enhetschefer som vid detta tillfälle ville delta i studien och det togs kontakt med 
enhetscheferna via mail för att boka tid för intervju samt att de även fick ta del av 
informationsbrevet igen för att det skulle underlätta för dem att förstå studiens syfte och för 
att tydligt se att informationsbrevet kommer från oss. Även mail skickades för att påminna de 
områdeschefer som ännu inte vidarebefordrat informationsbrevet till enhetschefer 
 
Till att börja med var det fyra intervjuer inbokade men det blev dock ett bortfall då en 
enhetschef hörde av sig och avbokade intervjun på grund av akut förhinder. Det gick två 
veckor utan framgång att boka in fler intervjuer än med de tre intervjuer som redan var 
inbokade. Det söktes därefter upp andra tillvägagångssätt och vi bestämde att använda oss 
utav snöbollsmetoden som innebär att de som redan är intresserade av att medverka i studien 
ger oss tips på andra som eventuellt kan vara intresserade av att delta (Jacobsen, 2012). På 
den första inbokade intervjun tillfrågades enhetschefen om hen ville rekommendera andra 
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enhetschefer som eventuellt skulle kunna var intresserad av att medverka i denna studie och 
hen gav oss tre enhetschefers namn, nummer och mail. Samt att hen gav sitt godkännande att 
fick ange hens namn när det togs kontakt med dessa enhetschefer. Kontakt togs med dessa 
enhetschefer via telefon och det informerades om denna studie och det visade sig att alla tre 
enhetschefer var intresserade av att delta. Det förekom svårigheter med att få kontakt med en 
utav enhetscheferna via telefon men under en intervju med en utav dessa tre enhetschefer 
utgavs information om att hen har samtalat med denna enhetschef om studien, hen framförde 
även att det är lättare att nå den enhetschefen via mail. Därefter skickades ett mail till 
enhetschefen och en tid blev inbokad.  
 
De enhetschefer som intervjuades upplevdes som positiva till studien men de informerade om 
att det var en oläglig tidpunkt för intervjuer för att de flesta enhetschefer inom kommunal 
äldreomsorg är upptagna med att rekrytera personal inför sommaren. Det genomfördes sju 
intervjuer, dessa bestod av sex stycken personliga intervjuer och en telefonintervju. Processen 
av att finna intervjupersoner och genomföra intervjuerna tog ungefär fem veckor sammanlagt 
och de enhetschefer som intervjuades ansågs bidra med god information och kunskap om det 
utvalda ämnet till studien.  
 

4.4 Studiens kvalitetsaspekter 

Studiens syfte är att undersöka hur yttre samhällskrav påverkar enhetschefer i kommunal 
äldreomsorgs arbetssituation i implementeringen av salutogent arbetssätt i sina verksamheter. 
Samt vilket handlingsutrymme som förekommer för att kunna införa det i verksamheterna och 
vilket stöd det finns tillgång till. Vi anser att informationen som framkommer i resultatet 
speglar syftet och att det har noggrant valts ut källor i studien och det är primärkällor som har 
brukats. Jacobsen (2012) menar att det är av stor vikt att källor till studier ska vara trovärdiga. 
 
Kvalitetsaspekten trovärdighet i studien höjs om intervjupersonerna får ta del av resultatet och 
tillägga kommentarer om hur de känner igen sig i den utformade texten eller om det bör göras 
korrigeringar och detta ska göras innan studien publiceras (Jacobsen, 2012). Resultatet i 
denna studie har inte tilldelats intervjupersonerna innan publicering på grund av tidsbrist. 
Studien bygger på enhetschefers erfarenheter och värderingar om implementering av ett 
salutogent arbetssätt och svaren på intervjufrågorna har en bred variation på grund av att 
verksamheterna är uppbyggda olika samt att enhetscheferna har ett stort handlingsutrymme 
och detta exemplifieras resultatet. Bryman (2011) hävdar att alla människor har olika 
perspektiv på vad som är den sociala verkligheten och där av kan svaren på intervjufrågorna 
variera mycket utan att trovärdigheten minskar i studier.  
 
Inför intervjutillfällena fick enhetscheferna ta del av informationsbrevet där studiens 
forskningsfrågor framkommer vilket medförde att enhetscheferna fick tillgång till fakta om 
studien i förväg men att de inte visste exakt vilka frågor som kommer att ställas. Jacobsen 
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(2012) uppger att intervjupersonernas svar kan skilja sig om de är förberedda inför 
intervjufrågorna gentemot vid överraskande frågor. Vid samtliga intervjuer användes en 
diktafon för att i senare skede transkribera intervjuerna och återspegla intervjupersonerna 
korrekt. 
 
Det förekommer svårigheter att generalisera studiens resultat på grund av att svaren på 
intervjufrågorna varierade. Bryman (2011) hävdar att överförbarheten ökar om 
intervjupersonernas svar som uppkommit styrker varandra. Författaren uppger även att den 
sociala miljön som undersöks ständigt genomgår förändringar. I denna studie har den sociala 
kontexten och tidsperioden en stor inverkan och om intervjufrågorna ställs om ett par år finns 
det en risk att svaren som uppkommer är annorlunda jämfört med denna studies resultat, för 
att implementeringen av förändringsarbetet har kommit längre i verksamheterna.  
 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

När det kommer till att utföra undersökningar har inte undersökaren ett helt öppet sinne menar 
Jacobsen (2012). Det förekommer alltid en förförståelse hos alla människor som påverkar hur 
undersökarens syn är kring det tilltänkta forskningsämnet. Det är också viktigt att poängtera 
att det kan föreligga en omedveten förförståelse hos undersökaren som kan påverka 
tolkningen av resultatet. Vid reflektioner kring vår förförståelse om forskningsämnet 
uppkommer en hel del som kan påverka oss. Bland annat att en ut av oss har haft en längre 
praktikperiod som enhetschef inom kommunal äldreomsorg där denna person fick en god 
kunskap och inblick i hur arbetet som enhetschef fungerar. Under de längre praktikperioderna 
som förekommit under utbildningen har det för oss både informerats om det salutogena 
perspektivet och hur det implementeras i kommunala verksamheter. Det medför en 
förkunskap om hur detta skulle kunna implementeras och kan därför ha en bild utav hur 
enhetschefernas arbetssituation ser ut. Något annat som kan påverka synssättet är att båda är 
utbildade undersköterskor och har erfarenhet inom äldreomsorgen vilket medför en förståelse 
om hur verksamheterna fungerar och hur enhetschefers arbetsuppgifter kan vara. Det kan ha 
haft en inverkan i intervjuerna då det förekom en förståelse kring hur verksamheters rutiner 
fungerar och hur organisationer är uppbyggda. Om inte denna förkunskap funnits om att ha 
arbetat som undersköterska finns chansen att fler följdfrågor hade ställt för att få förtydligande 
och mer utvecklande svar.  
 
Studier bör uppfylla de tre huvudsakliga etiska kraven och dessa är informerat samtycke, 
konfidentialitet och att de personer som undersöks ska återspeglas riktigt. Informerat 
samtycke innebär att intervjupersonerna är informerade om studiens syfte och att det är av fri 
vilja att delta (Jacobsen, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Det är problematiskt att göra 
intervjupersonerna helt anonyma i studier eftersom full anonymitet avser att det inte går att 
koppla ihop vem som har sagt vad i studien (Jacobsen, 2012). På grund av att det är svårt att 
utlova detta brukar det istället utlovas konfidentialitet som innebär att intervjupersonernas 
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personuppgifter inte kommer ut. Men det ska inte gå att påvisa identiteten på de personer som 
har deltagit i studien och det ska inte framgå i studien vem som har gett vilken information. 
Det förekommer en större risk för att kunna identifiera intervjupersonerna om urvalet är 
mindre, därför är det viktigt att man som undersökare avidentifierar intervjupersonerna och 
undanröjer personuppgifter (Jacobsen, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna 
var vi noga att informera om att det är frivilligt att delta och att de inte behöver svara på alla 
frågor samt att personuppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt. Denna information gavs 
innan intervjufrågorna ställdes. Gällande ljudfiler och de transkriberade intervjuerna var det 
endast vi undersökare som har tillgång till. Personuppgifterna hanterades konfidentiellt genom 
att inte namnge intervjuerna eller uppge vilka verksamheter och kommuner de arbetar inom 
utan de transkriberade intervjuerna namngavs istället E1, E2 och så vidare utan inbördes 
ordning.  
 
När det gäller återspegling av de svar som har framkom i intervjuerna har det varit en 
noggrannhet med att placera dessa i resultatet utefter den kontext som svaret framkom i och 
svaren placeras under den rubrik där intervjufrågan ställdes. Vid några tillfällen har ett fåtal 
intervjupersoner bett oss att stryka information som hen delat med sig av, vilket har tagits till 
väga och har strukits.  

5.Resultat och analys 
Det kommer att presenteras ett empiriskt resultat utefter krav/kontroll-modellen då teorin 
krav/kontroll är vårt teoretiska verktyg som empirin har analyserats med. Resultat presenteras 
utifrån intervjuer som utförts med sju enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. Resultatet 
utgår från fyra huvudteman med underteman. De huvudteman som framkommer är 
arbetsuppgifter, krav, kontroll och stöd. Sammantaget avslutas resultatdelen med en 
reflektion. Temat arbetsuppgifter presenteras för att förbereda en diskussion om huruvida 
arbetsuppgifter och arbetsvillkor spelar en roll i krav, kontroll och stöd faktorer hos 
enhetschefer som implementerar salutogena arbetssätt i sina verksamheter. 

5.1 Arbetsuppgifter 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna som enhetscheferna beskriver är främst att de har ansvar 
över personal, boende och verksamhetens ekonomi samt kontakt med anhöriga. Det styrker 
även dem lästa författarna (Lind Nilsson & Gustafsson, 2006). Enhetscheferna redogör även 
att arbetsmiljöfrågor är väldigt centrala och att det är deras skyldigheter att det är en 
fungerande arbetsmiljö i organisationen. Arbetsmiljö innehåller allt ifrån att se till att tekniska 
medel är utrustade korrekt, renoveringar att sanering görs vid behov och till att lampor 
fungerar. Ett flertal av enhetscheferna lyfter fram att utvecklingsarbete är en del av deras 
arbete, att implementera förändringar i verksamheten och de framför att det är en viktig del i 
deras yrkesroll. Även Drakenberg (1997) poängterar att det är enhetschefers ansvar att se till 
att förändringsarbetet implementeras i verksamheten. 
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Flera av enhetscheferna uttryckte att det är främst rekrytering av personal som tar tid och att 
de har ett stort ansvar gällande att rekrytera personal, detta gäller både tillsvidare-tjänster men 
även vikarier. Det förekommer behov av ett flertal vikarier för att täcka upp för annan 
personals frånvaro. Flertalet enhetschefer lyfter fram att det är främst inför sommarperioden 
som det är mest tidskrävande på grund av att ordinarie personal ska ha semester och att de 
måste ersättas av sommarvikarier. En enhetschef berättar varför det är viktigt att rekrytera 
personal. 
 

Sen är det ju mycket vård av barn, det är sjukfrånvaro, sjukskrivningar. Och eftersom 
man har dygnet-runt verksamhet så är det en press på en att man alltid måste ha personal 
på plats. Det går inte säga att vi klarar oss utan. Det går ju inte. Eller nej tyvärr hittade 
vi ingen. Jag menar, det kan man inte säga. Man bara måste ha någon (E6). 

 
Citatet ovan förklarar betydelsen av att rekrytera vikarier för att välfungerande verksamhet 
och det är ett krav att det alltid ska finnas tillräckligt med personal på plats. Vid frågan om hur 
enhetschefers arbetsbelastning ser ut framgår svaren att det är ett komplext och 
mångfacetterat jobb och att det är mycket att göra. En enhetschef beskriver att 
arbetssituationen är högt belastad. 
 

Arbetsbelastningen är hög. Den är alldeles för hög. Vi är alldeles för många på 
verksamheten. Jag har ju nästan 40 anställda omkring mig och 36 boende. Så den är 
alldeles för hög. Så är det. Man hinner inte allt man ska göra (E2). 

 
Flera enhetschefer styrker citatet ovan genom att berätta att det förekommer många 
arbetsuppgifter som tar mycket tid. Men även att förekommer sjukskrivningar på grund av att 
arbetets volym är krävande. Det finns behov av att enhetschefer kan hantera arbetssituationen 
och samtidigt hålla i ordning på verksamheten och vara närvarande för personalen även om 
arbetet är ansträngande anser många enhetschefer att det är ett roligt och givande jobb. Det 
förekommer olika åsikter om hur arbetsbelastningen ser ut och några enhetschefer antyder på 
att arbetet är omväxlande och att det är många arbetsuppgifter men att arbetsbelastningen 
varierar beroende på årstider. 
 

5.2 Krav 

Krav från överordnad ledning 
I sex av sju intervjuer är implementeringen av det salutogena arbetssättet ett krav och det 
framgår tydligt i flera av intervjuerna att det är ett politiskt beslut att införa ett salutogent 
arbetssätt. 
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Vi har ju våra krav på oss helt enkelt, alltså nämnden ger oss kraven och vi kommer inte 
ifrån det (E3). 

 
Vår förståelse av den ovanstående informationen är att införandet av ett salutogent arbetssätt 
inte är helt frivilligt och att det är de politiska nämnderna som har beslutat att alla 
verksamheter i kommunerna ska implementera det salutogena arbetssättet. En enhetschef 
framhåller att några av områdescheferna är väl insatta i det salutogena arbetssättet och att 
några av områdescheferna går samma utbildningar som enhetscheferna. Ytterligare en 
enhetschef upplever det som positivt att områdeschefer också arbetar utifrån ett salutogent 
perspektiv samt att hen påpekar att om enhetschefer ska kunna implementera detta i 
verksamheterna måste det arbetas med det på alla hierarkiska nivåer, alltså även 
områdeschefer och politiska nämnder. Men oavsett vad enhetschefer anser om 
förändringsarbetet ska beslutet verkställas eftersom nämndens politiska beslut är att det ska 
arbetas salutogent i äldreomsorgens kommunala verksamheter men några enhetschefer 
berättar att det inte förekommer tillräckligt med tydliga direktiv om hur de ska gå till väga. 
Det är enhetschefernas ansvar att verkställa beslutet och det är relativt fritt om hur de ska 
utföra detta. 
 

Ett antal enhetschefer uppger att en del av områdescheferna anordnar både utbildningar, 
studiebesök och föreläsningar men att dessa inte är frivilliga att delta i utan det är ett krav och 
sedan är det upp till enhetschefen att föra vidare informationen till personalen i sin 
verksamhet. En enhetschef antyder även att de får en del riktlinjer att utgå från gällande till 
exempel inflyttningsprocess och kontaktmannaskap från områdeschefer. Ett antal 
intervjupersoner berättar att hålla budgeten är ett krav till skillnad från det som tidigare 
nämnts i uppsatsen är tydligt direktiv från överordnad ledning men det tillkommer inga extra 
resurser för att verkställa detta förändringsarbete. Berglund (2014) bekräftar att ekonomiska 
förutsättningar har en inverkan kring hur mycket fokus det är på förändringsarbete. Dock 
påpekar Berglund att en del salutogena insatser är kostnadsfria och att det går att använda sig 
utav de resurser som redan finns.  
 
Några av intervjupersonerna var relativt nya i yrket som enhetschef och där av hade 
implementeringen av det salutogena arbetssättet redan startat när de började arbeta som 
enhetschefer. En utav dessa enhetschefer har inte möjligheten att jämföra hur situationen såg 
ut innan då hen inte har varit verksam som enhetschef inom den kommunala äldreomsorgen 
förut och hen har endast erfarenhet av att arbeta salutogent i verksamhet. Förändringsarbete är 
något som implementeras för att förbättra och utveckla verksamheter inom äldreomsorgen. 
 

Förändringsarbete är något som alltid pågår. Vissa är större och vissa är mindre. Så de 
tar olika tid (E1). 
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Andra intervjupersoner nämner att det som tar tid med förändringsarbete är att ta till sig all 
information om vad förändringsarbetet innebär, informera personal om framtida förändringar 
och att motivera personal till att förändra sitt synsätt. 
 

Förändringar som utförs efter kraven 
I intervjuerna ställdes frågan hur implementeringen påverkar enhetschefernas arbetssituation 
och ett flertal av enhetscheferna svarade att deras arbetssituation inte har påverkats särskilt 
mycket av kravet om att implementera det salutogena arbetssättet för att förändringsarbete 
ingår i deras arbetsuppgifter. Dock antyder några intervjupersoner att de måste reflektera 
betydligt mer för att ha med sig ett salutogent tankesätt i sitt arbete och en annan enhetschef 
betonar att det salutogena utvecklingsarbetet är en omställning för både verksamheten och 
personalen. Några intervjupersoner uppger att de tänker sig för hur de pratar om människor 
och till människor. Karasek och Theorell (1990) tar upp i deras teori att arbetsmängd är en 
form av arbetskrav som kan upplevas som en påfrestning. De flesta enhetscheferna uppger 
dock att deras arbetsmängd inte ökar på grund av kravet att införa förändringsarbetet men att 
det framförs från en enhetschef att hen tycker att volymen av arbetsuppgifter kan bli större. 
En annan intervjuperson berättar att ju mer utvecklingsarbete som pågår desto mer får hen att 
göra och att de flesta utvecklingsarbeten kräver planering för att boka in utbildningar, 
informera personal om vad det salutogena förändringsarbetet har för betydelse. 
 
En del av enhetscheferna lyfter fram att det salutogena arbetssättet ska implementeras för att 
hyresgästerna ska ha självbestämmande och vara mer delaktiga i sin vardag. En central 
förändring som har skett inom de flesta verksamheter är att vårdtagare benämns som 
hyresgäst och avdelning betecknas som enhet. Tolkningen av detta är att förändringsarbetet 
utförs för att hyresgästen ska ha en god kvalité på sin vardag och salutogent arbetssätt ett 
alternativt arbetssätt för detta. Det gäller att personalen arbetar salutogent men även 
enhetschefen ska ha ett salutogent synsätt med sig i sitt arbete för att kunna bemöta personal, 
hyresgäster och anhöriga där efter. Det framgår av Karasek och Theorell (1990) att utföra 
arbetsuppgifter med god kvalité är en definition på arbetskrav som kan uppfattas som en 
påfrestning (Karasek & Theorell, 1990).  
 

5.3 Kontroll 

Handlingsutrymme 
Det krav som sätts på de kommunala verksamheterna inom äldreomsorgen är att det ska 
implementeras ett salutogent arbetssätt och kravet ställs av politiska nämnder. Enhetscheferna 
lyfter fram att de inte är delaktiga i det beslutet och hur enhetscheferna hanterar det krav som 
ställs är olika. I en av intervjuerna lyfts det fram att en enhetschef anser att alla hanterar 
kravet olika beroende på vad de har för förkunskap. En del av dem har mer erfarenhet som 
enhetschef medan andra är väl insatta i det salutogena perspektivet. De enhetschefer som har 
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haft en längre yrkeserfarenhet berättar att de lättare kan prioritera arbetsuppgifter. Det 
bekräftas av Karasek och Theorell (1990) då de framhäver att erfarenhet och förkunskap 
bildar coping-strategier, att yrkespersonen kan hantera olika situationer. Det utgör större 
kontroll med hjälp av coping-strategier och kontroll ökas även med hjälp av förkunskap samt 
yrkeserfarenhet för att det bär med sig kunskap sedan tidigare men det är inget hinder för 
ytterligare kunskapsutveckling (Karasek & Theorell, 1990). En del av enhetschefers 
arbetsuppgifter läggs åt sidan för att göra plats för annat som upplevs som viktigare att utföra. 
 

Det är väldigt svårt att planera sin dag och lägga upp den. Så jag tycker att det är svårt 
att få tiden att räcka till, till allt som man egentligen skulle vilja (E1). 

 
Tolkningen av citatet är att arbetet är tidskrävande och att det gäller att enhetschefen lär sig att 
prioritera vad som är viktigast samtidigt att enhetschefen måste vara beredd på att akuta 
situationer kan uppstå som de måste ta itu med. Flertalet enhetschefer berättar att kravet om 
att implementera ett salutogent arbetssätt i verksamheterna inte framför hur det ska göras utan 
att det är enhetschefers uppgift att verkställa den politiska nämndens beslut. I och med att det 
inte förekommer några tydliga direktiv har enhetscheferna ett stort handlingsutrymme. I en 
intervju uttrycker en enhetschef att det är ens eget ansvar att verkställa beslutet i 
organisationen. 
 

Alltså jag påverkas ju på det sättet att de säger att vi ska göra det. Så är det ju. De är 
tydliga i det. Men sen ska vi ju få förutsättningar med. Och då är det en annan fråga. Så 
är det ju. De säger att vi ska göra det. Men hur? Men hur. Det får vi själva klura ut, 
väldigt mycket (E2). 

 
Vår tolkning är att det framgår i nämndens politiska beslut att det ska arbetas salutogent i den 
kommunala äldreomsorgen men att det inte finns tillräckligt med tydliga direktiv hur de ska 
gå till väga. Enhetschefen menar på att det är relativt fritt att välja hur man ska införa det 
salutogena arbetssättet och en annan intervjuperson påpekar att hen tror att somliga politiker 
och nämnder egentligen inte är så väl insatta i vad det salutogena förhållningssättet innebär. 
Handlingsutrymmet innebär att enhetscheferna är fria att planera över sina arbetsdagar och 
hur de prioriterar sina arbetsuppgifter. 
 

Alltså egentligen så är handlingsutrymmet väldigt fritt. Alltså vi som individer, eller 
enhetschefer som man ska säga, har väldigt stora möjligheter att driva vårt arbete på det 
sättet vi vill. För att det finns ju vissa styrning //..// En del som vi blir styrda i. Men 
mycket är vi ju väldigt fria i (E1). 

 
Citaten ovan framför att det är ett stort handlingsutrymme men att det finns krav kring en del 
specifika saker och att enhetscheferna har stor makt i avgörandet över hur det salutogena 
arbetssättet ska implementeras och hur de ska gå till väga. Det styrks av Karaseks och 
Theorells (1990) teori, att stort handlingsutrymme innebär en högre kontroll. Som har 
framförts tidigare i denna studie är ett flertal utbildningar och föreläsningar obligatoriska som 



Hälsohögskolan Jönköping    Amanda Nyander 
Examensarbete i Socialt arbete 15hp   Gabriella Ibrahim 
 
 

27 
 

alla enhetschefer måste gå på. Motsvarande situation beskrivs även i litteraturen, där Karasek 
och Theorell (1990) hävdar att utbildningar och föreläsningar bidrar till en ökad kontroll för 
att det sker en kunskapsutveckling. Ett ämne som lyftes upp i flertalet av intervjuerna var att 
verksamhetens budget ska hållas och att de måste anpassa sig efter de ekonomiska 
förutsättningar som finns. Det gäller då att hitta alternativ som inte kostar så mycket pengar 
och ett annat alternativ är att endast några från personalgruppen får gå på utbildningar och 
sedan föra vidare informationen till sina kollegor för att verksamhetens budget ska vara i 
balans. 
 

Jag får inga extra pengar, ingen extra tid och inga extra resurser. Utan det får ske inom 
verksamhetens ramar och budget och så. Inget extra, nej (E2). 

 
Det medför inga extra resurser att införa ett nytt arbetssätt i verksamheterna. Det citatet tolkas 
som att även här gäller det att prioritera vad som är viktigast att förändra först. 
 

Strategier för att öka kontroll 
För att öka kontrollen av de krav som har ställt från överordnad ledning har det inneburit en 
del ändringar i verksamheterna. Flera av intervjupersonerna uttrycker att de ska gå efter 
hyresgästernas önskemål i verksamheterna och att denna själv ska få välja när de vill äta, när 
de vill sova och delta i aktiviteter samt att det även ska öppnas upp fler möjligheter för 
hyresgästen att delta i olika aktiviteter. En enhetschef berättar att det har införts fler olika 
former av aktiviteter som kan passa fler av hyresgästerna men det är viktigt att poängtera att 
hyresgästen får bestämma helt själva vilka aktiviteter de vill delta i. Även Berglund (2014) 
hävdar detta och beskriver att de äldre själva ska ha valfrihet angående om de vill medverka i 
aktiviteter samtidigt som det är viktigt att de äldre inte ska känna något tvång att medverka i 
de aktiviteter som erbjuds på det särskilda boendet. Ett flertal enhetschefer uppger gällande 
måltider bör hyresgästerna få välja vad de vill äta och vilken tidpunkt de vill äta dock 
förekommer det begränsningar gällande flexibiliteten då livsmedel och middagar levereras en 
angiven tid. Ett flertal enhetschefer framhäver att målet i verksamheten är att hyresgästerna 
ska få en bättre vardag, där de själva väljer innehållet. En enhetschef förtydligar dock att inte 
alla önskningar går att uppfylla på grund av ekonomiska prioriteringar. 
 
Några av enhetscheferna berättar om olika strategier som de själva använder för att underlätta 
sin arbetssituation och ett alternativ är att skapa rutiner som man kan gå efter för att kunna 
strukturera upp sitt arbete. En annan enhetschef påpekar att ha många tillgängliga timvikarier 
underlättar hens arbetssituation då hen anser att det främst är rekrytering som tar tid och hitta 
ersättare när någon i personalen inte är närvarande. En enhetschef har skaffat en samordnare 
som ordnar kring rekrytering av personal. Analysen av detta är att det förekommer relativt 
höga krav i perioder men att intervjupersonerna har lärt sig att hantera detta med hjälp av 
olika strategier. För att kunna arbeta salutogent måste personalen på verksamheten vara med 
på spåret och vid frågan om hur de motiverar personalen till förändringsarbetet svarar över 
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hälften av enhetscheferna som medverkade i intervjuer att de försöker föra en diskussion och 
samtala om förändringsarbetet med personalen. 
 

Vi pratar ju om det på varje arbetsplatskonferens (APK) och varje arbetsplatsträff (APT) 
//..// Då har vi en form av dagordning som vi har gjort tillsammans som vi diskuterar 
och då är det salutogena med där lika viktigt som arbetsmiljön som de ska diskutera så 
är det här utvecklingsarbetet med där också (E4). 

 
Det är ytterligare enhetschefer som väljer att lyfta upp det salutogena arbetssättet som ämne 
vid olika personalmöten. En intervjuperson berättar att hen försöker arbeta salutogent och 
bemöta hyresgästerna därefter vilket framför en bild till personalen om hur det kan gå till som 
de kan ta efter. Med hjälp av förändringsarbetet om ett salutogent perspektiv öppnas nya 
arbetsmetoder upp men det tar lång tid att implementera det salutogena arbetssättet i 
verksamheten. I en intervju lyfter en enhetschef upp att hen tror att när det salutogena 
arbetssättet väl är förankrat så kommer det att medföra en tidsvinst dock att det under 
implementeringsprocessen tar det mer tid men att i framtiden kommer det att underlätta 
arbetet. Ett exempel på hur tid kan sparas in är att personal och hyresgästen har en öppen 
diskussion och hjälps. Till exempel om hyresgästen inte vill ha tillsyn så kan det strykas från 
schemat och det sparas tid.  
 
Fler förändringar som har skett i flera verksamheter är att hyresgästernas genomförandeplaner 
ska byggas på ett salutogent förhållningssätt och skrivs nu mera i jag-form tillsammans med 
sin kontaktman. Hyresgästens resurser och förmågor lyfts fram, men att hjälpbehov 
fortfarande framkommer och genomförandeplanen ska uppdateras regelbundet så att den 
stämmer överens med hyresgästens aktuella situation. En enhetschef förklarar att 
genomförandeplanen kan användas som ett redskap att utgå från samt att det står hur 
hyresgästen vill ha sin vardag och att det kan anpassas efter det. En annan förändring som har 
gjorts i flertalet verksamheter är hur de arbetar med ett så kallat kontaktmannaskap som 
innebär att en eller några i personalen har ett huvudansvar över en hyresgäst. Kontaktmannen 
ska framföra hyresgästens önskemål och försöka tillgodose hyresgästens vilja. En enhetschef 
anser att kontaktmannaskapet är ytterst av vikt och att det tillför ett personcentrerat arbetssätt, 
vilket hen anser tillhör ett salutogent arbetssätt. Flertalet av enhetschef lyfter fram att personal 
i verksamheterna får ta del av både föreläsningar, utbildningar och gå på studiebesök. 
 

Det kanske inte är alltid jag som enhetschef som kan få personalen till att förstå. För att 
mig är de så vana att lyssna på hela tiden. Ibland kan de behöva att någon utomstående 
kommer eller att man skickar iväg de på utbildningar (E4). 

 
En annan som strategi för att arbeta salutogent är att personalen ska få en större förståelse 
kring ämnet och därför får de tillgång till olika föreläsningar. Det kan dock uppstå svårigheter 
att motivera hela arbetslaget att införa förändringsarbetet då det inte alltid är alla som är 
villiga att utvecklas eller utföra förändringsarbete i verksamheterna. Några av enhetscheferna 
berättar att de i dessa fall försöker fokusera på de i personalgrupperna som är villiga att införa 
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förändringsarbetet och efter ett tag brukar även resterande av personalen hänga på, åtminstone 
när det känner att de måste för att övrig personal redan har ställt om. En enhetschef uppger att 
hen inte motiverar personalen i verksamheten mycket i dagsläget på grund av att hen inte har 
tillräckligt med kunskap om salutogent arbetssätt ännu. Enhetschefen berättar även att hen 
inte har gått på de obligatoriska utbildningarna som enhetscheferna har tillgång till på grund 
av förhinder men att det förhoppningsvis kommer fler tillfällen att gå på dessa. Under 
intervjun berättar hen dock att hen försöker bekräfta personalen när de arbetar salutogent. 
 
Andra svårigheter som påtalas av fler enhetschefer är att det är svårt att ändra tankesättet då 
det är en stor omställning. En intervjuperson informerar om att under flera årtionden har 
särskilda boenden varit uppbyggda av att arbetet ska vara effektivt och att det ska underlättas 
för personal men nu mera ligger verksamhetens fokus på att det ska utgå från hyresgästen. En 
enhetschef berättar att det är problematiskt att gå ifrån schema-tänk och anledningen är att det 
är en trygghet samt att man annars är rädd att de schemalagda sysslorna inte skulle utföras. I 
en intervju påpekar en enhetschef att implementera ett salutogent arbetssätt är en process som 
tar lång tid. 
 

Det är en process och det är inget projekt bara, utan det är något som alltid kommer att 
hålla på. Så hoppas jag i förlängningen att det ändrar inställningen och attityden till 
olika arbetssätt hos våra medarbetare och att det där igenom också blir en ökad trivsel 
(E3). 

 
I citatet ovan så förklarar enhetschefen att det salutogena arbetssättet ska förändra attityder 
och tankesätt som tillför att hyresgästernas välbefinnande ökar samt att de blir mer delaktiga i 
olika beslut. 
 

Salutogent tankesätt 
Den främsta förändringen som har skett i och med implementeringen av ett salutogent 
arbetssätt är kring tankesättet. Några enhetschefer uppger att de försöker själva förändra sitt 
tankesätt samtidigt som de motiverar personalen att se och bemöta hyresgästerna salutogent. 
Synsättet innebär att det friska och hälsa hos människor ska betonas och tas till vara på och de 
aktiviteter och dagliga rutiner som de äldre kan utföra själva ska de göra själva eller i alla fall 
få försöka. Det medför ett självbestämmande och mer delaktighet i vardagen för de äldre och 
det tillhör ett salutogent tankesätt. En enhetschef uppger ett exempel: 
 

När en hyresgäst öppnade sin garderob på morgonen så visste han inte vad han skulle 
klä på sig, för att alla kläder låg huller om buller. Han förstod inte vad byxor och lite så 
här. Men tillsammans så gjorde personalen lappar och satte på garderoben. De var 
uppmärkta med t-shirt, byxor och kalsonger. Så när han öppnade på morgonen så kunde 
han liksom läsa. Jaha, okej där är t-shirten. När han tog fram den visste han skulle ha på 
sig den på överkroppen. Det blev hanterbart och begripligt för honom. Samtidigt som 
när personalen kom in och skulle lägga in tvätt i garderoben och de ville lägga in det på 
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hyllor då kunde han bara: Nej, nej, nej, där ska t-shirtarna ligga. Man gav honom lite 
makt också igen tillbaka, att bestämma och såhär (E3).  

 
Det här exemplet tolkas som att mindre förändringar kan medföra stora möjligheter för 
hyresgästen att känna en känsla av sammanhang som ökar hyresgästens självbestämmande 
och delaktighet. Tolkningen kring att det ska vara ett salutogent bemötande är att det har 
tillkommit som ett krav från överordnad ledning men det är inget som enhetscheferna får vara 
delaktiga och bestämma över. Karasek och Theorell (1990) betonar att det är en ökad kontroll 
om man får vara med i beslutsfattandet.  
 
Förutom att tankesättet har förändrats har även omställningar skett i språkbruket och exempel 
på detta är att den äldre personen som bor på det särskilda boendet förut benämndes som 
vårdtagare men att nu kallas det för hyresgäst. Det kallas för hyresgäst för att personen hyr en 
lägenhet på boendet och att förutsättningarna ska vara så lika som möjligt jämfört med deras 
tidigare boendesituation. Det framkommer från samma intervjuperson att det inte heller kallas 
för avdelning längre på de särskilda boendena då de förknippas med institutionalisering utan 
det kallas istället för enhet, boendet består av flera enheter istället för avdelningar. Dock 
förekommer en känsla av institutionalisering då det är gemensamma lokaler så som matsal 
och vardagsrum och det kan förekomma svårigheter att ändra på detta. Ett annat begrepp som 
är institutionaliserat är att de särskilda boendena benämns som äldreboenden. Berglund 
(2014) är noga med att poängtera att det är av stor vikt att äldreboenden inte ska ses som 
intuitioner och att ett salutogent språkbruk bistår med att institutionaliserade ord kan användas 
mindre (Berglund, 2014). 
 

5.4 Stöd 

Stöd från överordnad ledning 
Vid frågan om enhetscheferna känner att de får stöd från ledningen uttrycker sig nästan alla 
att om de skulle be om hjälp skulle det vara en självklarhet att de får det. En annan enhetschef 
berättar att hen önskar mer stöd av överordnad ledning i form av fler utbildningar som handlar 
om hur man specifikt ska gå tillväga när man arbetar med det salutogena arbetssättet. Den 
enhetschef som på egna initiativ har infört ett salutogent arbetssätt i sin verksamhet berättar 
att hen önskar mer stöd från ledningen för att kunna ha möjligheten att få gå på fler 
föreläsningar och lära sig ännu mer för att hen och hens personal ska kunna utvecklas ännu 
mer. Författarna till krav/kontroll-modellen förklarar att få stöd från överordnad ledning kan 
öka kontroll i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Den intervjupersonen som inte har som 
krav att införa ett salutogent arbetssätt har inte mycket stöd från ledningen och uppger att hen 
istället har gått på inspirationsföreläsningar samt läst litteratur för att lära sig mer om ämnet. 
Intervjupersonen uppger att teoretisk förankring i litteraturen har varit till en stor hjälp.  
 

https://webmail.hj.se/gw/webacc/81a223e566be55d69e81a4c48344702b935c2b91/SOAP/HREF/?action=Attachment.View&Item.Attachment.id=_NTU0QTgwNjIuSlUtU3R1ZGVudC5HVy1TdHVkZW50Mi4yMDAuMjAwMDBCRi4xLjEzQzdDLjFANDU6NTU0QTgwNjIuSlUtU3R1ZGVudC5HVy1TdHVkZW50Mi4xMDAuMTM1NkIzNi4xLjZENC4xQDE6Ny5KVS1TdHVkZW50LkdXLVN0dWRlbnQyLjEwMC4wLjEuMC4xQDE2&User.context=81a223e566be55d69e81a4c48344702b935c2b91&Item.drn=_NTU0QTgwNjIuSlUtU3R1ZGVudC5HVy1TdHVkZW50Mi4xMDAuMTM1NkIzNi4xLjZENC4xQDE6Ny5KVS1TdHVkZW50LkdXLVN0dWRlbnQyLjEwMC4wLjEuMC4xQDE2&Item.displayExternalImages=0
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I ett flertal intervjuer framkommer det att enhetscheferna inte får någon specifik handledning 
vad gäller implementeringen av det salutogena arbetssättet dock framgår det i ett flertal 
intervjuer att det finns en utvecklingsledare att vända sig till vid behov av stöttning. 
  

Vi träffas inte och har speciella träffar för handledning, utan är det något jag undrar så 
kan jag ta kontakt med henne och be henne komma hit eller att jag någon gång åker dit 
för att träffas och frågar: hur gör jag här nu och hur ska jag tänka. Så där har man 
ganska bra bollplank, men inte handledning som en organiserad grupp aktivitet (E3). 

 
Citatet ovan tolkas som att om enhetscheferna skulle vara i behov av något som liknar 
handledning i förändringsarbetet salutogent arbetssätt finns det alltid en möjlighet och fråga 
utvecklingsledaren kring implementeringen av det salutogena arbetssättet. Karasek och 
Theorell (1990) framhäver att om handledning förekommer så ökas kontrollen på arbetet dock 
har det framgått i flera av intervjuer att det inte finns någon specifik handledning men att det 
ändå går att be om hjälp av kompetenta personer om det uppstår behov. 
 

Stöd från medarbetare och kollegor 
I in princip alla intervjuer framgår det att enhetscheferna upplever stöd från sin personal i 
olika mängder och sätt. Att ha stöd från personal ökar möjligheterna till god kontroll enligt 
Karasek och Theorell (1990). En del av personalen är mer insatta i det salutogena 
omställningsarbetet jämfört med andra i personalen. Den del av personalgruppen som är 
positiva till förändringsarbetet är de som får mer stöd av enhetschefen och det är fokus på de 
som är villiga till utveckling och i efter hand brukar resterande av personalgruppen också vilja 
utvecklas. Det ses som en strategi att få med hela personalstyrkan. Ett par enhetschefer 
berättar att de tror att utvecklingen hos personalen beror på hur olika lång alla har kommit i 
det salutogena tankesättet. En annan enhetschef beskriver att tankesättet handlar om att 
försöka reflektera och agera ut efter salutogena termer. 
 

Gör vi det för vår skull eller gör vi det för hyresgästernas skull. Och det tankesättet hade 
man inte riktigt här tidigare, så nu har man också börjat att tänka till. För mig är det ju 
en jätte-avlastning över att de själva tänker till och att de pratar med varandra och att de 
är på varandra om de pratar i gamla termer och sådär. Sen är det alltid några som inte är 
med på det planet. Men de flesta är det. Det avlastar ju mig också och slippa att tjata 
hela tiden. Det avlastar mig att de tar ett stort snavar själva för att driva vidare det 
salutogena arbetssättet. Men det är fortfarande jag som står ansvarig för att det fungerar 
och att implementeringen går väl (E4). 

 
Det ovanstående uttalandet kan tolkas som att personalens stöd underlättar enhetschefens 
allmänna arbetssituation samt att enhetschefen i en större utsträckning kan arbeta med att 
implementera det salutogena arbetssättet. I en intervju framkommer det att alla 
förändringsarbeten är enklare att verkställa om man själv är positiv till förändringen och ser 
vinsterna med det. Andra enhetschefer uppger exempel på stöd i form av en bokcirkelgrupp 
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som sker tillsammans med områdeschefen under ett APT där enhetschefer och områdeschefen 
har studerat kapitel ur en bok som handlar om salutogent ledarskap som sedan tas upp och 
diskuteras. En enhetschef påpekar att det är ett sätt att koppla ihop teoretisk förankring till 
praktiken och det är ett lättare sätt med hjälp av bokcirkeln tillsammans med andra kollegor 
och chef sätta ord på ett salutogent ledarskap. Enhetscheferna berättar att arbetsplatsträffar 
med enhetschefsgrupper är ett sätt att få stöd av varandra samt att de påtalar att det söks stöd 
hos varandra då de menar på att jobba som enhetschef är ett ensamt jobb och man vänder sig 
till varandra vid svåra frågor. 
 

Vi sitter ju ensamma på vår kammare här och träffas inte så ofta och när vi väl träffas så 
kan man fråga: hur arbetar du? Hur jobbar du med det? Och så ger vi varandra stöd(E3).  

  
Ovanstående citatet tolkas som att det är viktigt att få stöd av kollegor, dels för inspiration om 
hur man kan gå till väga för att kunna arbeta mer salutogent i sin verksamhet och dels att det 
är ett sätt att kunna ta itu med svårigheter som förekommer när det gäller det salutogena 
förändringsarbetet. Karasek och Theorell (1990) bekräftar att stöd från kollegor ökar kontroll i 
arbetet (Karasek & Theorell, 1990). En koppling som ses är att de flesta enhetschefer ställde 
sig positivt till att ge och få stöd från kollegor samt att det var många av intervjupersonerna 
som berättade att de helst vänder sig till kollegorna i första hand. 
 

5.5 Avslutande reflektion  

Det är interaktionen mellan krav, kontroll och stöd som avgör hur enhetschefer uppfattar sin 
arbetssituation i verksamheten. Tack vare enhetschefernas stora handlingsutrymme i arbetet 
och avsaknad av tydliga direktiv om hur det ska implementeras har enhetscheferna fria tyglar 
med den praktiska implementeringen. Det har bidragit till det resultat som framkommit att det 
ser olika ut från chef till chef och belastar samt påverkar deras arbetssituation olika.  
 
Det krav som ställs på enhetscheferna angående ett salutogent arbetssätt är att det ska 
implementeras men det tillkommer inga extra resurser eller tid för att införa arbetssättet. 
Enhetscheferna uppger att det inte förkommer några specifika direktiv från överordnad 
ledning om hur de ska gå till väga utan att de istället självständigt får utforma strategier för att 
införa förändringen i verksamheten. Det förekommer dock en del krav med förändringsarbetet 
som att den ekonomiska budgeten ska hållas och att ett antal utbildningar är obligatoriska. 
Tolkningen av detta är att det finns en viss tillgång till direktiv och riktlinjer men inte 
tillräckligt specifikt för att det ska vara ett enhetligt arbetssätt i verksamheterna. Karaseks och 
Theorells (1990) teori påvisar att ju högre kontroll som man besitter desto mindre upplevs 
höga krav. Det resultat som har framkommit i denna studie är att enhetscheferna upplever 
olika mängd av kontroll och några av enhetscheferna upplever mer stöd som har mer 
yrkeserfarenhet eller att de tar till sig teoretisk förankring. I sex av sju intervjuer är det ett 
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krav att införa ett salutogent arbetssätt samt att det är samma krav för dessa sex enhetschefer 
men upplevelsen av kraven är olika för att de har olika mängd av kontroll. 
 
Enhetscheferna som intervjuades uppger att dem inte var delaktiga i beslutet om att 
implementera ett salutogent arbetssätt och ett par enhetschefer tillägger att det är ett krav att 
införa förändringsarbetet oavsett deras åsikter om det. Vi reflekterar över hur detta påverkar 
enhetschefers arbetssituation? Hur positivt är det att de inte har så mycket att säga om de 
besluts som görs? Just det salutogena arbetssättet har intervjupersonerna i denna studie 
uttryckt sig positivt om men om det skulle vara ändringar som de inte ställer sig positiva till, 
vad skulle detta ha för inverkan? En reflektion är att det kan förekomma fler svårigheter att 
implementera nya arbetssätt i verksamheten om personen med en ledarroll inte anser att är 
positiv samt att det kan även medföra svårigheter med att motivera förändringsarbetet till 
underordnad personal. 
 
Tolkningen av resultatet är att ju större handlingsutrymme som förekommer desto större 
kontroll existerar. Handlingsutrymmet är stort för enhetscheferna då kravet om 
implementeringen inte är specifikt och enhetschefer som har implementering av salutogenes 
som ett krav samtidigt som det inte förekommer tillräckligt tydliga direktiv kring hur de ska 
gå till väga, kan utmynna i en större belastning för enhetscheferna. Det vill säga att de har ett 
krav på sig att implementera men att kravet är otydligt och ospecifikt samt genererar inte i 
lika mycket stöd och kontroll faktorer som det gör i krav. 
 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Styrkor med valet av metod är att det framgick bra och relevant kunskap från 
intervjupersonerna men vi upplevde dock att fler följdfrågor kom till i efterhand som hade 
varit bra att ställa. En del frågor hade behövt ställas för mer utvecklad kunskap vid en del 
tillfällen. Det märktes också i efterhand att några av frågorna kunde baserats mer utförligt om 
krav utifrån krav/kontroll-modellen som att det borde ställts mer specifika frågor kring 
arbetsmängd, tidsbegränsningar och hur de gör för att få en god kvalité i sina arbetsuppgifter. 
Vid frågan om hur enhetscheferna hanterar sina arbetskrav upplevdes till viss del att några 
enhetschefer inte ville uppmåla en bild av för höga krav för att inte det ska tolkas som att de 
har svårt att hantera sitt arbete och det är något som kan ha påverkat resultatet. 
 
En svårighet som uppkom på grund av valet av metod var att få tag i intervjupersoner, dock 
var vi ute i god tid med att kontakta områdeschefer och skicka ut informationsbrev. Det 
framfördes av flera intervjupersoner att det är svårt för många andra enhetschefer att 
medverka i studier på grund av att de flesta har fullt upp med att rekrytera personal till 
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verksamheterna inför sommaren. Enhetscheferna förklarade att perioden innan sommaren 
brukar innebära mycket arbete men perioden som intervjuerna äger rum är dock svåra för oss 
att påverka. Snöbollsmetoden var till fördel då antalet intervjupersoner ökade men 
användning av metoden kan ha påverkat urvalet. Om inte snöbollsmetoden användes hade 
förmodligen inte dessa enhetschefer som nåddes på det sättet deltagit i denna studie och 
urvalet hade sett annorlunda ut. En etisk aspekt angående detta som reflekterats över är om 
frivilligheten att medverka i studien eftersom intervjupersoner som deltog i denna studie efter 
snöbollsmetoden redan hade fått ta del av informationsbrevet och gjort valet att inte kontakta 
oss. När kontakt togs med dem förklarades syftet och efter det ville de medverka samt att 
några av dem uppgav att de inte hade svarat på det tilldelade informationsbrevet för att de ej 
trodde de skulle kunna ge bra svar på frågorna som var utformade i brevet för att de är ganska 
nya i yrket som enhetschef. Det tydliggjordes för dem att vi gärna ville att enhetschefer 
medverkar som har olika mycket erfarenhet av yrket. 
 
Vi utförde två olika informationsbrev att vidarebefordra till de enhetschefer som var 
intresserade av att medverka i studien. Dels gjordes ett informationsbrev inför de personliga 
intervjuerna och ett till telefonintervjuer och dels gjordes några få korrigeringar i form av att 
tydligt skriva in att det är telefonintervju i det ena informationsbrevet. Även tiden för 
intervjun minskades till 45 minuter istället för en timme och detta gjordes för att de intervjuer 
som genomförts inte tog riktigt så lång tid som det var planerat men också för att det kan vara 
mer ansträngande att ha intervju per telefon, såväl för oss som undersökare och för 
intervjupersonen. 
 
Gällande intervjuguiden borde vi ha förberett bättre genom att ha lagt upp fler frågor och 
förberett följdfrågor om svaren på somliga intervjufrågor blev nej. När frågan om hur 
implementeringen av det salutogena arbetssättet påverkar deras arbetssituation sa de allra 
flesta enhetscheferna att den inte påverkar alls utan att förändringsarbete ingår i deras 
arbetsuppgifter. Men trots detta anser vi att det framkom tillräckligt tydliga och fördjupade 
svar. Något som däremot uppmärksammades under intervjuerna var att flera av 
intervjupersonerna bad om förtydligande om vad som menades med ”överordnad ledning”. 
Förklaringen till överordnad ledning i studien är både områdeschefer och politiska nämnder, 
vilket förtydligades och sedan uppstod det inte fler svårigheter kring det. De intervjuer som 
utfördes innehöll inte samma uppställning av frågor. Detta för att vi i efterhand kom på fler 
frågor som kunde ställas till de enhetschefer där intervjun ägde rum senare. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Upphovsmännen bakom den teori som har använts i denna studie har olika bakgrunder. 
Karasek är professor inom arbetsmiljöfrågor och Theorell är både forskare och läkare. 
Theorell fokuserar på socialmedicinska termer och det framgår i boken (Karasek & Theorell, 
1990) att det är främst Karasek som har bidragit i teorin och att Theorell sedan tillsammans 
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med Karasek har sammanställt delar i boken. De delar som Theorell har varit mer bidragande 
är de kapitel som lyfter upp hur arbetsmiljö kan vara en bidragande faktor till hjärtsjukdomar. 
I uppsatsen har vi valt att fokusera på delar av teorin som handlar om den psykosociala 
arbetsmiljön och har därför valt bort informationen om hjärtsjukdomar. 
 
 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver begreppet handlingsutrymme men det är 
inriktat mot individ- och familjeomsorgen dock anser vi att definitionen av handlingsutrymme 
som beskrivs i boken även går att applicera på denna studies målgrupp, enhetschefer inom 
äldreomsorgen. Handlingsutrymme beskrivs att yrkesutövaren är till viss del begränsad av 
regler och lagrum men att det är upp till yrkesutövaren att nyttja sitt handlingsutrymme. 
 
I resultatet lyfter en enhetschef upp att hen har stor nytta av sin erfarenhet av yrket i olika 
arbetssituationer som kan uppstå. Något som vi uppmärksammat är att yrkeserfarenheten inte 
tycks ha haft någon större inverkan på intervjupersonernas svar. Yrkeserfarenheten varierade 
från allt mellan tre månader till 15 år, men vi anser att informationen som framgick under vid 
intervjutillfällena var likvärdiga, oavsett hur lång tid de hade arbetat som enhetschef. De som 
hade kortare erfarenhet gav ”lika bra” svar som de med längre erfarenhet och innehållet i 
resultatdelen anser vi vara av relevans och kvalité. Det kan bero på att det salutogena 
förändringsarbetet inte har pågått under en längre period samt att de alla har fått gå samma 
utbildningar. 
 
I litteratursökningen uppmärksamdes det att det finns relativt lite forskning om hur 
implementeringen av salutogent arbetssätt går till. Det förekommer en del forskning om vad 
salutogens inom äldreomsorgen innebär men inte hur det praktiskt ska implementeras. Studien 
kan bidra med att ett flertal personer upptäcker olikheter när det gäller implementeringen av 
det salutogena arbetssättet i kommunala verksamheter. Det skapas en observation om att 
systematiska processer kan utvecklas för att det ska bli en enhetlig implementering av 
arbetssättet i kommunala verksamheter i äldreomsorgen. Med systematiska processer menas 
direktiven och riktlinjer som utarbetas på högre hierarkiska nivåer. 
 
En reflektion från resultatet är att det är enhetschefens ansvar att implementera ett salutogent 
arbetssätt. Men vi tror att den största tyngden ligger på undersköterskorna då dem exempel 
som har framförts på praktiska förändringar är sådana handlingar som främst 
undersköterskorna utför så som kontaktmannaskapet. Det är undersköterskorna och 
vårdbiträden som arbetar närmast hyresgästerna samt att det är främst upp till undersköterskan 
att se till att hyresgästen känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är även 
undersköterskor som kan se till att hyresgästen är självbestämmande och mer delaktig i 
vardagen men ibland måste enhetschefen medverka för att skapa dessa förutsättningar.  
 
För vidare studier tror vi att det skulle vara intressant att undersöka hur undersköterskor på 
olika verksamheter inom äldreomsorgen ser på implementeringen av ett salutogent arbetssätt. 
Det skulle även vara av intresse att undersöka områdeschefers perspektiv kring 
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implementeringen men även hur de politiska nämnderna motiverar vikten av att arbeta 
salutogent. 
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7. Bilagor 
7.1 Informationsbrev 
 

Hej!  
 
Vi ska utföra en c-uppsats i vår. Vi har valt att skriva om äldreomsorgens kommunala 
enhetschefers arbetssituation. Detta för att belysa det komplexa och mångfacetterade yrket, 
samt diskutera det förändringsarbete som pågår i många kommuner om att implementera ett 
salutogent arbetssätt. Studiens syfte är att undersöka hur du som enhetschef upplever hur 
implementeringen av salutogent arbetssätt påverkar din arbetssituation. 
 
 
Vi är två socionomstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping. Underlaget till denna studie är 
tänkt att samlas in genom intervjuer med kommunala enhetschefer inom äldreomsorgen. Det 
är frivilligt att delta i studien och deltagandet kan när som helst avbrytas. Vi kommer att 
hantera personuppgifter konfidentiellt och de som deltar i studien kommer att avidentifieras. 
Intervjuerna förväntas att ta cirka 1 timme. Intervjuerna kommer att spelas in, om samtycke 
ges, för att kunna transkriberas korrekt. Vi tänker att intervjuerna kan äga rum mellan vecka 
17- 20. Du får själv välja tid och plats. 
 
Om du är intresserad av att medverka är du välkommen att kontakta oss. Vi vill gärna ha svar 
så fort som möjligt, gärna innan den 24/4. Om du har några frågor går det bra att höra av dig 
till oss. Tack för din tid. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Gabriella Ibrahim   Amanda Nyander 
Socionomstudent    Socionomstudent 
Hälsohögskolan i Jönköping  Hälsohögskolan i Jönköping 
Mail: ibga1010@student.hj.se   Mail: nyam1293@student.hj.se 
Telefon: 076-203 93 76   Telefon: 076 – 00 888 39 
  

mailto:ibga1010@student.hj.se
mailto:nyam1293@student.hj.se
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7.2 Informationsbrev – telefonintervju 
 
Hej! 
 
Vi ska utföra en c-uppsats i vår. Vi har valt att skriva om äldreomsorgens kommunala 
enhetschefers arbetssituation. Detta för att belysa det komplexa och mångfacetterade yrket, 
samt diskutera det förändringsarbete som pågår i många kommuner om att implementera ett 
salutogent arbetssätt. Studiens syfte är att undersöka hur du som enhetschef upplever hur 
implementeringen av salutogent arbetssätt påverkar din arbetssituation. 
 
Vi är två socionomstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping. Underlaget till denna studie är 
tänkt att samlas in genom intervjuer med kommunala enhetschefer inom äldreomsorgen. Det 
är frivilligt att delta i studien och deltagandet kan när som helst avbrytas. Vi kommer att 
hantera personuppgifter konfidentiellt och de som deltar i studien kommer att avidentifieras. 
Intervjuerna förväntas att ta cirka 45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in, om samtycke 
ges, för att kunna transkriberas korrekt. Vi tänker att intervjuerna kan äga rum mellan vecka 
17- 20. Vi har tänkt oss intervju via telefon. 
 
Om du är intresserad av att medverka är du välkommen att kontakta oss. Om du har några 
frågor går det bra att höra av dig till oss. Tack för din tid. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Gabriella Ibrahim   Amanda Nyander 
Socionomstudent    Socionomstudent 
Hälsohögskolan i Jönköping  Hälsohögskolan i Jönköping 
Mail: ibga1010@student.hj.se   Mail: nyam1293@student.hj.se 
Telefon: 076-203 93 76   Telefon: 076 – 00 888 39 
  

mailto:ibga1010@student.hj.se
mailto:nyam1293@student.hj.se
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7.3 Intervjuguide 

Inledande information 
• Frivillighet 
• Diktafon 
• Konfidentiellt 
• Syftet och användningen av intervjun 
• Några frågor innan? 

 
Bakgrundsfrågor 

• Kan du beskriva några huvudsakliga arbetsuppgifter som du har? 
 

Implementering av salutogent arbetssätt 
 

• Vi är medvetna om att ni håller på eller att ni redan har inlett införandet av att arbeta 
salutogent arbetssätt inom verksamheterna. 

- Hur kommer implementeringen av detta arbetssätt påverka din arbetssituation? 
- Vad innebär det för förändringar i verksamheten? 
- Vilka möjligheter öppnas upp med hjälp av det salutogena arbetssättet? 
- Förekommer det svårigheter med att införa det salutogena arbetssättet? 
- Hur motiverar ditt arbetslag att arbeta salutogent? 

 
Krav ovanifrån 

• Hur påverkas du som enhetschef av överordnad ledning kring implementeringen av 
det salutogena arbetssättet? 

- Vad finns det för krav som ställs på dig som enhetschef utifrån införandet av 
det salutogena arbetssättet? 

- Vad har områdeschefen, politiker, nämnden för påverkan? 
 
Inre faktorer 

• Vad har du för handlingsutrymme för att kunna utföra implementeringen av det 
salutogena arbetssättet? 

- Får du handledning? 
- Vad har du för stöd från ledningen? 
- Vad har du för stöd från personal? 
- Vad har du för stöd från kollegor? 

 
• För att vi ska få en bredare bild av din arbetssituation, hur ser arbetsbelastningen ut? 

• Har du något ytterligare som du känner att du vill tillägga? 

 


	1.  Inledning
	1.1 Problemformulering
	1.2 Syfte och frågeställningar

	2. Tidigare forskning
	2.1 Enhetschef
	2.2 Förändringsarbete
	2.3 Salutogenes i äldreomsorgen

	3. Teori
	3.1 Krav/kontroll-modellen

	4.  Metod
	4.1 Val av metod
	4.2 Tillvägagångssätt
	4.3 Urval
	4.4 Studiens kvalitetsaspekter
	4.5 Forskningsetiska överväganden

	5. Resultat och analys
	5.1 Arbetsuppgifter
	5.2 Krav
	Krav från överordnad ledning
	Förändringar som utförs efter kraven

	5.3 Kontroll
	Handlingsutrymme
	Strategier för att öka kontroll
	Salutogent tankesätt

	5.4 Stöd
	Stöd från överordnad ledning
	Stöd från medarbetare och kollegor

	5.5 Avslutande reflektion

	6.  Diskussion
	6.1 Metoddiskussion
	6.2 Resultatdiskussion

	Referenslista
	7. Bilagor
	7.1 Informationsbrev
	7.2 Informationsbrev – telefonintervju
	7.3 Intervjuguide


