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The aim of this study within the domain of caring science is to describe leaders’ perceptions 

when they see that their employees suffer from poor health. The research question for this study 

is: What do leaders experience when their employees show signs of poor health? 

The theoretical perspective of the study originates in the Caring Science tradition developed in 

the Department of Caring Science at Åbo Akademi University, Vasa. 

Result: Semi-structured interviews with eight leaders in municipal organizations were 

transcribed in full and they were analyzed through qualitative content analysis. The analysis 

resulted in four themes.   

To recognize a change in their employee as a sign of poor health, To need competence for 

recognizing poor health in an employee, To feel inadequate and feel that they lack knowledge 

needed to deal with their employees’ health and To feel that collaboration is essential to cope 

with their employees’ poor health.  
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___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna vårdvetenskapliga studie är att beskriva ledares upplevelser då de ser ohälsa 

hos medarbetare. Frågeställningen för studien är: Vad upplever ledare vid medarbetares tecken 

på ohälsa? 

Studiens teoretiska perspektiv utgår från den vårdvetenskapliga Caring Science-traditionen som 

utvecklats vid Enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi, Vasa. 

Resultat: Semistrukturerade intervjuer med åtta ledare inom kommunal verksamhet 

transkriberades i sin helhet och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

resulterade i fyra teman. Att se en förändring hos medarbetaren som tecken på ohälsa, Att det 

krävs kompetens för att igenkänna medarbetares ohälsa, Att sakna kunskap, resurser och stöd 

för att hantera medarbetares ohälsa och Att  samverkan är viktig för att hantera medarbetares 

ohälsa. 
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1. INLEDNING 

Det konstaterades 2014 i en utredning av Social- och hälsovårdsministeriet att bland annat 

ledare och ledarskap fått liten uppmärksamhet i den forskning som gjorts i Finland under åren 

2010-2013. Däremot hade man fokuserat mera på utmattning och stress i arbetet, möjligheten 

att kombinera arbete och familj, tidig pensionering samt kopplingar mellan välmående på 

arbetsplatsen och resultat. Detta bekräftades också vid en litteratursökning; det var utmanande 

att finna forskning om specifikt ledares upplevelser, trots att sökningarna gav resultat  med 

sökorden. 

Vad ledare upplever som svåra samtal kan variera (Åkesson Röding & Blomqvist, 2010). Ett 

forskningsprojekt vid tre svenska organisationer under år 2007 påvisade att då ledare erbjöds 

stöd i att hantera medarbetares ohälsa förbättrade det medarbetarnas hälsa, välbefinnande och 

hälsostödjande arbetsvillkor (Eriksson, Skagert & Dellve, 2013). 

Eriksson (1984) menar att samhällets sätt att vårda sker genom att man stiftar lagar och skapar 

gränser. Vårdandet i sin ursprungliga och naturliga form innebär en relation, förmedlandet av 

människokärlek, tro och hopp, att lindra lidande och främja liv i syfte att främja människans 

varande och vardande som en hel människa (Eriksson, 2001). 

Min uppfattning är att ledare ibland är rädda, osäkra eller alldeles för försiktiga i att ta till tals 

eventuell oro för medarbetare. Det kan anses att även ledare har ett ansvar att vårda sina 

medarbetare. Även i tidigare forskning konstateras att det förekommer brister i kunskapen om 

ledares upplevelser vid medarbetares ohälsa. Ledarskap i sig har intresserat många forskare 

men fokus har vanligen varit kring hur ledarskapet påverkar medarbetares hälsa eller 

medarbetares upplevelser av ledarskapet. Det finns en kunskapslucka beträffande vilka 

stödfunktioner ledare behöver för ett kunna leda på ett hållbart och hälsofrämjande sätt. Att 

studera ledares upplevelser vid medarbetares ohälsa kan vara en pusselbit i det arbetet. 

Lévinas (2002) säger att människan blir ansvarig då hon möter en annan människa och ställs 

inför hennes ansikte. Det här kan tolkas så att en ledare som inte ser sin medarbetares ohälsa 

inte tar sitt ansvar. 

Lidandet eller ohälsan som ledaren står inför kan handla om trötthet på grund av att småbarn 

eller oro för tonåringar håller medarbetaren vaken om nätterna, vårdbehov hos föräldrar, egen 
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sjukdom eller skada, ekonomiska bekymmer eller arbetsrelaterade problem så som oklara 

arbetsuppgifter, bristande kompetens, konflikter i arbetsgemenskapen o.s.v. som påverkar både 

arbetsförmåga och hälsa. Det är lätt att tänka att ledaren av finkänslighet inte vill ta upp saker 

som kan kännas för privata. Det är lätt att ignorera diffusa tecken av rädsla för att ”ta fel”. 

Arbetsplatsens egen verksamhet kanske tar all tid och ledaren hinner kanske inte så bra med 

frågor som berör medarbetarnas välmående. Det är också möjligt att tänka att 

företagshälsovården ska ansvara för hälsorelaterade ärenden. 

Tidigt stöd och ingripande innebär att ledaren vågar reagera på signaler om ohälsa så snart de  

noteras, som en omtanke om människan och medarbetaren. Intresset för att studera ledares 

upplevelser då de står inför medarbetares ohälsa har väckts eftersom det kan vara möjligt att 

främja medarbetares hälsa genom att förbättra och stöda ledares förmåga att ta till tals i ett 

tidigare skede. 

Näsman och Nyholm (2015) menar att det är nödvändigt att identifiera och klargöra den egna 

förförståelsen i hermeneutiska forskningsprocesser, eftersom förståelsen fördjupas utgående 

från den egna förförståelsen. Skribentens egen förförståelse i ämnet består av arbetserfarenhet 

som företagshälsovårdare och arbetarskyddschef inom offentlig förvaltning, totalt ca. 10 år. 

Den egna erfarenheten består även av att själv varit medarbetare i olika arbetsgemenskaper 

under drygt 20 år, i Finland, Sverige och Norge. 

Vårdvetenskapen söker det sanna, det sköna, det goda och det eviga. Vårdvetenskapen bär på 

ett löfte om att utvinna kunskap om vägar för att lindra lidande och tjäna liv och hälsa (Eriksson, 

2018). 

”Vårdvetenskap är att skapa vetande om konsten att vårda om det naturligt mänskliga om den 

ursprungliga helheten.” (Eriksson, 2018, 308.) 
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2. BAKGRUND 

Hälsa kan ses som en individuell subjektiv upplevelse som är unik och varierar beroende på 

människans enskilda situation (Eriksson, 2001). 

 

Att främja och stöda medarbetares hälsa diskuteras kontinuerligt och aktivt ur olika perspektiv,  

på samhälls-, organisations- och individnivå. Pensionsåldern höjs för att svara på behovet av 

mer arbetskraft och man diskuterar allmänt de ekonomiska effekterna av satsningar på 

medarbetarnas hälsa. 

 

Professor Guy Ahonen presenterade år 2016 en rapport som gjorts på uppdrag av Tankesmedjan 

Agenda. Den här rapporten uppger att den finska ekonomin årligen förlorar över 25 miljarder 

euro på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro och arbetsolycksfall. En ledande princip i 

rapporten är ett sunt ledarskap och Ahonen påtalar behovet av att ledare erhåller tillräcklig 

utbildning i förståelsen av sambandet mellan arbete och hälsa samt att de ges ansvar för sin 

personals välbefinnande.  

 

 

2.1 Arbetshälsa och stöd för upprätthållandet av arbetshälsan 

 

Enligt Arbetshälsoinstitutets definition består en människas resurser i arbetet av  fysisk, psykisk 

och social arbetsförmåga, hälsa, kunskaper, färdigheter och kunnande samt arbetsmotivation 

och engagemang. Arbetshälsa upplevs individuellt och är beroende av flera faktorer.  

På individnivå handlar arbetshälsa om individens hälsa, resurser och kompetens. Det handlar 

också om känsla av att ha kontroll samt om värderingar, attityder och motivation. 

Organisatoriska och arbetsplatsrelaterade faktorer som inverkar på arbetshälsan är ledarskap, 

arbetets organisering, kompetens och arbetsmiljö, personalstrategi och praxis. 

 

Social- och hälsovårdsministeriet gjorde år 2014 en utredning över den forskning som gjorts 

kring välmående på arbetsplatserna i Finland under åren 2010-2013. Denna forskning 

fokuserade främst på psykosociala belastnings- och resursfaktorer. Det konstaterades i denna 

utredning att bland annat ledare och ledarskap fått en liten uppmärksamhet i den forskning som 

gjorts under tidsintervallet. Däremot hade man fokuserat mera på utmattning och stress i arbetet, 
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möjligheten att kombinera arbete och familj, tidig pensionering samt kopplingar mellan 

välmående på arbetsplatsen och resultat.  

 

Arbetshälsoinstitutet anser att varje medarbetare har rätt till stöd för sin arbetsförmåga. 

Arbetsgivaren, arbetstagarna och företagshälsovården bör tillsammans komma överens om 

arbetsplatsens åtgärder för tidigt stöd. Dessa åtgärder bör finnas beskrivna i arbetsplatsens 

modell för stöd av arbetsförmågan och den här modellen bör finnas utarbetad för varje 

arbetsplats. Modellen utarbetas enligt den unika arbetsplatsens behov och där bör beskrivas 

vilka de konkreta åtgärderna är för tidigt stöd av arbetsförmågan, stödjande av återgång till 

arbetet och hantering av sjukfrånvaron. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för utarbetandet av en 

modell för tidigt stöd och ingripande. Det är även på arbetsgivarens ansvar att se till att cheferna 

har de färdigheter som behövs för att stödja arbetsförmågan och upptäcka signaler på att en 

medarbetare behöver tidigt stöd. Arbetsgivaren har också ansvar för att utvärdera modellen och 

följa upp hur modellen tillämpas och hur den fungerar.  

Folkpensionsanstalten ersätter arbetsgivarens kostnader för förebyggande företagshälsovård till 

60 % ifall arbetsplatsen och företagshälsovården i samarbete utarbetat anvisningar om hur 

upprätthållandet, uppföljningen och det tidiga stödjandet av arbetsförmågan ska genomföras. 

Arbetsplatser som saknar anvisningar ersätts till 50 % för sina kostnader av förebyggande 

företagshälsovård.  

 

2.2 Arbetshälsa och finsk lagstiftning  

I Finland finns det en rad olika lagar som berör arbetsgivarens ansvar för medarbetarens hälsa. 

De mest centrala av dessa är Arbetarskyddslagen (738/2002), Lagen om företagshälsovård 

(1383/2001) och Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 

(577/2003).  

Syftet med Arbetarskyddslagen är att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena så 

medarbetarnas arbetsförmåga tryggas och upprätthålls samt förebygga och förhindra 

arbetsolycksfall, yrkessjukdomar och andra olägenheter som beror på arbetet och arbetsmiljön. 

Lagen om företagshälsovård främjar samarbetet mellan arbetsgivare, medarbetare och 

företagshälsovård. Syftet är att förebygga sjukdomar och olycksfall på grund av arbetet, främja 

hälsa och säkerhet i arbetet, främja medarbetarnas hälsa och funktionsförmåga samt främja 

verksamheten bland medarbetarna. 
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2.3 Tidigare forskning 

För att kartlägga tidigare forskning gjordes flera litteratursökningar under tidsintervallet 

december 2018 till februari 2019. De databaser som användes för sökningen var Cinahl, 

Medline, PsycInfo, Academic Search Premier och Google Scholar. Sökord som användes på 

engelska, svenska och finska var ledarskap, hälsa, medarbetare, hälsomodell, förebyggande, 

svåra medarbetarsamtal, hälsofrämjande ledarskap, tidigt stöd, tidigt ingripande. En ny sökning 

gjordes i april 2019 med sökorden ledarskap, medarbetare, stöd, hälsa och arbetshälsa i Google 

Scholar, Medline och PsycInfo.  

 

2.3.1 Hälsofrämjande ledarskap 

Alvesson (2009) säger att ledarskap inte enbart är en ledare som agerar och en grupp 

underordnade som reagerar på ett mekaniskt sätt. Det handlar om en komplex social process 

där innebörderna och tolkningarna av vad som sägs och görs har en avgörande betydelse. 

Ledarskap är nära sammanbundet med kultur och för att förstå ledarskap bör man ta hänsyn till 

den sociala kontext där ledarskapsprocesserna äger rum. Kulturen finns mellan människorna 

och värderingar hör till kulturen. 

Ledarskap kan definieras som en process där en individ påverkar en grupp individer för att nå 

ett gemensamt mål (Northouse, 2006). 

Skarholt, Blix, Sandsund och Andersen (2016) menar att ett ledarskap som främjar 

medarbetarnas hälsa är demokratiskt och stödande. Ledaren motiverar och inspirerar 

medarbetarna.  

En hälsofrämjande ledare engagerar sig i medarbetarens hälsa, tar ansvar och ingriper, 

upprätthåller en öppen kommunikation och bjuder in medarbetaren till delaktighet vid 

förändringsprocesser (Akerjordet, Furunes & Haver, 2018). 

Grönlund och Stenbock-Hult (2014) har studerat vårdpersonalens syn på hälsofrämjande 

ledarskap. Det hälsofrämjande ledarskapet konstaterades innebära förståelse, mod och ett etiskt 

bemötande. De här kategorierna innehöll underkategorierna; att visa uppskattning, ge stöd för 

professionell utveckling, möjliggöra en meningsfull arbetsmiljö, öppenhet, kommunikation, att 
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våga vara ledare, jämlik behandling, ledarens egna värden och ansvar. Det icke-hälsofrämjande 

ledarskapets kategorier var bristande moral och växelverkan samt att gömma sig bakom titeln.  

 

2.3.2 Ledares upplevelser av medarbetares ohälsa 

Röding Åkesson och Blomqvist (2010) säger att vad en ledare uppfattar som svåra samtal 

varierar, men oönskat beteende, samarbetsproblem eller missbruksproblematik är ämnen som 

för de flesta ledare upplevs svåra. 

Eriksson et al. (2013) har forskat i möjligheten att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap och 

medarbetarskap genom ett arbete med hälsofrämjande ledarskapsinterventioner. Detta gjordes 

som ett projekt vid tre svenska organisationer; Astra Tech AB, Volvo Logistic och Göteborgs 

Stad, under 2007. Den metod som användes var enkätfrågor till ledare och medarbetare. Dessa 

enkäter besvarades före interventionens start och 12 månader efter dess slut. I tillägg insamlades  

data om sjukfrånvaro och en doktorand utförde kvalitativa intervjuer med 13 ledare efter 

interventionens slut. Dessa intervjuer berörde synpunkter på och erfarenheter av programmet, 

gruppträffarna, arbetsmaterialet, processtödet, stöd från personalavdelning eller 

företagshälsovård i ledarskapsfrågor, positiva erfarenheter av projektet och förbättringsförslag. 

Samtliga ledare som deltog i projektet hade även möjlighet att brevledes besvara öppna frågor 

om interventionen.  I intervjuerna framkom betydelsen av struktur, reflektion och legitimitet 

för hälsoarbetet som de viktigaste insikterna. Ledarnas egna förutsättningar för hälsofrämjande 

ledarskap blev en tydlig insikt för såväl dem själva och deras chefer. Ledare har ofta en pressad 

och ensam arbetssituation med brist på återkoppling. Resultatet från den kvantitativa 

utvärderingen visade att ledare fått bättre förmåga till att leda på ett hälsofrämjande sätt. Detta 

avspeglades även konkret i medarbetares hälsa, välbefinnande och hälsostödjande arbetsvillkor. 

Medarbetarna hade en märkbar ökning av stabil arbetsnärvaro. Ledarna uppskattade själva efter 

avslutat projekt att deras handlingsförmåga att hantera medarbetares problem och att tillvarata 

medarbetares resurser förbättrats. Deras upplevelse av stöd kan ses som att de fått stöd till 

självhjälp. 

Fellinger (2005) anser att en god självkännedom hos ledaren har många fördelar för den 

enskilda medarbetaren men även för hela verksamheten. Självkännedom gör att ledaren kan 

påverka och förändra de delar av ledarskapet som inte fungerar och således skapa bättre 

förutsättningar för att agera riktigt och ansvarsfullt. Det här gör att ledaren bättre kan förstå 
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medarbetarnas reaktioner, attityder och behov. En del ledare kan bli så ställda av medarbetares 

privata bekymmer att de inte kommenterar det de får höra. Det här kan upplevas sårande och 

det är därför viktigt att ledaren uttrycker sin medkänsla. 

Enligt Åkesson Röding och Blomqvist (2010) är det avgörande att ta tag i medarbetarens 

signaler på ohälsa i ett tidigt skede för att förebygga att problemen växer sig större. Ledare kan 

uppleva att de borde kunna ställa diagnoser eller presentera lösningar till medarbetarens 

problem. Generellt upplevs svåra samtal lättare ifall de är välplanerade och görs i en lugn miljö. 

Litteratursökningen påvisade att det är svårt att finna specifik forskning i någon större 

omfattning kring ledares upplevelser vid medarbetares ohälsa. Fokus har betydligt oftare varit 

på medarbetares upplevelser och ledarskapets betydelse för medarbetarens hälsa. Flera 

forskningsresultat påvisar ett samband mellan utbildning i hälsofrämjande ledarskap och 

förbättrad hälsa hos medarbetarna. Detta resultat kan tolkas som att ledare upplever okunskap 

eller osäkerhet i hur de ska stöda medarbetares hälsa. 

 

2.3.3 Ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa 

Att ledaren har en stor betydelse för medarbetares hälsa, stress, prestationsförmåga och 

engagemang i arbetet framkommer tydligt ur tidigare forskning. 

Furunes, Kaltveit och Akerjordet (2018) konstaterar att ledare behöver mer kunskap i hur de 

kan främja medarbetarnas hälsa och stöda hållbara arbetskarriärer. Ledare som främjar hälsa 

bör vara uppmärksamma och ha förmåga att ingripa, men de tar också ansvar för medarbetarnas 

hälsa, pratar om hälsorelaterade ämnen och uppmuntrar medarbetarna att delta i hälsofrämjande 

aktiviteter. 

Milner, Greyling, Goetzel, da Silva, Kolbe-Alexander, Patel, Nossel och Beckowski (2013) 

utvecklade och testade ett hälsofrämjande program som användes i 71 sydafrikanska 

organisationer. Vid utvärderingen kunde det konstateras att i organisationer där man utvecklar 

och tillhandahåller program för hälsofrämjande åtgärder och där man stöder ledarna i det 

hälsofrämjande arbetet leder detta till en positiv uppfattning om arbetsplatsens engagemang, 

vilket leder till en bättre hälsa hos medarbetarna. 

Enligt Nyberg, Bernin och Theorell (2005) finns det dock brister i kunskapen om samband 

mellan ledarskap och hälsa, men även om hur ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa. Saario 
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(2007) ser att det finns behov av att utveckla ledarskapsutbildningen och ledarskapet. Då 

ledaren tar hand om medarbetarnas hälsa och arbetsförmåga leder det också till ett bättre utfört 

arbete. 

Ledare som bryr sig om sina medarbetare samt ger dem vägledning och struktur bidrar på ett 

positivt sätt till medarbetarnas hälsa. Ledaren kan genom sin människosyn och sitt sätt att leda 

påverka såväl arbetsvillkoren samt i viss mån övriga livsvillkor, men de insatser som görs på 

arbetsplatsen kan också förebygga ohälsa och främja hälsa (Theorell, Nyberg & Romanowska, 

2013). 

Resultatet i Grönlund och Stenbock-Hults (2014) forskning i hälsofrämjande ledarskap påvisar 

att växelverkan kan ses som en central möjlighet till att påverka de anställdas arbetshälsa. 

Kommunikation kunde relateras till mod. En hälsofrämjande kultur kan skapas genom att stöda 

och motivera medarbetarna där ledaren genom omsorg, att bry sig om och rättvis behandling 

kan skapa en hälsofrämjande atmosfär. 

Turkel (2014) har studerat ledarskap i förändring och kommit fram till att en ledare som har 

förståelse för medarbetares privatliv och försöker finna lösningar som förbättrar möjligheten att 

kombinera arbets- och privatliv främjar hälsa. Ledarens egen hälsa respekteras och värderas 

högt eftersom hon bär ett ansvar för att ta hand om sig själv för att klara arbetets utmaningar. 

En ledare som inte tar ansvar för sin egen hälsa kan inte heller stöda sina medarbetares hälsa 

och välbefinnande. Även Kroth och Keeler (2009) säger att man måste bry sig om sig själv för 

att kunna bry sig om någon annan, men att det måste råda balans mellan att bry sig för mycket 

och för lite om sina medarbetare. 

Medlidande behövs för att förstå en medarbetares lidande och vilja att lindra det. Caring innebär 

en nyckel till humana värden (Edmonson & Asturi, 2014). Medlidandet är nödvändigt för både 

ett etiskt och fungerande ledarskap men också för en framgångsrik organisation. 

Det energifält ledaren utstrålar påverkas av hur hon bemöter problem och hurdan rollmodell 

hon är vid förändringar och i hantering av ärenden (Turkel, 2014). En ledare som utstrålar 

trötthet och uppgivenhet blir ytterligare en börda för sina medarbetare, utöver de dagliga 

utmaningar som arbetet kan innebära (Turkel, 2014, Leigh, Wild,  Hynes, Wells, Kurien,  

Rutherford, Rosen, Ashcroft, & Hartley, 2014). Förmågan att förmedla positiv energi är 

förknippat med ledarens sätt att ta hand om sig själv och att läka. En ledare som har förmågan 
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att skickligt och empatiskt lyssna till sina medarbetare är den bästa tjänande ledaren (Spears, 

2010). 

Mod hos ledaren innebär att hon vågar ställa frågor om vad medarbetare önskar eller  behöver 

vilket skapar ett ansvar. Ett mål i dialogen är att ledaren hjälper medarbetarna att finna sin inre 

röst och uttala de djupa önskningar som där kan finnas (Linette & Sherman, 2014).  Bekräftelse 

och erkännande samt att ge respons på medarbetares arbetsprestationer är ett sätt att se 

medarbetaren. Då ledaren gör bekräftelsen till en daglig del av sitt arbete blir hen också mer 

medveten om medarbetarnas engagemang och hur de mår då hon väljer att se det (Linette & 

Sherman, 2014).  

En gemenskap med andra, upplevelsen av att någon bryr sig är en viktig faktor för 

medarbetarnas hälsa (Kroth & Keeler, 2009), men även upplevelsen av stöd i karriären och i 

den personliga utvecklingen (Peng, Liu & Zeng, 2015). 

Vid Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap, har Wärnö (2002) konstaterat att kärleken i 

arbetslivet är viktig. Den kan ses som vänskap och omtanke för den andra. Även Sihvonen 

(2015) säger i sin avhandling att caritativa drag i (företags)ledarskapet kan hjälpa ledare att 

bekräfta, uppmuntra och stödja sina medarbetare. De caritativa drag som kan urskiljas i ett 

medmänskligt företagsledarskap är medmänsklighet, värdighet och kultur i arbets-

gemenskapen. Målstyrningen, som alltid är närvarande i ett företagsledarskap, utesluter inte 

medmänsklighet. 

 

2.3.4 Sammandrag av tidigare forskning 

Begreppet hälsofrämjande ledarskap saknar en exakt definition, men centrala begrepp anses 

vara demokrati, stöd, motivation, inspiration, engagemang, ansvar, ingripande, kommunikation 

och delaktighet. 

Tidigare forskning visar att det finns brister i ledares förmåga att hantera medarbetares ohälsa. 

Förbättrad utbildning och ökade kunskaper hos ledaren har visat resultat i medarbetarens 

subjektivt upplevda hälsa och minskad sjukfrånvaro. Ledarens upplevelse av att besitta 

tillräcklig handlingsförmåga att hantera problem förstärks genom ökad utbildning. Ledare har 

ofta en pressad och ensam arbetssituation där struktur, reflektion och legitimitet för hälsoarbetet 
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har  betydelse för det hälsofrämjande ledarskapet. Ledare kan uppleva att det finns 

förväntningar på henne att presentera lösningar eller ställa diagnoser. 

Det förkommer brister i kunskapen om sambandet mellan ledarskap och hälsa samt hur 

ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa.  

Det är möjligt att det finns något i ledarens upplevelse då hon observerar de första signalerna 

på medarbetarens ohälsa som gör att hon väljer att inte se. Mod hos ledaren innebär att hon 

vågar ställa frågor om vad medarbetaren önskar eller behöver, vilket skapar ett ansvar. 

Genom ökad förståelse för ledarens upplevelser vid medarbetares tecken på ohälsa kan ledare 

stödas i förmågan att kunna ingripa på rätt sätt, i ett tidigare skede. Tidigare forskning påvisar 

en kunskapslucka i ledares upplevelser då medarbetare visar tecken på ohälsa.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter är Bondas teori om det caritativa ledarskapet (1995; 2003; 

2004; 2006; 2008), det tjänande vårdledarskapet samt ansvar ur ett vårdvetenskapligt pers-

pektiv. 

 

3.1  Caritativ vårdteori och caritativt ledarskap 

Studien har sitt teoretiska perspektiv i den vårdvetenskapliga Caring Science traditionen som 

utvecklats vid den vårdvetenskapliga enheten vid Åbo Akademi i Vasa. Vårdvetenskap som 

akademisk disciplin forskar i hälsa, lidande och vårdandet för att finna ny kunskap oberoende 

av kontext. Vårdvetenskapen är inte bunden till någon bestämd profession. Den söker sanningen 

om det vårdande och kunskapen tillägnas människan. 

Hälsa i denna studie handlar om mer än arbetshälsa och arbetsförmåga. Hälsa handlar om den 

subjektiva upplevelsen, inte enbart som frånvaro av sjukdom eller en objektivt bedömd 

arbetsförmåga.  

Eriksson (1993) ser att hälsan är något ursprungligt, naturligt hos människan och ohälsa är ett 

resultat av att människan mött olika slag av hinder som hon med större eller mindre framgång 

försökt bemästra. Ohälsa uppstår som en följd av olika hinder inom människan själv, i 

människans värld eller i samspelet mellan dem. Att vara hälsa innebär att vara hel och att 

uppleva sig som en hel människa. 

Caritasmotivet innebär en önskan och vilja i vårdandet att tjäna den andra, att lindra lidande 

och främja hälsa. Människan ses som en enhet bestående av kropp, själ och ande med ett 

livslångt sökande efter att ge och ta emot kärlek samt uppleva mening med tillvaron (Eriksson, 

2001). Caritativ vård innebär att man i en anda av kärlek, tro och hopp förmedlar barmhärtighet 

och hjälper människan med det hon behöver (Eriksson, 1993). Vidare säger Eriksson (2018) att 

det att hjälpa en annan människa att vara hel är ett uttryck för det sant mänskliga. Det utgör 

vårdandets innersta kärna. 

Eriksson (2018) säger att människans värdighet är hennes egen förmåga att kunna forma sitt 

eget liv och sitt väsen. Den vårdande caring-etiken har sin grund i människans värdighet som 

utgör ett nav kring vilket det etiska tänkandet kretsar. Etik handlar om att avtäcka sanningen, 
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en strävan mot förståelse och vetande, samt göra det evident. I ljuset av människans värdighet 

och hennes ethos, caritas och claritas, formas substansen i varje unik vårdande akt. Vårdandet 

blir verkligt i den unika stunden. 

Teorin om det caritativa ledarskapet har utvecklats på en vårdvetenskaplig grund (Bondas-

Salonen 1995, Bondas, 2003; 2004; 2006; 2008). Centrala begrepp i teorin om det caritativa 

ledarskapet är ledarskap, caritasmotivet, värdighet, kollegial relation, samt vårdande kultur. 

Det caritativa ledarskapet kombinerar vårdvetenskapens medmänskliga kärlek och 

administrationens effektivitet att organisera och leda arbetet. Det caritativa ledarskapet utgår 

från livsvärden för att förstå varje unik medarbetare och dess unika livssituation och en caritativ 

ledare baserar sitt ledarskap på etiska värderingar och kärleken till medmänniskan. (Bondas, 

2003; 2008) 

I det caritativa ledarskapet ses människan som en helhet som är i ständig rörelse mellan aktivitet 

och passivitet samt mellan ensamhet och gemenskap. Destruktiva rutiner i organisationen kan 

hindra människans växt och utveckling. Ett caritativt ledarskap har sin grund i kärleken och i 

organisationens kultur. Dess motiv är inte egoistiska. Då kärleken och barmhärtigheten ligger 

som grund innebär det en inre önskan om ett ansvar för att tjäna den andra. Organisationens 

kultur präglas av ett ethos som kan ses i rutiner, språk, sättet att vara på och handla enligt. 

Värdighet innebär att man ser det unika i varje medarbetare; alla har sin unika potential och 

kompetens. En inbjudande miljö har betydelse för att skapa förutsättningar för goda relationer. 

Ledaren fungerar som en rollmodell, men alla i organisationen har ett ansvar. En rollmodell för 

caritativ etik med ansvar för sitt ledarskap och de anställda i skapandet av en vårdande kultur 

ger relationerna möjlighet att utvecklas. Tillsammans förebygger man olika former av 

kränkningar och en bas för medarbetarens utveckling och tillväxt skapas. Eventuella konflikter 

noteras och behandlas. Hälsa, lidande, kärlek och värdighet är inte mätbara faktorer. 

Medarbetare ges tid och rum för att berätta om upplevelser och erfarenheter. Dessa berättelser 

beaktas vid organisationens utveckling. Det caritativa ledarskapet synliggörs i administrativa 

handlingar så som utvecklande, handledning, planering, organisering, rapportering, 

beslutsfattande, budgetering, koordinering och utvärdering. En vårdande organisationskultur är 

respekterande och relationerna präglas av tillgänglighet och öppenhet. Hierarkin är baserad på 

kunskap och förståelse, där ledaren fungerar som en rollmodell för organisationens etiska 

samvete. Målsättningar och visioner är gemensamma och klart uttalade så att de anger 

organisationens riktning. (Bondas, 2003) 
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Bondas (2008) betonar att ett caritativt ledarskap som bedrivs med ansvar och omsorg även kan 

vara samhällsnyttigt och ekonomiskt. Av betydelse är också ledarens behov av att uppleva 

gemenskap och stöd för att orka och våga vara visionär och arbeta med det som kanske inte 

alltid är det enklaste alternativet. 

Det caritativa ledarskapet kan ses på tre olika nivåer; den varande, den görande och den 

blivande nivån (Bondas-Salonen, 1995). 

Den varande nivån kännetecknas av personliga egenskaper hos ledaren. Detta kan vara hennes 

förmåga att lyssna, visa omtanke, vara uppriktig och ärlig samt bry sig om de anställda. Den 

caritativa ledaren möter den andra i en accepterande och tillåtande relation där medarbetaren 

respekteras och får vara den hon är. 

Den görande nivån beskriver vad ledaren gör och vad arbetsplatsens kultur innehåller. Alla 

kan ge uttryck för sina innersta önskningar i en tillåtande och accepterande kultur. Arbetet 

styrs och organiseras mot ett gemensamt mål och utgående från detta mål stimulerar ledaren 

till tillväxt och utveckling. Problem bör lösas tillsammans. På den blivande nivån beskrivs vad 

ledaren kan bli som person och hur den caritativa kulturen kan utvecklas. För att ledaren ska 

kunna ingripa i situationer som kan vara kränkande eller icke-vårdande bör ledaren stå nära 

de vardagliga situationerna inom organisationen. En av ledarens främsta uppgifter är att 

främja en arbetsplatskultur som är vårdande och en vårdande kultur bidrar till att medarbetarna 

kan utvecklas och växa genom att ledaren ger erkänsla för det arbete som utförs (Bondas-

Salonen, 1995). 

Caritas i ett administrativt perspektiv innebär att organisationen leds med ett ethos av vårdande 

(Bondas, 2008). 

 

3.2 Ansvar i ett tjänande ledarskap  

Begreppet ansvar är vanligt förekommande inom vårdlitteratur. Inom vårdvetenskaplig 

forskning har begreppet studerats i flera magisters- och doktorsavhandlingar och det kan ses 

som ett ansvar mellan vårdare och patient, men det kan även ses som ett mellanmänskligt ansvar 

mellan två människor. I den här studien används begreppet ansvar i första hand mellan ledare 

och medarbetare men även mellan olika medarbetare. Eriksson (1993) säger att caritasmotivet 

leder till ett otvunget ansvar för den andra, då man vill göra sin plikt. 



 
14 

 

 

”Att vara där, sann närvaro, att verkligen se och att ha mod att vittna om det man sett samt 

vara beredd att ta ansvar för situationen och den enskilda människan är etisk praxis som vilar 

på ethos.” Marc-Wogau i Eriksson, 2018 s.14) 

Lévinas (2002), anser att människan blir ansvarig då hon möter en annan människa och ställs 

inför hennes ansikte. Det här ansvaret handlar om att besvara den andres vädjan om att bli sedd 

och att inte skada henne samt att vara närvarande och tillgängliga så att den andre inbjuds till 

delaktighet och meningssammanhang. Ansvaret för den andre utgör kärlekens och socialitetens 

fundament och ligger som fundament i kärleksgärningen. 

Eriksson (2001) säger att begreppet ansvar kan innebära olika saker, men det har en central roll  

i det mänskliga bemötandet, där människan blir sedd, hörd och respekterad. Varje människa har 

ett behov av att bli sedd och tagen på allvar. Hon känner en trygghet då någon visar henne 

omtanke. Karlsson (2012) ser ansvarets innebörd som att bry sig om, att se den andra människan 

och att lyssna till vad hon berättar. När människan bryr sig om, i betydelsen att ansvara för finns 

hon till för medmänniskan som får vara den hon är och vara älskad för sin egen skull. 

Ett mellanmänskligt möte kan medföra ett inre och ett yttre ansvar. Det inre ansvaret innebär 

ett djupt personligt ställningstagande medan det yttre ansvaret handlar om föreskrifter, lagar 

och regler (Sjögren, 2012). 

Foss (2012) menar att ett ansvarsfullt ledarskap handlar om att tjäna den andra i ödmjukhet. 

Den andra fungerar som ledstjärna i riktning mot ett vårdande ethos. Vårdaren (ledaren) har ett 

ansvar för att som en ledstjärna visa riktningen mot det som kunde vara gott för den andra.  

Koskinen (2011) konstaterar att lyssnandet i sig själv är en grundhållning till livet självt. 

Lyssnandet är en väsenshandling som uttrycks genom en vårdande hållning att tjäna, offra och 

bära ansvar för den andra i medmänsklig barmhärtighet och medmänskligt medlidande. 

Det tjänande ledarskapet har ur ett vårdvetenskapligt perspektiv studerats vid flera avhandlingar 

vid enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Tjänandets meningsinnehåll har studerats och 

man har försökt fördjupa förståelsekunskapen om tjänandets ethos i förhållande till 

vårdledarskap med en inriktning på det vårdadministrativa.  

Enligt Honkavuo (2014) synliggörs ett vårdande ledarskap i vårdadministrationens kontext 

genom huvudets skärpa, handens gärningar  och hjärtats visdom. Tjänandets sanna, goda och 

sköna rörelse är inriktad mot hälsa och helande. Det administrativa ansvaret handlar om att 
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kunna styra och balansera arbetsbelastningen. (Vård)ledaren har ett etiskt och administrativt 

ansvar och en plikt att bjuda in den andra och motta henne som en välkommen gäst.  

Vid en historisk granskning av begreppet tjänande i en vårdande vård framstår vikten av att 

värna om sin egen hälsa och sig själv (Honkavuo, 2014). 

Honkavuo (2014) menar att (vård)ledaren kan få värdefull kunskap genom lyssnandets konst 

vilket innebär mer än att höra. Engagemang har en stor roll och lyssnandet är sammanbundet 

med interaktion och kommunikation. En frånvarande och distanserad ledarskapsstil är 

belastande för medarbetarna. Studien visar att ett vårdledarskap som är tjänande för patienten 

och vårdkulturen synliggörs i vårdadministrationens kontext genom huvudets skärpa, handens 

gärningar och hjärtats visdom. Tjänandets sanna, goda och sköna rörelse går mot hälsa och 

helande. 

Foss (2011) har studerat ledarskapet som en rörelse i ansvar och kärlek. Resultatet visar att 

ledarskap är en del av att vara människa och av att ge den mänskliga substansen rörelse och 

riktning. Ledarskap är att ta på sig ansvaret för en annan och genom förståelsen för ansvaret 

kan det ses som en allmän sak. Själva rörelsen och riktningen av ansvar och förståelse innebär 

en formation vilket gör att ledarskap kan betraktas som ett ansvarigt ledarskap.  

 

3.3 Sammandrag av teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska perspektiv är den Caring-tradition som utvecklats vid den vårdvetenskapliga 

enheten vid Åbo Akademi i Vasa. Hälsa ses som en subjektiv, omätbar upplevelse, inte 

nödvändigtvis som frånvaro av sjukdom. Människosynen i studien utgår ifrån grundantagandet 

om att människan i grunden är enheten kropp, själ och ande. Vårdandets sammanhang har sitt 

ursprung i kärlekens, ansvarets och offrandets ethos, i en caritativ etik. 

Det caritativa ledarskapet kombinerar vårdvetenskapens medmänskliga kärlek och 

administrationens effektivitet. Då kärleken och barmhärtigheten ligger som grund innebär det 

en önskan om ett ansvar för att tjäna den andra. Det caritativa ledarskapet synliggörs i 

administrativa handlingar så som utvecklande, handledning, planering, organisering, 

rapportering, beslutsfattande, budgetering, koordinering och utvärdering. Den vårdande 

organisationskulturen är respekterande och relationerna präglas av tillgänglighet och öppenhet. 

Ledaren fungerar som en rollmodell. 
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Människan blir ansvarig då hon möter en annan människa och ställs inför hennes ansikte. Varje 

människa har ett behov av att bli sedd och tagen på allvar. Hon känner en trygghet då någon 

visar henne omtanke. När människan bryr sig om, i betydelsen att ansvara för, finns hon till för 

medmänniskan som får vara den hon är och vara älskad för sin egen skull.  

Ett ansvarsfullt ledarskap handlar om att tjäna den andra i ödmjukhet. Den andra fungerar som 

ledstjärna i riktning mot ett vårdande ethos. Ledaren har ansvar för att som en ledstjärna visa 

riktningen mot det som kunde vara gott för den andra. 

Ett ledarskap som är tjänande synliggörs i administrationens kontext genom huvudets skärpa, 

handens gärningar och hjärtats visdom. Tjänandets sanna, goda och sköna rörelse är inriktad 

mot hälsa och helande. Lyssnandet är en väsenshandling som uttrycks genom en vårdande 

hållning att tjäna, offra och bära ansvar för den andra i medmänsklig barmhärtighet och 

medmänskligt medlidande. 
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

”Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det.” (Nalle Puh) 

 

En forskning kräver mod att skapa, en tro på det egna förnuftet och en förmåga att ställa den 

riktiga frågan, inte att snabbt finna svar (Näsman, 2015).  Eriksson (2001) menar att kunskapen 

som erhålls är en produkt av frågeställningen. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva ledares upplevelser då de ser ohälsa hos medarbetare.  

Frågeställningen för studien är: 

Vad upplever ledare vid medarbetares tecken på ohälsa? 
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5. BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROCESSEN 

 

5.1 Design och kontext 

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie av åtta ledare från kommunal 

verksamhet i en mindre kommun i Finland. Fyra informanter arbetade inom vårdsektorn och 

fyra inom andra sektorer. 

Ansökning om forskningslov inlämnades 26.2.2019 och godkändes samma dag (bilaga 1). 

 

5.2 Urval och deltagare 

Ansökan om forskningslov skickades till ledningsgruppen i en mindre kommun. Åtta 

djupintervjuer gjordes med åtta ledare från kommunal verksamhet. Vårdvetenskapen är inte 

bunden till en vårdkontext. Ledare med olika bakgrund och erfarenhet valdes för en bredd i 

studien. Informanterna som valdes hade fungerat som ledare i minst två år, så att de hunnit få 

erfarenhet av ämnet som studeras. Ledare med färre än sju medarbetare exkluderades för att 

informanterna skulle ha en tillräcklig erfarenhet. Intervjuerna utfördes på svenska för att 

underlätta analysen vilket gör att ledare med bristande kunskaper i svenska exkluderades.  

 

5.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom individuella intervjuer enligt Larsson och Holmström (2015). 

Denna metod är lämplig för kvalitativa studier och forskningar. Frågorna hade utformats i 

förväg och i intervjusituationen tog jag som forskare en passivare roll. Jag strävade som 

intervjuare efter att mina informanter skulle tala fritt och öppet och ge rika beskrivningar utifrån 

sina egna erfarenheter. Metod för intervjuerna var en semi-struktur som möjliggjorde 

kompletterande följdfrågor utifrån det informanterna berättade. Samtliga informanter ställdes 

alla de i förväg strukturerade grundfrågorna (bilaga 2). Frågorna var öppna vilket innebar att de 

saknade svarsalternativ.  Intervjuerna som i sin helhet bandades planerades så att maximalt två 

intervjuer utfördes per dag och de transkriberades genast efter intervjutillfället. Lundman och 

Graneheim (2008) menar att forskaren blir medskapande av texten genom att stimulera 

berättandet.  
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5.4 Analys av data 

Analyseringen av data i denna studie gjordes enligt en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman. 

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter eller utskrifter av inspelade 

intervjuer. Den metodologiska ansatsen kan vara både deduktiv och induktiv. En induktiv ansats 

innebär att man förutsättningslöst analyserar de texter som baserar sig på människors berättelser 

om sina upplevelser (Lundman & Graneheim, 2008). Således är ansatsen i denna studie 

induktiv.  

Enligt Danielsson (2012) är en kvalitativ innehållsanalys lämplig för en mindre datamängd då 

innehållet kan beskrivas eller tolkas mer djupgående. 

För att finna innehållet i intervjuerna analyserades den 42 sidor långa transkriberade texten 

enligt Lundman och Graneheims (2008) metod för en kvalitativ innehållsanalys. Transkribering 

innebär att intervjuerna ordagrant skrivs ut i text vilket gjordes under rubriken meningsenhet. 

Även pauser och olika känslouttryck noterades. Meningsenhetens läng kunde variera från en 

mening till flera meningar, beroende på dess innehåll och sammanhang. Lundman och 

Graneheim (2008) menar att grunden för analysen består i lagom stora meningsenheter eftersom 

för stora kan vara svåra att hantera och det finns risk att innehåll går förlorat, medan för små 

meningsenheter kan göra innehållet fragmenterat. Meningsenheterna kondenserades och 

abstraherades. Kondenserad meningsenhet innebar att informanternas berättelser förkortades 

och texten gjordes mer lätthanterlig, utan att innehållet försvann. Då texten abstraherades 

kodades den till en högre logisk nivå. Ur koderna framstod underkategorier och slutligen 

kategorier eller teman, som svar på forskningens frågeställning. En kategori bestod av flera 

koder med ett likande innehåll. Under hela analyseringsskedet förekom en pendling tillbaka till 

texten som helhet. Även Lundman och Graneheim (2008) säger att en forskare i kvalitativa 

studier växlar mellan närhet och distans till sitt material. Forskaren blir därför delvis 

medskapare i forskningsprocessen. Den text som är föremål för analys bör ses i sitt 

sammanhang, tolkningen av berättelserna bör göras med medvetenhet om rådande kultur, 

intervjupersonernas personliga historia och livsvillkor (Lundman & Graneheim, 2008). I 

samtliga skeden av analysen har skribenten reflekterat över textens huvudsakliga innehåll. 
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6. ETISKA FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Forskningsetik handlar om att reflektera över alla de olika momenten i en studie och vilka etiska 

aspekter de aktualiserar. Forskningsetikens syfte är att värna om människors grundläggande 

värden och rättigheter (Sandman & Kjellström, 2018). 

 

Forskningsetiken har funnits som ett rättesnöre igenom alla skeden av studien. Det har funnits 

en  reflektion över val av ämne och syftet att studera det. Vid insamlandet av data fanns en 

öppenhet för all information som skulle komma emot. Allt deltagande i studien baserar sig på 

frivillighet och ingen av informanterna står i någon form av beroendeförhållande till skribenten. 

Informanterna kunde när som helst dra sig ur deltagandet. All information om studien gavs 

såväl muntligt och skriftligt till deltagarna. Kommunens namn och informanternas identitet 

utges inte någonstans och informanterna kodades inför analyseringsskedet. Deltagandet i  

studien bör inte förorsaka någon form av skada eller lidande för de deltagande vilket har blivit 

beaktat i alla skeden. Vid kvalitativa intervjustudier krävs lyhördhet, känslighet och etiskt 

kunnande av intervjuaren då frågorna kan väcka olika former av reaktioner hos informanterna. 

Materialet har analyserats och presenteras i enlighet med god forskningspraxis.  

Materialet har behandlats konfidentiellt och med försiktighet vilket innebär att ingen obehörig 

fått ta del av material som gör att någon av informanterna kan identifieras samt att materialet 

förvaras  på ett sakligt sätt.  

 

I enlighet med de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden (2003) ska en forskare 

arbeta enligt fyra principer: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om 

att inte skada och principen om rättvisa. Forskningsetiska delegationen i Finland (2012) 

upprätthåller direktiv för hur god vetenskaplig och etiskt försvarbar forskning ska genomföras 

och vilka principer som bör beaktas.. Enligt Forskningsetiska delegationen (2012) ska forskning 

bland annat vara etiskt försvarlig och trovärdig, materialet ska presenteras noggrant och 

omsorgsfullt, data-anskaffningen ska ske på ett etiskt godtagbart sätt där deltagarens sekretess 

säkerställs.   

De etiska aspekterna har en framträdande roll inom all humanvetenskaplig forskning och allt 

material har hanterats med tacksamhet och ödmjukhet för att ha fått ta del av den.  
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7. RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva ledares upplevelser då de ser ohälsa hos medarbetare. 

Forskningsfrågan vad upplever ledare vid medarbetares tecken på ohälsa besvarades med fyra 

teman som presenteras i tabellen nedan, under rubriken huvudkategorier. 

Tabell 1. Översikt över kategorier och huvudkategorier 

Kategorier Huvudkategorier 

Avvikande beteende Att se förändring hos medarbetaren som tecken på ohälsa 

Trötthet 

Ledarens ohälsa påverkar 

Påverkar varandra 

Struktur Att det krävs kompetens för att igenkänna ohälsa 

Mod 

Kunskaper 

Intuition 

Empati 

Kunna göra en bedömning 

Tidigt stöd och ingripande 

Kunna ta ansvar 

Rädsla för att förvärra eller skapa 

känsla av skam 

Att sakna kunskap, resurser och stöd för att hantera 

medarbetares ohälsa 

Osäkerhet 

Egna begränsningar 

Kunskapsbrist 

Ensam och saknar stöd 

Yrkesroll 

Stöd Att samverka är viktigt för att hantera medarbetares ohälsa 

Gemensamt ansvar 

Interaktion 
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Anpassning 

Tillgänglighet 

 

 

 

7.1 Att se förändring hos medarbetaren som tecken på ohälsa 

 

I intervjuerna framkom att ledare ofta noterar olika förändringar och avvikande beteende som 

tecken på medarbetares ohälsa. Dessa förändringar kan vara konkreta och mätbara faktorer så 

som ökad sjukfrånvaro, antingen som en längre frånvaro över tid eller som flera sporadiska och 

kortare perioder. Frånvaron kan även synas så att medarbetaren blir borta från det som är utanför 

den ordinarie arbetsbilden, det kan till exempel vara arbetsplatsmöten eller planeringstider.  

 

”För många kan ju tröttheten sen ta sig uttryck i just det här att man blir väldigt arg, eller du 

går omkring som en sån här duracell-kanin och drrrrrrr går på övervarv.”  (b) 

 

I arbetsprestationerna kan ohälsan synas såväl som en svagare insats och bristande motivation 

men även så att medarbetaren tar åt sig extra arbetsuppgifter och gärna arbetar mera än de andra, 

ibland även kombinerat med att medarbetaren blir tystare och drar sig undan den sociala 

gemenskapen på arbetsplatsen. Medarbetaren kan uppleva att hen är utanför gemenskapen även 

om det för andra kan te sig som om det undvikande beteendet är självvalt. Ohälsan kan synas i 

avvikande beteende så som känslomässiga förändringar som täta konflikter och försvårat 

samarbete med andra, eller som en ny och mer negativ bild av arbetsplatsen, arbetskamraterna 

eller arbetssituationen. Den här bilden kan förmedlas genom ett illojalt beteende så att 

medarbetaren pratar illa om arbetsgivaren eller arbetskamraterna. 

Det kan även handla om mindre mätbara förändringar så som förändringar i sinnesstämning, 

sättet att reagera på i olika arbetssituationer, sättet att sköta arbetet på, sättet att fungera i 

arbetsrelationerna eller sociala kontakter. Olika tecken på trötthet kan noteras.  

 

Det kan vara lättare att se förändringen hos bekanta medarbetare även om en del egenskaper 

hör ihop med yrkesroll och professionalitet. Ifall det finns brister i egenskaperna som hör ihop 

med yrkesrollen reagerar ledaren på detta oavsett hur väl hen känner medarbetaren. 
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Hos ledaren kan förändringarna väcka olika känslor, beroende på hur förändringen kommer till 

uttryck. En medarbetare som agerar på ett osakligt sätt kan initialt väcka känslor av irritation 

hos ledaren.  

Då förändringar noteras som ledaren tolkar som tecken på ohälsa kan arbetets art inverka på 

hur snabbt ledaren agerar.  Ledare för medarbetare som arbetar med människor tror att de 

reagerar snabbare i rädsla för att ohälsan ska medföra lidande för en tredje part. 

 

”Jag förespråkar nog att ta det till tals så tidigt som möjligt. Sen skulle jag kanske säga något 

annat om vi skulle jobba med siffror eller något annat, men i och med att vi jobbar med 

människor så tycker jag att det är viktigt att vi själva orkar.” (b) 

 

Ledare betonar vikten av att själva fungera som rollmodeller för sina medarbetare eftersom de 

upplever att ohälsa hos ledaren själv påverkar medarbetarnas hälsa på ett negativt sätt. Det är 

viktigt att ledaren fungerar som en modell för ett önskvärt beteende i arbetsrelationerna men 

också genom att föregå med gott exempel för att bevara sin egen hälsa. Det här kan synas genom 

att ledaren har en sund balans mellan arbete och fritid men också genom att ledaren äter sunt, 

prioriterar fysisk aktivitet och undviker olika former av missbruk. 

Medarbetarnas hälsa avspeglar sig delvis i hur ledaren mår. En ledare som själv lider av ohälsa 

eller har bristande energi förmedlar sin sinnesstämning till sina medarbetare. Ledarens förmåga 

och ork att konkret underlätta arbetet genom att tillrättalägga och planera det blir också 

påverkad. Detta ger en tyngre arbetsbörda till medarbetarna. 

Medarbetarens ohälsa sprider sig också i arbetsgemenskapen och ledare har upplevt svåra 

situationer då en medarbetares ohälsa påverkat de andra medarbetarna och det skapats stora 

konflikter. Flera ledare påtalar risken för att medarbetarens ohälsa sprider sig till patienter, 

kunder eller andra utanför själva arbetsgemenskapen. Den här påverkan av varandra kan ses 

som en dominoeffekt av ohälsa. Då ledaren försöker lindra medarbetarens ohälsa kan det 

förebygga lidande hos andra som annars kan påverkas. 

 

”Att man lyckas plocka upp det där, att nu är det något annorlunda här. Då kan man kanske 

oftare förhindra att det där, att arbetet blir lidande och patienterna blir lidande.” (c) 
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Då ledaren har en holistisk människosyn innebär det förståelse för att medarbetarens privatliv 

påverkar arbetet. Ledare upplever att arbetet idag kräver så mycket av medarbetarna att det blir 

svårt att klara av det ifall det finns stora problem i privatlivet.  

 

Ibland kan det vara en intuitiv känsla som är svår att beskriva men ledaren noterar något som 

är förändrat och gör att hen får misstanken om att medarbetaren inte mår bra.  

 

 

 

7.2 Att det krävs kompetens för att igenkänna ohälsa 

 

De ledare som känner till arbetsplatsens modell för tidigt stöd och ingripande upplever att det 

ger dem en trygghet i och med  kunskapen om var de hittar informationen om hur de bör agera 

vid medarbetares tecken på ohälsa. Det här kan ses som struktur för hur och när man bör stöda 

medarbetaren. Många ledare har ansvar för stora grupper medarbetare och system för 

uppföljning av sjukfrånvaro hjälper dem att ha kontroll över enskilda medarbetares frånvaro.  

 

”Det skulle vara väldigt krångligt att hålla koll själv, det här är väldigt bra. Man har lite 

uppföljning så här.” (b) 

 

Struktur för utvecklingssamtal och modell för med vilken ledare en medarbetare bör ta upp 

olika saker med kan hjälpa ledaren att stöda medarbetares hälsa och reagera på signaler om 

ohälsa. 

Blanketter och elektroniska system fungerar som hjälpmedel och verktyg, så att ledaren har 

struktur för samtalet med medarbetaren.  

 

Ledare upplever även de utarbetade systemen som en lättnad, så att det blir mer legitimt att ta 

tag i oron. Det upplevs vara lättare att sammankalla till en diskussion ifall det är ett system som 

kräver det, till exempel efter ett visst antal sjukfrånvarodagar. De upplever att likabehandlingen 

av medarbetarna förbättras i och med att alla omfattas av samma system och att samma 

blanketter används som grund för samtal och uppföljning. 
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”Den har en tydlig struktur och också arbetstagaren vet om att det finns, det är liksom inget 

straff att när jag har varit sjuk mer än x  antal gånger, att vi behöver ha samtalet. Det är ett 

sånt samtal som görs och då upplever jag att det kanske inte blir så där, att någon blir 

skambelagd eller att just jag hamnar ut för ett sånt här samtal utan det är en kutym och så gör 

vi.” (b) 

 

Speciellt vid de samtal som kan upplevas svårare, till exempel vid missbruksproblem där 

förnekelsen är väldigt vanlig underlättar det att ha ett hjälpmedel som konkret påvisar förekomst 

av, och eventuell systematik i frånvaron.  

Uppgjorda och planerade system kan i praktiken även upplevas fyrkantiga och styva. Ett system 

som kräver åtgärder då man som ledare upplever att man har situationen under kontroll kan 

istället ge merarbete. Vetskapen om att system finns som hjälp  kan ändå innebära en trygghet 

även om ledaren inte upplevt att hen hittills behövt det eller haft nytta av det. 

Ledare upplever mod som ett verktyg i relationen till medarbetaren då de misstänker ohälsa 

hos medarbetaren. Det här innebär att ledaren tar till tals sin oro så snart som möjligt, även om 

samtalet kan kännas både svårt och obekvämt. Ledare upplever att detta är ett sätt att stöda och 

hjälpa eftersom de tänker att medarbetarens problem kan växa över tid. Mod innebär att ledaren 

är öppen och lyhörd för att se eventuella tecken på ohälsa och våga fråga om hur medarbetaren 

mår. Detta kan göras vid olika tillfällen och behöver inte vara ett samtal som bokats speciellt 

för detta ändamål. Ledare upplever att det kan vara en vardaglig fråga då oro uppstått för 

medarbetarens hälsa men att det är viktigt hur det tas upp. Ledare upplever att sättet på hur de 

tar upp oron för medarbetarens hälsa är avgörande för att inte skuldbelägga medarbetaren. 

Kunskaper ger ledaren en ökad förmåga att läsa av medarbetare och förstå de signaler på ohälsa 

som kan förekomma. Det upplevs generellt lättare att observera dessa signaler hos bekanta 

medarbetare. Känslan av att ha tillräckliga kunskaper kan öka modet så att ledaren vågar ta 

saken till tals i ett tidigare skede. En del ledare tar upp intuitionen som ett hjälpmedel för att 

uppfatta ohälsa hos medarbetaren. Det här kan ibland vara en känsla av att något hänt i 

medarbetarens hälsa men det är svårt att veta varför denna känsla uppstått. Människokännedom 

upplevs vara ett viktigt hjälpmedel för att kunna stöda medarbetare. 
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”Det kan nog finnas situationer där man liksom har en känsla att det här är inte riktigt nu allt 

som det ska vara men man kan inte heller riktigt sätta fingret på och då kan det ju vara jättesvårt 

att gå fram och säga något.” (c) 

En känsla av empati kan vara den första reaktionen då en ledare ser ohälsa hos en medarbetare 

och ledaren har en önskan om att förstå medarbetarens situation. Viljan att hjälpa är stark vilket 

inte innebär att ledaren har en önskan om att nödvändigtvis lösa problem, utan handlar mer om 

att försöka stöda och hjälpa vidare, eventuellt hänvisa vidare till företagshälsovård eller andra 

stödinstanser. Ledare upplever inte att de behöver kunna och känna till allt, de ser snarare att 

deras roll som ledare innebär att de ska finnas där och lyssna till det medarbetaren berättar. De 

har också förståelse för att en medarbetare kan ha lättare för att prata med en utomstående, till 

exempel med en representant för företagshälsovården. Diskussioner och samtal ses som det 

bästa sättet att stöda en medarbetare med ohälsa och genom att visa intresse kan ledaren uttrycka 

empati. Ledare upplever att det kan vara en lättnad för medarbetaren ifall någon visar att hen 

ser medarbetarens ohälsa, även om inte några lösningar kan ges. Ledarens egna personliga 

erfarenheter kan hjälpa att bättre förstå medarbetarens situation.   

”Om jag upplever att någon mår dåligt? Min första reaktion är väldigt empatisk, min första 

reaktion är, tror jag, att hjälpa.” (b) 

Ledare upplever att de behöver en förmåga att kunna göra en bedömning av behovet av 

insatser  vid vilken tid.  En ledare behöver ibland ge mer tid;  avvakta och känna in situationen 

medan det ibland behövs ledarens omedelbara agerande. Människors olikheter och 

individualitet påverkar hur ledare närmar sig en medarbetare som visar tecken på ohälsa. Det 

har också hänt att ledare valt att inte göra något alls även om hen känt en oro för medarbetarens 

hälsa.  

”Inte kan jag heller på något sätt heller säga att det alltid är bra att ta upp för tidigt heller, att 

det är nog en gyllene medelväg det där. Det är ju kanske ibland bäst att inte göra något alls, 

utan avvakta.” (h) 

Tiden upplevs ha en betydelse och ledare menar att problemen oftast är mindre och lösningarna 

lättare att finna ifall de stöder och ingriper i ett tidigt skede. 

Ledare med många medarbetare upplever att de bör kunna urskilja  de medarbetare som behöver 

mer stöd eftersom ledarens tid inte räcker till för alla stödsamtal. 
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Att kunna ta ansvar innebär att ledaren inte ger upp. Medarbetaren kan eller vill kanske inte 

vid ett första tillfälle berätta om sin ohälsa utan det kan ses som en långvarig stödande process. 

Ledaren upplever att det är hens ansvar att ta till tals då hen uppfattar signaler på ohälsa. 

 

7.3 Att sakna kunskap, resurser och stöd för att hantera medarbetares ohälsa 

 

Det förekommer ibland en rädsla hos ledaren för att ett ingripande ska förvärra 

medarbetarens hälsa eller skapa en känsla av skam. Då ledaren uppfattar förändringar i en 

medarbetares beteende vill man inte skapa skam genom att påtala eller fråga om det. Vid 

medarbetarens ohälsa vill ledaren inte heller skapa mera stress vilket man är rädd att en 

diskussion kan göra. Då man misstänker att en medarbetare har svårigheter i privatliv som 

orsakar ohälsan kan ledaren välja att vänta med att ta upp det av hänsyn till medarbetarens 

integritet. Ledaren vill inte såra eller orsaka att medarbetaren upplever att någon klampat in i 

hens privatliv. 

 

...”kanske man inte vill ta upp saker och ting och hoppas på att det kanske, att det kanske liksom 

är på G att bli bättre. Utan att man gör något väsen av det liksom.” (a) 

 

”Om saken inte är riktigt tydlig så skulle jag kanske avvakta lite, att veta att vad är det frågan 

om... man ska inte heller så lätt, kanske felaktigt gå och stämpla och börja något som inte sen 

ändå är någonting.” (g) 

 

Ledare kan även känna en oro eller rädsla för att tolka signaler fel och dra felaktiga slutsatser, 

som en osäkerhet. Det här kan vara en orsak till att de avvaktar och inte genast tar till tals sin 

oro. Den här oron kan bli som en dragkamp hos ledaren där hen slits mellan en vilja att ta upp 

det med medarbetaren eller att avvakta. Det har även hänt att ledare i ett senare skede upplevt 

att de borde sett eller agerat tidigare. En annan orsak till osäkerhet är att ledaren inte känner sin 

medarbetare så väl och har svårt att bedöma ifall det finns skäl att bli orolig för medarbetarens 

hälsa. En ledare som upplever  medarbetaren  förnuftig i andra situationer kan tveka mer att 

agera vid signaler på ohälsa eftersom ledaren då tycker att medarbetaren borde kunna ta sig ur 

sina problem själv. Speciellt vid missbruksproblematik kan det hos ledaren finnas ett hopp om 

att medarbetaren själv skulle komma till insikt och söka hjälp. Eftersom det är känt att 
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förnekelsen vid denna typ av problematik är så stark, upplevs den typ av samtal vara svårt för 

ledaren.  

 

En känsla av litenhet kan uppstå hos ledaren då hen står inför en medarbetare med en stor ohälsa 

eller komplexa problem.  

 

”Där det glimtar något smått kanske och så kommer det ett helt isberg att man är helt wooow. 

Och så blir man på något sätt så väldigt medveten om sin egen litenhet att hur ska jag kunna 

hjälpa?” (c)  

 

Personkemi är en faktor som kan göra att ledaren upplever det svårare att ta upp oron med vissa 

medarbetare. Det förekommer en osäkerhet hos ledare ifall de kan upplevas vara orättvisa och 

behandla medarbetare olikt. 

 

Ledares upplevelse av egna begränsningar kommer starkt fram då de inte upplever att de har 

tid för alla sina medarbetare. Det finns upplevelsen av att onödig byråkrati stjäl tid ifrån 

medarbetarna. 

Samtidigt som ledare upplever att arbetsplatserna har betydligt bättre verktyg än tidigare för 

tidigt stöd och ingripande vid medarbetares ohälsa, känner de en stor oro för att människor idag 

har en  stor ohälsa. Det finns ledare som ständigt känner en oro för nästan alla sina medarbetare 

och många medarbetare behöver individuella lösningar så som nedsatt arbetstid för att orka med 

arbetssituationen. Det här påverkar starkt organisationen som helhet genom att man inte hinner 

utveckla eller föra verksamhetskulturen framåt i den takt ledaren skulle önska. 

  

Känslan av att inte ha tillräckliga kunskaper för att stöda sina medarbetare finns hos flera 

ledare. Det förekommer att ledare inte alls fått någon introduktion i arbetet med att stöda 

medarbetare och det finns ledare som själva inte blivit sedda då de mått dåligt. Utbildningar 

kunde ge en bättre kunskapsbas för att stöda medarbetares hälsa och mer konkreta 

hälsofrämjande åtgärder efterlyses. Ledare som känner sig ensamma och saknar stöd kan 

uppleva att de inte förmår stöda sina medarbetare vid ohälsa. 

 

”Jag kunde kontakta närmaste förmannen i första hand om jag inte har kunskaper. Jag skulle 

nog inte få hjälp därifrån.” (a) 
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Ledarens yrkesroll och de som har positioner längre ifrån medarbetarna kan uppleva att detta 

försvårar en naturlig kommunikation med medarbetare. Ledaren är osäker på om hon är rätt 

peson att ta upp oron och tvivlar på ifall medarbetaren vill berätta för henne. De upplever att 

många medarbetare är för försiktiga och att det kan vara en hög tröskel att komma till ledaren 

och berätta att de inte orkar. Ledare upplever även ibland att medarbetare är rädda för att deras 

ohälsa ska få konsekvenser. Det här kan göra att medarbetaren in i det sista förnekar sin ohälsa 

eller sina problem. 

...”dom kanske upplever att man inte riktigt räknar med dem mer, att nu följs jag upp och kan 

råka illa ut med mitt jobb.” (h) 

 

 

7.4 Att samverka är viktig för att hantera medarbetares ohälsa 

 

Ledare upplever att de varken kan eller behöver kunna allt. De har en ödmjuk inställning till sig 

själva och uppskattar starkt det stöd andra kan ge då medarbetare visar tecken på ohälsa. Detta 

stöd kan komma från andra ledare i organisationen, företagshälsovården eller via 

arbetshandledning. Många ledare upplever samarbetet med HR-avdelningen eller 

personalchefen som mycket betydelsefullt för att kunna stöda medarbetare med ohälsa. Ledare 

ser också att stödprocessen vid medarbetares ohälsa är ett samarbete eller teamarbete. 

Företagshälsovårdens objektivitet eller neutralitet värdesätts och ledare rekommenderar ibland 

medarbetaren att själv kontakta dem. Modellen för tidigt stöd och ingripande används av 

ledaren själv internt på arbetsplatsen, men den tillämpas även i samarbete med 

företagshälsovården. Hos ledaren finns en förståelse för att medarbetaren kan ha lättare för att 

prata med en utomstående, och ledaren upplever att hen inte behöver känna till allt i 

medarbetarens privatliv. 

 

Ledare känner att medarbetarens hälsa är ett gemensamt ansvar och en interaktion. 

Administrativa ledare kan ha sina arbetsutrymmen fullständigt på en annan plats eller dela sin 

arbetstid mellan olika verksamhetspunkter. Detta medför att ledaren inte träffar sina 

medarbetare dagligen och ibland reagerar andra medarbetare tidigare på olika tecken på ohälsa.   

Ansvaret för medarbetarnas hälsa är väldigt stort och ledare kan uppleva att ett visst ansvar 

även ligger hos medarbetarna eftersom ledaren inte har förmågan att läsa tankar. Ett visst ansvar 

ligger även hos arbetsgemenskapen då de också förväntas reagera och förmedla vidare sin oro, 
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ifall de ser tecken på ohälsa hos en medarbetare. Om det kommer signaler från flera håll 

upplever ledaren att det är lättare ingripa vid misstanke om ohälsa hos en medarbetare. 

Ledare uppskattar delaktighet i processen att utarbeta modellen för tidigt stöd och ingripande.  

 

För att stöda medarbetares hälsa kan det behövas olika former av anpassning. Arbetsplatsen 

kan behöva tillrättalägga arbetet på ett annat sätt eller individuella lösningar bör göras. Det här 

kan göras i samarbete mellan ledaren och medarbetaren eller tillsammans med 

företagshälsovården. Ledare upplever att tillgänglighet har en stor betydelse för medarbetares 

hälsa. Det här kan konkret betyda att ledarens dörr är öppen, hen cirkulerar ute på 

verksamhetspunkterna och håller avtalade utvecklingssamtal. Det är då även möjligt för 

medarbetaren att själv be om ett samtal kring sin hälsa. 

 

 

7.5 Sammandrag av resultat 

 

Ledare upplever att det förekommer en förändring och ett avvikande beteende hos medarbetaren 

som ett tecken på ohälsa. Detta kan synas genom en ökad trötthet eller känslomässiga 

förändringar. På arbetsplatsen påverkar man varandra och ohälsa kan upplevas ha en 

dominoeffekt så att ohälsan sprider sig från olika medlemmar i organisationen. Tidigt 

ingripande kan förebygga att medarbetarens ohälsa fördjupas och kan förhindra lidande hos 

andra, till exempel andra personer i arbetsgemenskapen eller patienter och kunder. 

 

Ledaren fungerar som en rollmodell för sina medarbetare, såväl i hur hen fungerar professionellt 

som genom att hålla en sund balans mellan arbete och fritid, samt genom sunda levnadsvanor. 

Ledarens egen ohälsa påverkar medarbetarnas hälsa på ett negativt sätt. 

 

Struktur och utarbetade modeller eller system för hur man som ledare bör stöda och ingripa vid 

medarbetares ohälsa ger ledare en känsla av trygghet och kompetens. Mod behövs för att våga 

ingripa vid samtal som upplevs svåra eller obehagliga. Ledarens kunskap och kompetens gör 

att hen kan läsa av medarbetarna och se när det finns behov av att ingripa. Intuition och 

människokännedom kan fungera som hjälpmedel. Känslan av empati innebär en önskan om att 

kunna hjälpa och förmågan att kunna bedöma behovet av stöd gör att ledaren kan ingripa vid 

rätt tid. En ledare som tar ansvar ser stödandet av medarbetarens ohälsa som en längre process. 
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Ledare upplever att de saknar kunskap, resurser och stöd för att hantera medarbetares ohälsa. 

Det förekommer en rädsla hos ledare för att ett ingripande ska förvärra medarbetarens ohälsa 

eller skapa en känsla av skam. Ledare bär också på en osäkerhet för att tolka signaler fel eller 

för att behandla medarbetare ojämlikt. Ledarens egna begränsningar upplevs i fråga om 

begränsad tid, känsla av ensamhet eller att yrkesrollen skapar hinder för eller försvårar 

stödandet av medarbetare. 

 

Samverkan upplevs viktigt för att hantera medarbetares ohälsa. Ledare tar gärna stöd från HR-

avdelning, personalchef, företagshälsovård eller arbetshandledning i processen att stöda 

medarbetares ohälsa. Stödandet av medarbetares ohälsa handlar om ett gemensamt ansvar där 

medarbetaren själv och arbetsgemenskapen bär ansvaret. Anpassning eller tillrättaläggande av 

arbetet behövs ibland för att stöda medarbetaren. Ledarens tillgänglighet anses ha betydelse för 

medarbetarens hälsa. 
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8. DISKUSSION 

Syftet i denna studie var att förstå och förklara ledares upplevelser då de ser tecken på ohälsa 

hos en medarbetare. Analysen resulterade i följande teman: Att se en förändring hos 

medarbetaren som tecken på ohälsa, Att det krävs kompetens för att igenkänna medarbetares 

ohälsa, Att sakna kunskap, resurser och stöd för att hantera medarbetares hälsa samt Att 

samverkan är viktig för att hantera medarbetares ohälsa. 

Ledare upplever en förändring hos medarbetaren som tecken på ohälsa vilket är möjligt 

att spegla mot den vårdvetenskapliga synen av människan som en helhet där  de olika delarna 

påverkar varandra. Denna ohälsa kan delvis vara mätbar, men informanterna tar även fram det 

omätbara, så som förändringar i sinnesstämning, sättet att reagera på eller beteendet. Enligt 

Bondas (2008) är människan i ständig rörelse mellan ensamhet och gemenskap. Vid 

intervjuerna steg det fram som ett tecken på ohälsa att människan drar sig undan och väljer 

ensamhet för en längre tid. Kroth och Keeler (2009) säger att känslan av gemenskap är viktigt 

för upplevelsen av att ha hälsa. 

Att ledaren fungerar som en rollmodell för organisationens etiska samvete beskrivs av Bondas 

(2003) vilket även informanterna tar upp. De upplever att de fungerar som rollmodeller för 

medarbetarna i både beteende och sättet att ta ansvar för sin egen hälsa. I tidigare forskning 

diskuterar Turkel (2014) om det energifält ledaren utstrålar och hur det inverkar på 

medarbetarnas sätt att hantera arbetsärenden. Eriksson (1991) menar att en människa som 

fungerar i kärlek utstrålar kärlekens kraft och ljus. Spears (2010) säger också att ledarens 

förmåga att skapa positiv energi är förknippat till hennes sätt att ta hand om sig själv och läka. 

Honkavuo (2014) har i sin historiska granskning av begreppet tjänande i en vårdande vård sett 

vikten av att ledare värnar om sin egen hälsa och sig själv. 

Eriksson (1993) menar att förmågan att uttrycka medlidande kan hämmas av det egna lidandet 

vilket kan relateras till studiens resultat att alla människor på arbetsplatsen påverkar varandra 

(dominoeffekten). 

 

Att ledare upplever att det krävs kompetens för att igenkänna medarbetares ohälsa 

framträder tydligt ur informanternas berättelser. Enligt Bondas (2008) bör en caritativ ledare ha 

förmågan att avgöra när hon bör blanda sig i praktiska problem hos eller mellan medarbetare. 
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Respekt och tillit till medarbetarens egen förmåga att lösa situationen förmedlas genom att 

ledaren håller sig i bakgrunden. 

Lyssnandet förmedlar empati, sympati och medlidande där empatin kan ses som en tyst närvaro, 

ett lyssnande öra som är helande och tröstande (Koskinen, 2011). Ledare upplever en känsla av 

empati vid medarbetares ohälsa, vilket kan förmedlas via ett aktivt lyssnande som innebär mer 

än att höra vad medarbetaren berättar.  

Genom respekt och bekräftelse ges utrymme för berättelsen och det kräver mod att våga lyssna. 

Lyssnandet förmedlar empati, sympati och medlidande där empatin kan ses som en tyst närvaro, 

ett lyssnande öra som är helande och tröstande (Koskinen, 2011) vilket kan utläsas ur ledarnas 

berättelser. De ser empati och mod som delar av den kompetens som behövs för att stöda 

medarbetares hälsa.  

Nyholm (2015) säger att bärare av ett vårdvetenskapligt ethos har en äkta vilja att bära ansvar 

för den andra, en tjänande hållning som avspeglar en vördnad för den andra. Ledare upplever 

att förmågan att kunna ta ansvar är en del av den kompetens som behövs vid medarbetares 

ohälsa. Enligt Eriksson (2018) innehar en naturlig vårdare mod och kan man behålla kärleken 

som en grundhållning kan vi verka i hälsans tjänst. 

Ledare upplever att mod är en del av den kompetens som behövs för att stöda medarbetare med 

ohälsa, men även förmågan att kunna bedöma situationer och avväga när ledarens ingripande 

eller stöd behövs. Bondas (2008) säger att det är ett sätt att visa tillit till medarbetarens egen 

förmåga då ledaren inte ingriper onödigt. Ledaren har dock ansvar för att förebygga alla typer 

av kränkningar och behöver kunna avgöra allvaret i olika situationer. 

I studien framkom att ledare upplever att sakna kunskap, resurser och stöd för att hantera 

medarbetares ohälsa har betydelse för medarbetarnas hälsa. Bondas (2003) diskuterar kring 

ledarens roll i att skapa rum för medarbetarnas berättelser vilket kräver tid (resurser). 

Informanterna i denna studie upplever att de inte har tillräckligt med tid för att främja hälsa hos 

medarbetarna. Bondas (2003) säger vidare att en adekvat resursfördelning främjar 

medarbetarnas hälsa och förbättrar dess möjligheter för att utföra arbetet. Det förekommer en 

oro hos informanterna för medarbetarnas hälsa på grund av en stor arbetsbelastning. 

Det är endast fragment av enheten människa som uppenbaras i en given situation (Eriksson, 

2003) och det förekommer hos ledare en osäkerhet eller rädsla för att dra felaktiga slutsatser.  
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Bondas (2003) betonar ledarens behov av gemenskap och stöd för att orka i ledarskapet vilket 

kan ses i studiens resultat om att ledare upplever att samverkan är viktig för att hantera 

medarbetares ohälsa. Enligt Bondas (2003) har alla i organisationen ett ansvar vilket även 

framträder som en underkategori (gemensamt ansvar) i denna studie.  

Bondas-Salonen (1995) säger även att ledaren behöver stå nära de vardagliga situationerna i 

organisationen för att kunna ingripa i situationer som kräver det. Bondas (2003) anser att en 

vårdande organisationskultur är respekterande och att relationerna präglas av tillgänglighet och 

öppenhet. Tillgänglighet framstod som en underkategori ur informanternas berättelser, där de 

upplever att det inverkar på medarbetarnas hälsa och ledarens förmåga att stöda. Honkavuo 

(2014) säger att en frånvarande och distanserad ledarskapsstil är belastande för medarbetarna 

vilket även går att relatera till studiens resultat om att tillgänglighet stöder medarbetarnas hälsa. 

Även Sannholm (2018) har i sin magisterstudie konstaterat att en ledare som är mycket 

frånvarande eller inte orkar engagera sig i medarbetarna leder  till otillräcklighet i ledarskapet 

och att förtroendet lätt bryts ned. 
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9. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Att forska innebär att sträva efter en större förståelse och att försöka finna det sanningslika. Det 

är inte möjligt  att presentera ett utlåtande i detalj över sanningen utan det handlar mer om att 

eventuellt förändra någon fördom och vidga kunskapsbasen. Det är svårt att bedöma om en 

hermeneutisk tolkningsprocess genomförts på ett giltigt sätt, och ifall den nya 

förståelsehorisonten är mer sanningslik än den man utgått ifrån.  (Näsman & Nyholm, 2015) 

 

Lundman och Graneheim (2008) hävdar att  forskning syftar till att finna ny kunskap men det 

finns ofta inte endast en sanning, utan flera alternativa tolkningar. Centrala begrepp inom den 

kvalitativa forskningstraditionen är giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet.  

 

Kvalitativ forskning har kritiserats för att vara subjektiv, partisk och att den kan förmedla 

fördomar. Enligt Näsman och Nyholm finns det svårigheter i att kunna bedöma om den 

hermeneutiska tolkningsprocessen genomförts på ett giltigt sätt och ifall den nya 

förståelsehorisonten är mer sanningslik än den man utgick ifrån. Vikström (2005) säger att ett 

av hermeneutikens bestående bidrag till vetenskapsteorin är betoningen att ingen tolkning kan 

ske helt förutsättningslöst. 

 

Tidigare forskning kring ledares upplevelser då de ser ohälsa hos medarbetaren verkar vara 

begränsad. Arbetet med att leta efter tidigare forskning var tidskrävande. Resultatet av 

sökningarna kan ha påverkats av min egen begränsade erfarenhet av att leta efter vetenskaplig 

litteratur och forskning. Litteratursökningens resultat kan även ha påverkats av det faktum att 

den största delen av forskningsresultat går att finna på andra språk än mitt eget modersmål. All 

form av översättning innebär en risk för tolkning utanför det författaren menat. 

Litteratursökningen gjordes nationellt, nordiskt och internationellt genom användandet av olika 

språk och sökningar via olika databaser. 

 

Studiens syfte var att fördjupa förståelsen för vad ledare upplever vid medarbetares ohälsa. 

Frågeställningen i studien var vad upplever ledare vid medarbetares ohälsa? Syfte och 

frågeställning kan anses relevanta och att det finns en harmoni som stämmer överens mellan 

frågeställning, material och metod. Studiens teoretiska perspektiv är klart uttalat. 
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Enligt Vikström (2005) finns det inte någon absolut rätt eller fel metod, metodens relevans är 

beroende av material och målsättning. 

Materialet i studien består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som bandades och 

transkriberades i sin helhet där även pauser och känslouttryck noterades. Varje informant 

intervjuades en gång vilket kan ha påverkat hur djup den information som gavs blev. Vid 

intervjun går informant och forskare in i en tillfällig och ömsesidig relation (Persson & Sundin, 

2015) som eventuellt kunde blivit djupare genom flera intervjutillfällen. Intervjuer kan skapa 

en närhet som innebär en risk för påverkan. Den här innebär att det finns risk för att 

informanterna anpassar svaret och säger det man tror att forskaren vill höra (Kjellström, 2012). 

Det är svårt att utesluta att detta kan ha skett även om skribenten vid intervjutillfället försökte 

lyssna in vad informanterna berättade, utan att påverka med eventuella egna åsikter. 

Det är forskarens uppgift att i samband med datainsamlingen försöka få informanten att rikta in 

uppmärksamheten mot det fenomen som studeras vilket förutsätter att forskaren noga kunnat 

ringa in vad som studeras (Friberg & Öhlen, 2015). Genom att intervjufrågorna skickades till 

informanterna i förväg introducerades de i det ämne som studerades. Metoden med 

semistrukturerade intervjuer gav rum och möjlighet för följdfrågor. I intervjusituationerna har 

öppenhet och lyhördhet eftersträvats för att kunna ta emot allt i berättelserna, inte bara det som 

sagts. Eriksson (2013) säger att se och inse är ingången till människans verklighet och värld, 

varje människa är värd i sin egen verklighet. 

Alla studiens informanter anses vara lämpliga vad det gäller att besitta erfarenhet av studiens 

forskningsfråga vilket är centralt för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Det finns en 

variation i informanternas ålder, yrke, kön och erfarenhet av ledarskap vilket kan anses gett en 

större bredd till studien och gjort att forskningsfrågan belysts utifrån olika erfarenheter. Olik 

bakgrund och erfarenhet ökar studiens överförbarhet.  Kvalitativa intervjuer anses lämpliga som 

metod för att motsvara studiens syfte och besvara forskningsfrågan. Skribenten har liten 

erfarenhet av att intervjua vilket kan ha påverkat hur väl informanternas berättelser kunde hittas 

genom frågorna. En av intervjuerna var kortare och berättelsen från informanten mer fåordig, 

emedan de övriga intervjuerna var rika till såväl bredd och djup. Intervjufrågorna var få men 

relevanta och tillräckliga för att nå ledares upplevelser och erfarenheter. Urvalet på åtta 

informanter var relativt litet men kan anses tillräckligt för en kvalitativ studie. Resultatet anses 

beskriva dessa åtta ledares upplevelser. En svaghet kan vara att alla informanter var delar av 

samma organisation och att de därför till viss del delar erfarenheter med varandra. 
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Analyseringsskedet har beskrivits noggrant och en tabell ger information om resultatets  

underkategorier och kategorier för att stärka tydlighet och tillförlitlighet. Lundman och 

Graneheim (2008) säger att hur väl ett resultat kan vara överförbart till andra grupper eller 

situationer avgör läsaren vilket ställer krav på beskrivningen av urval, deltagare, datainsamling, 

analys och eventuella omständigheter som utgör kontext för studien. Informanternas berättelser 

har hållits levande och deras röst finns tydligt med i studiens resultat. Citat har använts för att 

förstärka deras röster. 

 

Etiken har funnits med som ett rättesnöre i skrivprocessen. Den caritativa teorikärnan har hållits 

levande genom alla skeden och inneburit en aktning och vördnad för de människor som deltagit 

i studien. 

Inget skriftligt samtycke skrevs mellan skribenten och informanterna. Detta var ett medvetet 

val eftersom ett skriftligt samtycke kan kännas mer tvingande och även upplevas svårare att 

bryta (Kjellström, 2012) ifall någon informant önskat det. Informanterna kontaktades via e-post 

med information om studien och om frivillighet att delta. Det gavs tid för beslutet eftersom 

informanterna kunde besvara e-posten då de övervägt ett deltagande.  

Informanternas identitet har skyddats genom att all data behandlades med försiktighet och så 

att obehöriga inte kunnat ta del av informationen. Data redovisas på ett sådant sätt att 

informanternas identitet inte ska vara möjlig att känna igen. 

 

Näsman och Nyholm (2015) säger att frågeställningarna i en hermeneutisk studie kan besvaras 

till en viss grad, men samtidigt bör man konstatera att det hermeneutiska vetandet aldrig 

fullständigt kan besvaras. En del av mysteriet kvarstår.  
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10. SLUTDISKUSSION 

 

Den kvalitativa studie som gjorts har genom intervjuer av åtta ledare inom kommunal 

verksamhet gett ett resultat som berättar att ledare igenkänner en förändring hos medarbetaren 

som tecken på ohälsa. Ledare upplever att det krävs kompetens för att igenkänna medarbetares 

ohälsa medan de upplever en känsla av otillräcklighet och saknar kunskap att hantera 

medarbetares hälsa. Samverkan betonas som en viktig faktor för att hantera medarbetares 

ohälsa.  

Resultatet  kan jämföras med den tidigare forskning som gått att finna och då konstatera att 

delar harmoniserar. Resultatet kan även relateras till det vårdvetenskapliga teoretiska 

perspektivet där delvis samma begrepp förekommer som i studiens resultat. 

 

Studiens resultat kan användas för att inom utbildning av ledare satsa på att ge större färdigheter 

och kunskaper i att stöda medarbetares hälsa. I all utbildning är det skäl att beakta studiens 

underkategori kring gemensamt ansvar. Medarbetarskap och gemensamt ansvar är faktorer som 

behövs inom alla organisationer. Det är lätt att dra paralleller till vårdvetenskapens caritativa 

kärna där vi finns till för varandra och innehar en vilja att i kärlek och barmhärtighet lindra 

lidande.     Resultatet påvisar att ledare upplever ett starkt stöd i att ha utarbetade system vilket 

i praxis kan bidra till en strävan efter att vidare utveckla dessa hjälpmedel. Studien kan ge ledare 

en bekräftelse på att inte vara ensamma med sina upplevelser vilket kan göra att de själva lättare 

vågar söka stöd för att hantera medarbetares ohälsa. Kunskapen kan inom praxis användas för 

att ge mer resurser till ledare för att stöda medarbetares hälsa och det kan legitimera köp av 

handledning eller bildandet av olika ledningsgrupper där ledare kan stöda varandra. 

Tillgänglighetens betydelse steg starkt fram i resultatet vilket gör att studiens resultat kan 

användas vid organiserandet av olika verksamheter. Ledarens tillgänglighet stöder 

medarbetarnas hälsa och ledarens fysiska placering kan därmed beaktas.  

 

I studiens resultat framträder det tydligt att vi påverkar varandra. Detta är möjligt att se som en 

dominoeffekt. Det är således troligt att de insatser vi lägger in på att stöda ledare och förbättra 

ledarskapet har effekter på både medarbetare och patienter, kunder eller en eventuell annan 

tredje part. Studiens syfte innefattar en önskan om att tjäna vårdvetenskapen och lindra 

mänskligt lidande. 
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Studien har sin grund i det egna intresset för ämnet då det nuvarande arbetet innebär en 

delaktighet i stödandet av medarbetares hälsa.  Förståelsen för ledares upplevelser kan hjälpa 

att kunna erbjuda riktat stöd där det behövs. Litteratursökningen antyder att det föreligger en 

kunskapslucka i förståelsen för ledares upplevelser.  

 

Denna studie kan ligga som grund för vidare forskning inom området. Det är möjligt att 

sammankoppla detta resultat med studier av medarbetes upplevelser. Det är också möjligt att 

utvidga denna studie så att informanter från andra organisationer involveras för att studera ifall 

det är skillnader mellan upplevelser hos ledare inom kommunal verksamhet och ledare inom 

privata organisationer. Inom forskning kan studiens resultat även ligga som grund för studier 

av ledares egen upplevelse av hälsa och känsla av tillräcklighet i arbetet. Det är också möjligt 

att använda resultatet för att forska i företagshälsovårdens erfarenheter av stödjande och 

främjande av hälsa hos såväl ledare och medarbetare. 
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Bilaga 1: Ansökan om tillstånd för forskningslov 

 

Till XXX, XXX kommun; 

 

 

 

Ärende: Förfrågan om forskningstillstånd 

 

Mitt namn är Anneli Sandell-Ekman och jag studerar Vårdvetenskap vid Hälsovetenskapen 

vid Åbo Akademi. 

 

Forskning har påvisat att det förekommer brister i ledares förståelse för hur deras ledarskap 

påverkar medarbetarnas hälsa. Ledarskapet på arbetsplatsen har ett tydligt samband med 

medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Då ledaren tar hand om medarbetarnas hälsa och 

arbetsförmåga leder det också till ett bättre utfört arbete. Min förfrågan gäller tillstånd att 

genomföra intervjuer med frivilliga förmän/ledare i kommunen om hur de upplever processerna 

med stöd och ingripande då medarbetare visar tecken på ohälsa. Jag önskar genomföra 

intervjuer med 8-10 personer och intervjuerna beräknas räcka ca 30-60 minuter. 

Intervjufrågorna kan skickas i förväg. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas till text och vara kodade för att bevara 

deltagarnas anonymitet. Ljudfiler och de inspelade texterna kommer att hanteras konfidentiellt 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas under studiens gång utan att orsaken behöver anges. All insamlad data förstörs efter 

att forskningen är genomförd. 

Om Ni ställer er positivt till denna förfrågan ber jag Er kontakta mig och bekräfta detta via e-

post. Därefter kommer jag att till de personer som kan vara aktuella skicka en e-post om 

förfrågan om medverkan i intervjuerna. Jag tar tacksamt emot förslag på ledare som jag kan 

kontakta, men jag kan också slumpvis välja från Er hemsida. 

 

Raseborg 24.2.2019    

 

 

Anneli Sandell-Ekman    Handledare: Linda Nyholm 

    HVD, universitetslektor, Åbo Akademi 

E-post: anneli.sandell-ekman@abo.fi  E-post: linda.nyholm@abo.fi 

Tlf: 044-2625688   Tlf: 040-5512905 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

1. Hur lång ledarskapserfarenhet har Du? Inom vilken sektor? 

2. Hur många medarbetare har Du ansvar för? 

3. Hur ofta träffar Du dina medarbetare? 

4. Hur upplever Du medarbetares tecken på ohälsa? 

5. Vilka tecken kan Du tänka dig att kan vara signaler på ohälsa? 

6. På vilket sätt stöder eller ingriper Du då medarbetaren visar tecken på ohälsa?  

7. Tror Du att det kan inverka på medarbetarens hälsa i vilket skede du som ledare tar till tals 

de signaler Du noterat? Vilka fördelar/nackdelar finns det att ta till tals vid olika tider? 

8. Har ni på arbetsplatsen en modell för tidigt stöd och ingripande?  

8a. Känner Du till modellen? 

8b. Har Du använt modellen? 

9. Upplever Du några hinder för att ta till tals? 

10. Upplever Du att dina kunskaper räcker till för att stöda medarbetare som visar signaler på 

ohälsa? 

11. Upplever Du att Din egen hälsa har något samband med medarbetarnas hälsa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


