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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för konsultchefers uppfattningar om 

vilka konsekvenser trepartsförhållandet mellan konsult, konsultchef och uppdragsgivare har på 

det hälsofrämjande ledarskapet. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en abduktiv 

forskningsansats. Empirin samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer med 

konsultchefer från ett bemanningsföretag. Resultatet av studien visar på svårigheter i 

trepartsförhållandet på grund av distansledarskapet mellan konsult och konsultchef samt det 

delade arbetsmiljöansvaret som finns mellan bemanningsföretaget och uppdragsgivaren. 

Konsultcheferna har svårigheter att avgöra vad som är och inte är arbetsrelaterat. Vidare saknar 

konsultcheferna organisatoriskt stöd för att utföra hälsofrämjande ledarskap. Slutsatsen är att 

trepartsförhållandet skapar ett distansledarskap i form av fysisk och psykosocial distans som 

kan påverka konsultens hälsa. Hälsofrämjande ledarskap i ett trepartsförhållande kräver att 

konsultchefen delegerar ansvaret för hälsan till konsulten. Detta sker genom att konsultchefen 

motiverar konsulten till att äta hälsosamt samt ägna sig åt andra hälsofrämjande aktiviteter.  

Slutsatsen är även att det finns motstridiga krav i trepartsförhållandet, vilket gör att 

konsultchefen inte kan arbeta med det hälsofrämjande ledarskap som de vill. Brist på tid och 

resurser i form av pengar gör att bemanningsföretagets lönsamhet och kundens önskemål 

prioriteras på bekostnad av konsultens hälsa. Begränsningarna i det hälsofrämjande ledarskapet 

bygger även på att begreppet hälsa är svårt att mäta med ekonomiska termer. Därav mäts endast 

konsults hälsa genom sjukfrånvaro. Detta resulterar i att de flesta åtgärder för att främja en 

konsult hälsa sker genom reaktiva åtgärder när ohälsa redan har uppstått.   

  

Nyckelord: Hälsofrämjande, ledarskap, trepartsförhållande, distansledarskap, konsultchef, 

bemanningsbranschen.   

  



 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to create an increased understanding of consultant managers' 

perceptions about the consequences of the tripartite relationship between consultant, consultant 

manager and client on the health-promoting leadership. The study has a hermeneutic approach 

with an abductive research approach. The empirical material was collected through eight semi-

structured interviews with consulting managers from a staffing company. The result of the study 

shows difficulties in the tripartite relationship due to the distance leadership between the 

consultant and the consultant manager and the shared work environment responsibility that 

exists between the staffing company and the client. The consultants have difficulty in 

determining what is and what’s not work-related. Furthermore, the consultants lack 

organizational support for carrying out health-promoting leadership. The conclusion is that the 

tripartite relationship creates a distance leadership in the form of physical and psychosocial 

distance that can affect the consultant's health. Health-promoting leadership in a tripartite 

relationship requires the consultant manager to delegate the responsibility for health to the 

consultant. This is done by the consultant manager motivating the consultant to eat healthy and 

engage in other health promotion activities. The conclusion is also that there are conflicting 

requirements in the tripartite relationship, which means that the consulting manager can’t work 

with the health-promoting leadership that they want. Lack of time and resources in the form of 

money means that the staffing agency's profitability and the customer's wishes are prioritized 

at the expense of the consultant's health. The limitations of the health promotion leadership are 

also built on the fact that the concept of health is difficult to measure with economic terms. 

Hence only the consultant's health is measured by sickness absence. As a result, most measures 

to promote a consultant's health take place through reactive measures when illness has already 

occurred.  

Keywords: Health-promotion, leadership, tripartite, distance-leadership, consultant-manager, 

staffing-industry. 
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1 Inledning 

Det har blivit en allt vanligare företeelse att företag hyr in konsulter via ett bemanningsföretag 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006). Fördelen med inhyrning av 

konsulter är att företagen får en bättre flexibilitet och omställningsförmåga om det blir 

konjunktursvängningar, då de relativt snabbt och enkelt kan avsluta en konsults uppdrag 

(Allvin, m.fl., 2006). I figur 1 beskrivs det trepartsförhållande som existerar i 

bemanningsbranschen. Trepartsförhållandet består av en konsult som är en arbetstagare och är 

anställd hos bemanningsföretaget som i sin tur hyr ut konsulten till en uppdragsgivare som 

betalar bemanningsföretaget för att få ett arbete utfört (Håkansson & Isidorsson, 2015). Av alla 

anställda i Sverige har cirka 1,6% sin anställning via ett bemanningsföretag (Arbetsmiljöverket, 

2018). 

 

 

Figur 1, illustration av trepartsförhållandet 

 

Bemanningsföretaget och uppdragsgivaren har ett delat arbetsmiljöansvar (Strauss-Raats, 

2019). Trepartsförhållandet gör att arbetsmiljöfrågorna och dess ansvar kan bli mer 

svårhanterade eftersom det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret men de ser inte när 

konsulten utför sitt dagliga arbete hos uppdragsgivaren. Tidigare forskning indikerar att inhyrd 

arbetskraft i större utsträckning upplever mindre arbetstillfredsställelse än de individer som är 

permanent anställda hos uppdragsgivaren, vilket kan leda till ohälsa (Wilkin, 2013) och att 

ledarskapet har en stor inverkan på den anställdas hälsa (Hoert, Herd, & Hambrick, 2018). 

Utifrån den tidigare forskningen förefaller det att hälsofrämjande ledarskap utifrån 

konsultchefens perspektiv inte berörs. Fokuset i denna studie hamnar på konsultens närmaste 

chef och kommer därmed inte ligga på vad de enskilda individerna kan göra för att förbättra sin 

egen hälsa, fokus riktas istället på konsultchefens uppfattning om hälsofrämjande ledarskap och 

de möjligheter samt hinder som trepartsförhållandet medför. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för konsultchefers uppfattningar om 

vilka konsekvenser trepartsförhållandet har på det hälsofrämjande ledarskapet. 

  

1.2 Frågeställningar 

- Vilka förutsättningar och hinder uppfattar konsultchefer att det finns i arbetet med 

hälsofrämjande ledarskapet? 

- Vilka förutsättningar och hinder uppfattar konsultchefer att det delade 

arbetsmiljöansvaret med uppdragsgivaren innebär? 

- Vilka förutsättningar och hinder med hälsofrämjande ledarskap uppfattar konsultchefer 

att det finns inom den egna organisationen? 
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ligger till grund för att svara mot syftet utifrån insamlad empiri. 

En summering för hur begreppen och den teoretiska referensramen kommer att användas 

beskrivs i slutet av kapitlet. 

 

2.1 Trepartsförhållandet 

I bemanningsbranschen ingår bemanningsföretag, konsult och uppdragsgivare avtal när ett 

arbete ska utföras, detta benämns som trepartsförhållandet. Ett anställningsavtal skrivs mellan 

bemanningsföretaget och konsulten där det framgår att konsulten ska utföra ett arbete hos en 

uppdragsgivare vidare finns även en affärsrelation mellan bemanningsföretaget och 

uppdragsgivaren (Håkansson & Isidorsson, 2015). Från konsultens perspektiv finns det då ett 

anställningsförhållande med bemanningsföretaget och ett förhållande med uppdragsgivaren 

som innefattar mer konkreta arbetsuppgifter i det dagliga arbetet (Håkansson & Isidorsson, 

2015). I bemanningsavtalet regleras hur arbetsmiljöansvaret fördelas mellan 

bemanningsföretaget och arbetsplatsen där arbetet utförs. Det är bemanningsföretaget som har 

det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt lag (Arbetsmiljöverket, 

2018). Det systematiska arbetsmiljöarbetet berör alla fysiska, psykologiska och sociala 

förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2019). Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet delas in i fyra steg och innefattar att arbetsgivaren ska undersöka 

arbetsmiljön, bedöma riskerna, åtgärda riskerna och kontrollera att åtgärderna har fungerat 

(Bohgard, 2015). Det är bemanningsföretagets ansvar att se till att uppdragsgivaren informerar 

och vidtar de skyddsåtgärder som behövs för att konsulten inte ska drabbas av olyckor eller 

ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2018). En bra konsult enligt bemanningsföretaget och 

uppdragsgivaren är när konsulten så fort som möjligt lär sig arbetet och blir lönsam, risken finns 

då att genvägar tas i konsultens upplärning. Detta kan resultera i att konsulten inte vet hur 

arbetet ska utföras, vilka risker som finns samt hur de ska förebyggas och undvikas (Håkansson 

& Isidorsson, 2016). Under den tid konsulten är på arbetsplatsen måste bemanningsföretaget ha 

regelbunden kontakt med konsulten för att stötta och följa upp det utförda arbetet 

(Arbetsmiljöverket, 2018). 

  

2.2 Konsultchef 

Att vara konsultchef på ett bemanningsföretag innebär en arbetsbeskrivning som kan liknas 

med en första linjens chef (Olofsdotter, 2006). Konsultchefen måste förhålla sig till konsulten, 
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uppdragsgivaren samt sin egen arbetsgivare bemanningsföretaget, alla parter ska tillfredsställas 

med olika behov. Konsulten vill ha ett arbete, uppdragsgivaren vill ha arbetskraft och 

bemanningsföretaget god lönsamhet. Således kan det vara svårt att hålla alla parter nöjda och 

valet faller ofta på att tillfredsställa kundnöjdheten hos uppdragsgivaren och lönsamheten hos 

bemanningsföretaget vilket gör att det personalvårdande arbetet för konsulten åsidosätts. 

Genom dessa motstridiga krav tvingas konsultchefen att gå emot sin egen uppfattning om hur 

ledarskapet ska utföras, lönsamheten prioriteras framför medmänskligheten (Olofsdotter, 

2006). 

 

2.3  Ledarskap 

Chef och ledare innefattar olika förhållningssätt mot de anställda, chefskapet har fokus på det 

operativa och förhåller sig mer objektiv mot de anställda och får sin makt genom positionen 

den besitter (Nahavandi, 2015). I detta är chefens roll att skapa ordning vilket sker genom 

budgetering, kontroll och planering. Ledaren har däremot ett mer strategiskt fokus och vill 

skapa relationer och använder den informella makten den får genom sin personlighet. 

Ledarskapet handlar enligt Olofsdotter (2006) om att se till relationen mellan ledaren och den 

anställda då ledaren påverkar anställda till att arbeta mot gemensamma mål. Chefskapet 

innefattar en mer operativ dimension vilket inte liknar konsultchefens hälsofrämjande 

ledarskap, därav kommer begreppet ledare att användas som beskrivning av konsultchefens roll 

i förhållandet till konsulten.  

 

2.3.1 Ledarskapsstil 

Theorell, Nyberg och Romanowska (2013) menar att det är ledarstilen som avgör om 

ledarskapet är hälsofrämjande. Ett passivt eller auktoritärt ledarskap innebär att ledaren inte 

bryr sig om att engagera individen i arbetet, vilket får negativa konsekvenser på individens 

hälsa genom till exempel ökad stress. Om chefen istället är engagerad och anpassar ledarskapet 

utifrån individens behov kan det leda till ett ökat välbefinnande hos individen samt ha en positiv 

inverkan på hälsan i form av minskad stress (Theorell, m.fl., 2013). Transformativa ledare 

skapar emotionella band till sina anställda vilket skapar lojalitet och förtroende (Nahavandi, 

2015). Den transformativa ledaren får alla att känna sig unika men samtidigt rättvist behandlade 

och ger alla individuell uppmärksamhet. Av detta känner de anställda sig speciella, motiverade 

och uppmuntrade vilket leder till bättre prestationer och ett större engagemang för 

organisationen. En studie av Skakon, Nielsen, Borg och Guzman (2010) visar på att den 
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transformativa ledaren förknippas med mindre utbrändhet, mindre stress, större trivsel och 

större arbetstillfredsställelse för medarbetarna. 

  

2.3.2 Distansledarskap 

Bemanningsföretagets konsultchefer befinner sig inte på den plats där konsulterna utför sitt 

dagliga arbete, vilket skapar ett ledarskap på distans. Distansledarskap kan delas upp i tre 

områden, psykosocial distans, fysisk distans samt upplevd interaktion mellan ledaren och den 

som följer ledaren (Antonakis & Atwater, 2002). Psykosocial distans är den upplevda 

skillnaden i till exempel status, auktoritet samt makt som i sin tur påverkar graden av närhet 

och social kontakt mellan ledaren och följaren. Varje gång ledaren och följaren träffas sker ett 

fysiskt möte, sker inte ett fysiskt möte så finns en fysisk distans vilket är det andra området. 

Det tredje området innefattar den upplevda interaktionen mellan ledaren och följaren. Det är 

den upplevda frekvensen av ledarens interaktion med följarna utifrån följarens perspektiv. 

Desto oftare en interaktion sker mellan en ledare och följare, desto mer uppfattas ledaren som 

närmare och mer närvarande (Antonakis & Atwater, 2002). 

  

Att vara ledare på distans kräver delegering av ansvar samt befogenheter vilket gör att mycket 

ansvar vilar på den anställda. Distansledarskapet kräver även att ledaren motiverar och 

kommunicerar med följarna oavsett om det sker i ett fysiskt möte eller om informationsutbyte 

sker via andra lösningar (Nordengren & Olsen, 2006). Annan forskning menar att fysiska möten 

som inte äger rum försvårar ledarskapet, eftersom en ledares synlighet är det som förknippas 

med ledarskapet (Antonakis & Atwater, 2002). En synlig ledare skapar större chanser för de 

anställda att interagera med ledaren (Popper, 2013). För att en ledare ska kunna främja de 

anställdas hälsa krävs ett personligt, pedagogiskt och strategiskt hälsoutvecklande ledarskap 

(Hanson, 2004). Personligt ledarskap innebär att ledaren stöttar, uppmuntrar, kommunicerar 

och ger varje medarbetare individuell återkoppling på arbetsprestationerna. Hälsofrämjande 

ledarskap har även en pedagogisk aspekt, där gäller det för ledaren att kombinera medarbetarens 

förutsättningar och organisationsmålen. Hälsofrämjande ledarskap ur den strategiska 

dimensionen handlar om att ledaren ständigt arbetar för att skapa en arbetsplats som är 

hälsofrämjande för medarbetarna (Hanson, 2004). 
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2.3.3 Ledarskapets hälsopåverkan 

Ledarskapet i relation till hälsa menar Malmquist, Vinberg & Larsson (2007) är ett område som 

det inte har forskats så mycket på, istället har forskningen varit inriktad på ledarskapets 

påverkan på arbetstillfredsställelse som är ett begrepp som någorlunda liknas vid hälsa. Tidigare 

forskning av Hoert m.fl. (2018) visar att ledarskapet har stor inverkan på den anställdas hälsa 

och Åkerlind, Larsson och Ljungberg (2013) har i sin studie kommit fram till att om ledarskapet 

gör de anställda delaktiga, ger dem utveckling och återkoppling på sitt arbete så resulterar det i 

att de anställda upplever ett gott socialt klimat som i sin tur ger positiva effekter på deras 

självuppskattade hälsa. Studien visar även att hälsofrämjande åtgärder i form av 

arbetsmiljöutbildning, stödsamtal, friskvård och arbetsanpassning är viktiga faktor som kan 

påverka de anställdas hälsa (Åkerlind, m.fl., 2013). En annan studie av Theorell m.fl. (2013) 

menar att utöver chefens beteende måste det även finnas ett konsekvent hälsotänkande som 

genomsyrar hela organisationen vilket Åkerlind m.fl. (2013) benämner som 

organisationsstyrning. 

  

2.4 Kommunikation 

Enligt Elmholdt, Keller och Tanggaard (2015) ligger det i ledarnas och chefernas intresse att 

regelbundet tillsammans med medarbetarna reflektera kring det positiva samt negativa i 

arbetsmiljön för att kontinuerligt förbättras. Ledarskapet kan påverka trivseln hos 

medarbetarna, där trivsel är en faktor som påverkar individens psykosociala arbetsmiljö. En 

god psykosocial arbetsmiljö kan bidra till individens välbefinnande på arbetsplatsen och med 

stor sannolikhet resultatet på arbetsprestationerna (Elmholdt, m.fl., 2015). En studie av Dellve, 

Skagert och Vilhelmsson (2007) menar att ledarskapet är en faktor som kan påverka den 

anställdas psykosociala arbetsmiljö i form av belöning, målbild och förtroende/stabilitet. 

Belöning för en anställd kan vara respekt eller delaktighet, målbild innefattar att den anställda 

får realistiska mål i sitt arbete, förtroende innebär att den anställda litar på sin ledare och att det 

går att ha öppna diskussioner med varandra. 

  

2.5 Hälsa 

Hälsa är en subjektiv upplevelse, där det handlar om hur individen känner sig, vilket kan 

beskrivas utifrån två perspektiv (Malmquist, m.fl., 2007). Det biomedicinska perspektivet 

innebär att hälsa är frånvaro av sjukdom, det humanistiska perspektivet menar dock att det inte 

räcker med frånvaro av sjukdom, det bygger även på hur individen känner. Hälsa kan även vara 
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en tillgång och ett hjälpmedel till att få vardagen och arbetet att fungera (Malmquist, m.fl., 

2007). Hälsofrämjande är förebyggande insatser som möjliggör att individens hälsa bibehålls 

eller förbättras (Hanson, 2004). Primär prevention riktar sig mot friska människor och miljöer 

där det handlar om att förebygga ohälsa medan den sekundära handlar om att inte förvärra det 

som redan inträffat (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

  

Ohälsa kan bero på sjukdom och bestå av individens upplevelse av sitt tillstånd, en läkares 

diagnos eller när samhällsapparaten anser att individen är sjuk och då betalar ut sjukpenning till 

individen (Wikman, Marklund & Alexandersson, 2005). Tittar man på sjukfrånvaro är det 

individens egen sjukdom som räknas som sjukfrånvaro, vård av barn räknas till exempel inte 

(Malmquist, m.fl., 2007). Hög sjukfrånvaro kan vara tecken på ohälsa eller att individer 

sjukanmäler sig trots att de inte är sjuka, även kallat för friskfrånvaro (Malmquist, m.fl., 2007). 

Eriksson, Skagert och Dellve (2013) riktar kritik mot att många organisationer använder sig av 

hälsofrämjande arbete bara för att sänka sjukfrånvaron, detta eftersom sjukfrånvaro endast är 

en av många indikationer på att ohälsa förekommer. Det är dock svårt att mäta hälsa, men 

tillfredsställelse och engagemang i arbetet är två faktorer som kan användas till att göra en 

uppskattning av individens hälsa (Eriksson, m.fl., 2013). 

  

Forskningen om hälsofrämjande arbete har tidigare haft ett individperspektiv med fokus på 

individens egen hälsa och innefattade tränings- och tobaksvanor. Med tiden skiftade fokuset 

från ett individperspektiv mot ett organisatoriskt perspektiv som handlar om de krafter som 

individen inte kan styra över på arbetsplatsen, ledarskapet är ett exempel på en organisatorisk 

kraft. För ett fungerande hälsofrämjande arbete krävs det att både individ- och 

organisationsperspektivet tillgodoses (Shain & Kramer, 2004). 

  

2.5.1 Organisatorisk hälsopåverkan 

Hälsofrämjande ledarskap kan endast ske om organisationen ger ledaren stöd och resurser 

(Dellve & Wikström, 2009). Exempel på stöd och resurser kan vara riktlinjer eller policys men 

även att skapa tid samt utrymme i det dagliga arbetet för att utföra hälsofrämjande arbete. 

Utöver detta behöver ledaren också formellt och informellt stöd vilket kan ske genom 

nätverkande horisontellt eller vertikalt inom organisationen. Genom att arbeta i nätverk kan 

ledaren få nya idéer om hur det hälsofrämjande arbetet kan organiseras. Det kan även göra att 

det hälsofrämjande arbetet blir mer accepterat genom att ledarna tillsammans skapar en samsyn 
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på hur arbetet ska utföras (Dellve & Wikström, 2009). Det är vanligt att formellt lärande i 

organisationer utformas av interna kurser eller genom externa parter (Filstad, 2012). Formellt 

lärande är viktigt men det sker inom en viss ram, har ett klart mål och är beroende av den individ 

som lär ut. Det informella lärandet har därmed en viktig roll i lärandet och många uppfattar sina 

kollegor som en viktig kunskapskälla. Trots detta finns det en stor utmaning i hur kunskapen 

mellan kollegor kan och bör spridas (Filstad, 2012). 

 

2.6 Stöd 

Hoert m.fl. (2018) har i en studie kommit fram till att det är viktigt att organisationen och de 

operativa cheferna kommunicerar hur de försöker implementera hälsofrämjande insatser för att 

stärka trovärdigheten i arbetet mot bättre hälsa. Theorell m.fl., (2013) belyser vikten av att en 

organisation bör ha ett gemensamt hälsotänkande för att stärka trovärdigheten i det arbetet. Det 

finns ett samband mellan en stödjande kultur samt arbetsrelaterad stress, där inget stöd ökar 

risken för stress och mycket stöd minskar risken (Hoert, m.fl., 2018). Stress i arbetet är en faktor 

som kan orsaka ohälsa och ledningen bör veta att individer både uppfattar och reagerar olika på 

arbetsrelaterad stress (Hoert, m.fl., 2018). Krav och kontrollmodellen är ett sätt att se vilka 

orsaker som kan leda till stress. Modellen visar på sambandet mellan individens upplevelse av 

krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Höga krav i sig behöver inte vara farligt, det kan 

istället upplevas som utvecklande och stimulerande. Dock kan låga krav och hög kontroll eller 

höga krav och låg kontroll leda till stress (Karasek & Theorell, 1990). Den ursprungliga 

modellen har även kompletterats med en ytterligare variabel som beskriver stödet individen får. 

Denna variabel gör att fokus inte enbart ligger på individens enskilda förhållande utan även 

över interaktionen och relationerna med andra (Allvin, m.fl., 2006). Organisatoriska riktlinjer 

eller ledarskap är faktorer som kan bidar till upplevt stöd (Kurtessis, m.fl., 2017). 

Organisatorisk tillit upplever de anställda när de får stöd av organisationen (Rousseau, Sitkin, 

Burt, & Camerer, 1998). Tillit har sin grund i ett ömsesidigt beroende och är en viktig 

komponent när människor samspelar med varandra. Tillit kan i flera fall bidra till att 

individuella och organisatoriska mål uppnås (Mayer, Davis & Schrooman, 1995).  

 

2.7 Sammanfattning  

Denna studie kommer att utgå från att konsultchefen är en ledare då ledarskapet innefattar en 

mer strategisk dimension än chefskapet. Hälsofrämjande ledarskap och det transformativa 

ledarskapet kommer att utgöra den del av det strategiska förebyggande ledarskapet som 
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konsultchefer gör för att bibehålla eller stärka konsultens hälsa. Begreppet distansledarskap 

innefattar den fysiska och psykiska distansen mellan konsultchef och konsult i 

trepartsförhållandet. Hälsa kommer att användas utifrån det humanistiska och biomedicinska 

perspektivet där hälsa är en subjektiv upplevelse men även frånvaro av sjukdom. 
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3 Metod  

 

3.1 Val av metod 

En kvalitativ metod ansåg vi vara bäst lämpad för att besvara syftet med studien eftersom 

kvalitativ forskning handlar om att undersöka respondentens egna perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den kvalitativa forskningen handlar om att göra tolkningar av ord, då det 

inte finns en absolut verklighet, det finns bara flera beskrivningar av den (Bryman, 2011). 

Genom denna forskningsmetod har vi lyssnat och tolkat det konsultcheferna uttryckt om ämnet 

hälsofrämjande ledarskap i trepartsförhållandet. 

  

3.2 Material 

 

3.2.1 Forskningsansats 

Empiri ska analyseras med hjälp av teori vilket kan göras deduktivt eller induktivt men det kan 

även göras abduktivt som är en blandning mellan dessa (Patel & Davidson, 2011). Den 

abduktiva ansatsen handlar om att från ett fall skapa en teoretisk djupstruktur (induktivt), sedan 

prövas denna teori på nya fall (deduktivt), för att sedan utveckla teorin. Innan studiens empiri 

samlades in genomfördes en litteraturgenomgång som bidrog till en ökad förståelse inom 

området hälsofrämjande ledarskap i bemanningsbranschen. Teorin har sedan utvecklats och 

förändrats efter insamlingen, vilket kan ses som en abduktivt forskningsansats (Patel & 

Davidsson, 2011). De teorierna vi hade i studiens början fungerade som inspiration och 

vägvisning. Genom att använda oss av den abduktiva ansatsen kunde vi vandra fram och 

tillbaka mellan teori och empiri. På så sätt skapade vi utrymme för det empiriska materialet att 

växa samtidigt som vi utvecklade den teoretiska referensramen. Vid utformningen av 

vetenskapliga problem har forskare alltid en viss tidigare förståelse i ämnet, den förståelsen kan 

vara medveten eller omedveten (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009).   

 

3.2.2 Förhållningssätt 

Det finns två förhållningssätt som är varandras motsatser, positivismen och hermeneutiken 

(Patel & Davidson, 2011). Forskare med ett hermeneutiskt förhållningssätt tolkar människors 

handlingar och livsyttringar, där syftet är att förstå andra människor (Patel & Davidson, 2011). 

Denna studie har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom den metodologiskt grundar 

sig i kvalitativ forskning då syftet var att öka förståelsen för hur konsultchefer uppfattar sitt 
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hälsofrämjande ledarskap. Empirin har samlats in genom intervjuer med konsultchefer där vi 

sedan har analyserat och tolkat svaren utifrån den teoretiska referensramen. 

 

3.3 Genomförande  

 

3.3.1 Organisationen 

Organisationen är ett globalt rekryterings- och bemanningsföretag. Tillträdet till organisationen 

har vi fått genom att en av oss arbetar inom organisationen. En av riskerna med att någon arbetar 

på den undersökta organisationen är att denne kan vara partisk och därmed minska 

trovärdigheten. För att motverka detta närvarade båda vid intervjuerna, transkriberingen och 

tematiseringen. Det som har varit en fördel med att en av oss arbetar i organisationen är att vi 

haft en större förförståelse kring hur organisationen är uppbyggd och lättare kunnat ta kontakt 

med respondenterna samt få ett godkännande för studien. Bryman (2011) anser att få tillträde 

till att undersöka en social kontext som till exempel en organisation oftast är ett av de svåraste 

stegen i ett forskningsprojekt. Organisationen som gett oss tillträde till undersökningen hoppas 

att det kan leda till en större förståelse för konsultchefens uppfattning om hälsofrämjande 

ledarskap, detta kan generera i åtgärder som i sin tur kanske leder till minskad sjukfrånvaro hos 

konsulterna. Minskar sjukfrånvaron så sjunker även sjukfrånvarokostnaderna då mindre sjuklön 

och sjukersättning behöver betalas ut.  

 

Det finns skillnader i organisationen, alla konsultchefer har samma konsultchefsstöd som 

innefattar två rutinerade konsultchefer samt en bolagsjurist, stöd finns även att hämta i 

handböcker på intranätet. Däremot har kontoren olika uppdragsgivare de arbetar med. Varje 

konsultchef har personalansvar för mellan 50–120 konsulter. Några av kontoren är belägna i 

nära anslutning till uppdragsgivaren. De andra kontoren finns i samma stad som sina 

uppdragsgivare men inom fem mils radie. Hos några av uppdragsgivarna arbetar konsulterna 

skift, vilket innebär att de arbetar på ett rullande schema där förmiddag, eftermiddag och 

nattpass förekommer. Kontoren är öppna måndag till fredag 08.00-17.00 och det är då 

konsultcheferna är tillgängliga på telefon, mejl och för personliga möten med konsulten. 

  

Forskare får ofta tillträde till en undersökningsplats via en så kallad grindvakt som är intresserad 

av forskningen, dock kan denne försöka påverka forskarna genom att till exempel påverka hur 

undersökningen genomförs, bestämma vilka intervjufrågor som får ställas och bestämma över 

vilka som får medverka i studien (Bryman, 2011). Vår grindvakt har endast gett oss tillåtelse 
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för genomförandet. Det fanns inga större krav från grindvakten i genomförandet av 

undersökningen, denne har mest varit intresserad av vår slutsats. Vi har haft möjligheten att 

själva välja undersökningsdeltagare då organisationen är uppbyggd genom att alla regioner i 

Sverige har samma stödfunktioner och arbetssätt kring hälsofrämjande ledarskap. 

  

3.3.2 Urval respondenter 

Urvalet kan bäst beskrivas som ett målinriktat urval. När forskarna anser att personerna som 

kommer intervjuas behövs och är viktiga för att besvara forskningsfrågorna kan det ses som ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011). Studien undersöker endast de konsultchefer som har arbetat 

heltid minst ett år i Mellansverige. Grunden till detta är att de som arbetat minst ett år troligtvis 

är mer insatta i hur organisationen förhåller sig till hälsofrämjande ledarskap än de som är nya 

i organisationen.  

 

En förfrågan skickades till alla konsultchefer i regionen (Bilaga 1) om att deltaga i en intervju 

och de åtta som svarade först har intervjuats. Den kvalitativa forskningen innefattar inte lika 

många respondenter som den kvantitativa men den kvalitativa kan istället hjälpa till att berika 

kunskapen, detta genom att intervjuaren kan fånga en mer detaljerad och innehållsrik berättelse 

(Bryman, 2011). För denna studie kunde den kvalitativa metoden ge ord till konsultchefers 

uppfattningar av hälsofrämjande arbete vilket vi ansåg var fördelaktigt utifrån valt syfte och 

frågeställningar. Efter dessa åtta intervjuer ansåg vi att empirin som behövdes för att besvara 

studiens syfte hade samlats in. Enligt Langemar (2008) kan det ses som kvalitativ mättnad, då 

antal intervjuer inte är förutbestämda utan insamlingen fortsätter tills forskarna anser att det 

finns en mättnad. Det är svårt att säga hur många kvalitativa intervjuer som minst måste göras 

för att slutsatserna ska vara trovärdiga, det kan skilja sig från gång till gång beroende på vad 

som har undersökts (Bryman, 2011). 

  

3.3.3 Intervju 

En semistrukturerad intervjuguide användes vid intervjun (Bilaga 2). Under en 

semistrukturerad intervju har intervjuaren en lista över färdiga teman och frågor som ska 

besvaras. Respondenten har dock möjlighet att utveckla sina svar då fokus ligger på 

respondentens utveckling av svaren. Samtidigt ska intervjuaren ge tid åt svaren och kunna vara 

flexibel i ordningsföljden över de ämnen som ska diskuteras (Denscombe, 2018). Genom 

användningen av en semistrukturerad intervjuguide har respondenterna själva styrt intervjun 
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utifrån ett par grundfrågor vilket vi ansåg var en fördel då begreppet hälsa kan upplevas olika 

samt att arbetssättet kring ledarskapet kan skilja sig åt mellan respondenterna. 

  

Vid intervjuerna ställde en av oss frågorna medan den andra fungerade som observatör och 

antecknade respondenternas svar. Intervjuerna spelades in efter godkännande från 

respondenterna och tog cirka 60 minuter vardera. Jacobsen (2007) menar att intervjuer bör vara 

längre än 30 minuter men inte längre än 90 minuter. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser i rum där vi kunde samtala utan distraktioner. Platsen där 

intervjun äger rum kan ha påverkan för resultatet där en mer naturlig miljö som respondenten 

väl känner igen är att föredra framför en miljö där de inte känner sig trygga (Jacobsen, 2007). 

  

3.3.4 Analys och databearbetning 

Det empiriska materialet i form av intervjusvar har tematiserats utifrån studiens 

frågeställningar. I resultatanalysen återfinns det analyserade och empiriska materialet angående 

konsultchefernas uppfattningar kring det hälsofrämjande ledarskap i trepartsförhållandet. När 

en tematisk analys används eftersöks teman och underteman i syfte att finna återkommande 

mönster (Bryman, 2011). Användaren bör även identifiera hur olika respondenter förklarar 

samma fenomen fast på olika sätt, samt vad som inte sägs (Bryman, 2011). Att identifiera teman 

är svårt eftersom det inte finns ett specifikt sätt att genomföra det på, det finns bara riktlinjer 

för tillvägagångssätten (Ryan & Russell Bernard, 2003). Denna studie har skapat underteman 

utifrån tre huvudteman, dessa har varit ledarskap, hälsofrämjande insatser och 

trepartsförhållandet. Vid identifiering av teman ligger det alltid bedömningar från forskaren i 

bakgrunden, det krävs att dessa bedömningar framförs för att läsarna ska kunna ta ställning och 

argumentera med eller emot forskaren. Vid bedömningar från forskaren kan även validiteten 

stärkas (Ryan & Russell Bernard, 2003). För att stärka våra bedömningar av resultatanalysen 

består styckena först av en resultatdel som sedan stärks med citat för att påvisa hur vi tolkat 

delar av det sagda. Utifrån detta har resultatet sedan analyserats med hjälp av den teoretiska 

referensramen som förändrats utifrån resultatet.  

  

3.3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att forskningen mäter det som avses att mätas och validiteten kan delas in 

i två aspekter, inre och yttre (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Den inre validiteten handlar 

om överensstämmelsen som finns mellan begreppen och det mätbara. Det handlar därmed om 
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hur giltigt ett begrepp är, att finna underlag för definitionen. Detta kan exempelvis vara 

definitionen om vad som räknas som en politisk partimedlem (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). Denna studie har låtit respondenterna själva definiera begreppet hälsa eftersom det kan 

ses som en subjektiv upplevelse. För att jämföra och finna samband med respondenternas 

definitioner har underlag från tidigare forskning även samlats in. Den yttre validiteten handlar 

om hur överensstämmelsen är mellan mätvärdet av definitionen och verkligheten (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). Kvalitativ forskning är svår att generalisera då den utförs på ett fåtal 

individer som inte kan anses representativa för en hel population, av detta kan den externa 

validiteten istället ses som överförbarhet (Bryman, 2011). Denna studie har som syfte att skapa 

en ökad förståelse för konsultchefers uppfattningar om vilka konsekvenser trepartsförhållandet 

har på det hälsofrämjande ledarskapet. Målet är inte att generalisera resultatet till en större 

kontext, det ska istället fungera som ett exempel på konsultchefers uppfattningar. Målet med 

den kvalitativa studien är att fördjupa och förstå begrepp samt fenomen, inte att kunna 

generalisera från en grupp till hela populationen (Jacobsen, 2007). För att styrka studien kan 

resultatet jämföras med andra undersökningar och teorier för att se om samma fenomen 

förekommer i olika kontexter, inte specifikt för undersökningens kontext (Jacobsen, 2007).  

  

Reliabiliteten visar sig om resultaten från en undersökning går att upprepa vid ett annat tillfälle 

där resultaten är tillförlitliga och inte grundar sig i tillfälligheter eller av slumpmässiga skäl 

(Bryman, 2011). För att öka tillförlitligheten i denna studie har vi varit transparenta i hur 

undersökningen utförts genom att motivera val av metod, bifogat intervjuguide, presenterat 

respondenternas svar från intervjuerna och förklarat studiens tillvägagångssätt. För att resultat 

ska vara tillförlitligt och inte grunda sig i tillfälligheter kan det behövas en form av skala där 

exempelvis en individ får en viss poäng (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). När det 

istället handlar om att tolka exempelvis intervjuer går dessa inte alltid att kvantifiera vilket 

kräver andra sätt att visa tillförlitlighet. Vid en intervju kan detta exempelvis vara att både 

intervjuaren och observatören registrerar svaren från respondenten, alternativt att intervjun 

spelas in. Stämmer intervjuarens och observatörens resultat överens ses en tillförlitlighet i det 

som kallas interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson, 2011). För att stärka reliabiliteten 

antecknade både intervjuaren och observatören intervjusvaren från konsultcheferna, samt att 

intervjuerna spelades in och sedan transkriberades.   
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3.3.6 Forskningsetiska aspekter 

Forskningen i Sverige har fyra etiska principer (Bryman, 2011). Det första, informationskravet, 

handlar om att belysa studiens syfte och påpeka frivillighet samt att det går att avbryta 

närsomhelst. Det andra är samtyckeskravet, ingen kan tvingas vara med i en undersökning och 

minderåriga personer kan behöva målsmans godkännande för deltagande. 

Konfidentialitetskravet är den tredje etiska principen och handlar om att materialet som samlas 

in ska förvaras med säkerhet där ingen obehörig kommer åt materialet. Den fjärde principen är 

nyttjandekravet som menar att forskningsmaterialet endast får användas till det ändamål det var 

menat för. 

  

För att uppfylla dessa forskningsetiska principer har deltagarna skriftligt tagit del av ett 

informationsbrev (Bilaga 1) samt blivit informerade muntligt om dessa aspekter innan 

intervjuerna. Deltagarna har alla varit myndiga och endast medverkat genom frivillighet. 

Intervjuerna har spelats in och sedan förvarats på en extern hårddisk som ingen obehörig har 

haft tillgång till.  
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4 Resultatanalys 

I detta kapitel kommer intervjusvaren att presenteras och analyseras utifrån den teoretiska 

referensramen. Rubrikerna i avsnittet är de teman och underkategorier som framkom vid 

analysen av det empiriska materialet. Varje rubrik inleds med den empiriska delen där 

konsultchefernas svar presenteras och sammanställs, sedan stärks det av citat och avslutas med 

en analys där intervjusvaren tolkas utifrån teori.  

  

4.1 Hälsofrämjande 

 

4.1.1 Konsultchefernas syn på hälsa 

Från konsultchefernas svar framgår det att konsulters sjukskrivningar beror på olika faktorer, 

det kan vara psykiska såväl som fysiska. För bemanningsbranschen ligger kontoren på en 

normal procentsnivå runt 3%, men samtliga konsultchefer vill sänka procentsatsen ännu mer. 

Konsultcheferna har en uppfattning om vad begreppen hälsa och hälsofrämjande står för. De 

menar att hälsa handlar om både fysiskt och psykiskt välmående. När det kommer till det 

hälsofrämjande handlar det också om att arbeta med problemen som konsulten upplever sig ha 

i stunden men framförallt att arbeta förebyggande för att ohälsa inte ska förekomma. En 

konsultchef beskriver vad hälsa och hälsofrämjande är för den genom följande ord. 

  

”Hälsa är väl det viktigaste vi har. Både på arbetet, hemma och allting. Jobbet, hemmet, motion, 

alla bitar… vad vi stoppar i oss. Allting. Sen är det väl vanligt med stressen, vilket ofta inte är 

så hälsosamt.” 

 

Utifrån resultatet framkommer det att konsultchefernas syn på hälsa kan ses som fysiskt och 

psykiskt välmående både i arbetslivet och privatlivet, hälsa innefattar även hur konsulten 

upplever eventuella problem i stunden. Malmquist m.fl. (2007) benämner hälsa som en resurs 

och tillgång i vardagen. Fysiskt och psykiskt välmående i arbetsliv och privatliv kan vara den 

resurs som beskrivs av Malmquist m.fl. (2007). Att konsultcheferna förklarar att hälsa är något 

som konsulten uppfattar förefaller det att de ser på hälsa som en subjektiv upplevelse likt 

Malmquist m.fl. (2007).  Enligt konsultcheferna är de förebyggande insatserna de viktigaste i 

deras arbete mot god hälsa för konsulterna. Förebyggande insatser påminner om den primära 

prevention som riktar mot att bibehålla och förbättra hälsan innan ohälsa förekommer (Hanson, 

2004; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 



 

17 
 

  

4.1.2 Organisationens syn på hälsa 

Den allmänna uppfattningen hos konsultcheferna är att det inte diskuterar hälsofrämjande 

ledarskap i organisationen. Det tycks finnas en känsla hos konsultcheferna att det från 

ledningshåll inom bemanningsföretaget främst handlar om kostnadsbesparingar där sänkt 

sjukfrånvaro hos konsulterna är i fokus. Konsultcheferna får ett egenansvar över vilka insatser 

de vill utföra kring hälsofrämjande arbetet. Detta leder till att de stundtals behandlar ärenden 

som de inte vet hur de ska hantera. En av konsultcheferna beskriver sin syn på organisationens 

hälsofrämjande arbete. 

  

”Man pratar om sjukfrånvaro, man mäter sådant och man ser i pengar, vad vi betalar ut i sjuklön. 

Det är mer åt det hållet än hur vi kan förebygga. Det kanske är lite fel fokus.” 

  

En annan konsultchef uppfattar att det hälsofrämjande ledarskapet kan leda till stress genom att 

både bemanningsföretaget och konsultens behov ska tillgodoses. 

  

”Jag kan känna mig stressad... jag vill att alla mina konsulter ska må bra. Jag vill också att min 

arbetsgivare ska vara nöjd med min [hälsofrämjande] insats.” 

  

Resultatet visar att det finns en önskan om att både göra chefen nöjd i form av att sänka 

sjukfrånvaron samtidigt som de själva vill att konsulterna ska vara friska och välmående. De 

får själva fria händer i arbetet samtidigt som de upplever låg kontroll. När en individ upplever 

höga krav från organisationens sida men låg kontroll att utföra arbetet ökar risken för stress 

(Karasek & Theorell, 1990). Utifrån svaren upplever konsultcheferna stress av denna situation 

och önskar arbeta mer proaktivt i frågan, där det inte endast bör handla om kostnadsbesparingar. 

Det organisatoriska fokuset på att se hälsofrämjande insatser genom att endast sänka 

sjukfrånvaron är något Eriksson m.fl. (2013) är kritiska mot. 

  

4.1.3 Individ och organisationsperspektiv 

Utöver organisationens krav på hälsofrämjande arbete ansåg konsultcheferna att de kunde bidra 

med egna unika personlighetsdrag för att främja konsulternas hälsa. Det kan ske till exempel 

genom att visa engagemang samt genom att vara glad och positiv. Det finns ett utrymme där 
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konsultcheferna själva kan välja hur de vill arbeta med hälsofrämjande insatser. En av 

konsultcheferna beskriver sitt personliga ledarskap enligt följande. 

  

”Jag som ledare kan genom min positivitet förhoppningsvis sprida glädje... glädje när jag träffar 

mina konsulter och försöka inspirera, stötta och motivera dem, det tror jag kan främja deras 

hälsa.” 

  

Engagemanget och positiviteten från konsultchefens sida kan uppmuntra konsulten till att ta 

eget ansvar för sin egen hälsa vilket Shain och Kramer (2004) beskriver som ett 

individperspektiv på hälsofrämjande ledarskap. Individperspektivet förefaller även vara en 

viktig del i distansledarskapet då ledaren delegerar ett visst ansvar till de anställda (Antonakis 

& Atwater, 2002). Engagemanget och positiviteten från konsultchefens sida skulle även kunna 

bidra till att organisationsperspektivet tillgodoses. Shain och Kramer (2004) menar att 

ledarskapet är en organisatorisk kraft som kan påverka en anställds hälsa. Dessa två perspektiv 

måste tillgodoses för att ett hälsofrämjande ledarskap ska fungera (Shain & Kramer, 2004). 

  

4.2 Förebyggande insatser 

 

4.2.1 Friskvård som förebyggande insats 

Samtliga konsultchefer ansåg att konsulterna har bra förmåner för att förebygga ohälsa. Första 

året som konsult får man 1000 kronor i friskvårdsbidrag, sedan ökar det för varje år till och med 

fjärde året då man som konsult får 4000 kronor vilket är det högsta beloppet som kan utbetalas 

i friskvårdsbidrag. Vidare erbjuds konsulterna rabatt hos ett företag som erbjuder naprapat och 

kiropraktortjänster, vilket kan förebygga eller behandla eventuella åkommor. Konsultcheferna 

nämner att bemanningsföretaget har en applikation som konsulterna kan använda sig av på sin 

egen mobiltelefon. Där kan konsulterna själva registrera sina träningstimmar eller kilometer 

som i sin tur omvandlas till pengar som skänks till välgörenhet. Flera av konsultcheferna ser 

det som en åtgärd som eventuellt kan ge konsulten motivation till att träna. Konsulter kan även 

få upp till 500 kronor i bidrag om de ställer upp i olika arrangerade lopp, till exempel Vasaloppet 

eller Lidingöloppet. En av konsultcheferna ger sin syn på friskvården genom följande. 

 

”Vi uppmuntrar konsulterna själva att hålla igång och motionera genom att ge dem generösa 

förmåner som friskvårdsbidrag, som blir generösare för varje år de är anställda hos oss.” 

  



 

19 
 

Bemanningsföretaget erbjuder förmåner som konsulten själv kan nyttja. Förmånerna är ett sätt 

att överlåta en del av ansvaret för hälsan till konsulten själv vilket påminner om 

distansledarskapet som kräver delegering av ansvar och befogenheter, där mycket ansvar vilar 

på den anställda (Nordengren & Olsen, 2006). Friskvårdsbidraget kan även fungera som en del 

i att tillgodose både individ- och organisationsperspektivet (Shain & Kramer, 2004). 

Individperspektivet tillgodoses genom att konsulten får nyttja en summa pengar på en aktivitet 

som kan främja hälsa. Organisationsperspektivet kan tillgodoses genom att konsulten känner 

att bemanningsföretaget bryr sig om konsultens hälsa. 

  

4.2.2 Konsekvenser av icke förebyggande insatser 

Mycket av det arbete som utförs av bemanningsföretaget gällande hälsa handlar om 

rehabilitering för konsultcheferna. Det är ett reaktivt arbete där de får arbeta med individens 

hälsa efter det att personen drabbats av ohälsa. Konsultcheferna menar att de vill bli bättre på 

rehabilitering, där de vill ha djupare kunskaper för att hantera dessa ärenden. De vill även att så 

få fall som möjligt ska handla om rehabiliteringar och därmed behövs ett förebyggande 

hälsoarbete. Det finns svårigheter med detta menar en konsultchef eftersom det är svårt att se 

effekterna av förebyggande arbete. 

  

Jag tycker det pratas om när det gått för långt. Man hamnar själv också där. Man vet inte effekterna 

av det du gör i förebyggande syfte. För om jag gjort något annat, hade någon då varit mer sjuk än 

någon annan? Det är så abstrakt, går inte att ta på. Jag tror fokus hamnar på andra sidan, än på det 

förebyggande. Men jag tror… även om det inte pratas om det är nog ambitionen god, men det är 

svårt att sätta fingret på det. 

  

Resultat av intervjuerna visar att en stor del av konsultchefernas arbete sker reaktivt eftersom 

de inte arbetar mycket med förebyggande åtgärder. Detta kan liknas med den sekundära 

preventionen där ohälsa behandlas efter förekomsten (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Konsultcheferna vill förebygga ohälsa så långt det är möjligt för att så få ärenden som möjligt 

ska handla om rehabilitering. Genom att arbeta förebyggande skulle de istället arbeta för den 

primära preventionen som handlar om att förebygga ohälsa innan den förekommer (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). 
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4.3 Kostnader för hälsofrämjande insatser 

Från intervjuerna framkommer det svårigheter med att mäta exakt vilka insatser som är 

hälsofrämjande inom organisationen. Det anses positivt av konsultcheferna att föra samtal kring 

hälsan men det är svårare att bevisa vilka specifika insatser som påverkar konsulternas 

sjukfrånvaro. Konsultcheferna menar att många faktorer påverkar en individs hälsa vilket gör 

ämnet mer komplext. Detta gör att det finns svårigheter med att ekonomiskt mäta intäkterna av 

de förebyggande insatserna för bemanningsföretaget. Det är enklare att se en kostnad för 

sjukfrånvaro eller olycksfall efter att den inträffat anser konsultcheferna. Det är desto svårare 

att räkna ut om denna kostnad kan undvikas för organisationen. Problematiken med att veta 

huruvida en insats påverkar konsultens hälsa förklarar en konsultchef enligt följande. 

  

”Förs ett samtal med en konsult angående hälsa och denne därefter är frisk och närvarande på 

arbetet efter samtalet, är det då samtalet som haft effekt eller kan det vara något annat?” 

  

Bemanningsföretaget verkar endast använda sig av det biomedicinska perspektivet när de mäter 

konsulternas hälsa. Det biomedicinska perspektivet innebär att hälsa är frånvaro av sjukdom, 

vilket går att mäta med ekonomiska mått, till exempel genom kostnaderna för sjukfrånvaro 

(Malmquist, m.fl., 2007). Tillfredsställelse och engagemang i arbete kan användas till att 

uppskatta en individs hälsa ur det humanistiska perspektivet men de kan inte mätas i 

ekonomiska termer (Eriksson, m.fl., 2013). Det förefaller att konsultchefer arbetar med att 

främja hälsa genom det humanistiska perspektivet samtidigt som bemanningsföretaget 

använder det biomedicinska perspektivet för att mäta hälsa vilket kan ligga till grund för att 

konsultcheferna uppfattar att deras hälsofrämjande ledarskap till stor del sker reaktivt med 

sekundär prevention. 

  

4.4 Sjukfrånvaro 

Konsulter som är sjuka ska rapportera in sjukfrånvaron via telefon eller textmeddelande. När 

de sjukanmält sig ringer en sjuksköterska upp från ett externt företag och ställer några korta 

frågor om hur konsulten mår. Dessa samtal har som mål att minska sjukfrånvaron då många 

konsulter tidigare har sjukanmält sig utan giltig anledning. Sjuksköterskan frågar hur konsulten 

mår och ger rådgivning samt svarar på medicinska frågor. Beroende på symptomen kan 

sköterskan även ge råd om egenvård eller råd att uppsöka läkare. Flera konsultchefer berättar 

att de själva även hör av sig till konsulten vid sjukfrånvaro. Det är inget krav från 
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organisationens sida utan något de gör på eget initiativ. Dessa samtal menar konsultcheferna 

uppskattas av konsulterna då det visar på omsorg samtidigt som det bygger en starkare relation 

mellan dem. Samtalen har även effekten av att normalisera framtida samtal kring hälsa eftersom 

konsultchefen är mer insatt i orsakerna kring konsultens hälsa. En av konsultcheferna som på 

eget initiativ ringer konsulterna vid sjukdom uttrycker. 

  

”Ingen blir förbannad för att man ringer och frågar hur dem mår och önskar att de kryar på sig. 

Istället blir det väl att ‘de bryr sig över att jag inte är på plats’. Konsulten känner sig sedd.” 

  

Att en konsultchef ringer för att veta mer om konsultens situation är enligt denna studies resultat 

en positiv insats. Tidigare forskning visar på att en ledare och följare kommer närmare varandra 

när de interagerar oftare (Antonakis & Atwater, 2002). De konsultchefer som själva väljer att 

ringa upp konsulten och inte endast förlitar sig på sjuksköterskan som ringer upp från det 

externa företaget menar att detta är ett sätt att bygga relationen mellan dem. Samtalet kan öka 

den upplevda interaktionen mellan ledare och följare (Antonakis & Atwater, 2002). 

  

4.5 Gränslöst arbetsmiljöansvar 

Konsultcheferna menar att uppdragsgivarna är bra på att förebygga riskerna för fysiska skador. 

Den största svårigheten är att uppmärksamma den psykiska ohälsan där det kan vara svårt att 

se huruvida problematiken kommer från privatlivet eller arbetslivet. Kommunikationen mellan 

konsult, konsultchef och uppdragsgivare är viktig utifrån arbetsmiljösynpunkt. 

Uppdragsgivaren är den som ser konsulten utföra det dagliga arbetet och kan därefter informera 

konsultchefen om konsultens arbetsinsats, hälsa samt välmående. Konsultcheferna menar att 

ledarskapet i trepartsförhållandet innebär ett delat arbetsmiljöansvar som kan ha sina fördelar 

och nackdelar. Delat arbetsmiljöansvar innebär att bemanningsföretaget lägger över en del av 

ansvaret på uppdragsgivaren i det dagliga arbetet. Samtidigt som bemanningsföretaget ändå är 

arbetsgivare och har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Följande citat lyfter hur en konsultchef 

visar på svårigheten med gränsdragningen av arbetsmiljöansvaret mellan arbete och fritid. 

  

”Svårt att veta vart gränsdragningen går mellan privatlivet och arbetslivet. Men för mig blir allt 

arbetsrelaterat, har man det dåligt privat så påverkar det arbetet och vice versa.” 

 

En annan konsultchef menar att det finns fördelar med ett delat arbetsmiljöansvar i sin roll som 

ledare. 
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”Vissa saker kan bli enklare för att vi inte kan påverka. Det är mycket som vi bara behöver 

förmedla, så det kan vara enklare. Det kan vi inte påverka. Kan vara de svåra och det enkla, 

samtidigt.” 

  

Från konsultchefernas svar kan hälsan ses som en resurs för att vardagen ska gå ihop vilket även 

Malmquist m.fl. (2007) poängterar. Det kan uppfattas som arbetsrelaterat när den resursen inte 

fungerar i arbetslivet. Konsultcheferna menar att det är problematiskt att särskilja på vad som 

är arbetsrelaterat och privatliv då hälsan gör att det påverkar båda. Utöver detta finns det en till 

komplexitet i och med trepartsförhållandet. Detta eftersom det finns ett delat arbetsmiljöansvar 

mellan bemanningsföretaget och uppdragsgivaren (Arbetsmiljöverket, 2018). Konsultcheferna 

har det yttersta arbetsmiljöansvaret samtidigt som de inte interagerar med konsulten i det 

dagliga arbetet. För att detta ska fungera är kommunikationen mellan alla tre parter viktig. 

Konsultcheferna kan behöva förmedla arbetsmiljöinsatser till konsulterna som uppdragsgivaren 

utfört, samtidigt vill de höra feedback från uppdragsgivaren och konsulten själv.                    

  

4.6 Utbildning 

När en konsultchef påbörjar sin anställning ingår en introduktionsutbildning på tre månader. I 

denna utbildning finns hälsofrämjande ledarskap som en del av utbildningen. Konsultcheferna 

får även ta del av kortare obligatoriska utbildningar under anställningens gång. Dessa sker via 

det interna utbildningsprogrammet på intranätet. Intranätet är något som konsultcheferna är 

positivt ställda till där mycket information finns att tillgå. Utöver dessa obligatoriska 

utbildningar har konsultcheferna möjligheten att gå på valbara endagsutbildningar. Dessa måste 

godkännas av kontorschefen och sker hos en extern aktör. Konsultcheferna lyfter att de vill ha 

mer utbildning och information kring hälsofrämjande ledarskap både för att kunna arbeta 

förebyggande samt få mer kompetens och kunskap om rehabiliteringsärenden. Att valbara 

utbildningarna finns anser konsultcheferna positivt, dock upplever de att arbetstiden inte räcker 

till för att åka iväg på olika utbildningar. En av konsultcheferna uttrycker. 

  

”Det finns utbildningar, men då ska jag åka en halvdag till Göteborg till exempel för att gå en 

rehab-kurs. Och det hinner man inte, kunden och konsulten har högsta prioritet.” 

 

En annan konsultchef menar att det är svårt att hantera vissa ämnen om man inte har den rätta 

kunskapen. 
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”Det är svårt. Man har inte direkt en utbildning i missbruksgrejer, våld och allt vad det är. Men 

man har hamnat själv i många konstiga situationer där man tänker, kan jag det här? Man är inte 

psykolog direkt.” 

  

Konsultcheferna verkar vara av den uppfattningen att det är viktigt med formell utbildning 

vilket kan öka den egna kompetensen inom specifika områden. Utbildning kan ses som en 

formell lärandearena vilket Filstad (2012) beskriver som en faktor som kan öka en individs 

kompetens. Utöver detta behövs även ett informellt lärande där kollegor exempelvis kan byta 

kunskaper med varandra (Filstad, 2012). 

  

4.7 Stöd 

Som stöd för konsultcheferna finns närmsta chefen som är kontorschef, konsultchefsstöd, 

bolagsjurister, företagshälsovård och personalavdelningen. Det skulle enligt konsultcheferna 

behövas specialister i organisationen för frågor angående hälsa och rehabilitering, då 

personalavdelningen exempelvis endast besitter generalister. Stödet som konsultcheferna får 

har därmed inte alltid svaren som sökes vilket gör att många frågor i detta ämne lyfts på kontoret 

med konsultchefernas närmaste kollegor. Här kan frågor diskuteras mellan kollegorna då alla 

besitter olika kunskaper samt erfarenheter. För att utöka kunskapen med hälsofrågor lyfter 

konsultcheferna att de vill diskutera detta med andra personer också. Det framkommer att det 

nyligen bildats nätverksträffar med kollegor från andra kontor där man diskuterar olika sorters 

frågor. Ett genomgående intryck bland konsultcheferna var att dessa träffar är ett bra sätt att 

sprida och skapa ny kunskap. En av konsultcheferna lyfter vikten av det informella stödet i 

frågor som kan vara lite jobbigare. 

  

Vi har väldigt bra kontakt här på kontoret och kan prata med varandra. För ibland måste man det. 

För det kan vara väldigt tunga grejer vi sitter med. Det är nog viktigt att man känner stödet av 

varandra, samtidigt vet jag vart jag kan vända mig högre upp i organisationen om jag behöver 

ytterligare stöd. 

  

Konsultcheferna verkar vara av den åsikten att de har en organisatorisk tillit till 

bemanningsföretaget, då det finns kunskap att tillgå för att hantera de svårigheter de möter i 

arbetet. Organisatorisk tillit upplever de anställda när de får stöd av organisationen (Rousseau, 

m.fl., 1998). Tillit kan i flera fall bidra till att individuella och organisatoriska mål uppnås 
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(Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). De individuella målen kan ses som konsultchefens 

önskvärda arbete med hälsofrämjande ledarskap och de organisatoriska målen yttrar sig i sänkt 

sjukfrånvaro och därmed sänkta kostnader. En ledare behöver formellt och informellt stöd från 

sin organisation för att kunna utföra hälsofrämjande ledarskap, detta kan ske både horisontellt 

och vertikalt inom organisationen (Dellve & Wikström, 2009). Horisontellt kan 

konsultcheferna prata och få stöd av sina kollegor på kontoret. Vertikalt finns stöd att hämta 

hos det konsultchefsstöd som är konsultchefer med många års erfarenhet och bolagsjuristen, 

däremot verkar det saknas expertråd inom rehabiliteringsärenden. 

  

4.8 Organisatoriska hinder 

Ett hinder för det hälsofrämjande arbetet är att tiden inte räcker till under arbetsdagen för att 

fokusera på de förebyggande insatserna. Det arbete som utförs handlar till största delen om det 

reaktiva insatserna i form av rehabiliteringsärenden. Konsultcheferna menar att det varken finns 

tid eller pengar för att arbeta kring hälsofrämjande insatser. Flera av konsultcheferna trycker på 

detta som ett hinder, där en uttrycker. 

  

Kostnaderna. Det är det hela tiden. [...] Det är klart man kan grotta i mycket. Men finns det inte 

pengar och det kommer fram att personen behöver samtal... eller behöver… då kommer inte min 

arbetsgivare skrika ”hurra” det betalar vi gärna. Man kan vara rädd att grotta för mycket. Där det 

finns stora problem. Vågar jag gå vidare eller inte och hinner jag med detta? Vad kommer fram 

av det här och vad kan jag då hjälpa till med? 

  

Det förefaller att konsultcheferna stöter på hinder i sitt arbete med hälsofrämjande ledarskap, 

hindren utgörs av att bemanningsföretaget inte kan bidra med de tid och resurser som 

konsultcheferna behöver. För att lyckas med ett hälsofrämjande ledarskap måste organisationer 

bidra med stöd, resurser och tid till anställda (Dellve & Wikström, 2009; Theorell, m.fl., 2013). 

Det strategiska hälsofrämjande ledarskapet som Hansson (2004) beskriver bygger på att ledaren 

ständigt arbetar med att skapa en arbetsplats som är hälsofrämjande för de anställda. 

Hälsofrämjande insatser enligt konsultcheferna var att förebygga ohälsa, vilket är genomföra 

på grund av bristen på tid och pengar. 
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4.9 Ledarskap 

 

4.9.1 Hälsofrämjande ledarskap 

Nyckelorden i det hälsofrämjande ledarskapet lyfter konsultcheferna som kommunikation, 

motivation och stöd. För kommunikationen är det viktigt att lyssna till det som sägs men även 

att uppmärksamma signaler, det som inte sägs. Konsultcheferna vill även vara ledare som 

uppmuntrar konsulten till att leva ett hälsosamt liv och finnas som stöd i detta. Konsultcheferna 

lyfter vikten i att vara ledare som konsulterna vågar anförtro sig till och därmed vågar prata om 

känsliga ämnen med. Det är lättare att bygga upp ett förtroende när de träffar konsulterna i 

fysiska möten och bygger en relation till varje enskild individ. Stödet som konsulterna får 

beskriver en konsultchef. 

  

”Jag är en lyssnande chef. Har en dialog och skapar tid för att se och höra alla problem, små 

som stora. Viktigt för mig att man skapar ett förtroende. Det gäller att se och höra alla.” 

 

En annan konsultchef förklarar sin hälsofrämjande ledarskapsstil.  

 

”Framförallt att man känner att man kan vara delaktig i det. Att personer som haft det struligt 

kan våga delge sin chef sådana saker. Det är inte helt självklart.” 

  

Konsultcheferna beskriver sin ledarskapsstil som ett transformativt ledarskap, då de poängterar 

att tillit och förtroende är viktiga faktorer i deras ledarskap. Den transformativa ledaren får alla 

individer att känna sig unika, uppskattade och motiverade (Nahavandi, 2015), vilket kan 

resultera i positiva hälsoeffekter (Skakon, m.fl., 2010). Resultatet visar att kommunikationen 

mellan konsult och konsultchef kräver förtroende och tillit för att konsulten ska våga anförtro 

sig till sin konsultchef och tala om känsliga ämnen.  Ett känsligt ämne kan vara den psykosociala 

arbetsmiljön vilket Elmholdt m.fl. (2015) lyfter som viktigt att samtala om mellan ledaren och 

den anställda. Om konsulten vågar prata med sin konsultchef angående den psykosociala 

arbetsmiljön kan konsultchefen fånga upp signaler på ohälsa i ett tidigt skede. 
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4.9.2 Distansledarskap 

 

4.9.2.1 Kommunikation 

Det samtliga konsultchefer nämner under intervjuerna är att det hälsofrämjande arbetet 

försvåras genom att de inte ser konsulterna i det dagliga arbetet. Det är själva distansen till 

konsulterna som är en utmaning i det hälsofrämjande arbetet menar konsultcheferna. Med detta 

blir det viktigt att konsulterna själva kan anförtro sig till konsultcheferna vid behov, samt att 

kontaktpersonen hos uppdragsgivaren informerar bemanningsföretaget om saker som sker. 

Kommunikationen mellan alla tre parter är viktig enligt konsultcheferna då det kan ge en mer 

detaljrik bild av konsultens välmående. Innan det obligatoriska medarbetarsamtalet får 

konsultchefen återkoppling från uppdragsgivaren om hur konsulten fungerar i arbetet. Den 

återkopplingen måste då konsultchefen framföra till konsulten och sedan sker en dialog om den 

informationen. Om återkopplingen innefattar att konsulten är trött eller oengagerad på arbetet 

kan det vara signaler på ohälsa och det kan vara ett mönster om konsulten även har mycket 

korttidssjukfrånvaro vilket motsvarar tre sjuktillfällen under en sexmånadersperiod. En 

konsultchef beskriver kommunikationssvårigheter på grund av distansen enligt följande. 

  

Just det med distans. Du behöver inte ha kontakten heller om du inte vill. Vi anställer sen är de 

ute på väldigt långa uppdrag. Så egentligen kan det gå flera månader utan kontakt. Och det är väl 

egentligen det som är problemet. De som vill ha kontakten… eller de som strular och tvingar fram 

kontakten, det är dem som får tiden. De andra hamnar på sidan om. Det är det som är så svårt att 

fånga upp, om det är något särskilt i deras liv. [...] Om man inte frågar om kontakten, så blir det 

lätt att man blir utan. 

 

En annan konsultchef lyfter vikten i att kommunicera med uppdragsgivaren då en del konsulter 

kan arbeta mer och andra mindre. 

 

Många har hög arbetsmoral men det är också de kanske som kan ha en hög arbetsbelastning som 

går lite för långt. Då kan man vara med och bromsa och styra kunden. ‘Jag har tre till här som 

inte jobbar övertid, nu får du börja fördela’. Så att det inte är en person som jobbar järnet och blir 

sjuk. [...] Mycket av mitt hälsofrämjande ledarskap handlar om att hålla tät kontakt både med 

chefer och konsulterna. Så att man ser varningssignalerna som kommer. 

  

Konsultcheferna benämner framförallt den fysiska distansen till konsulterna som en orsak till 

att det hälsofrämjande ledarskapet försvåras. Den fysiska distansen får enligt Antonakis och 
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Atwater (2002) konsekvenserna att ledarskapet försvagas och konsulterna kanske inte följer de 

rekommendationer de fått från konsultchefen för att hålla god hälsa. Problemet enligt 

konsultcheferna verka ligga i att det hälsofrämjande ledarskapet kräver en tät kommunikation 

med konsulterna, dock är det bara de konsulter som aktivt söker kontakt eller de konsulter som 

missköter sig som det kommuniceras med. Tät kontakt med konsulten kan ses som en viktig 

del i det personliga ledarskap som Hansson (2004) beskriver som en viktig del i det 

hälsofrämjande ledarskapet. En väl fungerande konsult kan gå flera månader utan kontakt med 

sin konsultchef. Ledarskapet kan då uppfattas som oengagerat och därmed passivt från 

konsultens sida vilket kan ses som motsatsen till det Theorell m.fl. (2013) menar att en 

engagerad ledare kan leda till ett ökat välbefinnande hos individen samt ha en positiv inverkan 

på hälsan. 

 

4.9.2.2 Fysiska möten 

Avståndet mellan uppdragsgivaren och konsultcheferna ser annorlunda ut på de olika kontoren 

i regionen. De konsultchefer som arbetar nära uppdragsgivaren har möjlighet att träffa 

konsulterna i ett fysiskt möte minst en gång i veckan. En av konsultcheferna menar att detta är 

positivt för alla parter då det är lättare att upptäcka ohälsa med egna ögon och skapa sig en 

bättre förståelse för konsultens välmående. Konsulterna kan få hjälp med diverse frågor eller 

information direkt på plats och uppdragsgivaren anser att mötena visar på ett engagemang från 

bemanningsföretagets sida. Konsultcheferna menar att det kan vara svårt att få en relation till 

konsulterna om inte fysiska möten sker, det är vid dessa möten som konsultcheferna kan 

upptäcka signaler på att ohälsa förekommer. En konsult kan exempelvis lida av psykisk ohälsa 

men väljer att inte sjukanmäla sig vilket inte syns i sjukfrånvarostatistiken. 

  

Konsultchefer som inte arbetar nära sin uppdragsgivare uppfattar att de är svårare att få till 

fysiska möten med konsulter. De anser att det är svårt att hinna med att kommunicera med 

uppdragsgivaren och att besöka konsulterna. Från bemanningsföretagets sida är det ett krav att 

göra ett visst antal besök hos uppdragsgivaren. Geografin och spridningen på uppdragsgivarna 

gör det dock svårt att hinna med besöken ibland. En konsultchef som arbetar på ett kontor nära 

uppdragsgivare får inte ha direktkontakt med konsultens chef hos uppdragsgivaren på grund av 

säkerhetsskäl. Där får konsultchefen endast en gång i månaden sitta i uppdragsgivarens lokaler 

under två timmar och låta konsulterna komma till dem. De konsulterna arbetar skift vilket gör 

att en del konsulter endast kan träffa sin konsultchef en gång i kvartalet på den plats där 

uppdraget utförs på. Problematiken med fysiska hinder beskriver en konsultchef. 
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Det största hindret är naturligtvis att man inte träffas så ofta, alltså fysiskt. De fysiska mötena blir 

starkt begränsade. [...] Jag som person kan fortsätta jobba som jag gör. Men det jag kan bli bättre 

på, eller försöka hitta mer tid till, är att hålla mer kontakt och i största möjliga mån få till fysiska 

möten. Jag tror att det är rätt väg att gå egentligen. [...] Man kan i de fysiska mötena då prata om 

välmående såsom träning eller vad man kommit fram till att man ska göra. 

  

En konsultchef ansåg att det fysiska mötet och kontakten mellan dem och konsulterna är viktiga 

för att kunna prata om tuffa och känsliga ämnen. 

  

Jag träffar mina konsulter i princip varje vecka. Och det tror jag är ett vinnande koncept för att de 

ska känna förtroende för mig om det blir någonting. Det är inte så bara att ringa en konsultchef 

på håll och bryta ihop om man mår dåligt. Att man får en bra kontakt tror jag är superviktigt i 

ledarskapet. 

  

En annan konsultchef ansåg däremot att distansledarskapet hade en stor fördel när man inte 

träffas varje dag. Det kan vara lättare när man måste ta ett tufft samtal med konsulten. 

  

Det kan vara lättare att ta upp svåra ärenden med en konsult som man inte träffar varje dag, då 

jag tycker att det är lättare att vara rak och ärlig mot en individ som jag inte har lika stark relation 

till, distansledarskapet har sina fördelar där. 

  

Distansledarskapet uppfattar konsultcheferna något olika, det kan både vara en fördel och en 

nackdel men ett återkommande mönster är att samtliga konsultchefer nämner kommunikation 

som en viktig faktor i det hälsofrämjande ledarskapet tillsammans med fysiska möten. 

Nordengren och Olsen (2006) menar att distansledarskap kräver kommunikation, oavsett om 

det sker i ett fysiskt möte eller om informationsutbyte sker via andra lösningar. Den 

psykosociala distansen utgör en maktskillnad enligt Antonakis och Atwater (2002), 

maktskillnaden mellan konsultchef och konsult förefaller tillsammans med den fysiska 

distansen skapa en rakare och ärligare kommunikation, där konsultcheferna får det lättare att ta 

upp känsliga ämnen med konsulten. 
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4.10 Sammanfattning 

Resultatet visar att konsultcheferna uppfattar konsekvenser med det hälsofrämjande ledarskapet 

genom trepartsförhållandet. Det finns en fysisk samt psykisk distans mellan konsultchefen och 

konsulten vilket utgör distansledarskapet som i sin tur försvårar för konsultchefen att avgöra 

om konsulten lider av ohälsa. Genom att kommunicera och motivera konsulten kan en del av 

ansvaret för hälsan delegeras till individen själv. Konsultcheferna har ett humanistiskt 

perspektiv på hälsa och anser att tillfredställelse samt engagemang i arbetet är tecken på god 

hälsa. Bemanningsföretaget använder sig av det biomedicinska perspektivet på hälsa och mäter 

hälsa endast med ekonomiska mått. De olika perspektiven på hälsa mellan konsultchef och 

bemanningsföretag utgör motstridiga krav vilket leder till att konsultcheferna inte har möjlighet 

att arbeta med det hälsofrämjande ledarskapet de önskar. Konsultcheferna uppfattar dock 

bemanningsföretagets ramverk och policys som stimulerande eftersom det finns utrymme att 

sätta sin egen prägel på det hälsofrämjande ledarskapet. Det delade arbetsmiljöansvaret mellan 

bemanningsföretaget och uppdragsgivaren skapar svårigheter i hälsofrågorna eftersom 

konsultcheferna inte ser konsulten i det dagliga arbetet samtidigt som de ändå besitter det 

yttersta arbetsmiljöansvaret.  
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5 Diskussion 

Avsnittet innefattar en diskussion kring resultatet och metodvalet, sedan följer en slutsats som 

mynnar ut i ett förslag till framtida forskning. 

 

5.1 Resultat 

Syftet med denna studie var att skapa ökad förståelse för konsultchefers uppfattningar om vilka 

konsekvenser trepartsförhållandet har på det hälsofrämjande ledarskapet. Att arbeta med 

hälsofrämjande ledarskap i ett trepartsförhållande innefattar en fysisk samt psykosocial distans 

(Antonakis & Atwater, 2002) mellan konsultchefen och konsulten vilket utgör både möjligheter 

samt hinder. Distansledarskapet kräver att ledaren måste motivera sina följare genom en god 

kommunikation samt delegerat ansvar och befogenheter (Nordengren & Olsen, 2006) vilket 

kan ses som ett personligt ledarskap enligt Malmquist m.fl., (2007). Att delegera ansvar för 

hälsan gör konsultcheferna genom att de försöker motivera sina konsulter att främja sin egen 

hälsa genom god kosthållning och egen träning. Även friskvårdsbidraget är en del av det 

delegerade ansvaret då konsulten får en summa pengar som ska utnyttjas för hälsofrämjande 

aktiviteter och det är konsulten själv som ansvarar för att det genomförs.  

  

Tidigare studier har visat att konsulter anser att de inte kan utvecklas i sitt arbete vilket kan 

påverka den psykosociala arbetsmiljön som i sin tur ökar risken för arbetsrelaterad ohälsa 

(Håkansson & Isidorsson, 2016). Begränsningen i de utvecklingsmöjligheter som 

konsultchefen kan erbjuda konsulten påverkas till stor del av uppdragsgivarna, då några 

konsultchefer antydde att de endast har en uppdragsgivare inom ett rimligt pendlingsavstånd 

för konsulten. Det innebär att om en konsult inte trivs, passar eller har varit länge hos 

uppdragsgivaren och vill söka sig vidare är det svårt att erbjuda något annat uppdrag och därmed 

kan utvecklingsmöjligheterna ses som få. En konsultchef kan istället påverka konsultens 

psykosociala arbetsmiljö genom de faktorer som Dellve m.fl. (2007) beskriver som belöning, 

målbild och förtroende/stabilitet. Belöning behöver inte nödvändigtvis vara i form av lön, det 

kan vara återkoppling på konsultens arbetsprestation vilket Åkerlind m.fl. (2013) anser vara 

viktigt för den självskattade hälsan. En målbild kan sättas upp under medarbetarsamtalen, där 

måste konsulten få realistiska mål att sträva mot, dock kan det finnas svårigheter i att sätta upp 

målbilder med sin konsultchef då det är närmaste chef hos uppdragsgivaren som har ansvar för 

det dagliga arbetet. Konsultchefen bör då se till att konsulten får en målbild av uppdragsgivaren. 
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Förtroende och stabilitet skulle kunna skapas genom att konsultcheferna oftare har kontakt med 

sina konsulter, i vissa fall går det nu flera månader mellan interaktionerna. 

  

Av intervjuerna har det framkommit att samtalen som konsultcheferna själva gör vid 

sjukfrånvaro anser de ge mer positiv effekt än om en sjuksköterska ringer upp från ett externt 

företag. Samtalet kan ses som en relationsbyggande aktivitet mellan konsult och konsultchef. 

Sjuksköterskan som ringer upp har den medicinska kunskapen och är behjälplig men kanske 

inte uppfattas som lika personlig som ett samtal från konsultchefen. Samtalet från konsultchefen 

kan öka den upplevda interaktionen och minska det psykosociala avståndet som Antonakis och 

Atwater (2002) beskriver som viktigt i ett distansledarskap. Konsultcheferna nämner även att 

de inte är experter och psykologer, om en sjuksköterska däremot ringer upp konsulten kanske 

de fångar upp tecken på ohälsa som inte konsultchefen kan upptäcka. Sjuksköterskan kan 

utifrån Malmquist m.fl. (2007) perspektiv på hälsa fånga det biomedicinska perspektivet genom 

sin yrkesprofession och konsultchefen kan uppmärksamma det humanistiska. Samtalen från 

sjuksköterskan kombinerat med konsultchefens kan fylla en viktig funktion i att få en bredare 

bild av konsultens hälsa. Vi anser utifrån resultatet att dessa samtal har en positiv effekt som 

kan bibehålla eller förbättra en konsults hälsa och är något som konsultchefer bör ta sig tid att 

genomföra.  

 

Det delade arbetsmiljöansvaret mellan bemanningsföretaget och uppdragsgivaren 

(Arbetsmiljöverket, 2018) får konsekvenser i att konsultcheferna ibland har svårt att veta vilka 

insatser som är möjliga att utföra och hur långt ansvaret sträcker sig. Det finns även svårigheter 

i att se vart gränsen går mellan arbetsliv och privatliv samt hur mycket ansvar och påverkan en 

konsultchef har på konsulternas hälsa. Det delade arbetsmiljöansvaret med uppdragsgivaren 

utgör ett hinder då konsultchefen har det yttersta arbetsmiljöansvaret, trots ansvaret ser inte 

konsultchefen konsulten i det dagliga arbetet. Distansen gör även att konsultchefen får det svårt 

att fånga upp signaler på ohälsa från konsultens sida och kan därmed försvåra arbetet med 

förebyggande insatser. Från resultatet av denna studie anser vi att ett gott hälsofrämjande arbete 

i trepartsförhållandet kräver en god och öppen kommunikation mellan samtliga parter. 

  

En konsult har endast ett möte i halvåret med sin konsultchef om den själv inte söker kontakten. 

Utöver det interagerar de endast om konsulten missköter sig eller vid eventuell sjukfrånvaro. 

För att konsultchefen ska få information kring konsultens hälsa krävs det då att förhållandet 

mellan alla tre parter är god. Kommunikationen i trepartsförhållandet är viktig, det gäller att 
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alla parter kommunicerar med varandra för att konsultchefen ska kunna skapa sig en 

helhetsförståelse för konsultens hälsotillstånd. Det gäller allt ifrån när konsulten gör ett bra 

arbete, missköter sina arbetsuppgifter, inte trivs hos uppdragsgivaren eller andra signaler på att 

ohälsa förekommer. Utebliven kommunikation mellan parterna och ingen sjukfrånvaro är ingen 

garanti för att ohälsa inte förekommer. Vi anser därmed att konsultcheferna måste interagera 

mer med konsulterna för att ha möjlighet att förebygga ohälsa. Det finns dock svårigheter i detta 

eftersom det kan vara tidskrävande vilket konsultcheferna menar att de inte har.  

  

För att konsultcheferna ska kunna arbeta med hälsofrämjande ledarskap krävs att stöd och 

möjligheter ges från den egna organisationen annars fungerar inte det strategiska 

hälsoutvecklande ledarskapet som förebygger ohälsa. En ledare behöver formellt och informellt 

stöd från sin organisation för att kunna utföra hälsofrämjande ledarskap, detta kan ske både 

horisontellt och vertikalt inom organisationen (Dellve & Wikström, 2009). Saknas de 

ekonomiska resurserna kan bemanningsföretaget skapa stöd genom att låta konsultcheferna 

arbeta i nätverk med andra kollegor. Detta kan ske med hjälp av både formella och informella 

kanaler. Ett forum för frågor om hälsofrämjande ledarskap kan möjliggöra för konsultcheferna 

att utbyta kunskaper och erfarenheter inom organisationen. Med fördel så bör deltagarna ha 

olika befattningar för att öka chanserna för en nyanserad dialog.  

  

Bemanningsföretaget har ramar för hur ett hälsofrämjande ledarskap ska utföras samtidigt som 

konsultcheferna uppfattar att det finns utrymme för att utföra arbetet på det sätt de själva anser 

vara bra. Det största arbetet kring hälsa hamnar på reaktiva åtgärder istället för proaktiva, även 

fast konsultcheferna delar definitionen av hälsofrämjande med Hanson (2004) där 

hälsofrämjande handlar om att förebygga och bibehålla hälsan. Det är framförallt i 

rehabiliteringsärenden som konsultcheferna önskar mer expertstöd, de ärendena är ofta 

svårhanterade eftersom varje fall är unikt. För att stärka den organisatoriska tilliten kan 

bemanningsföretaget utveckla riktlinjerna och policys för hur konsultcheferna kan arbeta med 

att förbättra konsulternas hälsa. Organisatorisk tillit upplever de anställda när de får stöd av 

organisationen (Rousseau, m.fl., 1998). Samtidigt får det inte finnas för mycket ramar och 

riktlinjer då ledarskapet bör vara anpassat utifrån individens behov, då varje individ är unik 

(Theorell, m.fl., 2013). Resultatet av studien visar på att en del fria ramar för konsultcheferna 

anses stimulerande och välbehövligt för det hälsofrämjande ledarskapet.  
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Bemanningsföretaget lägger fokus på kostnadsbesparingar genom att försöka sänka 

sjukfrånvaron. Eriksson m.fl. (2013) ser det som en nackdel i att organisationers endast tänker 

på lönsamhet när de vill sänka sjukfrånvaron, då ohälsa är mycket mer än bara sjukfrånvaro. 

Uppfattningen från konsultcheferna är att det finns krav från organisationen att sjukfrånvaron 

ska sänkas och hållas på en låg procentsnivå. Samtidigt uppfattar konsultcheferna att de är 

begränsade i sitt arbete med hälsofrämjande ledarskap, då de får minimala resurser från 

organisationens sida i form av tid och pengar. Konsultcheferna menar att det genererar stress, 

vilket kan liknas med Karasek och Theorells (1990) modell där höga krav och låg kontroll ökar 

risken för stress. Höga krav från bemanningsföretagets sida och låg kontroll hos konsultchefen 

kan även ses som motstridiga krav. Olofsdotter (2006) menar att motstridiga krav är vanligt 

förekommande för en konsultchef i bemanningsbranschen, det resulterar ofta i att konsultchefen 

tvingas gå mot sina egna ideal om hur de vill arbeta med sitt ledarskap, de tvingas att prioritera 

lönsamheten hos bemanningsföretaget. Detta kan bero på att det finns svårigheter i att mäta 

vilka effekter de förebyggande insatserna för med sig vilket kan förklara varför konsultcheferna 

inte arbetar med de ledarskap som de egentligen vill. Detta framgår i resultatet då 

konsultcheferna beskriver sig som transformativa ledare där de har ett individfokus samt arbetar 

med att motivera konsulten, men de berättar även att de sällan träffar sina konsulter och att det 

kan gå flera månader mellan träffarna. Nahavandi (2015) menar att transformativa ledare måste 

ge individen uppmärksamhet, vilket kan ifrågasättas om konsultcheferna verkligen gör i och 

med antalen möten med konsulterna. Rollen som konsultchef kan i vissa fall mer liknas med 

chefskap än ledarskap, då chefskapet mer riktar mot att få det operativa att fungera och har ett 

mer objektivt förhållningssätt mot konsulten. Vidare har konsultcheferna dessutom 

personalansvar för mellan 50–120 konsulter vilket gör att vi ifrågasätter möjligheten att fungera 

som transformativa ledare för så många konsulter. Då den transformativa ledaren har ett 

individfokus ser vi svårigheter i att lägga ett individfokus på så många konsulter. 

 

5.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes för att se hur ledarna själva beskriver deras syn på hälsa och hur de 

upplever sitt arbete med hälsofrämjande ledarskap i trepartsförhållandet. Begreppet hälsa kan 

beskrivas som en subjektiv upplevelse (Malmquist, m.fl., 2007). Utifrån det valde vi att inte 

definiera vår uppfattning av begreppet. Istället var första frågan under intervjuerna utformad 

för att konsultcheferna själva skulle reflektera över begreppets betydelse. Tolkningar från 

intervjusvaren har inneburit ett hermeneutiskt förhållningssätt (Patel & Davidson, 2011). 

Resultatet visar på en gemensam bild bland konsultcheferna, vilket gjorde att de talade om 
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liknande teman vilket gjorde att vi kunde se återkommande mönster. Om konsultcheferna 

istället hade arbetat i olika organisationer, haft större skillnader i arbetssätt eller om de inte hade 

en delad syn på begreppet hälsa, hade flera teman möjligtvis skapats och resultatet sett 

annorlunda ut. 

 

En semistrukturerad intervjuguide användes vid intervjuerna, vilket ha skapat vissa teman på 

förhand. Utifrån empirin har det visat sig att alla frågor inte gett svar som vi kunnat bearbeta 

samt att vi som intervjuare lättare kunnat ställa följdfrågor efter teman som skapats under 

studiens gång. Den abduktiva ansatsen har medfört att den teoretiska referensramen som vi 

utgick ifrån har ändrats efter insamlad empiri, vilket har inneburit att nya teman dykt upp efter 

det att intervjuerna genomfördes. Vi har då inte haft möjlighet att ställa frågor om de nya teman 

som har framkommit dock anser vi inte det har påverkat resultatet då syftet blivit besvarat. 

  

Ungefär hälften av konsultcheferna i regionen har intervjuats vilket vi anser ger en god 

indikation på hur denna regions konsultchefer uppfattar sitt arbete med hälsofrämjande 

ledarskap. För att kunna generalisera resultatet till alla bemanningsföretag ser vi dock 

svårigheter. Detta då kvalitativ forskning endast utförs på ett fåtal individer i en större 

population (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningen finns det ingen absolut sanning 

om verkligheten utan de finns bara flera beskrivningar av den (Bryman, 2011). Denna studie 

har genomförts i en specifik region där bemanningsföretaget bedriver sin verksamhet. Den 

kvalitativa forskningen är svår att generalisera då ett litet urval inte kan ses som representativ 

för en hel population (Bryman, 2011). Studien som genomfördes kan därmed inte ses som 

generaliserbar till alla konsultchefer inom bemanningsbranschen. Den kan dock ses som det 

Bryman (2011) menar med överförbar, då vi transparent har visat hur vi har genomfört studien. 

De kvalitativa forskningsresultaten ska dock generaliseras till teori och det är kvaliteten på de 

teoretiska slutsatserna som är viktiga när man ska bedöma generaliserbarheten (Bryman, 2011). 

Den kvalitativa forskningen har fördjupning och förståelse som mål och kan genom jämförelser 

med teorier och andra undersökningar styrkas (Jacobsen, 2007). Vi har använt oss av teorin för 

att tolka empirin och därigenom ökat förståelsen om det undersökta ämnet. 
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6 Slutsats 

Föreliggande studies resultat har bidragit med kunskaper om konsultchefers uppfattningar om 

hälsofrämjande ledarskap i bemanningsbranschen. Trepartsförhållandet skapar ett 

distansledarskap, vilket innefattar en fysisk samt psykosocial aspekt som kan påverka en 

konsults hälsa vilket framförallt kräver ett personligt och strategiskt hälsoutvecklande ledarskap 

av konsultchefen. Distansen gör det svårt att fånga upp signaler på ohälsa men den möjliggör 

för konsultcheferna att föra en rakare dialog med konsulten angående känsliga ämnen, eftersom 

parterna inte träffar varandra frekvent skapas inte en personlig relation mellan konsultchef och 

konsult. För att bedriva ett lyckat hälsofrämjande ledarskap i trepartsförhållandet krävs 

delegering av ansvar vilket resulterar i att konsulten till stor del själv har ansvar för sin egen 

hälsa. Studien visar även på de motstridiga kraven som finns inom trepartsförhållandet, vilket 

får konsultcheferna att prioritera bemanningsföretagets lönsamhet och uppdragsgivarens 

önskemål framför konsulters hälsa samt välmående. Begränsningarna i det hälsofrämjande 

ledarskapet beror på att begreppet hälsa är svårt att mäta med ekonomiska termer, därav 

används endast sjukfrånvaro som en mätenhet. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Tidigare forskning om hälsofrämjande ledarskap i ett trepartsförhållande utgick från konsultens 

perspektiv (Håkansson & Isidorsson, 2016; Olofsdotter & Augustsson, 2004; Wilkin, 2013). 

Valet föll därmed på att undersöka frågan ur bemanningsföretagets perspektiv, för att få en bild 

om hur konsultchefer uppfattar sitt hälsofrämjande ledarskap i trepartsförhållandet. Vi har 

utgått från tidigare forskningen där det visat sig att inhyrd arbetskraft upplever mindre 

arbetstillfredsställelse vilket kan leda till ohälsa (Wilkin, 2013) detta på grund av att anställda 

och konsulter behandlas olika (Olofsdotter & Augustsson, 2004) och konsulter känner att det 

inte finns någon chans för utveckling i sin roll som konsult (Håkansson & Isidorsson, 2016). 

Denna studie har endast undersökt ett bemanningsföretag i en specifik region. Det är möjligt 

att andra bemanningsföretag arrangerar sitt hälsofrämjande ledarskap annorlunda, de kan även 

ha andra uppdragsgivare vilket därmed kan skapa andra möjligheter och hinder. Utifrån de 

slutsatser denna studie gjort vore det intressant med ytterligare en infallsvinkel på hur en 

uppdragsgivare uppfattar sitt bidrag till att främja konsultens hälsa för att därigenom belysa den 

sista partens perspektiv i trepartsförhållandet. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hälsofrämjande ledarskap i bemanningsbranschen 

  

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete. Vi är två studenter från 

Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och arbetslivsprogrammet. Som sista 

moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete om hur konsultchefer kan arbeta 

hälsofrämjande trots att de inte närvarar på konsulternas arbetsplatser. 

  

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka hinder och åtgärder som kan förbättra hälsan hos 

konsulterna och därmed minska sjukfrånvaron. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska 

bidra till en ökad förståelse för hur konsulters hälsa kan förbättras. 

  

Hur går undersökningen till? 

Undersökningen består av intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Studien följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt och du kan 

när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak till det. Intervjun kommer 

att ta ca 60–90 minuter och om vi får din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun som vi sedan 

transkriberar. Det betyder att intervjuns innehåll skrivs ut som en text. Intervjuerna avidentifieras. 

Obehöriga personer har inte tillgång till intervjumaterialet. 

  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete som vi kan mejla till dig 

när den är klar. 

  

Om ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information. Vi hoppas att ni har möjlighet att delta och vi ser fram emot att träffa dig. 

  

Med vänliga hälsningar 

Sam Knijnenburg 

H16samkn@du.se 

Robin Kuru 

H16robku@du.se 

Handledare: Hans Lundkvist, Univ adjunkt arbetsvetenskap Högskolan Dalarna, hlu@du.se 

mailto:hlu@du.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide - Första linjens chef 

Kategori 1 frågor: Erfarenhet som chef (mjuka upp samtalet) 

  

Hur lång erfarenhet har du av ledarskap? 

Hur länge har du varit första linjens chef (konsultchef) i den här organisationen? 

Hur många konsulter har du personalansvar för? 

  

Kategori 2: Hälsofrämjande ledarskap 

  

Hälsofrämjande ledarskap 

Vad innebär begreppet hälsofrämjande för dig? 

Hur skulle du beskriva hälsofrämjande ledarskap?  

Hur arbetar du med hälsofrämjande ledarskap idag? 

Vilka hinder upplever du för det hälsofrämjande ledarskapet utifrån trepartsförhållandet? (t.ex. 

distansledarskap). 

Hinder från organisationens sida? 

Vad kan du som första linjens chef bidra med i det hälsofrämjande ledarskapet? 

  

Finns det några ställda krav på hur du som chef ska arbeta hälsofrämjande? (Vilka är dessa 

krav?) 

Vad finns det för riktlinjer att förhålla sig till för ett hälsofrämjande ledarskap? 

Vilka förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap upplever du? 

Vad behöver du för verktyg för att ditt hälsofrämjande ledarskap ska fungera? 

Vilket stöd finns för ledare i din position om du behöver hjälp med ditt hälsofrämjande 

ledarskap? 

Upplever du som chef att det finns resurser för att du ska kunna arbeta hälsofrämjande? 

Hur upplever du att organisationens prioritering av hälsofrämjande arbete?  

Finns det några yttre faktorer som påverkar dina förutsättningar för att kunna vara 

hälsofrämjande ledare? Vi menar då lagar och regler att förhålla sig till? 

Vad skulle kunna ge dig ytterligare förståelse och stöd i ditt hälsofrämjande ledarskap? 

(Utbildning, information, tid, riktlinjer, nätverk, annat?) 


