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Sammanfattning 
 

Syftet med denna kvalitativa studie var att förstå och sammanfatta hur första linjens 

chefer (FLC) i en vårdorganisation upplever sin egen psykosociala arbetsmiljö, vad de 

tycker fungerar bra, vilka utmaningar de ser, och vilket stöd de behöver för att kunna 

förbättra den egna psykosociala arbetsmiljön. Jag genomförde semi-strukturerade 

intervjuer för att samla in data och två klassiska modeller inom psykosocial 

arbetsmiljöforskning: krav-kontroll-stöd och ansträngning-belöning, har fungerat som 

teoretiska tolkningsramar. Tematisk analys användes för att analysera data och 

identifiera teman för resultatet. Resultatet visade på sju teman som respondenterna 

upplevde påverkade deras egen psykosociala arbetsmiljö: chefsrollen, arbetsbelastning, 

styrning av den dagliga verksamheten, påverkan/beslutsutrymme, 

information/kommunikation, arbetsrelationer/samarbete och stödfunktioner. Några 

utmaningar för FLC är: orimligt höga krav, stora arbetsgrupper, bemanningsproblem, 

tidskrävande administration, brist på långsiktig planering och förbättringsarbete, mycket 

övertid och behov av mer stöd för att minska arbetsbelastningen. En närliggande 

tolkning av resultatet är att flera delar behöver förändras för att förbättra FLCs 

psykosociala arbetsmiljö och förutsättningarna för chefsuppdraget. 
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First line managers' experiences of their psychosocial work environment in a health care 
organization 
 

Abstract 

 

The purpose of this qualitative study was to understand and summarize how first-line 

managers (FLM’s) in a healthcare organization is experiencing their own psychosocial 

work environment, what they think works well, what challenges they see, and what 

support they need to improve their own psychosocial work environment. I conducted 

semi-structured interviews to collect data and two classic models in the psychosocial 

work environment research: demand-control-support and effort-reward, have served as 

theoretical frameworks of interpretation. Thematic analysis was used to analyze data 

and identify themes for the result. The result showed seven themes that the respondents 

experienced affected their own psychosocial work environment: the manager role, 

workload, control of daily operations, impact/decision latitude, 

information/communication, working relationships/cooperation and support functions. 

Some challenges for FLM are: unreasonable high demands, large workgroups, 

challenges with staffing, time-consuming administration, lack of long-term planning 

and improvement work, a lot of overtime and more support needed to reduce workload. 

An interpretation of the result is that the organization needs to change several parts to 

improve FLM’s psychosocial work environment and conditions for the manger role. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Psychosocial work environment, first-line manager, leadership, health care 
organization. 
  



 

3 

 

Förord 

 

Jag vill tacka samtliga respondenter som deltagit i denna studie för att de ställt upp och 

så frikostigt delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Deras deltagande har 

varit viktigt för att öka förståelsen för första linjen chefers psykosociala arbetsmiljö. Det 

är deras upplevelser och deras erfarenheter som gör att vi kan komma vidare för att 

identifiera utmaningar och lösningar som kan förbättra deras psykosociala arbetsmiljö 

och förhoppningsvis få chefer att känna sig viktiga och vilja fortsätta i chefsrollen. Utan 

er hade det inte varit möjligt att genomföra mitt arbete.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mårten Eriksson som med stort tålamod 

har stöttat mig i mitt arbete. Han har genom sin erfarenhet och sina synpunkter väglett 

mig under hela examensarbetet. Jag har också haft stöd av en ledarskapsstrateg och en 

arbetsmiljöstrateg i den vårdorganisation som jag undersökt – för att skapa en förståelse 

över organisation, processer och rutiner och som min kontaktyta in mot organisationen. 

 

Jag vill rikta ett varmt tack till min familj för ert stöd och tålamod under tiden jag skrivit 

på uppsatsen. Det får en stor påverkan på familjen när något formligen ”slukar” 

merparten av ens uppmärksamhet under ett halvår. Tack till P, A och A för att ni stått 

ut.  

 

För mig har det varit viktigt att få möjlighet att undersöka och belysa första linjens 

chefers upplevelser och utmaningar idag och min förhoppning är att resultatet ger någon 

pusselbit som kan användas till att förbättra första linjes chefers psykosociala 

arbetsmiljö.  

 

Åsa Sellman, Gävle 29 december 2016   
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Introduktion 
 

I Sverige har sjukskrivningar ökat under många år och sjukfall med diagnostiserad 

psykisk ohälsa utgör nu 40% av samtliga sjukskrivningar. Många gånger är 

sjukskrivningen arbetsrelaterad och orsakad av den psykosociala arbetsmiljön och allra 

störst är sjukskrivningar inom landsting och kommun (Försäkringskassan, 2015). Under 

de senaste åren har man sett ett ökat intresse för den psykosociala arbetsmiljön och den 

31 mars 2016 släppte Arbetsmiljöverket nya föreskrifter som tydliggör organisationers 

och chefers ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Avsikten är att bryta de stigande 

sjukskrivningstalen och förebygga ohälsa på grund av påfrestande psykosocial 

arbetsmiljö. Även chefers arbetsmiljö berörs av de nya föreskrifterna. Det är 

arbetsgivarens ansvar att se till att chefer har kunskaper, befogenheter, en rimlig 

arbetsbelastning och stöd i sin chefsroll (Arbetsmiljöverket, 2015). Cheferna har en 

nyckelroll i det arbete som behöver genomföras, men de är också medarbetare där deras 

egen psykosociala arbetsmiljö är viktig. Idag är det vanligt att man pratar om chefer 

generellt, men det är viktigt att inte se chefer som en enhetlig grupp. Chefer arbetar på 

olika hierarkiska nivåer i en organisation och de har olika arbetsuppgifter, ansvar och 

förutsättningar (Lundqvist, 2013).  

Theorell (2006) menar att första linjens chefer (FLC) har en utsatt position och 

står inför stora utmaningar, framförallt inom landsting och kommun där det skett stora 

förändringar de senaste decennierna, där upplevda kontroll- och påverkansmöjligheter 

har minskat, och där kraven på kvalitet och effektivitet ökat. Man minskade antalet 

anställda på sjukhusen med i genomsnitt 20 procent, och det var framförallt 

sjukvårdsbiträden, undersköterskor och många administrativa stödresurser som 

minimerades och man lade ut mer administrativt arbete på FLC (Theorell, 2006; 

Theorell, 2012). Man minskade också ner på antalet chefsnivåer med argumentet att 

ansvar och befogenheter skulle flyttas så nära verksamheten som möjligt. Effekten blev 

att cheferna fick ansvar för större arbetsgrupper vilket minskade FLCs möjligheter att 

hinna med sitt chefsuppdrag (Andersson-Felé, 2006; Hagström, 2003). FLC har en 

operativ roll, arbetar ofta nära verksamheten och har ett stort ansvar för arbetsmiljön 

och sina medarbetare. De har fått större ansvar, minskade resurser och de har 

förväntningar på sig både uppifrån och nerifrån i organisationen. I en studie från Kanada 

redovisar Thorpe och Loo (2003) liknande resultat som i Sverige där cheferna 
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rapporterar om utökat ansvar, krav på effektivitet, stora utmaningar med att rekrytera 

kompetent personal vilket leder till ökad administration samtidigt som man upplever 

både brist på tid, stöd, information och resurser. FLC behöver lägga mycket tid på 

administration och operativt arbete.  

En intervjustudie (Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette & Ahlborg, 2008) visar att 

FLCs mående påverkas av att kraven som ställs på dem är höga, samtidigt som de 

många gånger upplever att de får arbetsuppgifter som de inte har kontroll över – det 

orsakar känslor av ensamhet, otillräcklighet och frustration. Skagert et al. (2008) skriver 

att det är viktigt att organisationer fokuserar på chefernas förutsättningar och 

säkerställer stödstrukturer för att FLC ska kunna utföra ett bra arbete där de får 

möjlighet att förena en god psykosocial arbetsmiljö med effektivitet och kvalitet. Att 

skapa en utökad förståelse och arbeta proaktivt med att förbättra FLCs organisatoriska 

förutsättningar att leda verksamheten är viktigt och behöver prioriteras. Det är en 

förutsättning för att chefer ska må bra, vilja stanna i chefsrollen och därmed få bättre 

kontinuitet i verksamhetsarbetet (Lee & Cummings, 2008).  

Storlek på arbetsgrupper har de senaste åren varit ett område som man intresserat 

sig alltmer för - FLC har ett stort ansvar för fler medarbetare och därför är det viktigt att 

chefen har rätt förutsättningar, en rimlig arbetsbelastning och stöd för att hinna med alla 

de uppgifter som är kopplade till chefsuppdraget (Lundqvist, 2013). En nyligen 

publicerad rapport (Vision, 2016) visar att chefer inom vård, omsorg och socialt arbete 

har ansvar för flest medarbetare, i genomsnitt 30 medarbetare per chef vilket är dubbelt 

så många som inom många andra branscher. Man pekar också på det faktum att om man 

ska vara en bra chef så behöver man rätt organisatoriska förutsättningar vilket bland 

annat kan handla om rimlig storlek på arbetsgruppen och tillgång till stödfunktioner 

(Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013; Lee & Cummings, 2008; Vision, 2016). 

I samhället i stort men framförallt inom vårdverksamheter har man en stor 

utmaning med att både rekrytera nya goda ledare och behålla de man har, det visar ett 

resultat från en longitudinell studie av Skagert, Dellve och Ahlborg (2012) som också 

visar att 40% av cheferna i studien hade slutat efter en 4-årsperiod. Kunskapen om 

FLCs utmaningar och betydelsen av stödfunktioner behöver tydliggöras för att förbättra 

chefers psykosociala arbetsmiljö, stärka deras villkor för att utöva sitt ledarskap och få 

dem att vilja stanna kvar och utvecklas i chefsrollen (Skagert et al., 2012; Dellve et al., 

2013). I en enkätundersökning från Frankrike kommer man fram till slutsatsen att det är 
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nödvändigt att arbeta förebyggande med åtgärder för att förbättra FLCs arbetsmiljö och 

hälsa (Nourry, Luc, Lefebvre, Sultan-Taieb & Bejean, 2014).  

En omfattande enkätundersökning (n=5985) visar att det finns samband mellan 

ledares sätt att organisera och leda verksamheten och medarbetarnas hälsa och 

sjukfrånvaro. Uppfattade brister i ledarskapet framhålls som en viktig orsak till 

vårdpersonalens ökade ohälsa (Nyberg, Westerlund, Magnusson-Hanson & Theorell, 

2008). Widmark (2005) lyfter fram att ledarskapet har en stor betydelse för 

organisationen och anställdas hälsa, en närvarande chef som skapar ett positivt 

arbetsklimat har stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Om chefen inte mår 

bra på arbetet kan det påverka många områden - chefernas egen hälsa, ledarskapet, 

trivsel bland medarbetarna, sjukskrivningstalen och således kvaliteten på verksamheten 

och resultatet.  

I en rapport från Sveriges företagshälsor (2016) redovisas att de vanligaste 

arbetsmiljöproblemen inom landstingssektorn är stress på jobbet, otydlig 

organisation/bristfällig struktur, obalans i livspusslet, brister i närmaste ledarskapet och 

konflikter på jobbet. När man tittar på orsakerna till stress som rapporteras så är det 

bristande ledning och styrning, organisationsförändringar, för stor arbetsbelastning och 

känslan av att inte kunna påverka sin arbetssituation som dominerar (Sveriges 

Företagshälsor, 2016). Fokus enligt rapporten är på psykosociala problem vilket 

förstärker vikten av att arbeta proaktivt och systematiskt med att förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön, för både chefer och medarbetare. 

Sammanfattningsvis visar flera tidigare studier på att ledarskap, psykosocial 

arbetsmiljö och sjukskrivningar hänger ihop och är viktiga faktorer för att skapa 

effektiva och goda arbetsplatser. Tidigare forskning visar att FLC inom vården upplever 

en stor utmaning med sina chefsuppdrag. Utökat ansvar, höga krav, bristfällig kontroll, 

bristfälliga stödstrukturer och obalans mellan ansträngning och belöning är faktorer som 

kommer upp i tidigare forskning och som är viktiga faktorer i den psykosociala miljön. 

Det finns två klassiska modeller som är intressanta när det gäller ovanstående faktorer 

och som ofta används vid psykosocial arbetslivsforskning: Krav-kontroll-stöd-modellen 

(Karasek & Theorell, 1990) och Ansträngnings-belöningsmodellen (Siegrist, 1996).  
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Krav-kontroll-stöd-modellen (KKS) 
Krav-kontroll-stöd-modellen har utvecklats i omgångar - till en början av Karasek 

(1979) och därefter utvecklades den vidare av Karasek och Theorell (1990). Modellen 

bestod till en början endast av faktorerna krav och kontroll men Johnson och Hall 

(1988) utvecklade modellen med dimensionen socialt stöd. Modellen handlar om de 

psykiska krav man ställer på de anställda i förhållande till vilka möjligheter de själva 

har att kontrollera (beslutsutrymme, handlingsutrymme) sin arbetssituation och vilket 

stöd man kan få från organisationen.  

Man brukar tala om fyra olika arbetssituationer i modellen: avspänd, aktiv, passiv 

och spänd (figur 1). I vilken situation man befinner sig beror på olika kombinationer av 

låga/höga krav respektive låg/hög kontroll. Dessutom påverkas situation av hur mycket 

stöd organisationen ger de anställda. Enligt modellen är den mest ogynnsamma 

arbetssituationen med störst risk att leda till ohälsa i arbetet den som kallas ”ISO -

spänd”, vilket innebär höga krav med liten kontroll och brist på stöd från chefer och 

medarbetare. Den ideala arbetssituationen är enligt modellen ”avspänd”, när kraven är 

rimliga, kontrollen stor och stödet från organisationen stort (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Figur 1. Krav-kontroll-stöd-modellen (fritt från Theorell, 2006).  

 

Ansträngnings-belöningsmodellen (AB) 
Ansträngnings-belöningsmodellen introducerades av Siegrist (1996) och används ofta 

vid undersökning av den psykosociala arbetsmiljön när det handlar om stresshantering. I 

modellen är det begreppen ansträngning och belöning som är viktiga och grundtanken 

är att det behöver finnas en balans mellan ansträngning och belöning i arbetssituationen, 

där medarbetare blir belönad för sina ansträngningar på arbetet. Det är viktigt att man 
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känner att de ansträngningar man lägger ner på arbetet uppmärksammas, uppskattas och 

belönas. När man känner att det finns en obalans mellan ansträngningar på arbetet och 

den belöning man får, t.ex. när det föreligger hög ansträngning och liten belöning talar 

man om obalans som kan leda till påfrestningar, stressreaktioner och psykisk ohälsa. 

Man kan säga att ansträngnings-belöningsmodellen kan ses som ett komplement till 

KKS och ändrar fokus – från kontroll till belöning (Siegrist, 1996).  

När det gäller ansträngning beskriver modellen två komponenter: yttre och inre. 

Yttre ansträngning motsvarar den ansträngning som individen gör för att matcha 

omgivningens krav och skyldigheter medan inre ansträngning motsvarar individens 

egen inre drivkraft vad gäller behov av egenkontroll och coping-förmåga. Belöningarna 

som beskrivs i modellen kan delas upp i tre komponenter. Den första och mest 

självklara formen av belöning är materiell belöning som kan vara lön och andra 

förmåner, den andra är social belöning och det kan handla om karriärmöjligheter och 

status, slutligen är det psykologisk belöning som kan vara positiv feedback, 

uppskattning, beröm och trygghet (Theorell, 2006). 

 

Syfte och frågeställning 

Syfte. Syftet med denna uppsats är att förstå och sammanfatta hur första linjens 

chefer i en vårdorganisation upplever sin egen psykosociala arbetsmiljö, vad de tycker 

fungerar bra, vilka utmaningar de ser, och vilket stöd de behöver för att kunna förbättra 

den egna psykosociala arbetsmiljön. De två klassiska modellerna inom psykosocial 

arbetsmiljöforskning krav-kontroll-stöd och ansträngning-belöning fungerar som 

teoretiska tolkningsramar.  

Frågeställning. Frågeställningar för uppsatsen: Hur upplever FLC sin egen 

psykosociala arbetsmiljö? Vad behöver FLC för stöd för att förbättra sin egen 

psykosociala arbetsmiljö? 

 

Metod 
 

Som en del av förberedelserna inför studien har jag intervjuat en arbetsmiljöstrateg och 

vid några tillfällen träffat en ledarskapsstrateg på koncernstaben i den organisation jag 

valt att undersöka. Detta för att få mer information om policy, processer kring 

systematiskt arbetsmiljöarbete samt få svar på frågor kring ledarskap och strategiskt 
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arbete kring det. Jag har genomfört en telefonintervju med ett centralt fackligt 

skyddsombud för chef- och ledarskapsfrågor för att få input kring den psykosociala 

arbetsmiljön för chefer och dagens utmaningar. Jag har också pratat med en läkare med 

lång erfarenhet från både ledarskap och företagshälsovård för att ta del av erfarenheter 

ur ett företagshälsovårds perspektiv. 

 

Deltagare och urval  
Upplägg av studie och urvalet av deltagare har genomförts i dialog med en 

ledarskapsstrateg och en arbetsmiljöstrateg i en Hälso-och sjukvårdsorganisation i 

Norrland. Jag har fått godkänt från divisions- och verksamhetschefer att genomföra 

intervjuer med FLC i deras organisation. Totalt finns 149 FLC i verksamheten, 116 

kvinnor och 33 män. Ganska omgående i våra diskussioner valde vi att fokusera på de 

verksamheter som har dygnet runt verksamhet eftersom de är mest komplexa. I dygnet 

runt verksamheten finns det 30 FLC, 25 kvinnor och 5 män (figur 2).  

Kriterierna som definierades var att urvalet gjordes från avdelningar på sjukhuset 

som har dygnet runt verksamhet. FLC skulle ha minst två års erfarenhet från chefsarbete 

för att de skulle ha erfarenhet från minst ett chefs ”årshjul” (budget, rekrytering, 

medarbetarsamtal, ledningsgruppsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönesamtal 

m.m.). Deltagarna var både kvinnor och män, i olika åldrar och med olika lång 

chefserfarenhet. Urvalet till intervjun skedde i två steg. Jag fick en lista på 14 FLC som 

organisationen valt ut baserat på kriterierna och lämplighet i deras verksamhet. Därifrån 

valde jag fritt ut nio FLC som jag kontaktade för att fråga om de ville delta i en 

kvalitativ studie om chefers psykosociala arbetsmiljö.  

Ett informationsbrev skickades via email till de nio utvalda cheferna (bilaga 1) där 

de fick bekräfta deltagande. En av de tillfrågade avböjde deltagande. Därefter bokades 

tid för intervju med de åtta deltagarna och lämplig lokal, på deras arbetsplats. 

Personerna som intervjuades beskrivs i texten som respondenterna (A-H).  

De åtta FLC som deltagit vid intervjuerna är både kvinnor och män, mellan 38 

och 60 år, de har arbetet som chef i genomsnitt 10 år och storleken på deras 

arbetsgrupper är i genomsnitt 48 medarbetare.  
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Figur 2. Linjeorganisationen inom Hälso- och sjukvård. Fokus för denna studie är 

första linjens chefer inom dygnet runt verksamhet. 

 

Datainsamling 
Intervjuerna med FLC var semi-strukturerade och genomfördes med stöd av en 

intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor och därefter frågor 

inom sju olika teman: krav/ansträngning, kontroll, stöd, belöning, ledarskap, balans 

arbete/fritid och systematiskt arbetsmiljöarbete. För att säkerställa intervjufrågornas 

kvalitet, intervjutekniken, få en uppfattning om tidsåtgången för respektive avsnitt och testa 

inspelningsfunktionen genomfördes som en del av förberedelsearbetet provintervjuer med 

två personer med chefsbakgrund vilket resulterade i återkoppling och revidering. Sju av åtta 

intervjuer spelades in med en Iphone 5 för att dokumentera intervjuerna och möjliggöra 

genomgång av material i efterhand vid analys och sammanställning av resultat. En av 

respondenterna avböjde att intervjun skulle spelas in. Jag var extra detaljerad och 

noggrann när jag gjorde anteckningar vid denna intervju för att fånga upp viktiga 

detaljer och användbara citat.  

Intervjuerna skedde på en ostörd plats där inga yttre störningsparametrar fanns. 

Respondenten informerades muntligen om syfte med intervjun, uppskattad tidsåtgång, 

procedur samt de forskningsetiska aspekterna (bilaga 3). Intervjuerna genomfördes av mig 

och varade 1 ½-2 timmar och respondenterna kunde prata fritt och utveckla och fördjupa 

sina svar. Jag antecknade löpande under intervjuerna. Efter avslutade intervjuer 

dokumenterades allt material för att underlätta analysarbetet. För att säkerställa 

konfidentialitet antecknades inga namn på dokumentation, och dokument förstördes efter 

intervju – så snart rapport sammanställts. När intervjun avslutades tackade jag för 

Regiondirektör 
(1)

Hälso- och 
sjukvårdsdirektör 

(1)

Divisionschefer (2)

Verksamhetschefer (18)  

Första linjens chefer (149) - 30 stycken inom 
dygnet runt verksamhet

Ledningsfunktionsstöd (8) 
• HR 

• Controller  
• Verksamhetsutvecklare 

• Controller 
• Verksamhetsutvecklare • Controller 
• Verksamhetsutvecklare 
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medverkan och informerade om att respondent får ta del av rapport när den färdigställts. Jag 

frågade även om jag fick återkomma vid behov för att klargöra eventuella oklarheter.  

 

Analys 
Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; Howitt, 2016; Merriam & Tisdell, 2016) har 

använts för att analysera data från intervjuerna och för att identifiera teman för 

presentation av resultat. Analysarbetet startade redan under intervjuerna. Jag intervjuade 

samtliga respondenter och efter varje avslutad intervju läste och lyssnade jag igenom 

materialet flera gånger. Jag har genomfört transkribering av samtliga intervjuer vilket 

inneburit att jag haft stor möjlighet att verkligen arbeta igenom materialet och kände väl 

till det data som analyserats. Gott om tid planerades mellan intervjuerna för att ha tid att 

bli bekant med materialet från respektive intervju, genomföra transkribering och påbörja 

kodning, innan nästa intervju.  

Eftersom allt data inte var relevant för arbetets syfte och frågeställning så var 

första steget att identifiera den relevanta informationen. Jag gick igenom det 

transkriberade materialet för att gruppera data utifrån faktorerna i krav-kontroll-stöd- 

och ansträngnings-belönings-modellerna genom att först färgmarkera olika delar av 

texten i Microsoft Word och lägga till kommentarer med mina egna tankar och 

reflektioner. Därefter flyttade jag över relevant information till Microsoft Excel där jag 

jobbade vidare med att koda och analysera data för att hitta gemensamma nämnare. Allt 

detta arbete skedde löpande under de fem veckor som intervjuerna pågick. När 

intervjuerna var avslutade började ett mer intensivt arbete med att gruppera koder för att 

identifiera gemensamma teman för presentation av resultatet. Analysarbetet avslutades 

med att jag skrev ut lappar med samtliga koder för att verifiera att de passade in under 

identifierade teman. Arbetet med att analysera data och identifiera teman har varit en 

omfattande, tidskrävande och iterativ process där jag många gånger behövt gå tillbaka 

till det ursprungliga intervjumaterialet. Citat från respondenterna har använts för att 

redovisa, belysa och förstärka vissa delar kopplat till frågeställningen. Citat från 

respondenterna redovisas som utsaga från personen A, B, C, D, E, F, G eller H. 

Det har varit en utmaning att vara helt ensam i arbetet med både transkribering av 

intervjuerna och analys av data samtidigt som det har varit en viktig del för att sätta sig 

in i och utvärdera materialet på ett värdefullt sätt. De sju teman som jag slutligen 

bestämde att redovisa under resultatet och deras koppling till KKS- och AB-modellerna 

presenteras i tabell 1.  



 

12 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Respondenterna gavs både skriftlig och muntlig information om syftet med intervjun, 

stegen för genomförande samt information om författarens etiska ansvar, att svaren från 

intervjun behandlas konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt samt respondenternas 

rätt att avsluta intervjun när som helst under genomförandet. Samtliga åtta respondenter 

som deltog i intervjuerna gav sitt muntliga samtycke till deltagande, innan intervjuerna 

startade. Inga namn eller personliga uppgifter redovisas i resultatet. De inspelade 

intervjuerna raderades efter transkribering.  

 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som framkom från de åtta intervjuerna med FLC 

samt koppling till KKS- och AB-modellerna. Resultatet från studien visar att FLC 

upplever flera delar av sin psykosociala arbetsmiljö som positiva, men det finns också 

stora utmaningar i balansen mellan krav, kontroll, stöd, ansträngning och belöning. 

Resultatet av intervjuerna presenteras under de huvud- och underteman som identifierats 

under analysarbetet (tabell 1). 
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Tabell 1. Presentation av huvud- och underteman kopplat till KKS- och AB-

modellerna. 

Förutsättning 

modell 

Huvudtema Undertema 

Krav (KKS)/ 

Ansträngning (AB) 

Chefsrollen Motstridiga krav 

Arbetsbelastning Stora arbetsgrupper 

Bemanning 

Administration 

Hinner inte med alla 

arbetsuppgifter 

Balans arbete/fritid och 

återhämtning 

Kontroll (KKS)  Styrning av den dagliga 

verksamheten  

 

Påverkan och beslutsutrymme  

Information och 

kommunikation 

 

Belöning (AB)/ 

Stöd (KKS) 

 

Arbetsrelationer och samarbete Feedback och uppmuntran 

Stödfunktioner Behov av ytterligare stöd 

 

Chefsrollen 
Rollen som FLC är komplex och merparten av respondenterna tycker att uppdraget 

skulle kunna vara mycket tydligare. Det finns en beskrivning av chefsrollen, men 

merparten av respondenterna tycker att den innehåller alldeles för mycket för att det ska 

vara rimligt att hinna med allt.  

 

Beskrivningen av allt jag ska göra är verkligen i överkant på vad man kan klara 

av.  Jag brukar beskriva första linjens chef som en livsstil nästan. Du ska alltid 

vara nåbar, dygnet runt – 24/7, 365 dagar om året. Du har ingen avlastning och 

ingenstans personalen kan vända sig till om inte jag är här… Det är lite luddigt, 

du har ett avdelningsansvar men du har inte ansvar för all personal (G) 
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När det gäller ansvaret för den dagliga driften med enheten, bemanning, 

omvårdnadsansvaret och personalens arbetsmiljö så tycker samtliga respondenterna att 

det är tydligt vad som ingår i uppdraget. När det däremot gäller omfattningen på rollen, 

övergripande uppgifter, strategiska frågor och hur man ska hinna driva och utveckla 

verksamheten så är det inte lika tydligt.  

 

När det gäller vad vi ska fokusera på och vad som är prioriterat kan det upplevas 

som lite ”spretigt” och variera i tydlighet – både från ledning, mellan 

medarbetare och kollegor. Är det löpande verksamhet eller långsiktighet och 

strategier som är det viktiga? (A) 

 

Merparten av respondenterna anser att kraven på FLC är enormt höga och hälften 

av respondenterna uttrycker att det är en orimlig situation där man inte räcker till för att 

klara hela uppdraget.  

 

Skulle jag göra alla arbetsuppgifter så hinner jag inte med. Det jag är en fena på 

är att ”gena”, jag kan se att det där blåser förbi – genom erfarenhet. Hinner inte 

med allt, jag sorterar (C) 

 

De chefer med lång chefserfarenhet anser att det måste vara oerhört utmanande 

för nya chefer att kliva på uppdraget som FLC som det ser ut idag. De är tacksamma för 

att de skaffat sig sin chefserfarenhet när organisationen och kraven såg annorlunda ut. 

De upplever att man har högre krav, större ansvar men mindre mandat än tidigare för att 

styra sin verksamhet. Samtliga respondenter vittnar om att de första åren som chef var 

utmanande – hög arbetsbelastning, stora arbetsgrupper, krav från olika håll och många 

processer att lära sig gjorde att det var svårt att komma in i rollen.  

Den generella upplevelsen från respondenterna är att kraven på FLC ökar, att det 

finns en kortsiktighet i uppföljningen och att det är mer kontroll uppifrån i 

organisationen. Respondenterna uttrycker ett behov av att hitta egna arbetssätt för att 

klara av att hantera kraven. Exempel på lösningar som respondenterna nämner är att 

man behöver prioritera, lära sig sätta stopp, säga nej, lära sig ”gena” och ”sålla” i 

arbetsuppgifterna.  
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För att klara uppdraget måste du avskärma dig på något sätt…Hålla mycket ifrån 

sig – det är så man måste göra, inte så man vill göra. Det är inte min idé om 

ledarskap, att bara hålla ifrån mig och bara försöka överleva (B) 

 

FLC har orimligt höga krav på sig i sin chefsroll – både för att driva enheten på ett 

effektivt sätt och också i och med att de upplever att det saknas ett långsiktigt fokus. 

Man upplever att det många gånger finns motstridiga krav och det är vanligt att nya 

initiativ och krav kommer med kort framhållning och med korta deadlines vilket leder 

till ökade krav på chefsrollen och uppdraget.  

 

Motstridiga krav. Merparten av respondenterna upplever höga och ibland 

motstridiga krav i någon form som påverkar arbetsbelastningen och upplevelsen av 

minskad kontroll i arbetet. Det kommer fram flera olika exempel under intervjuerna. En 

stor utmaning är att det kontinuerligt kommer nya krav och initiativ uppifrån/utifrån 

som man ska fokusera på och upplevelsen är att denna typ av initiativ har ökat under de 

senaste åren. Merparten av respondenterna nämner initiativ som kommer med kort 

framförhållning, med kort tidsfrist och som sedan bara ”rinner ut i sanden”. 

Respondenterna upplever att det är en kortsiktighet i fokusområden och initiativ som 

påverkar deras arbetssituation vilket leder till att man saknar kontinuitet och arbetsro 

och känner minskad kontroll över sin arbetssituation.  

 

Vi påtvingas massa enkäter och handlingsplaner som vi måste göra…det är 

pålagor som kommer uppifrån, det är inte styrt av verksamhetens krav…Att 

överleva som chef här det är att lära sig vad man kan sortera bort av alla 

uppgifter (G) 

 

Andra exempel på motstridiga krav som kommer upp är patientsäkerhetskraven 

och att alla ska ha tillsyn, men vissa enheter saknar logisk koppling mellan 

bemanningstal, antal vårdplatser och dygnet runt verksamhet. FLC har också krav på sig 

att skapa en god arbetsmiljö men man upplever att bristen på personal och begränsade 

möjligheter att anställa har en motsatt effekt. Det är en utmaning att ha en konstant 

underbemanning och samtidigt försöka arbeta långsiktigt för att skapa en god 

arbetsmiljö.  
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Vi ska gasa och bromsa, samtidigt. Vi ska spara, vi får inte kosta, samtidigt ska vi 

utvecklas och gasa. I slutändan så är det lite svårt att få ihop det (B) 

 

Det handlar mycket om ekonomin så klart, vi ska ha våra vårdplatser, men vi har 

ingen personal. Vi ska driva runt verksamheten, samtidigt hålla en budget, och vi 

ska inte ha övertid….det går inte ihop (H) 

 

Arbetsbelastning 
Arbetsbelastningen på FLC är mycket hög och respondenterna anser att man lär sig vad 

som är viktigast, vad man behöver prioritera och därmed hinner med det löpande arbetet 

– men inte inom normal arbetstid, man behöver ofta arbeta övertid. Upplevelsen är att 

kraven som ställs på en FLC är höga och många gånger orimliga. Man är ansvarig för 

en kritisk dygnet runt verksamhet vilket innebär ett enormt ansvar, stark psykisk press, 

man har stora arbetsgrupper vilket innebär att det många gånger ställs orimliga krav och 

man behöver lägga en hög ansträngning för att klara av sitt arbete. Flera av 

respondenterna uttrycker att chefsuppdraget som FLC handlar mycket om att ”släcka 

bränder” och att man inte hinner med allt, hur mycket man än anstränger sig. Den höga 

arbetsbelastningen får konsekvenser på upplevelsen av minskad kontroll över arbetet. 

 

Stora arbetsgrupper. En stor och självklar orsak till hög arbetsbelastning är 

de orimligt stora arbetsgrupperna som FLC ansvarar för. Genomsnittet på 48 

medarbetare ligger långt över rekommendationer och vad tidigare forskning anser vara 

rimligt för att hinna med sitt chefsuppdrag (Vision, 2016). Storleken på arbetsgruppen 

påverkar självfallet omfattningen på rollen och det faktum att kraven många gånger 

upplevs som alldeles för höga och att FLC har en orimlig situation vad gäller krav, 

ansträngning och arbetsbelastning.  

Att hinna med personlig kontakt med samtliga medarbetare när arbetsgrupperna är 

så stora innebär en utmaning – speciellt med tanke på de stora arbetsgrupperna i 

kombination med dygnet runt verksamhet. En tolkning av resultatet är att det inte finns 

någon realistisk möjlighet att hinna se, bekräfta, leda, utveckla och motivera så många 

medarbetare. Det är en situation som skapar mycket stress och frustration och man 

behöver hitta lösningar, för att minska arbetsgrupperna och därmed ge FLC bättre 

förutsättningar till en förbättrad arbetssituation och en förbättrad psykosocial 

arbetsmiljö.  
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Det absolut sämsta med jobbet är att jag har alldeles för många medarbetare. Det 

är inte alls optimalt, varken för mig eller personalen. Personal får inte så mycket 

tid som man skulle vilja eftersom man har så stor arbetsgrupp (F) 

 

Bemanning. Den krävande situationen som ett flertal av respondenterna har 

med en konstant brist på personal är en stor stressfaktor som upptar en stor del av 

arbetstiden och har stor påverkan på den psykosociala arbetsmiljön för både FLC och 

medarbetarna. Flera av respondenterna tar upp den stora utmaningen med kraven som 

finns på god arbetsmiljö, bemanning, hög personalomsättning och svårigheter att 

rekrytera personal.  

 

Bemanningen är ett otroligt stressmoment för oss första linjens chefer, just när vi 

har så dåligt med personal. Det kan jag tröttna på, det kan vara en orsak för att 

sluta som chef. Det är tråkigt och det tar för mycket energi av en (C) 

 

Största utmaningen är bemanning och storlek på arbetsgrupp och att jag inte 

hinner med förbättringsarbete i den utsträckning jag skulle vilja…Vissa perioder 

är det för jäkligt och oerhört stressigt…Vi har sjuksköterskebrist så bemanning är 

ett stort problem. Det går inte att rekrytera…Bemanningen tar mycket av min 

arbetstid (F) 

 

Mer tid behöver läggas på att arbeta långsiktigt och hitta lösningar för hur man 

ska kunna säkerställa bemanning och bygga en bra arbetsmiljö i en dygnet runt 

verksamhet. Den höga personalomsättningen ställer höga krav på FLC, både för att lösa 

den löpande bemanningen, rekrytera och introducera ny personal. ”Utmaningen är att 

skapa en bra arbetsmiljö som gör att fler vill stanna längre” (A). 

 

Administration. Samtliga respondenter anser att de lägger alldeles för mycket 

tid på administration vilket är ytterligare en bidragande faktor till hög arbetsbelastning. 

Den gemensamma bilden är att tiden som man behöver lägga på administration har ökat 

och detta är ett område som behöver ses över och effektiviseras för att minska den 

administrativa belastningen på FLC. Medelvärdet visar att respondenterna uppskattar att 

de lägger cirka 40% av sin arbetstid på administration. I dagsläget har merparten stöd 
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med det administrativa arbetet från chefsstöd och andra roller. När arbetsuppgifterna 

med den löpande verksamheten och personalen tar mycket tid så skjuter man de 

adminstrativa uppgifterna vidare till stödfunktioner på enheten, alternativt så 

nedprioriteras det som kan vänta.  

Det som också kommer upp från flera respondenter under intervjuerna är att 

system/rutiner inte känns effektiva, sådant tar mycket tid i anspråk och ”sinkar” en i 

arbetet – t.ex. dubbelregistrering i system, tidskrävande system för avvikelsehantering 

och självservice samt en osmidig och tidskrävande rekryteringsprocess. 

 

Hinner inte med alla arbetsuppgifter. Merparten av respondenterna anser 

att man försöker hinna med alla arbetsuppgifter som är kopplade till den löpande 

verksamheten, men behöver prioritera om hela tiden. Merparten av respondenterna 

anger att de behöver jobba mycket övertid på kvällar och/eller helger för att hinna med 

sitt arbete. Övertid är mer regel än undantag och flera respondenter tar upp det faktum 

att man som FLC i en dygnet runt verksamhet egentligen aldrig känner att man är helt 

ledig.   

När man behöver prioritera, så prioriterar samtliga respondenter enheten med 

personal och omvårdnad av patienter. Man prioriterar bort sådant som inte är akut, inte 

har med patienter att göra och sådant som ligger långt fram i tiden. Det blir främst 

möten och den administration som inte är kritisk, månadsrapporter, diverse 

sammanställningar/handlingsplaner som skjuts upp, de lämnas in senare och ibland inte 

alls. Flera respondenter prioriterar bort arbetsuppgifter som kommer centralt uppifrån 

och möten som man inte anser tillför den egna verksamheten någonting. Som några av 

respondenterna uttrycker det ”Vissa förfrågningar följs inte upp, de försvinner eller 

rinner ut i sanden – det var inte viktigare än så”.  

Det man inte alls hinner med i den utsträckning man skulle vilja är 

omvärldsspaning, långsiktig planering samt förändrings- och förbättringsarbete för den 

egna verksamheten. Det är ofta områden som kräver mycket tid vilket medför att det 

arbetet nedprioriteras av merparten av respondenterna till följd av tidsbrist.  

 

Vissa saker behöver bortprioriteras. Med dygnet runt verksamhet och släcka 

bränder så handlar det mycket om att se till att vi har en bra arbetsmiljö, rätt 

bemanning – som tar jättemycket tid. Så det här med utveckling och 

förbättringsarbeten är det som tyvärr inte hinns med (H) 
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I mitt ledarskap ställer jag mig frågan – ger det här mening för medarbetarna? 

Det som jag inte tycker gör det, försöker jag plocka bort. Vi gör alldeles för 

mycket onödiga saker (E) 

 

Balans arbete/fritid och återhämtning. Merparten av respondenterna 

arbetar övertid för att hinna med arbetet – på kvällar och/eller helger. Att arbeta mycket 

övertid får självklart många gånger effekter på hur man upplever balansen mellan arbete 

och fritid. Resultatet visar att det finns tre olika grupperingar vad gäller respondenternas 

upplevelse av balans mellan arbete och fritid. Den första gruppen rapporterar att de 

upplever en bra balans mellan arbete och fritid, kopplar bort arbetet när de går hem, 

därför att de helt enkelt inte har något val. De har tider att passa och inbokade 

fritidsaktiviteter. De kan känna sig stressade och arbetar mycket i perioder, men 

använder flexibel arbetstid för att jobba mindre de perioder när detta är möjligt. Den 

andra gruppen arbetar mycket övertid på kvällar/helger, de upplever inte själva att det 

går ut över fritidsaktiviteter och annat, men däremot har människor i deras omgivning 

uttryckt att det är ett problem. Den sista gruppen har en stor utmaning med balansen 

mellan arbete och fritid, de jobbar ofta mycket mer övertid än vad de önskar och de blir 

ofta kvar på jobbet länge.  

 

Jag måste jobba på kvällarna för att hinna med allt…Orsak är svårigheter med 

bemanningen och den stora arbetsgruppen…Det går i perioder hur mycket jag 

jobbar, ibland varje kväll… Stress är bemanningsfrågan. Det spelar inte någon 

roll hur mycket tid och hur god framförhållning jag har med bemanning så kan 

ändå uppsägningar påverka stort. Det blir en enorm stress (F) 

 

Ett fåtal respondenter anger att de ofta är trötta och inte orkar hitta på aktiviteter 

utanför jobbet. De tänker ofta på jobbet direkt när de vaknar och kan inte stänga av 

tankarna på arbetet under fritiden. Orsakerna som anges är hög arbetsbelastning, stora 

arbetsgrupper och svårigheter med bemanningssituationen. Det finns tankar på 

utbrändhet och trötthet.  
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Jag har svårt med balansen i livet, framförallt när det är så mycket på 

jobbet…Det är lätt hänt att man stannar kvar för att göra k lart, men det blir 

aldrig klart (C) 

 

Samtliga respondenter vet hur viktigt reflektion och återhämtning är. Viljan finns 

men merparten upplever att det är svårt att få tiden att räcka till för reflektion och 

återhämtning, det priortierar man bort när det är mycket att göra på arbetet. 

Respondenterna nämner flera olika möjligheter som de i perioder använder för 

reflektion och återhämtning – t.ex. avsätta tid i kalendern, samtal med kollegor, egentid, 

handledning på företagshälsovård, återhämtar sig hemma på fritiden, fysisk aktivitet, 

träning och olika fritidsintressen. 

 

Styrning av den dagliga verksamheten 
Respondenterna upplever att de har relativt bra kontroll på den egna enheten men 

mindre kontroll på det som händer utanför enheten. Samtliga respondenter upplever att 

de har goda befogenheter och stora möjligheter att kontrollera och påverka den löpande 

verksamheten, sin personal och omvårdnad av patienterna.  

Respondenterna känner att de har mandat och får driva förändrings- och 

förbättringsarbete på sin enhet men merparten av respondenterna anger att få tillfällen 

ges till det. På grund av höga krav och hög arbetsbelastning med löpande arbete på 

enheten upplever respondenterna en utmaning med att kontrollera alla sina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt vad gäller att hinna träffa all personal, strategiskt arbete, 

långsiktig planering, utveckling och förbättring av verksamheten och all administration.  

På enheter där utmaningarna med bemanning inte upplevs som lika stora finns 

mer möjlighet till förändringsarbete. Samtliga respondenter skulle vilja lägga mer tid på 

utveckling och förbättring av verksamheten. För vissa strategiska frågor, t.ex. beslut för 

att anställa personal och genomföra förändringar som innebär större investeringar så 

anser merparten av respondenterna att man inte har tillräckliga befogenheter. En av 

respondenterna beskriver det så här:  

 

Det har varit en period när det varit oerhört många som slutat och vi har inte 

personal. Jag hinner inte ens tänka ut hur jag ska lösa det här…Jag tycker att det 

är kul att jobba med strategiskt arbete, men vi kommer aldrig vidare. Man står 

hela tiden i vardagsbekymmer…Det jag inte har befogenheter i är just de 
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strategiska delarna. Nu har vi ont om personal, vi behöver anställa, sådant har 

jag inte befogenheter att bestämma… Jag tycker att vi har oerhört lite 

befogenheter att lösa de problem som jag vet att jag har…Jag tycker att 

divisionsledningen har liten tilltro till mig, det är också frustrerande. Att inte 

ledningen litar på att jag vet vad jag gör (B) 

 

För den löpande uppföljningen av ekonomin upplever respondenterna god 

kontroll och FLC har stöd av en ekonom från lednings- och verksamhetsstöd med detta 

arbete. De med lång chefserfarenhet tycker att de har större kontroll på ekonomin och 

kan förklara eventuella orsaker till avvikelser. De respondenter som är nya som chefer 

påpekar vikten av stöd kring ekonomi och budget framförallt för att lära sig mer, förstå 

hur det hänger ihop och känna att man har kontroll. En tolkning från föreliggande studie 

är att samtliga respondenter känner ett stort engagemang för sitt arbete på enheten. Flera 

ser sitt chefsuppdrag som ”en livsstil” eller ”ett kall” som kräver att man är tillgänglig 

alla dagar, dygnet runt, året om. De ser det som mycket svårt att kontrollera och 

förändra sin arbetssituation med stora arbetsgrupper, problem med bemanning, otydlig 

styrning uppifrån och så vidare. Dessa ändringar behöver drivas på uppifrån i 

organisationen.  

 

Påverkan och beslutsutrymme 
Samtliga respondenter upplever stora möjligheter att påverka beslut, har stort inflytande 

på målen och kan mestadels påverka förändringar för den egna enheten. Det upplevs 

betydligt svårare att påverka när det kommer till förändringar som styrs av eller 

påverkar andra enheter/samverkansdelar. Även beslut och mål som kommer uppifrån i 

organisationen upplevs svåra att påverka.  

 

Vissa saker kan jag inte förändra ett endaste dugg. Det som är beslutat av 

divisionsledning är väldigt svårt att förändra. Då måste det hända något speciellt 

för att ledningen ska ändra sig (C) 

 

Ändringar i IT-system kan jag inte påverka, det har jag verkligen försökt  – det 

går inte. Vi har en tidskrävande dokumentation kring patienten, 3-5 gånger ska 

man registrera samma saker i olika system…IT-system, IT-krångel och 

administration kring detta är oerhört tidskrävande och frustruerande (F)  
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Det finns flera faktorer som påverkar upplevelsen av kontroll negativt och som 

behöver åtgärdas för att kunna minska känslan av stress, frustruation och att inte ha full 

kontroll över sin arbetsstituation. Upplevelsen är att man har liten påverkan och kontroll 

på budget och en stor andel av enheterna har konstant stora utmaningar med 

personalbrist vilket är en stressfaktor som innebär att man inte känner kontroll över 

bemanningen på enheten. Samtliga respondenter upplever att de inte har särskilt stor 

påverkan på budgeten. De lägger ett förslag och får sedan tillbaka ett reviderat beslut. 

Merparten av respondenterna anger att den budget man får inte är realistisk och att det i 

sig blir en stress eftersom man redan på förhand vet att man inte kommer att kunna hålla 

budgeten.  

 

Vi får inte den budget vi behöver för då går inte den stora budgeten ihop…Det 

betyder att budgeten inte överensstämmer med verkligheten. Att få ihop budgeten 

är ju kört redan från början. Och det är synd att det ska vara så, man kan inte få 

en realistiskt budget inom landstinget…Har jag en realistisk budget att förhålla 

mig till så försöker jag verkligen att hålla den. Så är det inte idag (G) 

 

Information och kommunikation 
Merparten av respondenterna anser att de har tillräckligt med information, ibland 

alldeles för mycket och där behöver man ”sovra” och anpassa informationen som ska 

vidare till personalen. Det är inte bara mängden information som är utmanande utan 

också processen kring hur organisationen informerar. Flera av respondenterna upplever 

att viss information ”fastnar” och inte kommer fram eftersom mycket av informationen 

ska gå via linjeorganisation. Om de som ska informera har mycket att göra så kan det 

tänkas att det fastnar i processen. ”Det känns som att informationen ”sållas” och att 

första linjens chefer inte får samma information” (D). En stor utmaning som 

respondenterna upplever är förväntningar om att FLC snabbt och effektivt ska sprida 

vidare stora mängder information på sina enheter.  

 

Man talar om det för FLC och sedan tror man per automatik att informationen 

sprids i organisationen. Man skickar ut en powerpoint från ledningen och så tror 

man att alla vet det. Jag behöver prata med personalen, inte visa 

powerpoints…Det är väldigt lätt att tro att man har informerat när man har 

skickat ut ett mail. Vissa dagar kan man ha över 100 nya mail  – sjukskrivning, 
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timbemanning, information. Besvärande och tidskrävande och lätt att man missar 

något i kommunikationen (C) 

 

Kommunikation är en stor utmaning i en stor organisation som dessutom har 

dygnet runt verksamhet. FLC kan inte vara tillgänglig hela tiden och alla medarbetare är 

inte på plats jämt. Det innebär att FLC inte träffar alla medarbetare regelbundet och man 

behöver hitta lösningar för hur man ska känna att man har kontroll på 

information/kommunikation. Email är ett hjälpmedel för att sprida information till 

många men mycket av den viktiga informationen kan vara svårt att sprida effektivt via 

email. Andra sätt som FLC använder för att sprida information är: morgonmöte, APT 

diskussioner, veckobrev, informationstavla på enheten och komma till jobbet tidigt på 

morgonen för att träffa nattpersonalen.  

 
Arbetsrelationer och samarbete 
Att det finns ett bra stöd runt FLC, nära samarbete på den egna enheten och bra 

relationer med chef, kollegor och medarbetare är viktiga faktorer för att skapa en bra 

psykosocial arbetsmiljö med god gemenskap och sammanhållning. Att detta område 

fungerar bra är oerhört viktigt när man befinner sig i en arbetssituation med höga 

krav/låg kontroll för att stötta och avlasta.  

Respondenterna anser att de får ett stort förtroende från sin chef och att samarbetet 

med deras chefer fungerar, även om merparten av respondenterna upplever att deras 

chefer har så oerhört mycket att göra att det många gånger påverkar deras samarbete och 

möjlighet till stöd. Hälften av respondenterna anger att man inte tar kontakt med sin 

chef alla gånger man behöver, för att inte orsaka ytterligare arbetsbörda. Man sorterar 

och försöker hitta andra vägar för att få stöd. Respondent B uttrycker det så här: ”Bra 

samarbete med chef, det som är frustrerande där är att hen har oerhört mycket att göra. 

Livrädd att belasta hen med alltför mycket, man sorterar ganska mycket”. 

Även om flera respondenter anser att man inte träffar sin chef så ofta och inte har 

så mycket stöd från sin chef som man önskar så anser merparten att viljan finns, men 

inte förutsättningarna. Det är viktigt att se till att rätt förutsättningar för detta samarbete 

finns eftersom dialogen med sin chef kring krav, arbetsbelastning och prioriteringar är 

en viktig faktor som behövs och kan underlätta arbetet som FLC. När det händer större 

saker och det är tydligt att stöd verkligen behövs så anser respondenterna att man får 
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ordentligt stöd från sin chef. Ett fåtal av respondenterna känner stort stöd och får 

mycket uppmuntran från sin chef. 

Merparten av respondenterna upplever att stöd och samarbete med kollegor och 

medarbetare inom verksamhetsområdet är ett av de områden som fungerar allra bäst där 

man har en god stämning, hjälper varandra och ger varandra ”jättemycket” stöd. Denna 

typ av stöd hjälper dem att hantera de höga kraven. Det finns goda exempel på att 

erfarna FLC delar med sig av sin erfarenhet och är ett stort stöd till nya chefer. Det 

varierar hur många kollegor man har runt omkring sig i nätverket. Flera av 

respondenterna uttrycker att de saknar organiserade samverkansforum tillsammans med 

FLC utanför den egna verksamheten som också har dygnet runt verksamhet.  

En utmaning som några av respondenterna har tagit upp är att deras ledningsgrupp 

är för stor och att det är olika typer av enheter samlade inom samma 

verksamhetsområde, vilket försvårar samarbetet. Respondenterna nämner också 

exempel på organisatoriska svårigheter med att tillsätta chefsroller långsiktigt och det 

hierarkiska tänket mellan professioner (USK, sjuksköterskor, läkare) som finns i 

organisationen vilket hindrar enheterna från att bli mer effektiva, hjälpa varandra och 

skapa en bättre gruppkänsla.  

 

Stor utmaning är det hierarkiska tänket – där vissa klassas som viktigare än 

andra. Jag ser att alla är lika viktiga, men vi har olika roller (E)  

 

Feedback och uppmuntran. Merparten av respondenterna tycker att de får 

belöning i form av erkännande, feedback och uppmuntran för det arbete de utför – 

framförallt från personalen och kollegor, men också från stödresurser på enheten. Flera 

av respondenterna upplever att de också får erkännande från sin chef, men inte lika 

frekvent som från kollegor och medarbetare och mest om det hänt något speciellt. Ett 

fåtal av respondenterna känner sig väldigt nöjd med den feedback och det erkännande 

de får från sin chef, medan andra uttrycker att man önskar mer. 

 

Aldrig riktigt nöjd, man vill alltid ha mer. Att få bekräftelse på att det man gör är 

bra är väldigt viktigt, det blir någon form av utveckling. Viktigt att bli 

synliggjord….. Hade jag varit ny som chef så hade jag behövt mer bekräftelse, 

men jag vill ha regelbunden återkoppling (E) 
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Belöningar är en viktig faktor som enligt AB-modellen kan användas för att 

balansera FLCs stora ansträngningar i arbetet. Belöningar som tas upp i ansträngnings-

belöningsmodellen kan vara både materiella och immateriella. I denna studie är det 

endast ett fåtal respondenter som tar upp materiella belöningar i form av lön. Istället 

värdesätter man och påpekar den positiva betydelsen av immateriella belöningar. Det är 

ofta små enkla saker som kan ha stor betydelse – till exempel regelbunden feedback, 

erkännande, uppmuntran och beröm från chefer, kollegor och medarbetare. Inflytande, 

värdeskapande möten, nära samarbete och bra relationer med kollegor, medarbetare och 

chefer kring gemensamma utmaningar är också sådant som anses viktigt och skapar 

gemenskap och sammanhållning. De delar som kommit fram som viktiga 

belöningsdelar hänger nära samman med socialt stöd i KKS-modellen såsom samarbete, 

stöd och relationer med arbetskamrater, tillit och regelbunden feedback på både positiv 

och negativ arbetsprestation. 

 

Stödfunktioner 
Stödfunktioner finns både på enheten och utanför på centrala funktioner för lednings-

och verksamhetstöd (LOV). Samliga respondenter har någon form av stödfunktion på 

enheten: vårdledare, chefsstöd, vårdutvecklare och kvalitetssamordnare. Dessa 

funktioner är oerhört viktiga för att avlasta med vissa administrativa delar, koordinera 

den dagliga driften med vårdplatser till patienterna, säkerställa bemanning på enheten 

och schemaläggning. ”De kommer till vårdledaren i första hand, och det som inte kan 

lösas och är lite allvarligare går vidare till mig. Annars skulle jag drunkna i vardagliga 

problem” (D). 

Resultatet visar dock att det finns olikheter kring vilka roller som finns på varje 

enhet och dessutom varierar omfattningen av stöd mellan enheterna – vissa av rollerna 

saknas helt på några enheter, vissa har en person på 50%, andra har flera personer/roller 

och får då ut betydligt mer stöd. I vilken omfattning FLC har tillgång till stöd för 

administration/bemanning påverkar tiden man har möjlighet att fokusera på andra 

uppgifter som hör till chefsuppdraget. Flera av respondenterna tar upp vikten av att 

stödfunktioner finns nära verksamheten och är självgående annars är uppfattningen att 

det går fortare att göra arbetet själv. Merparten av respondenterna anser att det finns 

möjlighet att delegera och få hjälp med arbetsuppgifter, i den mån stödfunktioner och 

medarbetare har tid. Min tolkning är att det finns en bra bas för stödfunktioner runt FLC 

men stödfunktioner på enheten behöver ses över från centralt håll. Idag finns det stora 
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skillnader i vilka roller/stöd som finns vilket är en stor utmaning där resultat blir att 

enheter hittar på egna lösningar. 

De stödfunktioner som finns på LOV och som respondenterna samarbetar med är: 

HR-partners, ekonomer och visstidsbemanningen. Uppfattningen av hur mycket stöd 

man behöver från de centrala funktionerna varierar mellan enheterna. De respondenter 

med lång chefserfarenhet upplever att de behöver mindre stöd från ekonomen. 

Merparten av enheterna som har stora utmaningar med personalomsättning och 

bemanning uttrycker behov av uttökat stöd från HR för att hantera rekryteringar och 

administrationen runt det. Ett fåtal av respondenterna använder sig av HR som 

informationskälla och vid akut hjälp, men utan något långsiktigt samarbete. Generellt så 

tycker man att stödet från HR och ekonomi fungerar bra, men flera av respondenterna 

upplever att de är i behov av mer stöd och förenkling av processer, för att avlastas i det 

dagliga arbetet.  

Visstidsbemanningen är en stödfunktion där samarbetet fungerar bra, men 

utmaningen är att det inte finns personal att få tag i. De kan bara hjälpa till med 

undersköterskor, inte sjuksköterskor – och oftast bara när man har god framförhållning 

(semester, extravak). Det betyder i praktiken att FLC inte kan få det stöd man egentligen 

behöver för att säkerställa personal och bemanning på enheten och för det behöver man 

hitta andra lösningar. 

IT, processer och system ska stödja användarna i deras arbete men hälften av 

respondenterna tar upp exempel på motsatsen, där de istället upplever att de försvårar 

arbetet. Flera IT-system och processer anses inte meningsfulla vilket innebär att arbetet 

blir osmidigt och tar längre tid. Man upplever att man ”sinkas” och att man skulle 

behöva få göra saker snabbare. 

 

IT-delen skulle kunna vara bättre. Framförallt tillgodose verksamhetens 

önskemål. Den absolut största bromsklossen är system som inte funkar, man får 

inte ut det man vill ha, till exempel när vi tar emot patienter behöver vi registrera 

i fem olika system…Den tid man skulle frigöra om man hade bättre IT-stöd skulle 

spara pengar och ge mer tid för patienten…Det ska vara lätt att göra rätt (E) 

 

Behov av ytterligare stöd. Det finns en bra bas för stöd runtomkring FLC, 

men det finns också områden där stödet behöver förbättras, harmoniseras och 

struktureras ytterligare. Administration kommer upp som en post som tar alldeles för 
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mycket tid och där någon annan skulle kunna göra det både bättre och effektivare. Man 

skulle behöva mer strukturerat stöd med administration för att få mer tid för andra 

arbetsuppgifter som ledare och därmed öka möjlighet till kontroll. Flertalet respondenter 

uttrycker samma sak ”Administration tar för mycket tid. Det ska göras, men frågan är 

vem som ska göra det? Är första linjens chef verkligen rätt person att göra det?”. 

Det löpande arbetet kring personal och bemanning på enheten kommer upp som 

en grundläggande uppgift, men flertalet respondenter anser att det är en uppgift som tar 

alldeles för mycket tid från FLC ”bara sitter och jobbar med bemanning, ringer runt 

och jagar folk” (A). Att hitta en bättre process för att jobba med bemanning skulle spara 

mycket tid för FLC som de skulle kunna lägga på andra arbetsuppgifter. Detta är extra 

viktigt på enheter med hög personalomsättning och med svårigheter att hitta personal 

vid rekrytering. Man behöver avlasta och frigöra mer tid för FLC för att ge utrymme till 

att jobba med att utveckla och förbättra verksamheten. En möjlighet är att överföra vissa 

av de administrativa uppgifterna och den dagliga bemanningsproblematiken till någon 

annan stödfunktion. ”Då skulle jag få möjlighet att nyttja den delen av tiden till att 

faktiskt vara ledare och inte administratör” (E).  

Några av respondenterna tar upp anställningsprocessen som ett område som skulle 

kunna förenklas och effektiviseras. Processen är osmidig, tidskrävande och ses som en 

”stoppkloss”. Processen är systemstyrd och den personliga kontakten med HR 

försvinner i all administration. Man vill att HR tar ett större ansvar och gör mer saker 

kring rekrytering för att avlasta FLC. Dispensansökningar som behöver fyllas i för alla 

som ska anställas längre än två veckor är också en process som flera av respondenterna 

anser behöver förenklas och som upplevs som frustrerande.  

 

Jag blir bromsad i många situationer. Måste söka dispenser för att anställa 

personal, hyrsköterskor. Det gör att man känner sig fastlåst och frustrerad. Man 

lämnar saker till LOV och det bollas tillbaka och man ska lösa mer saker själv. 

Det har blivit en försämring de 3-4 senaste åren och jag upplever att mycket har 

blivit omständigare (F) 

 
Merparten av respondenterna tar upp exempel på extrauppgifter som kommer 

utifrån där FLC och/eller vårdpersonal ska genomföra uppgifter som inte har med deras 

ordinarie vårdarbete att göra – t.ex. miljöronder. Här anser FLC att miljöenheten skulle 

kunna ta ett större ansvar för att inte ta onödig tid från vårdpersonalen. Respondenterna 
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tar också upp enkäter, handlingsplaner och sammanställning av diverse rapporter vid 

olika typer av mätningar. Man upplever att många delar bara blir en ”pappersprodukt”, 

man rapporterar in massa information, men man får ofta inte tillräcklig återkoppling 

uppifrån. Ett exempel som nämns är kontinuitetsersättningen där man genomförde ett 

omfattande jobb med att intervjua all personal som fick ersättningen och skickade in 

dokumentation, men där man i skrivande stund fortfarande inte fått någon återkoppling.  

 

Att göra själva jobbet, identifiera problemområden på enheten är viktigt och bra, 

men all administration som tillkommer för rapportering som man inte förstår vad 

det används till och ofta inte får någon återkoppling från, känns tidskrävande och 

frustrerande (D) 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att förstå och sammanfatta hur första linjens chefer i en 

vårdorganisation upplever sin egen psykosociala arbetsmiljö, vad de tycker fungerar 

bra, vilka utmaningar de ser, och vilket stöd de behöver för att kunna förbättra den egna 

psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visar att flertalet FLC upplever stora utmaningar 

med sin egen psykosociala arbetsmiljö. Det finns områden som fungerar bra, men en 

närliggande tolkning av resultatet är att flera delar behöver förändras för att förbättra 

FLCs psykosociala arbetsmiljö och förutsättningarna för deras chefsuppdrag. 

Utmaningarna varierar i omfattning, bland annat beroende på hur verksamheten ser ut, 

storlek på arbetsgrupp, tillgång till personal och vilket stöd som finns inom deras 

ansvarsområde. Utmaningar som kommit upp från respondenterna är: komplex roll, 

orimligt höga krav, stort ansvar, alldeles för stora arbetsgrupper och mycket tid som 

behöver läggas på administration och bemanning till följd av konstant brist på personal. 

Man känner sig kontrollerad uppifrån, arbetar mycket övertid, hinner inte med 

förbättringsarbete på enheten i den omfattning man önskar, osmidiga och tidskrävande 

system/processer försvårar FLCs arbete och det är många gånger svårt att få tillräckligt 

med tid tillsammans med sin chef. 

Krav-kontroll-stöd-modellen (KKS) och ansträngnings-belöningsmodellen (AB) 

tar upp viktiga faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Enligt modellerna 

är det viktigt att dess faktorer är i balans för att man ska uppleva att man har rimliga 

krav, lägger en rimlig ansträngning på sitt jobb, har kontroll över sin arbetssituation, har 
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det stöd som man behöver och får en rättvis belöning för sin arbetsinsats. Om dessa 

faktorer är i obalans och otillfredsställda så ökar den negativa upplevelsen av arbetet 

och risken för ohälsa ökar.  

Enligt Karasek och Theorell (1990) befinner sig chefer vanligtvis i den ”aktiva” 

situationen (figur 1) – med höga krav, hög kontroll och stort stöd från organisationen, 

vilket enligt modellen upplevs som motiverande, utvecklande och ger den högsta 

arbetstillfredsställelsen. Resultat i denna studie pekar dock mot att huvuddelen av 

respondenterna befinner sig i situationen ”spänd” (med orimligt höga krav, relativt låg 

kontroll på sin totala arbetssituation och behov av mer stöd) vilket är den minst 

fördelaktiga och också den som enligt KKS-modellen är mest ohälsosam. Det är allra 

tydligast för de respondenter som har stora utmaningar med personal och bemanning 

där min tolkning är att man arbetar hårt för att lösa utmaningar på enheten dag för dag 

och där man beskriver sitt arbete som att bara försöka ”överleva”. Det som uppväger 

situationen något är upplevelsen av stort stöd och goda relationer med kollegor och 

medarbetare och att det finns en bra grund för stödfunktioner. 

Det finns ett fåtal respondenter som tangerar att vara inne på den lägre delen av 

det ”aktiva” området i KKS-modellen (höga krav/hög kontroll/bra stöd) eftersom man 

upplever att man har hög kontroll över den egna enheten, inte har lika stora utmaningar 

med bemanning och har tillgång till mer stödfunktioner. Det finns dock fortfarande flera 

områden (t.ex. hinner inte med förbättringsarbete, liten kontroll över budget, nya 

oplanerade initiativ, stor arbetsgrupp, hög arbetsbelastning, höga krav) där 

respondenterna upplever låg kontroll och som minskar den generella känslan av kontroll 

över arbetet. På motsvarande sätt visar en jämförelse mot AB-modellen att det finns en 

obalans mellan ansträngning och belöning eftersom kraven på arbetet är orimligt höga – 

både omgivningens krav och respondenternas egna krav genom att t.ex. alltid vara 

tillgänglig.  

Resultatet av föreliggande studie visar att merparten av respondenterna upplever 

att deras arbetsgrupper är orimligt stora – genomsnittet är 48 medarbetare/chef. Det är 

betydligt högre än vad som anses rimligt från tidigare forskning och också betydligt 

högre än genomsnittet i Sverige för denna bransch (SKTF, 2003; Vision, 2016). Alltför 

många medarbetare innebär att mer tid och högre krav ställs på FLC, vilket kan leda till 

en upplevelse av minskad kontroll över arbetet, minskat engagemang, en känsla av 

otillfredsställelse och frustration. Jag anser att det här är en av nyckelfaktorerna för att 

kunna förbättra FLC psykosociala arbetsmiljö. Man behöver minska storleken på 
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arbetsgrupperna till rimliga nivåer för att minska kraven och därmed skapa rätt 

förutsättningar för att ha tid att leda, hinna med kontakt med sina medarbetare, 

möjliggöra en effektiv verksamhet med en sund psykosocial arbetsmiljö och en rimlig 

arbetsbelastning. Det finns forskning som visar att upplevelsen av engagemang minskar 

betydligt när arbetsgruppen är större än 15 medarbetare och ytterligare en försämring 

ses när arbetsgruppen överstiger 40 medarbetare (Andersson-Felé, 2006). Det finns 

goda, aktuella exempel där man tagit problemet med för stora arbetsgrupper på allvar. 

Västra Götalandsregionen (2016) har definierat ett normtal på 10-35 medarbetare/chef 

och Lärarförbundet (2016) har definierat en riktlinje på 20 medarbetare per chef. 

Samtliga respondenter nämner administration och det löpande arbetet kring 

personal, bemanning och rutiner som en del som tar mycket tid i anspråk och där man 

önskar mer stöd för att öka känslan av kontroll. Konstant brist på personal leder till att 

FLC behöver lägga mycket tid på att jaga personal – det är stressande och inte effektivt 

att FLC ska behöva lägga så stor del av sin arbetstid på det. Det är viktigt att det finns 

någon resurs på plats nära verksamheten för att verksamheten ska fungera även när FLC 

inte är fysiskt på plats. Detta är viktigt för att avlasta från enklare administrativa 

arbetsuppgifter och frigöra tid som FLC kan lägga på arbetsuppgifter som de upplever 

att de inte hinner med idag – långsiktig planering, förbättrings- och utvecklingsarbete. 

Idag lägger FLC för mycket tid på administration, osmidiga och tidskrävande processer 

och IT-system vilket innebär att andra områden blir eftersatta. En orsak till mycket 

administration är stora arbetsgrupper eftersom fler medarbetare leder till mer 

administration. Genom att minska storlek på arbetsgruppen så får man automatiskt en 

minskning på FLCs arbetsbelastning. Genom att se över och harmonisera stödfunktioner 

så kan man troligtvis få ner FLCs administration ytterligare. En översyn och förbättring 

av processer och IT-system skulle också kunna leda till en minskad administration, t.ex. 

se över och förenkla anställningsprocessen och processen för avvikelsehantering samt 

hitta lösningar för att undvika dubbelregistrering i olika IT-system. 

Nya initiativ som kommer med kort framförhållning, med kort tidsfrist påverkar 

FLCs arbete (krav/ansträngning) och känsla av kontroll över arbetet mycket. Det är 

viktigt att ledningen funderar över vilka initiativ som är prioriterade och genomför dem 

fullt ut på ett bra sätt. Återkoppling är oerhört viktigt för att detta arbete ska kännas 

meningsfullt. 

Ett område som respondenterna tycker fungerar bra är arbetsrelationer och 

samarbete med kollegor och medarbetare. Ordentligt stöd, återkoppling, uppmuntran 
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och bekräftelse är viktiga faktorer som hjälper FLC att orka hantera en arbetssituation 

med konstant höga krav. Resultatet från min studie visar att vissa delar kring belöning 

fungerar bra, men att det finns områden som kan utvecklas och förbättras för att utnyttja 

möjligheten att kunna jobba mer aktivt med immateriella belöningar i större omfattning. 

Widmark (2005) har kommit fram till liknande resultat där man pekar på betydelsen av 

immateriella faktorer som den form av belöning som håller mer i längden. Min 

bedömning är att det skulle vara värdefullt att ytterligare förstärka samarbetet mellan de 

FLC som har dygnet runt verksamhet genom samverkansforum för att lära känna 

varandra, öka samarbete och samordning mellan enheterna, kunna dela erfarenheter, 

arbeta med förbättring/utvecklingsarbete, skapa en gemensam helhetsbild och undvika 

”stuprör” i organisationen. Tiden som FLC har tillsammans med sin egen chef är viktig 

och upplevelsen är att detta samarbete för flera FLC kan utvecklas och förbättras 

ytterligare för att förstärka möjlighet till regelbundet stöd från sin chef. Ingen 

verksamhet kan bli bättre än sin ledning och även chefer är beroende av gott ledarskap 

vilket innebär att dåligt stöd till chefer kan resultera i dåligt stöd från chefer vidare ner i 

organisationen (SACO, 2001).  

Stödfunktioner på enheterna är kritiskt för verksamheten, kan avlasta FLC mycket 

och idag så har man olika lösningar vilket skapar en otydlighet. Enligt vad som 

framkom under intervjuerna så finns det ingen förklaring till varför vissa enheter har 

mer stöd än andra och det saknas riktlinjer kring vilka stödresurser som ska finnas på 

varje enhet och i vilken omfattning. Det saknas en koppling mellan enhetens storlek och 

hur mycket stöd man har på enheten. Lösningen på vilket stöd som ska finnas kring 

FLC behöver förbättras, harmoniseras och riktlinjer över hur det ska se ut behöver 

definieras högre upp i organisationen för att ge FLC rätt och samma förutsättningar. 

Tolkningen jag gör utifrån intervjuerna är att det är viktigt att organisationen 

genomför åtgärder för att förbättra FLCs arbetssituation. Det finns många åtgärder en 

organisation kan vidta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Angelöw (2002) 

tar upp några exempel såsom att skapa en lagom arbetsbelastning, öka inflytande och 

delaktighet, möjlighet till återhämtning, ett positivt arbetsklimat, friskvård och ett aktivt 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Organisationer är dock olika och det är viktigt att 

analysera och förstå vilka utmaningar man har i den egna organisationen för att hitta rätt 

lösningar. Det är viktigt för dagens organisationer att inse att organisatoriska problem 

inte kan lösas på individnivå. Det behövs en strategisk ansats från organisationen där 

man definierar strategi, processer, rutiner, får system på plats och där man också arbetar 
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med organisationens norm- och värderingssystem för att få full effekt. Det är viktigt att 

lyfta blicken från individen och istället arbeta med åtgärder som påverkar och förändrar 

strukturer och organisationens brister (Forsmark & Stier, 2016, 12 oktober).  

Resultatet från föreliggande studie har identifierat flera konkreta utmaningar som 

finns i organisationen och som påverkar FLCs psykosociala arbetsmiljö negativt. 

Genom att åtgärda vissa områden kan man få synergier på andra områden. Att minska 

ner de stora arbetsgrupperna och säkerställa rätt stödfunktioner på enheterna är två 

tydliga sådana områden. Det är framförallt de höga/orimliga kraven, den höga 

arbetsbelastningen som man behöver hitta lösningar på för att kunna påbörja arbetet 

med att förbättra FLCs arbetsmiljö. Det finns också några områden där organisationens 

ledning behöver fundera vidare på hur man skall hitta lämpliga lösningar: mer 

regelbundet stöd till FLC från sina chefer, tillit/förtroende till/från ledningen, storlek 

och sammansättning av verksamhetsområden och verktyg för att underlätta 

kommunikation. Organisationen behöver se till att FLC har rätt förutsättningar för sitt 

chefsuppdrag med en rimlig arbetsbelastning, goda möjligheter till kontroll och gott 

stöd från organisationen. Ett effektivt sätt att arbeta proaktivt med detta är att 

regelbundet genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete för FLC för att säkerställa att 

man tar fram handlingsplaner för att förbättra FLCs arbetsmiljö. Vi behöver ta hand om 

våra chefer idag, så att de har rätt förutsättningar för att genomföra sitt chefsuppdrag, 

trivs, tycker att arbetet är intressant, utvecklande och vill fortsätta leda våra medarbetare 

och organisationer. Det är som Lennart Levi, professor vid Karolinska Institutet har 

sagt:  

 

Företagets viktigaste kapital sitter mellan öronen på medarbetarna. Det kapitalet 

måste vårdas för att inte förstöras. En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara 

kreativ och hitta nya lösningar. Dessutom har alla hjärnor fötter som kan traska 

iväg till konkurrenterna (AFA-försäkringar, 2005).  

 

Det gäller alla medarbetare, inklusive våra chefer.  

 

För att säkerställa att frågeställningarna kunde besvaras så användes en intervjuguide 

som stöd vid intervjuerna. Genom att använda semistrukturerade intervjuer fick jag på 

ett värdefullt och effektivt sätt möjlighet att få fram detaljerad information genom att 

ställa följdfrågor. Jag avsatte mycket tid för att utforma intervjuguiden så att frågorna 
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skulle fånga upp FLCs upplevelser från den psykosociala arbetsmiljön och vara 

relevanta för dagens organisationer. När jag skapade intervjuguiden så fungerade KKS- 

och AB-modellerna som inspiration. För att öka studiens reliabilitet ställde jag 

kontrollfrågor och återkom till vissa frågor för att undersöka tillförlitlighet i 

respondenternas svar. Jag sammanfattade hur jag uppfattade vissa delar av intervjun för 

att konfirmera detta med respondenterna under intervjuerna. Jag har tydligt beskrivit 

analysens tillvägagångssätt under avsnittet ”Analys” för att det tydligt ska framgå vilka 

steg som använts i analysen.  

Vid mina intervjuer har jag fångat upp 27% av FLC som arbetar i en dygnet runt 

verksamhet i den organisation jag undersökt, vilket jag anser vara en mycket god 

täckning av urvalsgruppen. Jag har också lyckats få till en god spridning på ålder, kön 

och chefserfarenhet i urvalet. Vid en kvalitativ studie kan man inte generalisera 

resultatet eftersom det endast är ett begränsat antal respondenters upplevelser som är 

referensram. Följaktligen kan man inte med säkerhet säga att resultatet kan appliceras 

på liknande verksamheter och inte heller utgå från att samtliga FLC i denna organisation 

har samma upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö. Jag ser dock ingen orsak till att 

utesluta att studiens resultat kan användas som utgångspunkt för hur det kan tänkas se ut 

för andra FLC i denna organisation och liknande verksamheter.  

En aspekt som skulle kunna ha påverkat analysarbetet är min förförståelse inom 

området. Jag har själv varit FLC under många år i olika branscher och mina tidigare 

erfarenheter skulle kunna påverka hur jag tolkat data från intervjuerna. Det är dock 

något jag varit medveten om under hela processen och jag anser att resultatet på ett 

riktigt sätt speglar respondenternas upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö utifrån 

de frågeställningar jag definierat. Att jag haft lång erfarenhet från roller som FLC och 

från arbete i stora organisationer har varit positivt och en fördel i den mening att jag har 

stor förståelse och stor respekt för chefsrollen och dess utmaningar. Det har inneburit att 

jag snabbt kunnat sätta mig in i området, ställa relevanta följdfrågor och förstå upplevda 

utmaningar och behov.  

Fördjupad forskning skulle kunna innebära att man genomför förändringar i 

organisationen (t.ex. minska arbetsgrupper) utifrån resultat från föreliggande studie och 

därefter genomföra nya intervjuer med FLC efter ett år för att se om och hur 

upplevelsen kring den psykosociala arbetsmiljön förändrats. För vidare forskning kring 

FLCs psykosociala arbetsmiljö skulle det vara intressant att genomföra en liknande 

studie i en helt annan typ av verksamhet, t.ex. i en kommunal verksamhet eller inom 
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den privata sektorn. Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att genomföra en studie 

med fokus på mellanchefers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö med samma 

frågeställningar och upplägg som jag haft i denna studie eftersom upplevelser och 

utmaningar på olika chefsnivåer kan se helt olika ut. Det vore också intressant att i 

detalj studera FLCs storlek på arbetsgrupp och eventuellt samband med sjukskrivningar 

på enheten. I en sådan studie skulle man kunna genomföra en mätning före och ett år 

efter minskning av arbetsgruppens storlek för att mäta effekter.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Vill du delta i en studie om chefers psykosociala arbetsmiljö 
 

 
Syftet med studien är att förstå och sammanfatta hur första linjens chefer i en 

vårdorganisation upplever sin egen psykosociala arbetsmiljö, vad de tycker fungerar 
bra, vilka utmaningar de ser, och vilka verktyg/stöd de behöver för att kunna förbättra 
den egna psykosociala arbetsmiljön.  

 
Divisions- och verksamhetschefer har godkänt att jag genomför denna studie. 

 
Jag planerar att genomföra intervjuer med tio vårdenhetschefer på XX. Intervjun 
beräknas ta cirka 1-1 ½ timme och utföras på lämplig plats på din arbetsplats.  

 
Under förutsättning att du gett ditt samtycke kommer intervjun att spelas in. Ingen 

obehörig kommer att få ta del av dina svar. De bandade inspelningarna kommer att 
förstöras efter min examination.  
 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak 
samt utan några konsekvenser. Informationen kommer att hanteras konfidentiellt och 

författaren är den enda med tillgång till materialet. Resultatet i uppsatsen kommer att 
redovisas så att Du inte kan identifieras.  
 

Om Du vill delta ber jag Dig återkoppla till mig inom en vecka så att vi kan boka in tid 
för intervju.  

 
Jag studerar Psykologi C på Högskolan i Gävle, och denna studie är en del av mitt 
examensarbete (15hp) kring chefers psykosociala arbetsmiljö.  

 
Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 

Mårten Eriksson.  
 
Med vänlig hälsning  

 
Åsa Sellman, psykologistuderande   Mårten Eriksson, Lektor, docent psykologi 

Tel. nr: 076-631 2703      026-64 82 11 
E-post: asa.sellman@telia.com   marten.eriksson@hig.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Introduktion  

Frågor kring bakgrund  

 

Frågor inom följande områden:  

1. Krav (ansträngning) – från andra och från dig själv 

2. Kontroll (Handlingsutrymme, Beslutsutrymme) 

3. Stöd, samarbete (stämning, sammanhållning) 

4. Belöning  

5. Ledarrollen - bra/utmaningar  

6. Balans arbete/fritid 

7. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Är det något jag har missat? Har du något övrigt som du vill få fram – 

frågor/önskemål/förslag?  

 

Tack för din medverkan! 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Information vid intervjutillfälle 
 

Lästes upp för respondent innan intervju startade 

 

 
Syftet med intervjun är att förstå och sammanfatta hur du som vårdenhetschef upplever 

din egen psykosociala arbetsmiljö, vad Du tycker fungerar bra, vilka utmaningar Du ser, 

och vilka verktyg/stöd Du behöver för att kunna förbättra din egen psykosociala 

arbetsmiljö.  

 

Divisions- och verksamhetschefer har godkänt att jag genomför denna studie. Jag 

planerar att genomföra en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer, med tio 

vårdenhetschefer på XX.  

 

Intervjun beräknas ta ca 1-1 ½ timme. Under förutsättning att du gett ditt samtycke 

kommer intervjun att spelas in. Informationen kommer att hanteras konfidentiellt och 

jag är den enda med tillgång till materialet. Resultatet i uppsatsen kommer att redovisas 

så att Du inte kan identifieras. De bandade inspelningarna kommer att förstöras efter 

min examination. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta ditt deltagande när som helt eller avstå 

från att svara på någon fråga.  

 

Det finns inga svar som är rätt eller fel utan min önskan är att du kommer att svara på 

frågorna utifrån ditt ansvar och dina personliga erfarenheter som vårdenhetschef på XX.  

 

Om jag kommer på frågor/funderingar efter intervjuerna är det då ok att jag kontaktar 

dig efter intervjuerna för klargörande? 

 


