
 

 

 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner 
kring sitt arbete med strukturella förutsättningar 

till distriktssköterskor 

 
en intervjustudie 

 

Frida Liljekvist Södergren 

2017 
 

Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 
Omvårdnadsvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska  
Självständigt examensarbete inom distriktssköterskans kunskapsområde 

 
 Handledare: Bernice Skytt 

Examinator: Anna-Greta Mamhidir 



 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Första linjens chefers stöd och förståelse för distriktssköterskor är viktigt för att 

befrämja en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Faktorer som kan påverka: 

resurser, att känna sig delaktig, att veta vad som händer, utvecklingsmöjligheter. Syfte: Syftet 

var att beskriva erfarenheter och reflektioner första linjens chefer vid hälsocentraler hade 

kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor. Metod: Studien hade 

en kvalitativ ansats med beskrivande design. Semistrukturerade intervjuer, med åtta första lin-

jens chefer inom primärvården, utfördes och bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys uti-

från en induktiv ansats. Resultat: Information framhölls som svårt. Vanligast sättet att föra ut 

information på var mail. Vikten av att distriktssköterskorna gavs förutsättningar att själva 

söka information påtalades. Cheferna höll olika möten, vilket tog mycket tid. Cheferna gjorde 

sitt yttersta för att det skulle finnas tillräckligt med personal. Cheferna litade på distriktsskö-

terskornas bedömningar vad gällde material, utrustning och att planera sin tid. Cheferna ut-

tryckte att distriktssköterskornas tid var knapp. Cheferna kände att de hade en hög närvaro 

och tillgänglighet. Feedback gavs på olika sätt, flera chefer ville förbättra sig på detta. Che-

ferna var positiva till utbildning och ansåg att möjligheter till utveckling fanns. Slutsats: 

Första linjens chefer inom primärvård upplevde att de var ett gott stöd till distriktssköterskor 

och avsikterna var att ge möjlighet till strukturella förutsättningar. De upplevde ibland att de 

var styrda uppifrån. De upplevde att vissa distriktssköterskor inte hade samma intresse som 

organisationen, vilket kunde försvåra anpassning av exempelvis utbildning på individuell 

nivå. 

 

Nyckelord: distriktssköterska, första linjens chef, intervjustudie, primärvård, strukturella för-

utsättningar  



 

 

Abstract 

Background: First line managers' support and understanding for district nurses is important 

to promote good work environment and satisfaction at the workplace. Factors that may affect: 

resources, feeling involved, knowing what's happening, development opportunities. Aim: The 

aim of this study was to describe experiences and reflections first-line managers’ had concern-

ing their work on structural empowerment for district nurses in primary care. Method: The 

study had a qualitative approach with descriptive design. Semi-structured interviews, with 

eight first-line primary care managers, were performed and analyzed through qualitative con-

tent analysis based on an inductive approach. Result: Information was highlighted as diffi-

cult. Most common way to convey information were by mail. It was important to give district 

nurses opportunity of seeking information themselves. The managers held different meetings, 

which took a lot of time. The managers did their utmost to ensure that there were enough 

staff. The managers trusted the district nurses' assessments regarding materials, equipment 

and planning their time. The managers expressed that the time of district nurses was scarce. 

The managers felt they’d high attendance and availability. Feedback was given in different 

ways, managers would like to improve on this. The managers were positive about education 

and felt that opportunities for development were available. Conclusion: First-line managers 

in primary care experienced themselves as good support to district nurses and their intentions 

were to provide opportunities for structural empowerment. Sometimes they experienced being 

controlled from top. They found that some district nurses didn’t share the same interest as the 

organization, which may make it difficult to adjust at individual level. 

 

Keywords: district nurse, first-line manager, interview study, primary care, structural em-

powerment  
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Introduktion 

Första linjens chefers stöd och förståelse för distriktssköterskors arbetssituation på en hälso-

central är viktigt för att befrämja en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetsplatsen. 

Några faktorer som kan påverka arbetsmiljö och välbefinnande på en arbetsplats är: resurser, 

möjlighet att få känna sig delaktig, att få veta vad som händer och sker, samt att få möjlighet 

till att utvecklas (Kanter 1993, Almost & Laschinger 2002). 

 

Bakgrund 

Distriktssköterskan 

Distriktssköterskan har ett stort ansvar på en hälsocentral och kan liknas vid en ”spindeln i nä-

tet”. En distriktssköterska tar emot egna patienter och hänvisar även dem vidare till exempel 

till läkare eller sjukgymnast. Här måste distriktssköterskan kunna bedöma vårdbehovet för pa-

tientens skull för att minska lidande, men också för att inte belasta andra personalkategorier i 

onödan då det kostar tid och pengar. Distriktssköterskan är många gånger hälsocentralens an-

sikte utåt och får ta emot kritik och klagomål från både patienter och personal. Arbetet består 

av många olika arbetsuppgifter och det kan vara svårt att planera då man inte i förväg vet vad 

som kan komma att stötas på. Distriktssköterskan har ett stort ansvar gentemot patienter, övrig 

personal och verksamhet och de är ofta ensamma i viktiga beslut (Distriktssköterskeföre-

ningen, 2008).  På distriktssköterskeföreningens hemsida återfinns kompetensbeskrivning 

”Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska”. I denna 

finns beskrivet vilket ansvar som åligger en distriktssköterska. Distriktssköterskan har ansvar 

både vad gäller ledarskap och utveckling av omvårdnaden, och stora krav finns på förmågan 

till det självständiga arbetet såväl som på ett professionellt samarbete med övriga yrkeskate-

gorier samt övriga organisationer och myndigheter. En distriktssköterska måste hålla sig upp-

daterad inom forskning och vetenskap. Arbetsuppgifterna är ofta väldigt varierande och det 

gäller att distriktssköterskan klarar av att hantera och bemöta på ett bra sätt även då oförutsäg-

bara situationer dyker upp (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

I en studie gjord inom primärvården observerades tio sjuksköterskor för att undersöka vad 

omvårdnadstiden ägnades åt. Resultatet visade att den mesta tiden gick till vaccinationer, me-

dicinhantering, telefon och pappersarbete. För att främja samordningen av vården föreslog 
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författarna en omorganisering av personalens roller samt att personalen prioriterade de arbets-

uppgifter de hade utbildning och legitimation till att utföra (Anderson, Hilaire & Flinter 

2012). 

I en äldre studie från år 2002, från Canada, ville författarna undersöka primärvårdssjukskö-

terskors och akutvårdssjuksköterskors uppfattningar om egenmakt, arbetsbelastning samt 

samarbete med läkare och chefer. Resultatet av denna studie visade att i vilken utsträckning 

sjuksköterskor hade tillgång till information, stöd, resurser och möjligheter i arbetsmiljön på-

verkade samarbetet med läkare och chefer och graden av arbetsbelastning. Studien visade 

också att primärvårdssjuksköterskor hade betydligt mer egenmakt, bättre samarbete med che-

fer och en lägre arbetsbelastning än vad akutvårdssjuksköterskor hade. Författarna ansåg att 

resultatet av studien kan användas för att öka kvaliteten på vården (Almost & Laschinger 

2002). 

 

Första linjens chefen 

Första linjens chefer inom äldreomsorg beskrev i en studie att personalens tillgång till stöd-

jande strukturer (structural empowerment), enligt Kanters teori, är viktigt för de beslut som 

personalen själva har möjlighet att ta. Vidare beskrivs att cheferna såg sin egen roll i att göra 

strukturerna tillgängliga för personalen (Skytt et al. 2015). I en finsk studie, utförd på hälso-

centraler i Finland, slås fast att första linjens chefernas förmåga att reflektera, förstå och even-

tuellt ändra sin ledarstil påverkade organisationens framgång samt hur bra personalen trivdes 

(Vesterinen et al. 2013). I en studie, där författarna ville undersöka manliga första linjens che-

fers upplevelser av sin arbetssituation inom äldreomsorgen, beskrevs arbetssituationen som 

”komplicerad och utmanande”. I studien drogs slutsatsen att bättre tillgång till stödjande 

strukturer behövs för cheferna, att chefer behöver bli mer synliga för personalen samt att mer 

tid behövs till arbetet med utvecklings- och kvalitetsfrågor i stället för till administrativa upp-

gifter (Hagerman et al. 2015). Paliadelis (2008) intervjuade i en studie totalt tjugo chefer 

inom den allmänna hälsovården i Wales, och kom fram till att cheferna upplevde att de hade 

ett stort ansvar men inte tillräcklig ”power” för att ha möjlighet att utföra förändringar. Che-

ferna beskrev att förväntningarna som fanns på dem var svåra att leva upp till på grund av den 

otillräckliga tillgången på strukturella förutsättningar enligt Kanters teori (Paliadelis 2008, 

Kanter 1993). 
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”Structural Theory of Power in Organizations” - Kanters teori 

Rosabeth Moss Kanter definierar i sin teori ”power” som förmågan att få saker gjorda i en or-

ganisation. Grunden för teorin handlar om anställdas attityder och beteenden och hur dessa 

påverkas i en organisation. Attityder och beteenden på en arbetsplats påverkas av hur arbetet 

och arbetssituationen ser ut och vilken position man har. ”Formell power” handlar om möjlig-

heten att vara flexibel, kreativ och adaptiv. ”Informell power” utvecklas genom personernas 

relationer i företaget. Det är ledningens roll är att ge medarbetare tillgång till stödjande struk-

turer (strukturella förutsättningar) som information, resurser, stöd samt utvecklingsmöjlig-

heter, för att öka deras ”power”, så att arbetet ska bli så effektivt utfört som möjligt (La-

schinger et al. 2010, Kanter 1993). Information handlar om att få reda på saker som händer i 

organisationen. Resurser kan vara tillgång till material, utrustning, personal eller ekonomi. 

Stöd handlar om feedback och förtroende. Utveckling handlar om möjligheterna till att ut-

vecklas genom till exempel utbildningar eller att medverka i arbetsgrupper eller liknade. Att 

ha tillgång till detta ger ett större engagemang i organisationen och mer självständig, mindre 

stressad personal. Ju högre upp i organisationen personalen är, desto bättre tillgång till dessa 

stödjande strukturer har de (Kanter 1993). 

 

Bärande begrepp 

Tanken med denna studie var att undersöka första linjens chefers syn på och stöd till distrikts-

sköterskors arbetssituation och arbetsmiljö. Om man ser till de bärande begreppen för området 

omvårdnad så är miljö det huvudsakliga begreppet i denna studie, där arbetsmiljön dels är den 

fysiska omgivningen på arbetsplatsen men också den psykiska miljön där det till exempel kan 

handla om relationer till chefer, övrig personal och patienter. Författaren anser att även hälsa 

(distriktssköterskans arbete med att främja hälsa hos patienter genom sitt kunnande och evi-

densbaserad vård), människa (all personal, patienter och även närstående) och vårdande (ut-

förs genom de specifika åtgärder vilka distriktssköterskan har kunskap om) passar in då dessa 

är nyckelbegrepp i distriktssköterskan profession (Distriktssköterskeföreningen 2008). 

 

Litteraturgenomgång 

I en äldre studie, gjord år 1996, har författarna utgått från Kanters teori och ställt frågor till 46 

sjuksköterskor och 10 chefer från tre olika enheter i Ontario, Kanada. Studien visar att chefer 

med ”power” ökade förutsättningarna till ”power” för personalen (Haugh & Laschinger 1996) 
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vilket stöder Kanters teori att ”power föder power” (Kanter 1993). Ytterligare en studie gjord 

samma år stödjer Kanters teori att strukturella förutsättningar ökar effektiviteten och tillfreds-

ställelsen på arbetet (Laschinger & Havens 1996, Kanter 1993). I denna studie deltog 127 

slumpmässigt utvalda sjuksköterskor, från två sjukhus i sydöstra USA, som svarade på en 

mailundersökning med uppföljning efter tre veckor. Författarna ville med studien undersöka 

sambandet mellan sjuksköterskornas uppfattning av ”empowerment” och kontrollen över ar-

betssituationen i vården samt arbetstillfredsställelse och effektivitet (Laschinger & Havens 

1996). 

 

I Eriksson och Engström (2015) studie beskrev distriktssköterskor sin upplevelse av sjuk-

domsförebyggande arbete och strukturella förutsättningar för detta arbete. I studien beskrev 

distriktssköterskorna vilka strukturella förutsättningar de upplevde att de hade samt hur till-

gången till dessa påverkade deras motivation och arbetsglädje. De beskrev också ledningens 

roll för att ge förutsättningarna. Distriktssköterskorna utan specialistmottagningar i studien 

upplevde brist på tid och även brist på stöd från ledningen, vilket begränsade förutsättning-

arna för sjukdomsförebyggande arbete. Flera av distriktssköterskorna i studien beskrev brist 

på utbildning/kompetensutveckling, de saknade ibland riktlinjer och de tyckte att mer resurser 

överlag skulle satsas. Eriksson och Engström (2015) drar slutsatsen att distriktssköterskor har 

en vilja att arbeta förebyggande men de strukturella förutsättningarna kan förbättras. Donahue 

et al. (2008) visade i sin enkätstudie, där 259 sjuksköterskor deltog, att det fanns ett samband 

mellan sjuksköterskornas känsla av att ha strukturella förutsättningar och nöjda patienter. I en 

enkätstudie deltog 148 distriktssköterskor inom svensk primärvård (Blanck & Engström 

2015) och studien stödjer Kanters teori om strukturella förutsättningar (Kanter 1993). Ju 

bättre tillgång till strukturella förutsättningar på arbetsplatsen desto mer positiva åsikter hade 

distriktssköterskorna angående läkemedelsförskrivningar till patienter, vilket ledde till att för-

skrivningarna som de gjorde blev fler (Blanck & Engström 2015). 

 

I en studie fick 45 sjuksköterskechefer på sjukhus i Australien svara på en enkät med frågor 

angående deras uppfattning av strukturellt stöd (Bish et al. 2014). I studien framkom att delta-

garnas nivå av strukturellt stöd var måttlig och författarna av studien föreslår att förståelsen 

för strukturellt stöd behövs ökas för att på så sätt förbättra chefernas arbete och i slutändan be-

driva en bättre vård för patienter. Engström et al. (2015) kommer i sin studie fram till att 
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strukturella förutsättningar är viktigt för ett evidensbaserat arbete, och cheferna har en väsent-

lig roll för att personalen ska få tillgång till dessa förutsättningar. I studien svarade 253 an-

ställda inom svensk psykiatri, både inom kommun och landsting, på en enkät. Syftet var att 

studera sambandet mellan de anställdas egen upplevelse av strukturella förutsättningar, typ av 

organisation och förmåga samt vilja att arbeta evidensbaserat (Engström et al. 2015). 

 

Problemformulering 

Att som chef ha förståelse för samt att ge stöd till personal är viktigt när det gäller trivsel och 

välmående på en arbetsplats och för att ge största möjliga prestation och högsta möjliga kvali-

tet på vården. Hur ser första linjen chefen på distriktssköterskans arbetsroll, får man som di-

striktssköterska förståelse och tillräckligt stöd ifrån chefshåll. Författaren vill med denna stu-

die undersöka hur första linjens chefer ser på sitt arbete med strukturellt stöd till distriktsskö-

terskor. Författaren till föreliggande studie har genom sökningar i olika databaser inte kunnat 

hitta någon tidigare studie som behandlar första linjens chefers erfarenheter och reflektioner 

kring sitt arbete med strukturellt stöd till distriktssköterskor inom primärvård. Många studier 

som stöder Kanters teori är utförda. Dessa studier visar att chefer som har strategier för och 

ger sina medarbetare tillgång till strukturella förutsättningar, i form av information, resurser, 

stöd och utvecklingsmöjligheter, ökar sina medarbetares ”power” och därmed får arbetet ut-

fört på ett effektivt sätt. Några studier går att finna där man intervjuat chefer eller sjuksköters-

kor och i några fall distriktssköterskor, och där man hänvisat till teorin. Lite finns beskrivet 

om ämnet inom just primärvården. Resultatet av föreliggande studie skulle kunna användas 

till att förbättra/effektivisera kommunikationen mellan första linjens chefer och distriktsskö-

terskor, och på så sätt befrämja en god arbetsmiljö, minska negativ stress och öka arbetstill-

fredsställelse, samt effektivisera och öka kvaliteten på vården. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter och reflektioner som första linjens chefer vid 

hälsocentraler hade i sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor. 
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Metod 

Design 

En kvalitativ ansats med beskrivande design (Polit & Beck, 2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Efter ändamålsurval (Polit & Beck, 2012), för att hitta informanter som passade in i studien, 

utfördes 8 intervjuer med första linjens chefer på olika hälsocentraler, 3 privatägda och 5 

landstingsdrivna, på en större ort i Mellansverige. Inklusionskriterierna var att cheferna skulle 

vara distriktssköterskors närmaste chef samt ha arbetat minst 1 år på nuvarande arbetsplats, 

detta var för att de skulle ha tillräckligt med erfarenhet. Inga exklusionskriterier fanns. Totalt 

tillfrågades 10 första linjens chefer som uppfyllde inklusionskriterierna, 1 av dessa tackade 

nej till att delta i studien och 1 svarade inte.  Deltagarna var 4 män och 4 kvinnor. Åldern på 

deltagarna var mellan 35 och 65 år med en medelålder på 46 år. De hade varit chef på nuva-

rande arbetsplats mellan 1,5 och 8 år (medeltal 4), och hade tidigare chefserfarenheter på mel-

lan 0 och 15 år (medeltal 3,5). Antalet medarbetare var mellan 15 och 50 personer (medeltal 

31,6), och antalet distriktssköterskor de hade ansvar för var mellan 4 och 12 personer (medel-

tal 8,9). Alla utom en av deltagarna hade bakgrund inom vården på olika sätt. Inga problem 

vad gäller det svenska språket fanns, med avseende på förståelse och att uttrycka sig. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2012) utfördes under perioden juni-september 

2015. Intervjuerna utfördes av författaren själv och spelades in på en iPhone som var låst med 

lösenkod. Intervjuguiden skrevs av författaren i samråd med handledaren, den utgår från Kan-

ters teori (Kanter 1993) och innefattar de fyra begreppen: information, resurser, stöd och ut-

vecklingsmöjligheter. Deltagarna fick frågor angående vad de gör, vilka hinder de har, hur de 

skulle vilja göra i syfte att ge distriktssköterskorna stöd i deras arbete. Exempel på frågor: 

”Kan Du berätta vilka förutsättningar Du ger distriktssköterskorna för att de ska få tillgång till 

information?”, ”Hur ser du på din roll, vad gör du för att distriktssköterskorna ska få stöd i sitt 

arbete?”, ” Vilka möjligheter har du givit distriktssköterskorna att fatta beslut om t.ex. hur 

mycket tid de får avsätta för en viss patient?” och ” Kan Du berätta vilka förutsättningar Du 

ger distriktssköterskorna för att de ska få möjligheter att utvecklas i sitt arbete?” Följdfrågor 
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ställdes, för att ge deltagarna möjlighet att utveckla svaren. Exempel på följdfrågor: ”Vad be-

tyder det för dig/dina medarbetare?”, ”Kan du ge exempel?” och ”Beskriv hur?”. Även bak-

grundsfrågor om deltagarna ställdes för att få information om ålder, hur länge de varit chef 

samt tidigare arbetserfarenheter. En avslutande fråga fanns med för att deltagarna skulle ha 

möjlighet att lägga till information som inte framkommit tidigare under intervjun. Intervju-

erna transkriberades, vilket innebär att dom skrevs ut ordagrant. En provintervju gjordes först 

och transkriberades, detta för att prova intervjuguiden och öva intervjuteknik. Provintervjun 

lästes igenom av handledaren och godkändes för att ingå i studien. Intervjuerna varade mellan 

26 och 68 minuter, i genomsnitt 38 minuter. Inga ändringar har gjorts i intervjuguiden. Allt 

material har förvarats så att obehöriga ej kunnat få tillgång till det. 

 

Tillvägagångssätt 

Efter att godkännande från Högskolans forskningsetiska råd givits kontaktades ansvariga 

verksamhetschefer per telefon för att informera om samt tillfråga om tillstånd att genomföra 

studien, och därefter skickades information och förfrågan via mail. Förfrågan skickades se-

dan, med godkännande från verksamhetschefen, tillbaks till författaren via post. Författaren 

bad verksamhetschefen om kontaktuppgifter till de första linjens chefer som uppfyllde inklus-

ionskriterierna för att delta i studien, dvs. hade arbetat minst ett år som chefer på den hälso-

centralen där de nu arbetade samt att de skulle vara distriktssköterskors närmaste chef. Första 

linjens cheferna kontaktades sedan via mail för att bjudas in att delta i studien. I mailet fanns 

ett informationsbrev angående studien och de som var intresserade av att delta ombads att 

svara författaren via mail. Deltagarna fick själva välja vart intervjuerna skulle äga rum och 

alla valde sina arbetsplatser. De ombads också att sätta av en timme för att inte känna stress 

under tiden för intervjun. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna skrevs ner ordagrant och bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys utifrån en 

induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). Att transkribera ordagrant innebär att ta med 

allt som finns på inspelningen så som skratt, pauser, hostningar etc. Induktiv ansats innebär att 

författaren analyserat den utskrivna texten förutsättningslöst, man drar en slutsats utifrån det 

material som samlats in genom intervjuerna. De transkriberade intervjuerna lästes noggrant 

igenom för att lära känna materialet. Detta för att kunna identifiera meningsbärande enheter 

som sedan kondenserades, vilket innebär att texten minskades utan att förlora sin innebörd. 
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Den kondenserade texten kodades vilket innebär att göra en kortfattad beskrivning, och ko-

derna delades därefter in i de fyra kategorierna enligt Kanters teori (efter likheter och skillna-

der) – Information, Resurser, Stöd och Utveckling (Kanter 1993). Arbetet diskuterades också 

under tiden med handledaren för samstämmighet och trovärdighet av materialet. Exempel från 

analysprocessen finns i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbä-

rande enhet 

Kod Kategori 

när man bedriver primär-

vård så är de ju inte nå 

mycke utrustningar el-

ler.. Nej.. medicinsk ut-

rustning eller det är lite 

enklare appa-apparatur vi 

har det finns det är också 

specificerat vad vi måste 

ha. Ja.. Så att all den ut-

rustningen har ju vi då.. 

och sen så har då uppda-

terat, vi har frä.. tycker 

jag hyfsat fräscha datorer 

och programvaror och så 

där så att.. 

primärvård är de inte 

mycke utrustningar, me-

dicinsk utrustning eller 

det är lite enklare appara-

tur, det är också specifi-

cerat vad vi måste ha. Så 

att all den utrustningen 

har ju vi då.. har uppda-

terat, hyfsat fräscha dato-

rer och programvaror 

Inte så mycket utrustning 

behövs i primärvård, det 

finns riktlinjer för vad 

som ska finnas vilket jag 

ser till och även att det är 

uppdaterad 

Resurser 

när det kommer möjlig-

heter att .. dels åka på ut-

bildningar eller att jag 

behöver nån sköterska i 

ett visst uppdrag.. då för-

söker jag tänka vem är 

det som inte har nåt och 

liksom minnas lite från.. 

Mm. utvecklingssamtal.. 

//….// Och då försöker 

jag tänka till att vem, 

vem vill jag liksom lyfta 

lite och ge det då. 

när det kommer möjlig-

heter att åka på utbild-

ningar eller att jag behö-

ver nån sköterska i ett 

visst uppdrag då försöker 

jag tänka vem är det som 

inte har nåt och liksom 

minnas lite från utveckl-

ingssamtal.. då försöker 

jag tänka till att vem vill 

jag lyfta lite och ge det 

då. 

Jag försöker fördela ut-

bildningar och uppgifter 

mellan dsk utifrån ut-

vecklingssamtalen 

Utveckling 

Ja mailen använder jag ju 

mycket.. Mm.. och jag är 

väldigt snabb och ha ord-

ning, jag har liksom har 

koll och har ordning och 

reda på mailen, så dom 

får den information jag 

får via mail som jag 

tycker att dom behöver 

veta det får dom på mai-

len.. 

mailen använder jag 

mycket och jag är väldigt 

snabb, jag har koll och 

har ordning och reda på 

mailen, så dom får den 

information jag får via 

mail som jag tycker att 

dom behöver veta 

Mail viktigt för mig för 

att få ut information 

Information 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är etiska överväganden något som forskaren löpande 

måste ta ställning till. Ansökan till högskolans forskningsetiska råd (Högskolan i Gävle 2015) 

gjordes, eftersom att studien och intervjuerna kunde upplevas som känslig för deltagarna. 

Detta dels ur verksamhetsperspektiv då bristande stöd skulle kunna komma att identifieras 

och dels för deltagarna själva då frågorna handlade om hur de arbetade för att ge stöd till di-

striktssköterskor. Viktigt är också att författaren förhåller sig neutral och öppen till första lin-

jens chefernas svar och respekterar om det är någon fråga som de inte skulle velat besvara. 

Frågorna var ”öppna” vilket gjorde att första linjens cheferna kunde avgöra hur de vill besvara 

frågorna. Intervjuerna genomfördes på en plats och vid en tid som första linjens cheferna 

själva valde så att de skulle känna sig så bekväma som möjligt i situationen. Utifrån Helsing-

forsdeklarationen World Medical Association (WMA 2013) finns fyra huvudkrav – informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det kommer till 

informationskravet så kontaktades och informerades, både muntligt och skriftligt, först verk-

samhetschefer för godkännande av att första linjens cheferna deltog i studien. Verksamhets-

cheferna fick en ”anhållan om tillstånd” med information om studien som de skrev under och 

sände åter. Information till deltagarna (första linjens cheferna) gavs därefter både skriftligt 

och muntligt, då de tillfrågades om att delta i studien. Deltagarna fick information om att del-

tagandet var helt frivilligt och att all information behandlades helt konfidentiellt (Polit & 

Beck, 2012). Deltagarna har när som helst kunnat välja att avsluta studien utan att uppge an-

ledning (SFS 2003:460). Därmed uppfylldes samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentiali-

tetskravet understryks det att i studien kommer ingen deltagare att kunna identifieras. Materi-

alet till studien har förvarats så att obehöriga ej har kunnat komma åt det, och när examensar-

betet är godkänt så förstörs ljudupptagningar samt utskrivna intervjuer och övrigt material. 

Det är endast författaren och handledaren som har haft tillgång till materialet, och det används 

endast för denna studie vilket uppfyller nyttjandekravet. När examensarbetet är examinerat 

och godkänd får deltagarna möjlighet att läsa denna. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text i fyra kategorier enligt Kanters teori – Information, Re-

surser, Stöd och Utveckling. För att stärka resultatet använder sig författaren av citat från in-

tervjuerna, där intervjuerna har numrerats för att dessa ska kunna skiljas åt. I resultatdelen 

samt i fortsatt text benämns ”första linjens chefer” för ”chefer”. 
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Information 

Cheferna i denna studie ansåg att information var ett svårt ämne att hantera på ett bra sätt, på 

grund av den stora mängden information som hela tiden inkom. De ansåg dels att det var svårt 

för distriktssköterskorna att hålla sig uppdaterade då de var upptagna med det dagliga arbetet 

och inte hann läsa all information som kom, och dels att det var svårt för dem som chefer att 

ansvara för att alla skulle få relevant information. Enlig cheferna hade alla distriktssköterskor 

ett egenansvar när det gällde information även om de som chefer försökte att sålla bland in-

formationen som kom, för att bara relevant information skulle skickas och även skicka ut den 

på så sätt att den skulle nå alla. 

 

”det är omöjligt för dom å.. Mm. hålla sig uppdaterade med allt” – Intervju 4 

 

Olika sätt att föra ut informationen till distriktssköterskorna var via mail, arbetsplatsträffar 

(APT), olika möten, veckobrev, infotavla och även vardagskontakten som cheferna hade med 

distriktssköterskorna till exempel då de träffades i fikarummet. 

 

”det kan handla om eh.. att vi träffas vid fikarummet.. Mm.. Vi har som eh vad säger man.. 

princip att vi inte diskuterar jobbet inne i fikarummet.. Mm.. men det blir ändå så” – Intervju 

3 

 

Mailen var för alla cheferna en viktig kanal för att nå ut till distriktssköterskorna. Sådant som 

mailades var till exempel allmän information, information som cheferna ansåg viktigt och nya 

rutiner. En chef skötte det vardagliga via mail. Gemensamt var att viktig information skicka-

des via mail. Information skickades varje dag via mail och cheferna uppmanade distriktsskö-

terskorna att kontrollera mailen ofta. De ansåg att tid fanns för att detta skulle hinnas med. 

Cheferna ansåg att det var upp till dem själva att bestämma vad som skulle vidarebefordras 

och till vem, och vad som var oväsentligt och alltså inte skickades vidare. Flera chefer ut-

tryckte att detta var ett tungt ansvar då det kom enorma mängder information via mailen. Ge-

mensamt var att cheferna ansåg att det var enkelt med informationsutbyte via mail. 

 

Förutsättningarna för informationsutbyte ”face to face” såg lite olika ut för de olika cheferna 

dels på grund av hur lokalerna där de höll till såg ut, några chefer hade sina kontor i närheten 

av distriktssköterskornas kontor medan några hade kontoren i andra lokaler. Cheferna såg 

både för- och nackdelar med att sitta nära distriktssköterskorna och tvärtom. Gemensamt för 
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cheferna var att de ansåg att distriktssköterskorna måste ges förutsättningar för att själva 

kunna söka information. 

 

Obligatoriska arbetsplatsmöten (APT) höll alla chefer då de är ålagda att ha dessa enligt lag 

samt att protokollföra dessa. Dessa möten var stora möten med mest information, till största 

del envägskommunikation. Annat som kunde tas upp var avvikelser, stora förändringar som 

skulle ske, väldigt viktig information samt information som rörde all personal. Några chefer 

höll APT varje vecka medan andra höll mötet varannan vecka. 

 

Morgonmöten hölls enligt cheferna, även dessa såg olika ut på arbetsplatserna, men var över-

lag av kortare art. Vissa hade möten med all personal och på några ställen hade distriktsskö-

terskorna egna morgonmöten. Det var inte alltid som cheferna deltog. Vid dessa möten gjor-

des en plan för dagen upp och även här kunde viss information lämnas ut. 

 

Det fanns även speciella distriktssköterskemöten på arbetsplatserna, vissa hade avsatt tid för 

dessa och vissa skapade tid vid behov. Dessa möten såg lite olika ut, några chefer deltog vid 

behov medan andra föredrog att delta, och man tog vid mötena upp sådant som rörde distrikts-

sköterskornas verksamhet. Det kunde till exempel handla om studenter, semesterplanering, 

nyheter eller rutiner. 

 

Enligt cheferna var det arbetsgivaren som bestämde vilken information som skulle gälla gene-

rellt. Två av cheferna tog speciellt upp läkemedelsbolag och att de var restriktiva vad gällde 

dessa dels för att de tog tid ifrån arbetet och dels kunde vara förvirrande för distriktssköters-

korna då de kanske inte skulle veta vad som gällde. 

 

”D-det ska va styrt.. av chef vad som.. vad den tiden handlar om, dom har naturligtvis får 

dom ha egna punkter på agendan” – Intervju 4 

Möten överlag var en stor del av chefernas arbetsuppgifter och mindre möten föredrogs, av 

cheferna, före större för att få bättre kvalitet och dialog på mötena. Cheferna pushade di-

striktssköterskorna till att delta i exempelvis yrkes- och nätverksträffar och cheferna själva 

höll förutom gruppträffar även enskilda samtal. Verksamhetsplanering var något som hölls 

varje år och här kunde man presentera statistik som en bekräftelse på att man gjort ett bra ar-
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bete. Uppföljning, mål och redovisning var något som de flesta chefer pratade om och de an-

såg att medarbetarna var intresserade av statistik och resultat. Avvikelser kunde i allmänna or-

dalag tas upp i grupp medan klagomål från patienter togs enskilt. 

 

Några av cheferna pratade om kvalitetsmål, rutiner och riktlinjer som var tvungna att följas, 

både företagsmässigt och nationellt. Dessa fanns lättillgängliga för distriktssköterskorna och 

enligt cheferna skulle dessa vara tydliga och enkla. De gick bland annat att hitta via intranät. 

En av cheferna förarbetade nya rutiner eftersom att denne ansåg att distriktssköterskorna hade 

ont om tid för detta och skickade till distriktssköterskorna för att de skulle kunna läsa när tid 

fanns. Samma chef uppdaterade även informationen i en pärm och valde en specifik distrikts-

sköterska som ansvarig för denna. Chefen ansåg att distriktssköterskorna inte själva hade så 

många rutiner gällande sitt eget arbete utan förlitade sig istället på och frågade läkarna. 

 

Flera chefer ansåg att datorn var ett bra hjälpmedel för distriktssköterskorna vad gällde att 

söka information, och de kunde även ta hjälp av annan personal för att visa distriktssköters-

korna hur man söker information. 

 

Resurser 

När det kom till bemanning tog flera av cheferna hjälp av ett chefsstöd, en person, som var 

behjälplig med exempelvis scheman och planering. Cheferna var dom som gjorde grunds-

chema och veckoplanering. De flesta upplevde sig som ett bra stöd bemanningsmässigt då de 

gjorde vad de kunde för att det skulle finnas tillräckligt med personal. Några chefer hade egna 

erfarenheter som sjuksköterska eller distriktssköterska vilket de ansåg positivt. Det gjorde 

också att de tyckte sig ha lättare att skapa förståelse för olika situationer som kunde upp-

komma vid resursbrist. 

 

Cheferna hävdade sin rätt att ensamma bestämma när det kom till resursfrågor. De kontrolle-

rade även att tiden som distriktssköterskorna gjorde var effektiv tid. 

”dom behöver jobba mer med kvalitet och utveckling.. Ah. än att.. sortera ledigheter med 

varandra.. Mm. För det kan jag göra. Ah. Det tar alldeles för mycket tid att det ska sitta åtta 

distriktssköterskor och resonera om det, för det är jättemycket arbetstid till spillo..” – Intervju 

4 
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En chef sa att förskrivningar följdes upp för ekonomins skull. En chef upplevde att distrikts-

sköterskorna var duktiga på att hjälpa varandra med arbetsuppgifter i gruppen. En annan chef 

berättade att denne vid behov sökte hjälp från andra hälsocentraler. 

 

”jag ringer runt till mina andra kollegor och hör om det finns om dom har det bättre.. eh.. på 

allt eller om dom kan hjälpa till. Ok. Så då lyfter jag frågan uppåt i organisationen.. Ah. Och 

ser.. Och så gör vi en hel del nu, har blivit bättre på.. i [staden]. Ah. Att jag kan ringa till en 

annan hälsocentral och be dom.. ringa på våran telefon.. telefonkö.” – Intervju 6 

 

Att distriktssköterskorna skulle kunna arbeta med fler olika arbetsuppgifter var något som 

cheferna ansåg positivt för verksamheten, då man enligt dom på det viset inte blev lika sårbar 

vid personalbrist. Några chefer hade en stor grupp med distriktssköterskor vilket de ansåg 

gjorde verksamheten mindre sårbar. Cheferna uttryckte att de ibland fick pussla och lägga om 

verksamheten för att det saknades personal, en chef benämnde sina distriktssköterskor som 

duktiga på att prioritera och lösa problem. Alla chefer ansåg att de gjorde sitt bästa för att an-

ställa fler eller ta in vikarier om behovet fanns, de nämnde också att det var en balans mellan 

behov av personal och ekonomi. De chefer med god ekonomi hade större möjligheter att ta in 

vikarier medan de chefer med sämre ekonomi nämnde sparkrav när det kom till vikarier. Det 

var också på de flesta arbetsplatser svårt att få tag i vikarier. En av cheferna med distrikts-

/sjuksköterskebakgrund hoppade in och jobbade där det fattades ibland medan en annan inte 

gjorde det då denne ansåg att det inte skulle bli bra för varken patienter eller sin egen del. En 

chef sa att en högre läkartillgång skulle underlätta distriktssköterskornas arbetsdag. 

 

”Dom klagar på att dom är för kort om folk, ja dom är för kort om folk jag håller med. Ah. 

Inte enligt mallarna men enligt mig så är det för tight räknat.. Ah. som jag sa ingen få ha en 

dålig dag..” – Intervju 4 

 

En chef påpekade att dennes arbete kunde vara mycket mer effektivt, denne menade att 

snabba beslut av en eller två chefer skulle kunna effektivisera hela verksamheten istället för 

att man som idag, enligt chefen, bollade förslag med andra inom ledningen vilket tog onödigt 

tid. Chefen menade att man, om man gjorde på det viset, skulle kunna få loss mer resurser. 

 

Ekonomiskt sett skiljde sig cheferna i studien åt då några påtalade att de hade en god ekonomi 

för sin verksamhet medan andra hade en mindre god ekonomi. Ett sätt att förbättra ekonomin 
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kunde vara att till exempel sälja hyrläkarveckor, då kunde man för dessa pengar istället till ex-

empel finansiera en distriktsskötersketjänst. För de chefer som hade ekonomisk möjlighet var 

det viktigt att ge lite tillbaks till personalen. 

 

”För dom privata har eh kanske inte så svårt att att rekrytera distriktssköterskor som vi har. 

Nej. Eller doktorer. Mm. Och varför är det? Eh de dom kan kanske erbjuda.. bättre.. förut-

sättningar.. Mm. och där.. om vi är snabbare på att anpassa oss är jag säker på att.. att vi 

också kan göra det. Ja. Mm. Och det gäller inte enbart.. inte enbart högre löner” – Intervju 3 

 

För cheferna med god ekonomi var det enkelt när det kom till material och utrustning – dom 

köpte det som behövdes och såg till att allt var uppdaterat och byttes ut vid behov. De tyckte 

inte det var några problem att köpa in saker som underlättade distriktssköterskans arbete och 

ville att utrustning etcetera skulle vara av bra kvalitet. Cheferna ville dock att inköp skulle 

vara välmotiverade och litade på att distriktssköterskorna gjorde rätt bedömning när det gällde 

sådant som skulle köpas in. Dessa chefer påpekade att det inte rådde brist på material och att 

distriktssköterskorna hos dem höll sig i framkant. De chefer med lite sämre ekonomi påpe-

kade att de följde standarden och generella föreskrifter vad gällde material och medicinsk ut-

rustning och att de därför hade grunden med de saker som behövdes. Någon chef påpekade att 

material etc. var upphandlat. En annan chef sa att det inte behövs så mycket utrustning inom 

primärvård. 

Distriktssköterskorna hade enligt cheferna frihet att själva planera sin egen tid eller möjlighet 

att påverka tiden och sin egen arbetsdag, och de var fria att själva avgöra hur mycket tid som 

skulle avsättas för patienterna eller om det behövdes extra tid för vissa patienter. Cheferna an-

såg att distriktssköterskorna var experter inom sitt område och att de därför bäst själva kunde 

lägga upp sin dag. De behövde däremot hinna med ett visst antal patienter och de hade inte så 

stor möjlighet att påverka schemaläggning. Även övriga resurser på patientnivå fick distrikts-

sköterskorna fatta sina egna beslut om. 

 

Cheferna beskrev att de bland behövde sätta av tid för extra möten, till exempel om något sär-

skilt hände eller om många var sjuka samtidigt. Då användes mötet för att gemensamt göra 

upp en plan. Man lyfte också vissa saker i forum för att gemensamt avgöra om mer tid skulle 

läggas ner eller inte. Att starta upp, satsa på och sätta av tid för projekt var något som flera 

chefer uttryckte var prioriterat. 
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Cheferna gav uttryck för att distriktssköterskorna hade mycket att göra och att deras tid var 

knapp, ibland kunde oförutsedda saker göra att de fick jobba över. En chef berättade att på 

dennes arbetsplats missades aldrig en rast på grund av tidspress. En annan chef berättade att 

tiden är beräknad efter budget och om denne gav en distriktssköterska mer tid så fick en an-

nan distriktssköterska mindre tid. Samma chef önskade att distriktssköterskorna fick mer tid 

för att uppdatera rutiner och prata med varandra, och berättade att det var ok att ta tid för att 

hålla sig ”up to date”. 

 

Stöd 

En chef berättade att avvikelser togs enskilt med de berörda, en annan chef gick igenom avvi-

kelser på APT-möten som ett förbättringsarbete och en tredje chef påtalade att det var viktigt 

att personalen fick ge sin syn vid fall från patientnämnden. En chef tyckte att beröm var för 

alla och en annan chef såg till att det ordnades olika aktiviteter för att visa uppskattning om 

någon gjort något bra. 

 

En chef var övertygad om att distriktssköterskorna kände att dom hade stöd från chefshåll och 

att dom trivdes. De flesta cheferna ansåg att dom oftast var tillgängliga och hade en hög när-

varo på arbetsplatsen och detta var vad dom prioriterade. De uttryckte att dörren in till dem i 

stort sett alltid var öppen. De ansåg att det ingick i deras uppdrag att finnas för personalen. 

 

”nä jag tror inte på den modellen att chefen ska vara hemma och sitta och jobba på sin kam-

mare, utan den ska vara där dom som arbetar är.. Mm. Så att jag är lättillgänglig och att man 

alltid kan komma till mig.” – Intervju 8 

 

Om cheferna inte kunde var på plats på hälsocentralen så såg de till att vara nåbara antingen 

via mobil eller mail, och de talade alltid om för personalen vart de befann sig. En chef ut-

tryckte att det var frustrerande med möten som gjorde att denne inte kunde vara närvarande på 

arbetsplatsen. En annan chef tyckte själv att denne var mycket borta, men såg att personalen 

upplevde att denne var mycket på plats. Att synas hos distriktssköterskorna ofta var viktigt an-

såg chefen för att bekräfta att denne såg vad som hände och skedde. En av cheferna såg att det 

blev lugnare och färre funderingar då chefen var närvarande på mottagningen. Planlösningen 

hade enligt cheferna betydelse både vad gällde att distriktssköterskorna sökte stöd hos chefen 

och att chefen skulle kunna ge rätt stöd. En av cheferna såg en fördel i att inte sitta nära di-

striktssköterskorna då dessa, enligt chefen, istället utvecklades mer själva. 
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Positiv och negativ feedback gavs av cheferna både i grupp och enskilt. Negativ feedback 

gavs mer enskilt, medan positiv feedback gavs mer i grupp. Man kunde ge feedback vid APT-

möten, personalmöten och individuellt vid medarbetarsamtal. En chef var noga med att ge 

feedback fortlöpande under dagen och i slutet av dagen som bekräftelse till distriktssköters-

korna. En annan chef försökte tänka på att ge feedback varje dag och ville att det inte skulle 

kännas ”påklistrat”. En tredje såg hög närvaro som ett sätt att ge feedback. Man såg ofta feed-

back som att någon gjort rätt och ett bra jobb, och även om något blivit fel behövdes stöd och 

positiv feedback. Flera av cheferna uttryckte att de ville förbättra sig på att ge feedback, en 

chef ville utveckla så att all personal blev bättre på detta och en chef ville särskilt bli bättre på 

att ge positiv feedback då denne upplevde att den oftare gav negativ feedback och att detta 

inte var en bra egenskap som chef. Man försökte också på flera arbetsplatser att feedback 

skulle komma från andra än chefen till exempel från läkarna. En chef trodde att en mindre 

personalgrupp skulle underlätta feedback. 

 

”Ja alltså det tror jag nog aldrig man kan ge tillräckligt med feedback och stöd, jag tror inte 

det..” – Intervju 8 

 

Ingen chef hade på sin arbetsplats regelbunden eller professionell handledning. Cheferna gav 

istället uttryck för att personalen stöttade varandra vid behov, till exempel kunde en mindre 

rutinerad distriktssköterska få handledning av en mer rutinerad distriktssköterska eller läkarna 

användas för att ge handledning. En chef sa att det var fritt fram inom företaget att skapa fo-

rum för handledning eller att ta hjälp av varandra. Vid problem som var svåra att lösa och vid 

behov tog cheferna hjälp av företagshälsovården. 

 

Chefernas upplevelse överlag var att distriktssköterskorna tog stöd och hjälpte varandra. Man 

kunde till exempel göra upp en plan direkt på morgonen, vid oförutsedd händelse, alla hjälp-

tes åt och löste problemet. 

En av cheferna berättade att denne utgick från en schablon och hade koll på vad varje di-

striktssköterska producerade, vilket sen följdes upp på medarbetarsamtal. En annan chef be-

rättade att jätteskillnader vad gällde produktionen kunde tas upp som något negativt under ut-

vecklingssamtalen. En tredje jobbade inte så formellt med stöd, hjälp och kommunikation, 

utan hade istället en pågående kommunikation i gruppen hela tiden. 
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En chef ansåg att denne måste styra distriktssköterskornas arbete men önskade att denne inte 

behövde det. 

 

”jag känner att jag styr mer än vad jag önskar göra. Ja. Jag önskar att dom tar över mer 

själv.. Ah. Men då måste man ha det tänket också att.. att ehm.. ansvarstänket.. Ja. över sitt 

eget..” – Intervju 4 

 

Denna chef ansåg att dennes största utmaning var att möta personalen där dom var då denne 

ville att alla skulle arbeta lika som chefen själv. Denna chef var väldigt energisk och ville 

jobba framåt, utveckla, effektivisera och förbättra, samtidigt som chefen också insåg att alla 

var olika och i olika fas i livet. 

  

”man kan ju inte ändra folk, men jag skulle.. jag vill ju att alla ska va lika som en själv.. att 

man.. jobbar framåt liksom å håll.. så alla är inte där och det är min största utmaning som 

chef att möta upp folk där dom är..” – Intervju 4 

 

Cheferna var stöttande i om man som distriktssköterska ville göra andra arbetsuppgifter eller 

gå vidare och beskrev att de värderade alla distriktssköterskor lika högt oavsett utbildning. 

 

En chef hade egna lösningar för hur denne skulle vara en mer närvarande chef till exempel ge-

nom att ha externa möten över telefonen och datorn istället för fysiska möten, vilket gjorde att 

denne kunde stanna på arbetsplatsen. 

 

Utveckling 

På alla arbetsplatser fanns olika ansvarsområden för distriktssköterskorna och kring dessa oft-

ast nätverk med gemensamma träffar. Cheferna ansåg att det var utvecklande att ha ett an-

svarsområde och att det även kunde motverka tristess. Ibland fick distriktssköterskorna välja 

ansvarsområden själva men det hände att cheferna delade ut uppdragen. På några arbetsplatser 

hade man förbättrings-/utvecklingsgrupper. En av cheferna berättade att företaget hade egna 

utbildningar för de som arbetade i företaget. På alla arbetsplatser kunde distriktssköterskorna 

få utbildning inom sina ansvarsområden och även för vissa arbetsuppgifter som alla hade. 

Flest utbildningsdagar per år fick de distriktssköterskor som hade ansvarsområden jämfört 

med de som inte hade det och det ansågs av cheferna som att det var generöst med utbild-

ningsdagar för alla olika ansvarsområden. En chef såg fördel med en större arbetsgivare då det 
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enligt denna gav mycket möjligheter till utbildning. Att aldrig åka på utbildning som distrikts-

sköterska gav lägre lön enligt en chef. För att som distriktssköterska få gå en större utbildning 

så var behovet tvunget att finnas i verksamheten. Enligt en chef fanns ekonomisk hjälp att få 

vid vidareutbildning. En av cheferna hade som mål att tänka mer på möjligheten till utbild-

ning och att främja distriktssköterskornas utveckling. På några arbetsplatser kunde läkarna 

hålla interna utbildningar efter vad som efterfrågades och en chef såg det som utbildningstill-

fälle för distriktssköterskan att tillsammans med läkare undersöka patienter. 

 

”Det här med utbildning, utveckling det blir ju.. det är ofta nåt som inte kommer direkt i 

första hand.. Nej. även om det är jätteviktigt..” – Intervju 7 

 

Överlag så uppmuntrade cheferna till utbildning.  En chef ansåg att en del distriktssköterskor 

var bekväma och inte intresserade av utveckling trots att denne chef pushade för och upplevde 

sig själv att ge möjlighet för till exempel utbildningar. En chef såg brister i organisationen och 

även det egna chefskapet då distriktssköterskorna inte alltid kunde åka på möten eller utbild-

ningar på grund av resursbrist. 

 

Det ansågs hos cheferna som ett stort eget ansvar för distriktssköterskorna att se till att de ut-

vecklades, och detta kunde cheferna titta på när det kom till lönesättning. En chef samverkade 

med den enskilda distriktssköterskan och gjorde individuella utvecklingsplaner för att di-

striktssköterskan skulle ha möjlighet till utveckling. Viktigt var att anpassa individuellt så att 

både personen och arbetsplatsen utvecklades samt att patienterna skulle få bättre vård. En chef 

sa att en distriktssköterska som intresserar sig för något särskilt, fördjupar sig i det, blir skick-

ligare och utvecklas på det sättet. En annan chef sa att distriktssköterskorna fick själv tala om 

vad dom var intresserad av att utvecklas inom. Man ansåg i föreliggande studie att det fanns 

många möjligheter till utveckling för distriktssköterskorna. 

 

Individuella utvecklingssamtal höll cheferna en gång om året där man gjorde upp en plan och 

en chef såg att utvecklingssamtalen var till för att distriktssköterskorna själv skulle kunna 

komma med önskemål och synpunkter. 

 

En chef berättade att på dennes arbetsplats hade man under en period särskilda distriktsskö-

terskemöten då cheferna gjort bedömningen att det behövdes. En av cheferna försökte hitta 
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andra vägar och billigare lösningar för att ge möjlighet till utveckling för distriktssköters-

korna. 

 

”försöker hitta alternativa eh.. det är inte alltid en dyr konferens eller en dyr utbildning.. är 

det som man behöver. Mm. Eh varken som individ eller för verksamhetens skull. Eh utan det 

kan vara att ehm.. hospitera en halvdag på.. hudkliniken eller på BVC nån annanstans eller.. 

Mm, just det.. så.. så att det försöker vi jobba mer med..” – Intervju 6 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarenheter och reflektioner första linjens 

chefer vid hälsocentraler har kring sitt arbete med strukturellt stöd till distriktssköterskor. In-

formation var något som alla cheferna framhöll som svårt, bland annat för att det hela tiden 

kom mycket information, vilket gjorde det svårt att sålla ut det som var relevant. Cheferna såg 

också att distriktssköterskorna kunde ha svårt att hinna läsa informationen. Det fanns flera 

vägar att föra ut information på, vanligast och enklast var via mail och där skickades inform-

ation varje dag. Cheferna påtalade vikten av att distriktssköterskorna gavs förutsättningar att 

själva söka information. Cheferna höll APT-möten och olika andra möten, vilket tog upp en 

stor del av deras tid. Cheferna ansåg att de gjorde sitt yttersta för att det skulle finnas tillräck-

ligt med personal, och de hävdade sin rätt att ensamma bestämma när det gällde resurser. En-

ligt cheferna höll material och utrustning bra och godkänd kvalitet då standard och föreskrifter 

följdes. De litade på distriktssköterskornas bedömningar vad gällde material och utrustning, 

och även när det kom till att planera sin egen tid. Cheferna uttryckte att distriktssköterskornas 

tid var knapp. Cheferna kände att de hade en hög närvaro på arbetsplatsen och var ofta till-

gängliga, alltid nåbara. Feedback gavs på olika sätt, flera chefer ville förbättra sig på att ge 

feedback. Handledning användes inte, man tog hjälp av företagshälsovården vid behov. Di-

striktssköterskor med ansvarsområden fick flest utbildningsdagar per år samt låg enligt che-

ferna högre i lön. Cheferna var positiva och uppmuntrande till utbildning, och ansåg att di-

striktssköterskorna hade ett stort eget ansvar för sin egen utveckling. De ansåg att möjligheter 

till utveckling fanns. 
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Resultatdiskussion 

Det som cheferna i föreliggande studie beskriver angående information har även framkommit 

i intervjustudien av Skytt et al. (2015). I föreliggande studie styrde cheferna vad för informat-

ion som skulle skickas vidare och vad som inte skulle skickas. Viktig information skickades 

via mail, detta verkade vara enklaste sättet att nå alla. Information var ett tungt ansvar enligt 

cheferna. Detta resultat kan även utläsas i studien av Skytt et al. (2015). Cheferna i förelig-

gande studie poängterade att de var ålagda enligt lag att hålla APT-möten och dessa var ofta 

stora möten med mycket information, och envägskommunikation. Cheferna föredrog mindre 

möten, för bättre kvalitet och för att få en dialog. Även cheferna i studien av Skytt et al. 

(2015) påtalade att en dialog med personalen var viktigt. I en studie gjord av Hagerman et al. 

(2016), där både chefer och deras personal fick svara på en enkät, hade man för avsikt att un-

dersöka om antalet medarbetare hade betydelse för första linjens chefers och deras personals 

bedömning av empowerment, symtom på stress samt ledningens prestation, och även samban-

det mellan chefernas empowerment och symtom på stress samt ledningens prestation. I stu-

dien kom författarna fram till att färre medarbetare ledde till att både medarbetare och chefer 

upplevde bättre tillgång till strukturella förutsättningar än om det var fler medarbetare, och 

även att cheferna med färre medarbetare upplevde mindre symtom på stress. Resultaten i stu-

dierna, samt föreliggande studie, visar till exempel på att kvaliteten förbättras då man ger in-

formation till mindre grupper, men verkligheten enligt studierna visade att det ofta var stora 

möten som gavs och att det ledde till att det kunde vara svårare att få till dialogen som efter-

frågas (Skytt et al. 2015, Hagerman et al. 2016). 

 

I föreliggande studie uttrycker även cheferna att som distriktssköterska kunna arbeta med 

flera olika arbetsuppgifter, och att ha en stor arbetsgrupp gjorde verksamheten mindre sårbar. 

I en studie, där man intervjuade 11 sjuksköterskor på en medicin- och en kirurgavdelning på 

ett sjukhus i Belgien, ansåg sjuksköterskorna med masterexamen att kommunikation var mer 

betydelsefullt än att bara förses med information då detta även gav möjlighet till feedback. I 

studien sågs brist på information som en huvudorsak till att inte ha tillgång till strukturella 

förutsättningar. Även tidsbrist var en orsak till minskad tillgång för strukturella förutsätt-

ningar då ledningen väntade sig att sjuksköterskorna skulle ta egna initiativ och lösa problem 

medan det för sjuksköterskorna inte fanns tid för detta (Van Bogaert et al. 2016). 
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Cheferna i föreliggande studie beskrev att det överlag var många möten. Detta framkom även 

i studien av Skytt et al. (2015). Cheferna i föreliggande studie såg att tiden för distriktsskö-

terskorna ibland kunde vara begränsad, och de påstod även att tid för att läsa mailen fanns. 

Distriktssköterskorna utan specialistmottagningar i Eriksson och Engströms (2015) studie be-

skrev tidsbrist som ett hinder för preventivt arbete när det gällde sjukdomar. 

 

Cheferna i föreliggande studie styrde de flesta möten som fanns för distriktssköterskorna oav-

sett om de själva närvarade eller inte. Cheferna uttryckte att förutsättningar för att distrikts-

sköterskorna skulle ha möjlighet att söka information skulle ges. Det är även intressant att 

cheferna nämnde att distriktssköterskorna var intresserade av statistik och resultat, kunde det 

vara deras antagande eller var det verklighet? Cheferna såg detta som en bekräftelse på att 

personalen gjort ett bra jobb. Cheferna hade, enligt dem själva, koll på vad distriktssköters-

korna producerade, och gjorde uppföljningar av detta. I studien av Van Bogaert et al. (2016) 

framkom att sjuksköterskorna var mindre villiga att involveras i sjukhusets interna styrning 

och politiska frågor. De föredrog istället att involveras i frågor som gällde patientrelaterad 

vård och deras eget yrkesutövande (Van Bogaert et al. 2016). Något som inte framkommer 

tydligt i föreliggande studie är hur cheferna gav distriktssköterskorna förutsättningar för att 

distriktssköterskorna själva skulle ha möjlighet att söka information? 

 

I föreliggande studie hävdade cheferna sin rätt att ensamma bestämma när det kom till resurs-

frågor. De kontrollerade distriktssköterskornas tid som effektiv tid. Man följde upp detta för 

ekonomins skull. Cheferna gjorde sitt bästa för att ta in vikarier, även här nämndes ekonomin. 

Distriktssköterskorna hade frihet att själva planera sin tid, de var experterna, de hade däremot 

krav att hinna ett visst antal patienter. Resurser var en av de två saker som personalen i stu-

dien av Engström et al. (2015) tog upp som viktigast för att arbeta evidensbaserat. 

 

Cheferna i föreliggande studie såg sig själva som bra stöd och ansåg att dom ofta var tillgäng-

liga och hade hög närvaro på arbetsplatsen, detta var deras prioritering. De uttryckte att dörren 

till dem alltid var öppen, det ingick i deras uppdrag. Detta tenderar till att tala emot det som 

distriktssköterskorna utan specialistmottagningar i Eriksson och Engströms (2016) studie upp-

levde. Distriktssköterskorna i studien ansåg att stödet från ledningen var bristfällig när det 
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kom till preventivt arbete. De ansåg att ledningen prioriterade bort viktiga delar i arbetet och 

detta ledde till upplevelser av frustration och stress. Huruvida cheferna hade hög närvaro eller 

inte på arbetsplatsen framgår inte av studien, det som beskrivs är just stöd och prioriteringar 

vad gäller arbetsuppgifter från ledningshåll (Eriksson & Engström 2015). Cheferna i förelig-

gande studie gav både positiv och negativ feedback, men gjorde detta på olika sätt, och verkar 

också se olika på feedback. Feedback sågs oftast som positivt. Flera ville förbättra sig på att 

ge feedback. I en studie av Rosengren et al. (2007) beskriver personal på en intensivvårdsav-

delning vikten av stöd och feedback från cheferna, där man talar om närvaro och tillgänglig-

het i det dagliga arbetet. Närvaron av chefer kunde ha samband med bland annat ökad arbets-

glädje, bättre samarbete och entusiasm hos personalen (Rosengren et al. 2007). Man såg 

också i studien att både positiv och negativ feedback främjade problemlösning på arbetsplat-

sen, men enligt personalen missades detta ofta av cheferna i det dagliga arbetet (Rosengren et 

al. 2007). Även Wong och Laschinger (2012) belyste vikten av feedback i dagligt arbete i sin 

studie där man slog fast att ett genuint ledarskap leder till högre arbetstillfredsställelse och 

ökad prestation för sjuksköterskor och även här hänvisar författarna till Kanters teori om 

strukturella förutsättningar (Wong & Laschinger 2012, Kanter 1993). Wong och Laschinger 

(2012) menar i sin studie att ett genuint ledarskap ökar tillgången till strukturella förutsätt-

ningar för sjuksköterskor. 

 

I föreliggande studie ansåg cheferna att det fanns gott om utbildningsmöjligheter, vilket talar 

emot det som distriktssköterskorna i Eriksson och Engströms (2015) studie uttryckte. Di-

striktssköterskorna upplevde att det från ledningshåll erbjöds väldigt lite utbildningsmöjlig-

heter, trots att distriktssköterskorna själva ansåg att de behövde detta (Eriksson & Engström 

2015). Att cheferna ansåg att det fanns gott om utbildningstillfällen visade även resultatet i 

studien av Skytt et al. (2015). Många utbildningar ser ut att vara för att passa verksamheten. 

Det var, enligt cheferna, ett stort eget ansvar hos distriktssköterskorna att utveckla sig, men 

ges i verkligheten möjligheterna till det? Utveckling var det andra som personalen i studien av 

Engström et al. (2015) nämnde som viktigast för att arbeta evidensbaserat. 

Eriksson och Engströms (2016) resultat visade att tillgången till strukturella förutsättningar 

var kopplat till motivation och arbetsglädje hos distriktssköterskor. Dahinten et al. (2016) 

kom även de fram till slutsatsen att om ledarna gav sjuksköterskorna tillgång till strukturella 

förutsättningar på arbetsplatsen kom sjuksköterskorna att känna högre arbetstillfredsställelse. 

Sjuksköterskorna i studien av Van Bogaert et al. (2016)  ansåg att deras chefer gav möjlighet 
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till strukturella förutsättningar och att de var stöttande, utan chefernas stöd var detta en omöj-

lighet. I föreliggande studie får man uppfattningen av att cheferna har för avsikt att ge di-

striktssköterskorna tillgång till strukturella förutsättningar enligt Kanters teori (Kanter 1993), 

men cheferna har själva kanske inte alltid tillgång till strukturella förutsättningar. Ekonomin 

är en stor sak som ställer till det för några av cheferna. Cheferna nämner också företagens po-

licy vid flera tillfällen, att de som chefer är styrda uppifrån, det skulle möjligen kunna vara en 

orsak till att det brister när det kommer till förutsättningar. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ studie ska enligt Graneheim och Lundman (2004) bedömas utifrån giltighet, till-

förlitlighet och överförbarhet (credibility, dependibility, transferability). Att använda en kvali-

tativ ansats med deskriptiv design anses vara fördelaktigt när det gäller beskrivande av upple-

velser, det är dock viktigt att det är informanternas åsikter, och inte författarens, som fram-

kommer (Polit & Beck, 2012). Valet av deltagare är viktigt för giltigheten. I föreliggande stu-

die gjordes ett ändamålsenligt urval, detta för att få informanter med den erfarenheten som ef-

terfrågades i syftet. Att informanterna är lika många kvinnor som män i varierande åldrar och 

med olika bakgrund styrker studien då det ger en bredd på informationen. Att redovisa citat 

från intervjuerna ger styrka åt resultatet, det kan möjligtvis ses som en svaghet att förelig-

gande studie inte har redovisat citat från alla åtta intervjuer. Flera av citaten kommer från 

samma informant, detta var den intervju med fylligast information och där fanns de mest pas-

sande citaten som stack ut lite om man jämför med de övriga intervjuerna. Alla intervjuer var 

innehållsrika, och att alla intervjuer var relativt långa, i genomsnitt 38 minuter, kan ses som 

en styrka. 

 

En svaghet vad gäller tillförlitligheten är möjligtvis att författaren inte hade vana från att in-

tervjua sedan tidigare. Dock gjordes en provintervju, som efter genomgång med handledaren 

inkluderades i studien, och inga ändringar av intervjuguide eller intervjuteknik behövdes gö-

ras. Att det är samma person som utfört alla åtta intervjuerna och att informanterna själva fått 

välja tid och plats för intervjutillfällena styrker dock tillförlitligheten, och så även att tidigare 

liknande studier visat på samma resultat. Det är även en styrka att en intervjuguide använts så 

att alla informanter har svarat på exakt samma frågor ställda på samma sätt (Graneheim & 

Lundman 2004). 
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Överförbarheten av studien är upp till läsaren att bedöma, och för att detta ska kunna bli möj-

ligt har författaren haft för avsikt att så noggrant som möjligt beskriva urvalsmetod, undersök-

ningsgrupp, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt samt dataanalys (Graneheim & Lundman 

2004). Författaren har dock varit noggrann med att inte på något sätt röja identiteten på infor-

manterna. 

 

Kliniska implikationer 

Föreliggande studie beskriver första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt ar-

bete med strukturellt stöd till distriktssköterskor. Resultatet skulle kunna användas för att be-

främja en god arbetsmiljö och öka tillfredsställelsen på en arbetsplats, samt öka effektiviteten 

och ge en så god, evidensbaserad vård som möjligt. Det kan även användas till att öka förstå-

elsen och förbättra kommunikationen mellan första linjens chefer och distriktssköterskor. 

Högre chefer skulle kunna ha nytta av resultatet för att hantera prioriteringar av olika slag. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att höra distriktssköterskornas åsikter och reflektioner angående ledning-

ens arbete med strukturellt stöd inom primärvård. Även distriktssköterskornas reflektioner an-

gående statistik, resultat och produktion vore intressant att undersöka. Att jämföra privatägda 

hälsovårdscentraler med de landstingsdrivna skulle kunna vara förslag till en studie. Då det i 

intervjuerna med cheferna talas en del om ekonomi, och ekonomin också verkar se väldigt 

olika ut, skulle det vara av intresse att vidare undersöka chefernas syn på resurser och hur 

detta eventuellt kan påverka patienterna. 

 

Slutsats 

Första linjens chefer inom primärvård upplever själva att de är ett gott stöd till distriktsskö-

terskor och deras avsikter är att ge möjlighet till strukturella förutsättningar. De upplever 

ibland att de kan vara styrda uppifrån vilket kan gå emot deras egna avsikter. De upplever 

även att vissa distriktssköterskor inte har samma intresse som organisationen i övrigt vad gäl-

ler utbildning och information, vilket kan göra det svårt för cheferna att anpassa på individuell 

nivå. 
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